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K
onec roku mívá vût‰inou obdobn˘ prÛbûh. V posledních dnech listopadu napadne první sníh, na hory vy-
razí nedoãkaví lyÏafii a v níÏinách se objevují první snûhuláci. Nastává adventní ãas, pfiichází Mikulá‰, svát-
ky vánoãní s mnoÏstvím dárkÛ pod stromeãky a Silvestr s pfiípitkem i novoroãním pfiedsevzetím. Jaké to

v‰echno bude tentokrát? Hlavnû se ze stále rychlej‰ího konce roku a honby za penûzi nezbláznit. Na jedné stranû
je letos padesátilet˘ Ameriãan Billy Gates, kter˘ za kaÏdou hodinu svého Ïivota vydûlal tfii milióny korun, na stra-
nû druhé katolick˘ knûz Ladislav Souãek z kyjské farnosti, kter˘ v rozhovoru na stranû 16 fiíká, Ïe k úÏasu posta-
ãí i obyãejná kapka vody. Nûkde mezi nimi pak skupinka z Fit studia D (na snímku), která prostfiednictvím ListÛ
pfieje klidn˘ konec roku v‰em lidem dobré vÛle. Redakce se pfiipojuje a nabízí sv˘m ãtenáfiÛm dal‰í vánoãní me-
nu na stranách 2,12 a 13. vok
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Betlémy jako okrasa Vánoc
Betlémy patfií po generace k VánocÛm stejnû neodmysli-

telnû, jako vánoãní kapfii ãi ozdoben˘ stromeãek. Tradice je-
jich stavûní spadá do 13. stol, kdy se zaãala roz‰ifiovat po ce-
lé Evropû vãetnû na‰eho stfiedoevropského regionu, jenÏ je
v˘jimeãn˘ tím, Ïe na tak malém území vznikaly betlémy
s neb˘vale velkou rozmanitostí typÛ, aÈ uÏ co do v˘tvarné-
ho pojetí, volby materiálu ãi techniky v˘roby. Tuto tradici
udrÏují betlemáfii dodnes. Patfií k nim i Jan Bfiinek z Hlou-
bûtína, jehoÏ originální dfievûn˘ betlém byl vystaven loni
v Galerii 14 u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí Prahy 14. U na‰ich sou-
sedÛ v Dolních Poãernicích  b˘vá zase kaÏdoroãnû k vidûní
Ïiv˘ betlém, letos jiÏ 3. prosince v rámci velké pfiedvánoãní
nadílky. V Muzeu hl. m. Prahy Na Pofiíãí probíhá aÏ do 8.
ledna 2006 v˘stava âeské betlémy, jejíÏ dominantou je jak
dfievûná svatá Rodina v Ïivotní velikosti, tak i nûkolik vel-
k˘ch stavûcích betlémÛ, aÈ uÏ dfievûn˘ch z Pfiíbramska, ane-
bo malovan˘ch na kartonu z Ústí nad Orlicí. Na v˘stavû lze
obdivovat jak historické betlémy, tak práce souãasn˘ch au-
torÛ-betlemáfiÛ. Za nádhern˘mi jesliãkami se mÛÏete vypra-
vit na Karl‰tejn, kde se v budovû b˘valé fary nachází Muze-
um betlémÛ, jehoÏ nejvût‰í raritou je Karl‰tejnsk˘ královsk˘
betlém, zaujímající plochu 80 m2. Nejstar‰í, nejvût‰í a nej-
proslulej‰í praÏsk˘ betlém, jehoÏ souãástí je na 50 postav v Ïivotní velikosti, je vy-
staven v kapucínském kostele na Loretánském námûstí. Dal‰í originální betlém
z perníku b˘vá k vidûní v kostele svatého Matûje nad ·árkou v Dejvicích. Pokud
se necháte inspirovat na‰ím pfiehledem a vypravíte se na pouÈ za ãesk˘mi betlémy,
urãitû nebudete litovat. j‰, ilustraãní foto archiv
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● schválila uzavfiení dohody o partnerství
a spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Jahoda pfii
realizaci projektu: Posílení adaptability a efek-
tivního fiízení neziskov˘ch organizací na území
Mâ Praha 14 a sousedních mûstsk˘ch ãástí, kte-
r˘ je pfiedkládán jako projekt s Ïádostí o finanã-
ní podporu z Evropského sociálního fondu

● schválila zru‰ení vefiejné zakázky „Kom-
plexní v˘roba (litografie + tisk) ListÛ Prahy
14 z dÛvodu, Ïe ani jeden z uchazeãÛ nesplnil
zadávací podmínky

● souhlasila s opakovan˘m zadáním vefiejné
zakázky “Komplexní v˘roba ListÛ Prahy 14„
formou otevfieného fiízení dle ustanovení zá-
kona ã. 40/2004 Sb., kdy základním kritériem
pro zadání vefiejné zakázky bude ekonomická
v˘hodnost nabídky; smluvní vztah bude uza-
vfien na dobu neurãitou

● nesouhlasila se zámûrem odboru obchod-
ních aktivit Magistrátu úplatnû pfievést ãást
pozemku parc. ã. 2634, k. ú. Hloubûtín, kter˘
je ve vlastnictví hl. m. Prahy

● souhlasila s uzavfiením smlouvy o smlou-
vû budoucí o zfiízení vûcného bfiemene na po-
zemcích parc.ã. 2718 a 2720, k. ú. Kyje se
spoleãností âESK¯ TELECOM, a. s. jako
budoucím oprávnûn˘m a spoleãností
SKB - SYSTÉM, s. r. o. jako investorem stav-
by komunikaãního zafiízení

● souhlasila se zadáním vefiejné zakázky na
stavební práce “Definitivní úprava ul. Pilské
a toãky MHD„

● souhlasila s prÛbûÏnou zprávou koordi-
naãního t˘mu o komunitním plánování

● souhlasila s pronájmem bytÛ o velikosti 2
+ 1,  3 + 1 a 1 + 1 v ulici Bfií VenclíkÛ a bytu
o velikosti 1 + 0 v ulici DoleÏalova  za pod-
mínky odkoupení pohledávek

● souhlasila se zvefiejnûním zámûru na pro-
nájem nebytov˘ch prostor v objektu ã. p.
1140, ul. Bfií VenclíkÛ z dÛvodu provozu Sou-
kromého gymnázia ARCUS, s. r. o.

● souhlasila se zvefiejnûním zámûru na pro-
dej pozemku parc. ã. 1581/2, k. ú. Kyje, o v˘-
mûfie 243 m2 za kupní cenu 2 140 Kã/m2, tj.
za ãástku v celkové v˘‰i 520.020 Kã

● schválila doporuãená regulaãní opatfiení
pro povolování velkoplo‰n˘ch reklamních za-
fiízení a zru‰ila dosavadní regulaãní opatfiení
platná na základû usnesení ã. 129/RMâ/2003
ze dne 18. 2. 2003

● schválila zru‰ení pracovních míst a sníÏe-
ní poãtu zamûstnancÛ Úfiadu Mâ Praha 14

● schválila v souladu s doporuãením hodno-
tící komise nabídku na provedení v˘mûny
prosklen˘ch stûn na chodbách a schodi‰tích
Z· Bfií VenclíkÛ od obchodní spoleãnosti
VEKRA, s. r. o. jako nejvhodnûj‰í

● souhlasila se zv˘‰ením hodinov˘ch sazeb
zdravotnick˘ch pracovníkÛ LSPP od 1. 1.
2006 o 10%

● souhlasila se zfiízením ‰kolské rady Z·
Chvaletická, Z· Vybíralova, Z· Hloubûtín-
ská, Z· Bfií VenclíkÛ a Z· ·imanovská 16.
Jmenovala za zfiizovatele ãleny ‰kolské rady:
Ing. Miroslava FroÀka a Ing. Josefa Voseãka
na Z· Chvaletická; Mgr. Daniela Rovana
a Ing. Ladislava Dubského na Z· Vybíralova,
Renatu Hu‰kovou a Vladimíru Petzoldovou
na Z· Hloubûtínská, MUDr. Katefiinu Pavlíã-
kovou a Evu Dokonalovou na Z· Bfií Venclí-
kÛ, Mgr. Jaroslava Jirou‰ka a Ing. Miroslava
Skalu na Z· ·imanovská

Komise pro sociálnû právní ochranu dûtí
a sociálních vûcí (10. 10.)

Komise projednala pfiipravované a navrho-
vané zmûny podmínek grantového fiízení Mâ
Praha 14 v roce 2006 (je uvaÏováno napfi.
o doplnûní tématick˘ch okruhÛ dotaãního
programu o tzv. podtémata a o roz‰ífiení gran-

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14

Na svém 70. jednání dne 15. 11.
Rada Mâ mj.

Na svém 69. jednání dne 1. 11.
Rada Mâ mj.

tového program o ediãní ãinnost). PhDr. M.
Kofiínek navrhl roz‰ífiení tématick˘ch okruhÛ
o tzv. vûdecko v˘zkumné ãinnosti. Okruh vû-
decko v˘zkumné ãinnosti by byl orientován
na projekty studentÛ v na‰í mûstské ãásti. Jan
Dolínek z obãanského sdruÏení Jahoda infor-
moval o grantovém programu firmy NOKIA -
www.pripojse.cz., kter˘ za‰tiÈuje NROS. Jed-
ná se o program, jehoÏ cílem je podporovat ta-
kové projekty mlad˘ch lidí, které budou pro-
spû‰né ostatním lidem, pfiinesou svému okolí
nûjaké pozitivní zmûny nebo pomoc pfii fie‰e-
ní místních problémÛ. Z diskuse k tomuto
pfiíspûvku vyplynulo, Ïe by bylo pfiínosné,
kdyby se do tohoto projektu zapojili i studen-
ti z na‰í Mâ. PhDr. H. Urbanová navrhla, aby
byl v mûsíci lednu realizován semináfi pro Ïa-
datele o granty z prostfiedkÛ Mâ Praha 14
v roce 2006.

David BeÀák, tajemník komise

·kolská komise (7. 11.)

âlenové komise se seznámili se souãasn˘m
provozem Z· Gen. Janou‰ka. Prohlédli si
uãebnu informatiky, pfiírodopisu, jazykovou
uãebnu a ‰kolní jídelnu. Dále mûli moÏnost
sledovat TV ·ance “âí je ‰kola„, ve které vy-
stupují Ïáci ‰koly, ktefií se podílejí na pfiípravû
programu. V poslední dobû byla na ‰kole
opravena stfiecha, probûhla rekonstrukce hfii‰-
tû vãetnû vybudování atletického oválu. Ko-
mise byla seznámena i s nûkter˘mi plánova-
n˘mi opravami a investicemi, napfi. rekon-
strukce toalet, kuchynû, zateplení ãásti
objektu a tûlocviãen.

Alena Naidrová, tajemnice komise

Kontrolní v˘bor (7. 11.)

KV doporuãuje Radû mûstské ãásti dbát na
písemné vyfiizování podnûtÛ volen˘mi zá-
stupci ve lhÛtû 30 dnÛ od doruãení podnûtu
a to i v pfiípadû, kdy bylo o vûci jednáno úst-
nû. KV projednal zprávu z kontroly postupu
pfii pronajímání bytÛ Mâ Praha 14, která byla
provedena Ing. VyslouÏilem a pí Petzoldovou
v bytovém oddûlení kanceláfie starosty.Dále
se ãlenové KV seznámili s informací o stíÏ-
nostech, doruãen˘ch na ÚMâ Praha 14 ve 3.
ãtvrtletí 2005 a povûfiili p. Kovandu a pí Hu‰-
kovou provedením kontroly vyfiizování tûchto
stíÏností. Pfiedseda KV informoval ostatní
ãleny o tom, Ïe ãestná prohlá‰ení ãlenÛ Zastu-
pitelstva Mâ Praha 14 ve vûci zákona ã.
95/2005 Sb., o stfietu zájmÛ, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, byla vloÏena do obálky a zale-
pená obálka je nadále souãástí vefiejnosti ne-
pfiístupné dokumentace kontrolního v˘boru.

Mgr. Eva Koplíková, tajemnice KV

Poznámka: usnesení odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãují-
cí a nejsou tudíÏ pro Mâ Praha 14 závazné.

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14

Pozvánka na prosincové
zastupitelstvo

Prosincové, v pofiadí 16. jednání Zastupi-
telstva Mâ Praha 14 se sejde dne 13. pro-
since 2005 od 14.15 hod. v Galerii 14, ná-
mûstí Plk. Vlãka 686, âern˘ Most. Pfiipo-
mínáme, Ïe jednání zastupitelstva jsou
pfiístupná vefiejnosti.
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dvoustranu pfiipravil: j‰

O „Den zdraví“ byl velk˘ zájem

Pozor na
podvodníky!

Úfiad Mâ Praha 14 varuje obãany pfied pod-
vodníky, ktefií se vydávají za pracovníky úfia-
du a pod záminkou, Ïe pfiiná‰ejí peníze od
úfiadu (nemají drobné a potfiebují velkou ban-
kovku rozmûnit), se doÏadují vstupu do bytu
zejména na‰ich star‰ích spoluobãanÛ. Upo-
zorÀujeme, Ïe zamûstnanci úfiadu Mâ Praha
14 nerozná‰ejí Ïádné finanãní ãástky obyvate-
lÛm. Ve‰keré finanãní ãástky jsou vypláceny
na bankovní úãet pfiíjemce nebo pfiímo v po-
kladnû úfiadu v ulici Bfií VenclíkÛ. Na pod-
vodníka nás upozornila telefonick˘m ozná-
mením dcera devadesátileté paní, kterou pod-
vodník oslovil a domáhal se vstupu do jejího
bytu. Tentokrát v‰e dobfie dopadlo, paní se za-
chovala duchapfiítomnû a podvodníka do bytu
nevpustila.

mûstské ãásti Praha 14 pfiejí
sv˘m spoluobãanÛm pfiíjemné

proÏití nadcházejících
vánoãních svátkÛ

âlenové Zastupitelstva

Plavání pro vefiejnost
Po modernizaci interiéru a vstupních pro-

stor bazénu v Hloubûtínû se v souãasnosti
upravují venkovní plochy. V‰echny tyhle
zmûny k lep‰ímu mÛÏete sami posoudit pfii
hodinách urãen˘ch k plavání vefiejnosti. Ve
v‰ední dny je to vÏdy ráno mezi ‰estou a os-
mou hodinou, v pondûlí, úter˘ a ve ãtvrtek
je‰tû od 12.30 do 16 hodin, ve stfiedu pouze
do 14 hodin a v pátek mezi tfiináctou a pat-
náctou hodinou. Veãerní plavání je na pro-
gramu aÏ do 23 hodin, v pondûlí od 21
a v ostatní v‰ední dny uÏ od 18 hodin. Ke
zmûnám dochází u víkendÛ, kdy je bazén
pro vefiejnost vyhrazen od 10 hodin, v sobo-
tu do 17 a v nedûli do 21 hodin. KaÏd˘ den
je v provozu rovnûÏ sauna, bûhem celého
t˘dne je to 39 hodin spoleãného saunování,
20 hodin pro Ïeny a 6 hodin pro muÏe. vok

Fit studio D
K zimnímu pozdravu na titulní stránce

tohoto ãísla posílají ãlenové Fit studia
D je‰tû pozvánku na pfiedvánoãní pfiedvede-
ní v‰ech leto‰ních skladeb, které jim pfiine-
sly tolik úspûchÛ v soutûÏích Master Class,
Aerobic team Show, Aerobic cup a na mist-
rovství republiky. Posledním byly zlaté me-
daile hned dvou t˘mÛ na Basic cupu
v Kladnû. V tomtéÏ mûstû ãekají je‰tû 10.
prosince závody na nejmlad‰í dûvãata.
A pak uÏ pfiijde na fiadu zmínûná pfiedvá-
noãní exhibice v tûlocviãnû Z· Vybíralova,
a to v pondûlí 19. prosince. ·edesát ãlenÛ
klubu, pfieváÏnû závodnic v aerobiku, mÛ-
Ïete navíc vidût i pfii vystoupeních na rÛz-
n˘ch sportovních a spoleãensk˘ch akcích.
Skladby v délce 2 - 3 minuty s názvy For-
mule, Sun rice, Decibely lásky, Tic tac, Ta-
hiÈanky, Green day a Divo‰ky z kmene Zu-
lu v provedení osmilet˘ch dûvãat aÏ po se-
dmnáctileté sleãny jsou obohacením
kaÏdého programu. Pokud máte zájem na
svá pfiedvánoãní setkání pozvat i dûvãata
z Fit studia D, staãí kontaktovat jejich pfied-
sedkyni Dagmar Zitovou na tel. ãísla 605
935 980 a 281 910 996 nebo na mail
FitstudioD@seznam.cz. vok

Informace o zmûnách
v PraÏské integrované

dopravû
Na území Prahy 14 dochází na základû

v˘sledkÛ pfiepravních prÛzkumÛ od 1.12.
2005 v ranní pfiepravní ‰piãce ke zkrácení
intervalu linek ã. 141 (âern˘ Most - âern˘
Most) a 273 (Hloubûtínská - Ve Îlíbku) z 10
na 8 minut. Vzhledem ke zji‰tûné pfieprav-
ní poptávce je na lince ã. 141 zaveden pou-
ze jednosmûrn˘ provoz po trase „âern˘
Most - Hejtmanská - Generála Janou‰ka -
Breitcetlova - âern˘ Most“. Navíc bude ta-
to linka v provozu pouze do cca 20 hod. Pro
konkrétní informace je moÏné vyuÏít inter-
netové stránky ROPID (www.ropid.cz)
a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.
(www.dpp.cz).

Právû teì mÛÏete
nûkomu pomoci

✆ Zasláním DMS podpofiíte vefiejnou sbír-
ku RUCE VZHURU, jejíÏ v˘tûÏek je urãen
na zaji‰tûní tlumoãení do znakového jazy-
ka, znakované ãe‰tiny, artikulaãní tlumoãe-
ní a tlumoãení pro hluchoslepé klienty
v rámci celé âeské republiky.

✆ Po‰lete DMS na ãíslo 87777 s textem
DMS RUCEVZHURU. Patronkou sbírky
je Alice Nellis.

✆ Cena jedné DMS je 30 Kã + DPH,spec.
konto: 51-2590420257/0100, více na
www.asnep.cz. Právû teì mÛÏete nûkomu
pomoci rozumût! Dûkujeme.

Ve stfiedu 9. listopadu se mohli obãané
z Prahy 14, ktefií o to projevili zájem, dozvûdût
zdarma cenné informace o svém vlastním
zdraví. Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
na tento den pfiipravil ve spolupráci s lékafisk˘-
mi odborníky jiÏ tradiãní akci s názvem Den
zdraví. Tentokrát v zasedacích místnostech
úfiadu probíhalo po cel˘ den bezplatné mûfiení
krevního tlaku, vy‰etfiení glykémie a celkové-
ho cholesterolu, mûfiení mnoÏství tûlesného tu-
ku a stanovení MBI. Obãané se mohli poradit

s lékafikou-specialistkou o zdravé v˘Ïivû, pro
Ïeny byl pfiipraven nácvik samovy‰etfiení prsu
na fantomu, k dispozici byla poradna odvyká-
ní koufiení a prevence AIDS. Tuto jedineãnou
moÏnost dozvûdût se víc o svém zdraví tento-
krát vyuÏilo na 160 na‰ich spoluobãanÛ. Pro ty
ostatní pfiiná‰íme alespoÀ návod na postup pfii
v˘poãtu BMI: svou hmotnost v kg vydûlte v˘‰-
kou v m2. Pokud vá‰ v˘sledek poãítání bude
mezi ãísly 18 - 25, pak je va‰e váha vzhledem
k v˘‰ce v normálu. V̆ sledek mezi 25 - 30 sig-

nalizuje nadváhu a pokud jste vypo-
ãetli ãíslo mezi 30 - 35 jedná se jiÏ
o obezitu a mûli byste nav‰tívit lékafie,
kter˘ by doporuãil vhodnou dietu.
Konkrétní v˘sledky toho, jak na tom
je vzorek populace, kter˘ se v listopa-
du úãastnil vy‰etfiení na Dni zdraví,
pfiineseme v lednovém vydání ListÛ.

text a foto: ves
P.S. Zcela náhodnû jsem vyuÏila po-
zvánky na Den zdraví. Díky v‰em za ve-
lice vfielé pfiijetí, perfektní organizaci
akce, ochotu a pochopení pro nás „III.
dorost“. Zjednodu‰enû fieãeno v‰e na
jedniãku a nemálo institucí by si z vás
mûlo vzít pfiíklad! Já jsem si nesla do-
mÛ pocit, Ïe takové jednání nás uÏ mÛ-
Ïe reprezentovat v EVROPù. Díky.

Luba Jelínková, Praha 6
U mûfiení mnoÏství cholesterolu a krevního cukru

byla stále fronta.
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Pozvánka na veselici
V̆ bor I. Obãanského sdruÏení Hloubûtín

zve na veselici (moÏná je‰tû pfiijde Mikulá‰),
která se koná dne 10. 12. 2005 od 18 hod.
v restauraci Havana. Hrát budou pfiátelé, dob-
rovoln˘ pfiíspûvek na reÏii a na tombolu (do
tomboly) je vítán.

Za v˘bor sdruÏení: ing. Václav Hollan

Zahrady Romana
Franty

V galerii Havelka, Martinská 4, Praha 1 vy-
stavuje do úter˘ 6. prosince akademick˘ ma-
lífi Roman Franta z âerného Mostu. V̆ stava
jeho obrazÛ, fotografií a objektÛ, nazvaná Za-
hrady, je otevfiena dennû od 11 do 18 hod.

Jubilant Richard
Adam

Nestor ãeské (ale i nûmecké) populární
hudby Richard Adam oslavil v listopadu 75.
narozeniny. Popfiát mu do Divadla U hasiãÛ
pfii‰li Yveta Simonová,  Josef Zíma, Václav
Hyb‰, VráÈa Ebr a dal‰í osobnosti na‰í kultu-
ry. Mezi pfiáteli a hosty byli také zpûvák Hy-
nek Tomm a publicista Karel Ulík, oba z âer-
ného Mostu. V rámci sv˘ch vystoupení zaví-
tal Richard Adam  také na Prahu 14, kde loni
zazpíval na‰im seniorÛm v Galerii 14.

McDonald’s pomáhá
nemocn˘m dûtem
JiÏ tfietím rokem pofiádá McDonald’s velice

prospû‰nou akci, zamûfienou na pomoc onko-
logicky nemocn˘m dûtem.  Jeden den v roce
(letos to pfiipadlo na 11. listopadu), vûnuje po-
lovinu trÏeb, získan˘ch za prodej bramboro-
v˘ch hranolkÛ  v McDonaldech  po celé âR,
na financování prozatímního   ubytovacího
zafiízení pro maminky a rodinné pfiíslu‰níky
nemocn˘ch dûtí i dûti samotné z kliniky dût-
ské onkologie a hematologie UK 2.LF ve FN
Motol. Toto zafiízení nahrazuje domov rodi-
nám v tíÏivé Ïivotní situaci. V prozatímním
ubytovacím zafiízení bylo za uplynulé tfii roky

CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Kulturní a sportovní

akce radnice
PROSINEC

PraÏ‰tí v˘tvarníci
poprvé v G14

Ve stfiedu 7. 12. v 17 hodin bude zahájena
v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, v˘stava obra-
zÛ SdruÏení praÏsk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ. V̆ -
stava bude otevfiena do 20. 12. vÏdy v úter˘,
stfiedu a ãtvrtek od 14 do 18 a v nedûli od 14 do
17 hodin.  Vstup voln˘. (blíÏe na str. 12 a 13)

Vánoãní koncert
(blíÏe na str. 12 vûnované vánoãním pofiadÛm)

Pfiedvánoãní trh
(blíÏe na str. 12 vûnované vánoãním pofiadÛm)

LEDEN 2006

V˘stava obrazÛ
Ve stfiedu 4. ledna 2006 v 17 hodin bude v Ga-

lerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, vernisáÏ v˘stavy
obrazÛ Renáty KuÏelové. Vstup voln˘.

Koncert komorní
hudby

Dne 4. ledna od 18.30 hodin se uskuteãní
v Galerii 14 koncert komorní hudby. Úãinku-
je QUARTETO DA CAMERA.. Na progra-
mu budou díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A.
Dvofiáka a dal‰ích. Vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR
První tenisov˘ turnaj ve ãtyfihfie dospûl˘ch

neregistrovan˘ch hráãÛ se odehraje v sobotu
28. ledna v tenisové hale vedle plaveckého
bazénu v Hloubûtínû. BliÏ‰í informace se do-
zvíte v pfií‰tím ãísle ListÛ Prahy 14.

POZNÁMKA: hlavní pofiadatel akcí je
oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí
kanceláfie starosty ÚMâ Praha 14. Zmûna
programu vyhrazena

·ipkové turnaje
pro dospûlé

Jak bûhem prosince, tak i v lednu 2006 t˘-
my ·K PLZE≈KA A a B zvou ‰irokou vefiej-
nost (tedy i neregistrované hráãe) na pravidel-
né páteãní turnaje. Prezentace do 18.50 hod.,
start v 19  hod. Hraje se 501 D.O., startovné
50 Kã, kredity á 5 Kã. Turnaje jsou zafiazeny
do Stfiedoãeského poháru (podmínky úãasti
ve finále sdûlíme na místû). Na kaÏdém turna-
ji jsou první 3 místa odmûnûna poháry a 4.-6.
místo vûcn˘mi cenami. Hraje se v restauraci
PlzeÀka, Hamerská 170, Kyje. Tû‰íme se na
va‰i hojnou úãast. „AÈ to lítá“.

ubytováno více neÏ 2500 maminek a dûtí. Po-
kud by neexistovalo, musely by b˘t maminky
s dûtmi na oddûleních v mnohem víc stresují-
cím prostfiedí, nehledû na nedostatek lÛÏek.
Dal‰í moÏností by bylo jedinû bydlet v hotelu,
coÏ by pro vût‰inu bylo finanãnû neúnosné.
Akce se samozfiejmû zúãastnil i „ná‰“ McDo-
nald’s na âerném Mostû. Pro zpestfiení sem
pozvali i nûkteré hosty, aby si vyzkou‰eli, ja-
ké to je prodávat v „Mekáãi“. Na snímku vi-
díte, jak jde prodávání hranolkÛ vedoucí  níz-
koprahového klubu Pacifik  z Komunitního
centra  Mot˘lek Pavlínû Srokové.

text a foto: ves

Komunitní
plánování startuje

V minul˘ch vydáních ListÛ jste se dozvûdû-
li, Ïe Praha 14 zahájila na návrh zastupitelek
KDU - âSL proces komunitního plánování.
Jsem velmi ráda, Ïe se na‰e my‰lenka ujala a do
pfiíprav se aktivnû zapojili i pracovníci úfiadu.
UÏ jsme vás informovali o tom, Ïe komunitní
plánování má pfiispût k zaji‰tûní dostupnosti so-
ciálních sluÏeb. Tûch je celá fiada, patfií mezi nû
napfiíklad peãovatelská sluÏba, ranná péãe,
chránûné bydlení, podporované zamûstnávání,
osobní asistence, nízkoprahové kluby a dal‰í.
Potfieby obyvatel se také li‰í,  záleÏí na jejich
vûku, zdravotním stavu apod. Prakticky se jed-
ná o to, abychom zjistili, jaké sociální sluÏby
jsou v na‰í mûstské ãásti a blízkém okolí k dis-
pozici a naopak jak˘ch se na‰im obyvatelÛm
nedostává.  Srovnáním tûchto základních zji‰-
tûní  a v souladu s mnoÏstvím finanãních pro-
stfiedkÛ, které Mâ na sociální sluÏby vynaklá-
dá, vznikne komunitní plán. V nûm budou za-
chyceny v‰echny zji‰tûné informace
a konkrétní kroky, vedoucí  k naplnûní priorit,
které z procesu vyplynou.  Nejde o jednorázo-
v˘ úkol, po vypracování plánu bude následovat
sledování toho, jak se v˘sledná rozhodnutí dafií
uskuteãÀovat. Plánování probíhá za  úãasti ko-
munity - zejména zástupcÛ uÏivatelÛ, poskyto-
vatelÛ a zadavatelÛ sociálních sluÏeb. NejdÛle-
Ïitûj‰ími úãastníky celého jednání jsou uÏivate-
lé - klienti sociálních sluÏeb. Právû oni mohou
vyjádfiit svÛj pohled, zviditelnit své zájmy a tak
se podílet na utváfiení podoby sociálních slu-
Ïeb. Mezi poskytovatele sociálních sluÏeb jsou
zahrnuty jak organizace zfiízené obcí, krajem,
nebo státem, tak také nestátní neziskové orga-
nizace. Za zadavatele sociálních sluÏeb jednají
zástupci obce, ktefií jsou odpovûdní za zaji‰tûní
sluÏeb v pfiíslu‰né lokalitû. Jednání b˘vají sa-
mozfiejmû otevfiena i vefiejnosti, která má o so-
ciální problematiku zájem.V pfií‰tích vydáních
ListÛ budete nacházet informace, které s tímto
tématem souvisejí. Napfiíklad vás seznámíme
s jednotliv˘mi typy sociálních sluÏeb a oblast-
mi, kter˘mi se budeme zab˘vat nejdfiíve. Více
informací o KP naleznete od ledna 2006 na we-
bov˘ch stránkách Mâ Prahy 14. Také budou
distribuovány dotazníky, kde budete moci vy-
jádfiit své názory a potfieby související se soci-
álními sluÏbami.

Pfiejeme si, aby komunitní plánování oslovi-
lo i vás a aktivnû jste se tohoto procesu zúãast-
nili, protoÏe kvalita komunitního plánu bude
velmi záviset na mífie zapojení vefiejnosti.

PhDr. Zuzana Jelenová
(zastupitelka KDU - âSL)
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I kdyÏ poãátkem leto‰ního roku vzbuzoval
nevelk˘ investiãní rozpoãet rozpaky, podafiilo
se v dal‰ích mûsících získat tolik finanãních
prostfiedkÛ, Ïe rok 2005 bude patfiit v investiã-
ní oblasti mezi nejúspû‰nûj‰í. Pfiipomenu na-
pfiíklad nákladné rekonstrukce ‰kolních bu-
dov a hfii‰È, v˘stavbu cyklostezky na âerném
Mostû, pokraãující v˘stavbu komunikací na
Jahodnici, dokonãení inÏen˘rsk˘ch sítí na
Hutích a zahájení rekonstrukce vozovek a de-
‰Èové kanalizace na Aloisovû. Pfiipravuje se
roz‰ífiení Pilské ulice pod Ïelezniãní tratí Pra-
ha - Kolín a úprava otoãky autobusu ã. 110
v Hostavicích.

Zcela aktuální investiãní akcí je úprava stá-
vajících a v˘stavba nov˘ch chodníkÛ v Jirás-

kovû ãtvrti. JiÏnû od RoÏmberské ulice totiÏ
nejsou chodníky vybudovány buì vÛbec ane-
bo jsou jejich povrchy v nevyhovujícím stavu.
Ke stávající situaci do‰lo tak, Ïe poãátkem de-
vadesát˘ch let se v˘stavba chodníkÛ pfieru‰ila
vzhledem k pokládce telefonních kabelÛ a po
roce 1996 jiÏ na dal‰í v˘stavbu chodníkÛ ne-
byly peníze. Obãané prÛbûÏnû upozorÀovali
na nepfiijateln˘ stav a poÏadovali, aby radnice
zajistila nápravu. 

V leto‰ním roce se proto pfiistoupilo ke
zpracování dokumentace úprav chodníkÛ
a k získání stavebního povolení na úpravu stá-
vajících, respektive nov˘ch chodníkÛ v ulici
S˘kovecká, Horusická, Spolská, Mílovská,
Hamerská, Dáfiská, Zvíkovská, Kali‰Èská,
Osická a na Pávovském námûstí. Ve vût‰inû
pfiípadÛ se dosavadní ‰ífika chodníkÛ zachová-
vá. V ulicích Kali‰Èská, Zvíkovská a Osická,
kde se v souãasné dobû nachází po obou stra-
nách vozovek úzké zelené pruhy, bude jeden
pruh vyuÏit pro vybudování chodníku o ‰ífice
1,5 m.

V roce 2004 byla mûstské ãásti poskytnuta
dotace z rozpoãtu hlavního mûsta Prahy na re-
alizaci vozovek a chodníkÛ v Jiráskovû ãtvrti
ve v˘‰i 12,5 mil. Kã. Z ãásti tûchto prostfied-
kÛ byla jiÏ upravena komunikace Vlkovická,
Herdovská, Bo‰ilecká, ãásteãnû ulice Dvo-
fii‰Èská a K Rokytce. Zb˘vající prostfiedky bu-
dou vynaloÏeny na provedení chodníkÛ v uli-
cích Hamerská, S˘kovecká a Kali‰Èská. Uve-
dené ulice byly vybrány pfiednostnû pro jejich
dÛleÏitost, protoÏe mají funkci pfiístupov˘ch
cest ke stanicím MHD. V ulici Hamerská, kte-
rá má délku 390 metrÛ, bude nov˘ chodník po

obou stranách mimo úsek u parku a úsek me-
zi Kali‰Èskou a RoÏmberskou. V ulici S˘ko-
vecká, která má délku 340 metrÛ, bude na v˘-
chodní stranû nov˘ chodník, na stranû západ-
ní upraven˘ zelen˘ pás. V ulici Kali‰Èské,
která má délku 180 metrÛ, bude vybudován
na jiÏní stranû chodník ‰irok˘ 1,5 metru a ze-
len˘ pás na severní stranû.

Stavba chodníkÛ v uveden˘ch tfiech ulicích
zapoãala uÏ v listopadu a mûla by b˘t dle na-
bídky vybraného zhotovitele dokonãena do 44
kalendáfiních dnÛ. Práce probíhají v tûchto uli-
cích najednou. Podél upravovan˘ch ãástí
chodníkÛ jsou umístûny dopravní znaãky B28
(zákaz zastavení) a po dobu stavebních prací je
zábor daného místa vozovky do ‰ífie pfiibliÏnû

1 metru ohraniãen znaãkami
Z4A a Z4B (smûrovací desky)
a avizován dopravními znaãkami
A6B (zúÏená vozovka) a A15
(práce). Stavební práce jsou pro-
vádûny po úsecích a do objektÛ
je umoÏnûn vstup dfievûn˘mi
lávkami. Zábor vozovky v úz-
k˘ch ulicích je v maximální ‰ífii
70 cm a dle potfieby se bude po-
sunovat tak, aby chodcÛm byl
vÏdy umoÏnûn pfiechod.
Úpravy chodníkÛ v dal‰ích vy-

jmenovan˘ch ulicích se budou
provádût v souladu s finanãními
moÏnostmi mûstské ãásti.

Pro celkovou informovanost
obãanÛ o budoucím dûní v Jirás-
kovû ãtvrti je‰tû uvádím, Ïe
mûstská ãást pfiipravuje zpraco-
vání dokumentace pro stavební
povolení na úpravy komunikací

v severní ãásti Jiráskovy ãtvrti, konkrétnû na
rekonstrukci ulice Dvofii‰Èské a úpravy chod-
níkÛ v ulicích Podli‰ovská, Koberkova, Pode-
dvorská a Velkoborská.

Ing. Miroslav Skala
zástupce starosty

Poznámka
Vzhledem k tomu, Ïe se v poslední dobû

vyskytla, zejména na diskusním fóru, fiada do-
tazÛ, t˘kajících se postupu pfii úpravách jak
chodníkÛ, tak i zelen˘ch pasÛ, uvádíme dále
pro informaci podrobnûj‰í pracovní postup:
V ulici Kali‰Èské a S˘kovecké mají b˘t vybu-
dovány jednostranné chodníky, v ul. Hamer-
ské oboustranné a to ze zámkové dlaÏby, ‰iro-
ké 1,5 m. Proto dochází nûkde k posunu ob-
rubníkÛ, neboÈ stávající pruh ‰ífikou
neodpovídá normov˘m rozmûrÛm chodníku
(míjení lidí, dûtsk˘ch koãárkÛ, vozíkÛ). Ob-
rubníky se v nûkter˘ch pfiípadech srovnávají
téÏ do takové v˘‰ky, aby v˘hledovû bylo moÏ-
no stávající povrch vozovek odfrézovat, vy-
spravit propadliny, poloÏit nov˘ povrch, a aby
pfiitom mohly b˘t dodrÏeny pfiíãné a podélné
sklony vozovek pro zaji‰tûní odtoku de‰Èo-
v˘ch vod do de‰Èov˘ch vpustí. Lze uvést, Ïe
obrubníky ve vjezdech a podél chodníku bu-
dou vyjmuty, v nûkter˘ch pfiípadech po oãi‰-
tûní znovu pouÏity, popfi. nahrazeny nov˘mi
a osazeny do správné v˘‰kové polohy. V za-
travnûn˘ch pruzích budou provedeny nové
vjezdy s vyjmutím a nov˘m zapu‰tûním ob-
rubníkÛ. Na bocích budou vjezdy v zatravnû-
n˘ch pruzích upnuty do sadov˘ch obrubníkÛ.

ing. Jana Lebedová, odbor územního
rozvoje

Úãelem existence v˘konu rozhodnutí je
zajistit respektování práv a povinností

tam, kde základní pravidla chování a slu‰-
nosti jiÏ nestaãí. Neplatiãi se stávají hroz-
bou, proti které je tfieba, za pomoci v‰ech zá-
konn˘ch prostfiedkÛ, zajistit vymahatelnost
oprávnûn˘ch nárokÛ vûfiitele. V roce 2005
bylo pfiijato 206 podnûtÛ k zahájení exekuã-
ního fiízení; z tohoto poãtu byly zahájeny
exekuce na movité vûci ve 113 pfiípadech.
Odbor ekonomiky a správy majetku Úfiadu
Mâ Praha 14 má 3 pracovníky, ktefií se za-
b˘vají vymáháním daÀov˘ch nedoplatkÛ
a pokut uloÏen˘ch jednotliv˘mi odbory Úfia-
du mûstské ãásti Praha 14. Pfiedpokladem je
pravomocné a vykonatelné rozhodnutí pfií-

slu‰ného odboru, tzv. exekuãní titul. Základ-
ním pfiedpisem upravujícím daÀovou exeku-
ci je zákon ã. 337/1992 Sb., o správû daní
a poplatkÛ ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Prvním úkonem daÀové exekuce je v˘zva
k zaplacení daÀového nedoplatku vÛãi daÀo-
vému dluÏníkovi. V̆ zva má charakter roz-
hodnutí, stanoví se jí náhradní 8 denní lhÛta
k zaplacení nedoplatku. Pokud dluÏník ani
na tuto v˘zvu nereaguje, pfiistoupí pracovní-
ci k vydání exekuãního pfiíkazu, kter˘ nej-
ãastûji zní na pfiikázání pohledávky na pe-
nûÏní prostfiedky daÀov˘ch dluÏníkÛ na
úãtech veden˘ch u bank nebo jiné pohledáv-
ky, sráÏky ze mzdy, jiné odmûny nebo ná-
hrady za pracovní pfiíjem, dÛchody, sociální
a nemocenské dávky, stipendia a prodej mo-
vit˘ch vûcí. Cílem tûchto exekucí je v co
nejvût‰í mífie vybrat dluÏné ãástky v hoto-
vosti. Mobiliární exekuce se vyuÏívá tam,
kde ostatní zpÛsoby selhaly pro nedostatek
finanãních prostfiedkÛ dluÏníkÛ.

Za úãelem dosaÏení vût‰í efektivity ve
vymáhání pohledávek mûstské ãásti Pra-
ha 14 bylo pfiikroãeno k uplatÀování tvr-
d‰ích prostfiedkÛ pfii provádûní mobiliár-
ních exekucí. Tyto prostfiedky spoãívají
v pfiizvání Policie âR a mûstské policie
s tím, Ïe pracovníci vykonávající exekuci
jsou oprávnûni pfiizvat k zaji‰tûní pfiístu-
pu do bytu zámeãníka, pokud nájemce ãi
vlastník tak neuãiní dobrovolnû. V bytech
dluÏníkÛ je pak sepisován movit˘ maje-
tek, kter˘ je dle posouzení exekutorÛ od-
vezen nebo ponechán na místû do dal‰ího
vyfiízení vûci. V nûkter˘ch pfiípadech ve-
dou tyto úkony k tomu, Ïe dluÏník uhradí
alespoÀ ãást svého dluhu, jiné pfiípady
konãí tak, Ïe se sepsané movité vûci pro-
dají v draÏbû, která je zde povinnou for-
mou zpenûÏení tûchto vûcí.

Dne 26. 10. 2005 v dobû od 15 do 17 hod.
probûhla na zdej‰ím úfiadu první draÏba za-
baven˘ch movit˘ch vûcí. VydraÏitelé, kte-
r˘m byl udûlen pfiíklep, se po zaplacení nej-
vy‰‰ího podání stali vlastníky vydraÏen˘ch
vûcí. V‰echny zabavené vûci byly úspû‰nû
vydraÏeny, i kdyÏ za pomûrné malé úãasti
vefiejnosti. Jednalo se pfieváÏnû o domácí
spotfiebiãe a spotfiební elektroniku. Rozhod-
nû i do budoucna budeme v tomto zpÛsobu
v˘konu rozhodnutí pokraãovat, neboÈ pla-
tební morálka dluÏníkÛ je na neuspokojivé
úrovni. O konání dal‰ích draÏeb budou ve-
fiejnosti poskytnuty nezbytné informace
v Listech Prahy 14.

JUDr. Jana Ba‰ná,
vedoucí odd. místních daní a poplatkÛ

Jiráskova ãtvrÈ nepfii‰la zkrátka

V̆ stavba chodníku o ‰ífice 1,5 m v Kali‰Èské ulici (stav
k 21.11. 2005), foto: archiv

Pozor na exekuce
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Neziskovky & obãanská sdruÏení

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha

KLUB MAMINEK âern˘ Most -YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

DOPOLEDNE
pro maminky, babiãky, tatínky a pfied-

‰kolní dûti:
Pondûlí : 9.30 - 11.30 volná herna se stá-

lou burzou K.Budzanowská (tel: 606
340 251)

Úter˘: 9.30 - 11.30 kfiesÈanské maminky
s dûtmi,voln˘ vstup; M. âerná (tel.737 355
543)

Stfieda: 9.30 - 11.30 volná herna s pro-
gramem, burza; M. Nováková
(tel.775 204 208), burza I.Benediktová; 10
hod. cviãení pro maminky s dûtmi vede K.
Zlatohlávková

âtvrtek: 9.30 - 12 ‰koliãka Beránek (nut-
né pfiihlá‰ení); K.Vavru‰ková (tel. 608 134
744), H. Hofmanová (tel. 736 264 057)

ODPOLEDNE:
Úter˘ : 16.30 - 17.30 Taneãní a pohybov˘

krouÏek pro pfied‰kolní dûti; J. ·indeláfiová
(tel.739 034 435)

âtvrtek : 15 - 16.30 Klub Hledaãi po-
kladu, pro dûti 8 -12 let. Odpoledne plné
her, soutûÏí, biblické pfiíbûhy. (Machová
603 206 614)

Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15 -
16.30 mlad‰í dûti od 5 let , 16.30 - 18 star‰í
dûti od 10 let, nutné pfiihlá‰ení; P. Jelínková
(tel.777 819 175)

Programy pro Ïeny:
Stfieda: 21.12. 20 - 22.30 Kavárniãka

pro Ïeny vede MUDr. M. Knobová 
Stfieda: Multikulturní Ïenská skupina

16 - 18 hod. V‰echny Ïeny jsou vítány i se
sv˘mi dûtmi, hlídání je zaji‰tûno. V.Roubalo-
vá (tel.737 757 718); Parisa Zargari: (tel.605
514 881)

Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek : Cviãení pro radost a

dobrou náladu 19. 45 - 21.15 cviãení s prv-
ky jógy, vede J. Purkyt       

Stfieda : 7.12. Duchovní veãer; vede
RNDr. L. Souãek 20 - 22 hod.

Jednorázové akce na prosinec:
3.12 V˘prava za zvífiátky s vánoãními

dárky - sobotní v˘prava do zimního lesa
s nadílkou pro jeho obyvatele (chléb, ka‰ta-
ny, mrkev s sebou). Sraz: 9.30 nástupi‰tû
metra âern˘ Most, smûr centrum ( pojedeme
do stanice Smíchovské nádraÏí, lze pfiistoupit
cestou)

10.12. 10 -12 hod. Dny tvofiivosti III.
Glazování v˘robkÛ z keramick˘ch dílen  

14.12. 9.30 - 11.30 Herna s vánoãním vy-
rábûním. Dûti si vyrobí jednoduchá pfiáníã-
ka a ozdoby na stromeãek - pracovní odûv
s sebou.

Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208

Zástupce : Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko

První listopadovou stfiedu se vypravily ma-
minky z Matefiského centra Klubíãko na âer-

ném Mostû s celkem 18 mal˘mi dûtmi do 3 let
na v˘let do Toulcova dvora. Toto skvûlé a svého
druhu v Praze ojedinûlé zafiízení je stfiediskem
ekologické v˘chovy, které má pomáhat zabrzdit
odcizování dûtí od pfiírodního prostfiedí. Lidé,
ktefií jej provozují, si dali za cíl posilovat - zvlá‰È
u mal˘ch dûtí - oslabující se pouto s pfiírodou a
v‰ím Ïiv˘m v ní. Dûti zde mohou pfiírodu a zví-
fiata nejen pozorovat - jako v ZOO, ale pod do-
hledem prÛvodce s nimi mohou b˘t i v pfiímém
kontaktu. Tak si v listopadu mnozí z na‰ich mr-
ÀouskÛ poprvé ve svém Ïivotû pohladili králíã-

ToulcÛv dvÛr pfiivítal dûti z Klubíãka

Husy hned daly najevo, kdo je na jejich po-
zemku pánem

Lenka ukázala dûtem i maliãké kachÀátko,
které mûlo je‰tû ÏluÈouãké chm˘fií místo pefií

Koza Róza byla v obleÏení dûtí docela spo-
kojená

KÛÀ je velké zvífie i pro dospûlého ãlovûka,
natoÏ pro takového mrÀouska - o to víc to byl
úchvatn˘ záÏitek

ka, kozu a dokonce i konû!
PrÛvodkyní po areálu
Toulcova dvora nám byla
Lenka. PfiestoÏe jsme ne-
nav‰tívili v‰echna zvífiát-
ka, která zde Ïijí - protoÏe
jsme byli skupinkou s hod-
nû malink˘mi dûti, které
by nezvládly vût‰í vzdále-
nosti - i tak si dûti urãitû
odnesly mnoho nezapo-
menuteln˘ch dojmÛ. Ve
v˘bûhu, kde se popásaly
husy a slepice s kohoutem,
zjistily, Ïe  husy kromû
kejhání umí i syãet, vedle
v ohradû zase pobíhalo
malé ãenobílé selátko, do-
vádûlo a hrálo si. O kus dál
byly kotce s králíãky. Len-

ka je pustila do v˘bûhu a jednoho si vzala na klín
- malé dûtské prstíky mohly okusit mûkkost je-
ho srsti. Potom uÏ jsme mífiili k pastvinû, kde
byly kozy a kraviãka. Nejmilej‰í spoleãnicí byla
koza jménem Róza. Mûla dûti ráda, proto si ji
v‰echny mohly bez obav hladit a obdivovat. Pak
uÏ jsme smûfiovali k jízdárnû s koÀmi. Lenka
pfiivedla na vodítku hodnou kobylku a dûti si za-
se smûly pohladit její srst i hebké nozdry. Nebyl
mezi nimi nikdo, kdo by odmítl. Nûkteré dûti si
koníka ‰ly pohladit i víckrát. Urãitû to pro nû byl
hlubok˘ záÏitek, kter˘ zÛstane v jejich myslích
na dlouhou dobu. Hlavní ale je, Ïe od té chvíle
uÏ vûdí, Ïe zvífiátka, která si hladily a prohlíÏely,
jsou jejich pfiátelé a kamarádi a budou k nim mít
nadále pûkn˘ vztah. Pokud se i vy budete chtít se
sv˘mi dûtmi podívat do Toulcova dvora, spoje-
ní je ze stanice metra Vysoãanská autobusem ã.
177 do zastávky Chudenická, odkud je to uÏ jen
pár metrÛ. V prosinci se tu navíc pofiádají i nû-
které zajímavé vánoãní akce - viz pozvánka na
str.12-13.

text a foto: ves
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8 PROSINEC

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

AKCE v PROSINCI
3.12. so Pojìte s námi do Betléma vy-
cházka do Dolních Poãernic, náv‰tûva Ïi-
vého betléma

6.12. - 8.12. út-ãt Vánoãní dílny : 6.12.
Slupovaãky na okna, zdobení perníãkÛ
a vánoãního stromu DDM; 7.12. Vosková-
ní - v˘roba svíãek a vánoãních ozdob ze
vãelího vosku ; 8.12. Mramorování - kra-
biãky na dárky tvofiené mramorovací tech-
nikou. VÏdy 16-19 hod.

13.12. út Vánoãní pfiáníãka - Pfiijìte si
vyrobit originální vánoãní pfiáníãka - rÛzné
techniky, 16-19 hod.

16.-18.12. pá - ne Vánoce s Gandalfem,
aneb setkání v Lothlórienu...Vánoãní set-
kání s Gandalfem a jeho pfiáteli - tentokrát
v tajemn˘ch lesích Lothlórienu (Jizerské
hory). Starobylá horská roubenka a k tomu
spousta her, tajn˘ch putování, dobrodruÏ-
ství a kamarádství.

Doporuãujeme pfiedchozí rezervaci na
v‰echny akce.

Klub Most - kaÏd˘ v‰ední den 14 - 18
hod. - hry, hudba, soutûÏe..

✻ ✻ ✻
NA JARNÍ PRÁZDNINY
máme pfiipraveny tábory:

12. 2. - 19. 2. 2006 LyÏafisk˘ tábor v âes-
kém ·umburku pro dûti 10-16 let, cena:
2300 Kã + vleky, 

11. 2. - 18. 2. 2006 Zimní tábor: Neváhej
a pojeì s námi sáÀkovat, bûÏkovat, do-
vádût na snûhu. Pro dûti 7- 11 let, cena:
1900 Kã

BliÏ‰í informace na webov˘ch strán-
kách DDM.

JAHODOVÉ MENU
Ani jsme se nenadáli a je tu zase konce ro-

ku. Roku, kter˘ pro JAHODU na âerném
Mostû znamenal velké zmûny. V̆ raznû jsme
posílili na‰e aktivity pro dûti a mladé lidi na
sídli‰ti âern˘ Most otevfiením nízkoprahové-
ho klubu DÎAGODA, úspû‰nû zakonãili pro-
jekt podporovan˘ Evropskou unií z programu
Phare, nûkolikrát se mediálnû zviditelnili na
internetu, v ti‰tûn˘ch médiích i v televizi,
v neposlední fiadû jsme prohloubili svou spo-
lupráci s ÚMâ Praha 14 a koncem roku osla-
vili uÏ 8 let od vzniku na‰eho sdruÏení. Tolik
tedy malé ohlédnutí za rokem 2005.

ProtoÏe ale máme pfied sebou je‰tû cel˘
prosinec, nabízíme vám nûkolik dal‰ích cho-
dÛ na‰eho menu, tentokráte s pfiíchutí vánoã-
ního cukroví a s vÛní skofiice:

5. 12. „Mikulá‰ská besídka v IKEA“.
Jahodové dobrovolníky mÛÏete tentokráte
potkat pfii svém mikulá‰ském nákupu
v IKEA na âerném Mostû, kde bude pro
v‰echny malé náv‰tûvníky pfiipraveno nûko-
lik mikulá‰sk˘ch a ãertovsk˘ch soutûÏí a ji-
n˘ch zábavn˘ch her. (A mimochodem víte,
Ïe 5. prosinec je OSN vyhlá‰en˘ Meziná-
rodní den dobrovolníkÛ?)

13. 12. „Ma‰karní disco“. Taneãky
v kost˘mech v rozpustilém rytmu v klubu
JAHODA. Dobrovolníci i dûti popustí uzdu
své fantazii a pfievtûlí se do nejroztodivnûj-
‰ích masek pohádkov˘ch postav, oblíben˘ch
hrdinÛ nebo komick˘ch figurek. Vyzkou‰í
také svou taneãní v˘drÏ.

20. 12. Klub JAHÒDKA naváÏe na úspû‰-
nou soutûÏ Vesel˘ talífiek a tentokrát na téma
„oblíbené vánoãní cukroví“ uspofiádá „Burzu
osvûdãen˘ch receptÛ pro na‰e miláãky“. Ta-
ké u vás nûjaké cukroví zmizí ze stolu jako
první? Pfiijìte si o tom povídat. Ochutnáme
navzájem tajné rodinné recepty a urãitû si
mÛÏeme vzájemnû poradit, jak pro dûti pfii-
pravit opravdu sladké Vánoce.

19.12. „Vánoãní trhy“. Jahoìáky mÛÏete
potkat u jednoho ze stánkÛ Vánoãních trhÛ na
st. Metra âern˘ Most - u fontány. Trhy pofiá-
dají spoleãnû neziskovky z Prahy 14.

22. 12. „Protanãíme celou noc“ Ani klub
DÎAGODA nezÛstává s oslavou Vánoãních
svátkÛ (resp. vánoãních prázdnin) pozadu.
Noãní diskotéka navazuje na první spoleã-
nou noc, kterou náv‰tûvníci klubu podnikli
v listopadu a která se v‰em líbila.

V prosinci máme otevfieno:
Klub JAHODA - pondûlí, úter˘ od 14 do

18 a ãtvrtek 15 do 18 hod.
Klub DÎAGODA - ãtvrtek a pátek od 15

do 19 hod.
Klub JAHÒDKA - úter˘ aÏ ãtvrtek od 9

do 11 hod.
Sledujte na‰e NOVINKY na www.jaho-

daweb.cz a nezapomeÀte, Ïe mÛÏete náku-
pem v na‰em obchÛdku „KUPTE SI“ potû‰it
dûti hned 2x. Svoje vlastní pûkn˘m dárkem
pod stromeãek a ty jahodové tím, Ïe náku-
pem podpofiíte fungování nûkterého z na‰ich
klubÛ na âerném Mostû.

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, mobil 777 674 060

info@jahodaweb.cz
ã.ú. 250969359/0800

¤ekne-li se „grafiti“ vût‰inû z nás se vyba-
ví o‰klivû posprejované fasády domÛ, zdi
v parcích ãi dokonce památky. V DÏagodû se
rozhodli pro zvlá‰tní tah: pozvali v‰echny,
kdo mají o grafiti zájem, aÈ si pfiijdou vyzkou-
‰et a pfiedvést své umûní tfietí listopadov˘ den
„legálnû“ do klubu DÏagoda. Na zahradû by-
ly k dispozici velké dfievûné desky a spousta
barevn˘ch sprejÛ. Téma znûlo: „Îivot na síd-
li‰ti“ a teenagefii to pojali tak, Ïe nakonec
vznikly obrazy, které se staly souãástí v˘zdo-
by uvnitfi klubu. Zpoãátku byla znát u aktérÛ
urãitá nejistota, která pr˘ pramenila z toho, Ïe
to bylo vlastnû poprvé, kdy malovali na urãi-
té téma a na místû k tomu urãeném. Nakonec
ale sprejefii vytvofiili mnoÏství zajímav˘ch ob-
razÛ, které chtû nûchtû musíme brát jako sou-
ãást umûní na‰í doby. V DÏagodû mû ujistili,
Ïe touto akcí nechtûjí rozhodnû podporovat
vandalismus, ale právû naopak - chtûli dát té-
to skupinû mlad˘ch lidí moÏnost ukázat nûco
ze sebe: jak vnímají barvy, hudbu, jak dokáÏí
mezi sebou komunikovat. Bûhem malování-
sprejování se objevila i rivalita, hecování, ale
také pochvaly. Celkovû se v‰ichni shodli na
v˘borném ohodnocení celé akce.

text a foto: ves

Halloween v Domû dûtí
Nûkdo tvrdí, Ïe Halloween je pfiece „ame-

rick˘ svátek“ a proã se tedy po nich u nás opi-
ãíme? VÏdyÈ máme svoje svátky, které také

stojí za pfiipomenutí. Na druhou stranu ale
proã nevyuÏít kaÏdé pfiíleÏitosti k tomu, aby
se dûti zajímav˘m zpÛsobem pobavily, vy-
zkou‰ely si svou zruãnost a nápaditost a mûly
radost z toho co vyrobí. V DDM na âerném
Mostû se to právû na svátek Halloween po-
vedlo stoprocentnû. Aãkoliv bylo na vyfiezá-
vání svícnÛ z okrasn˘ch d˘ní na 2. listopadu
pÛvodnû pfiihlá‰eno jen 10 úãastníkÛ, nako-
nec jich pfii‰lo 39 (31 dûtí a 8 dospûl˘ch z fiad
rodiãÛ), takÏe klubovna praskala ve ‰vech
a d˘nû se musely je‰tû rychle dokupovat.
A nezÛstalo jen u vyfiezávání. Vyrábûly se ta-
ké papírové masky na obliãej a dûti, které uÏ
mûly svÛj svícen hotov˘, s ním za tmy obchá-
zely stra‰idelnou stezku pfiipravenou v zahra-
dû klubu. Stezka mûla nûkolik zastavení a po
jejím absolvování byla odmûnou malá slad-
kost. Urãitû v té dobû nikdo nepfiem˘‰lel
o tom, zda je to svátek ãesk˘ nebo americk˘.
Hlavnû, Ïe se v‰ichni dobfie bavili! No a ko-
neckoncÛ vÏdyÈ i u nás se v dfiívûj‰ích dobách
na „du‰iãky“ vyrábûly svítilny z vydlaban˘ch
fiep, aby duchÛm posvítily na cestu. Lidé se
pfievlékali do star˘ch cárÛ a malovali si obli-
ãej, aby se uchránili pfied zl˘mi duchy.

text a foto: ves

U stolÛ v klubovnû nebylo ani jedno volné
místeãko

Grafiti v klubu DÏagoda

Z temné zahrady pfiicházela stra‰idla aÏ
dovnitfi
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Zdravíme v‰echny pfiíznivce Mot˘lku
v adventním ãase a srdeãnû vás zveme,
abyste si v nadcházejícím pfiedvánoãním
shonu odpoãinuli pfii na‰ich sváteãních pro-
gramech:

10. 12. ve 14 hod. tradiãní vánoãní tvo-
fiení v Mot˘lku, materiál bude k dispozici,
vstupné dobrovolné

11. 12. v 16 hod. benefiãní koncert pro
Mot˘lek (trubka, varhany a zpûv), v kos-
tele sv. Bartolomûje v Kyjích, vstupné
dobrovolné. Pro pfiíznivce Mot˘lku a krás-
né hudby.

15. 12. v 17.30 vánoãní pohádka s kole-
dami - divadélko v Galerii 14

19. 12. od 15 do 19 hod. trhy neziskovek
Prahy 14 u fontány na âerném Mostû

Akce nízkoprahového klubu Pacific:
6. 12. v 16.30 Mikulá‰ská nadílka pro

klubáky, je nutné pfiedem se pfiihlásit u
Pavlíny Srokové, tel. 281 912 081

7. 12. v 16.30 beseda : Co je vlastnû zá-
vislost? s MUDr. Bognárovou, pro mládeÏ
od 13 let

22. 12. ve 14.30 vánoãní besídka klubu
(nezapomeÀte vzít jeden dárek s sebou!

Podrobn˘ pfiehled dal‰ích programÛ
najdete na www.motylek.org

Od tohoto ãísla bychom vás rádi se-
znamovali s aktivitami Mot˘lku. A proto-
Ïe kaÏd˘ t˘den zaãínáme pondûlní volnou
hernou, nejprve o ní:

Volná herna je otevfiena kaÏdé pondûlí
od 8.30 do 11.30 a od 14 do 16.30 hod., na-
víc v pátek dopoledne. Nûkdy bychom na‰e
prostory potfiebovali nafouknout, protoÏe
obãas je plno uÏ bûhem první hodiny. Nej-
více hernu oceÀují rodiãe s dûtmi na matefi-
ské dovolené - ani tatínkové uÏ nejsou v˘-
jimkou - najdou zde spoleãnost pro dûti i
pro sebe. Rodiãe mohou aktivnû vytváfiet
dûtem program, pro kter˘ mají v Mot˘lku
dostatek zázemí i nejrÛznûj‰í materiál -
hraãky, knihy, hry, v˘tvarné potfieby apod.
Vstupné pro rodinu na pÛl dne je dvacet ko-
run. Poslání Mot˘lku spoãívá v integraci a
proto jsou také ve volné hernû vítány dûti
s handicapem, které mají vstup zcela zdar-
ma.

Phdr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû sdruÏení na pomoc dûtem

s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067,

tel. 281 912 081

Komunitní centrum
MOT¯LEK

Klubíãko a jeho burza
Krásné „obchodní“ odpoledne si zorganizovali 8.

listopadu v matefiském centru Klubíãko Ymca Praha na
âerném Mostû. Uspofiádali tady burzu dûtského
i dospûlého obleãení, hraãek, tretek, drobností a zkrátka
v‰eho, co uÏ majitel nepotfiebuje, ale nûkomu jinému to
mÛÏe je‰tû poslouÏit ãi udûlat radost. V historii centra
‰lo celkovû uÏ o 7. burzu a letos podruhé byla její
souãástí i tombola pro zúãastnûné dûti. A kolik se se‰lo
zájemcÛ? Prodávajících bylo 23 (dûti i dospûlí) a bûhem
burzovního odpoledne pro‰lo Klubíãkem celkem
72 náv‰tûvníkÛ!

foto: ves

Vliv pÛvodních rodin
na partnerství

Z rÛzn˘ch stran jiÏ od maliãka sl˘cháme,
Ïe rodina je dÛleÏitá. Vût‰ina lidí toto tvrzení
jistû pfiijala za své, ale uÏ zdaleka ne v‰ichni
se souãasnû zam˘‰lejí nad otázkou „proã“ je
vlastnû tak dÛleÏitá. Ani my dnes nemáme
prostor pro to, abychom se vûnovali v‰em
aspektÛm, které ãiní rodinu nenahraditelnou,
upfiednostníme tedy prozatím pouze jednu
funkci, a tou je vliv rodiny na budoucí part-
nersk˘ Ïivot dûtí. Zjednodu‰enû bychom
mohli fiíci, Ïe souÏití rodiãÛ, jak je dûti vídají
doma, povaÏují za normu, kterou postupnû
pfiebírají a zvnitfiÀují, a to i v pfiípadû, kdy
chování rodiãÛ pfiíli‰ neschvalují. Rodiãe jim
tak pfiedávají a otiskují v jejich myslích model
fungování rodinn˘ch a partnersk˘ch vztahÛ.
Proces pfiijímání modelÛ chování rodiãÛ je
dán tím, Ïe vût‰ina dûtí má pouze jednu rodi-
nu, ve které Ïije a nemá tudíÏ moÏnost srov-
návat rÛzné modely. Rodiãe i ‰ir‰í rodina, tím
jak sami proÏívají svÛj Ïivot, komunikují se
sv˘mi rodiãi, vyznávají urãité hodnoty a po-
stoje, zakládají urãité Ïivotní nastavení i ve
sv˘ch dûtech. Model, kter˘ si dûti nevûdomky
fixují se ãasto v˘raznûji projeví teprve v do-
spûlosti, v dobû, kdy si potomci sami najdou
partnera a zaloÏí rodinu. Stále více se u kaÏ-
dého z partnerÛ zaãne projevovat, co pokládá
v partnerském Ïivotû za dÛleÏité, co uÏ ménû
a co je nepotfiebné ãi dokonce omezující nebo
nepfiípustné. Dûti opakují zaÏité vzory z pÛ-
vodních rodin pfiedev‰ím v komunikaci s part-
nerem, v˘chovû dûtí, ale projeví se i ve vzta-
hu ke znám˘m, oslavách svátkÛ, trávení vol-
ného ãasu, atd., zkrátka témûfi ve v‰ech
sloÏkách rodinného i osobního Ïivota. Do-
konce i v pfiípadû, kdy s postoji a chováním
sv˘ch rodiãÛ nesouhlasí, budou mít v nûkte-
r˘ch Ïivotních oblastech podobné tendence
jako pÛvodní rodina. MÛÏe se tak stát, Ïe to co
bylo v rodinû partnera povaÏováno za „nor-
mální“ je pro partnerku „divné“ a nepfiijatelné
a naopak. Îádnou v˘jimkou pak nejsou doha-
dy ohlednû na první pohled nepodstatn˘ch té-
mat - napfiíklad zda bude na Vánoce strome-

ãek Ïiv˘ ãi umûl˘. Právû i taková témata v‰ak
mohou vyprovokovat velmi boufilivé hádky,
které se jen málo t˘kají vánoãního stromeãku,
ale jsou ve skuteãnosti bojem o zaÏité zvyky,
obhajobou rituálÛ pÛvodní rodiny, které jsou
nedílnou souãástí kaÏdého z nás. Proto i tako-
vé diskuse o zdánliv˘ch maliãkostech mohou
b˘t velmi bolestivé. V Poradnû pro rodinu se
velmi ãasto setkáváme s tím, Ïe manÏelé ãi
partnefii pfiijdou s tématem obtíÏí v komunika-
ci a postupnû zji‰Èujeme, Ïe na sebe naráÏejí
modely, které si pfienesli ze sv˘ch pÛvodních
rodin, a které si urputnû hájí a ani vlastnû ne-
ví, proã se jich tolik dot˘ká, kdyÏ jim je chce
nûkdo vzít. Úsloví „neberu si pfiece tvé rodi-
ãe, ale tebe“ je tedy platné jen do jisté míry.
Rodiãe si opravdu nikdo nebere, ale s partne-
rem se pfiená‰í právû modely pÛvodní rodiny,
kter˘ch jsou rodiãe jistû souãástí.

Jaké je tedy fie‰ení nebo je‰tû lépe prevence
moÏn˘ch budoucích neshod? Na prvním mís-
tû je potfieba pfied uzavfiením manÏelství ales-
poÀ nûjak˘ ãas vûnovat poznávání partnera,
seznámit se s jeho postoji a Ïivotními hodno-
tami, s jeho pÛvodní rodinou, v‰ímat si zako-
fienûn˘ch zvykÛ, jak˘m zpÛsobem doma ko-
munikují, jaké jsou jejich normy a jaké jsou
normy a míra tolerance u partnera. Modely
vstfiebané v pÛvodní rodinû se na poãátku
vztahu vût‰inou alespoÀ ãásteãnû projeví,
kdyÏ spolu partnefii tráví více ãasu, napfiíklad
na 14 denní dovolené a samozfiejmû pokud
spolu pfied svatbou nûjak˘ ãas Ïijí (alespoÀ 6
mûsícÛ). Dal‰í moÏností, jak se vyvarovat
zbyteãnû bolestn˘ch neshod je hovofiit spoleã-
nû o tom, co si kdo pfiedstavuje, co oãekává,
co mu vadí a proã. âasto „pouhé“ pochopení
toho, Ïe je pro druhého nûco velmi dÛleÏité
a respektování tohoto faktu, i kdyÏ my to tak
nemáme, postaãí. Teprve ve chvíli, kdy oba
partnefii poodhalí zaÏité modely sv˘ch pÛvod-
ních rodin a rodin svého protûj‰ku, mohou se
dát na cestu vytváfiení nového modelu - mo-
delu své vlastní rodiny, kter˘ pak zase oni bu-
dou pfiedávat sv˘m dûtem.

Krásn˘ a poklidn˘ pfiedvánoãní ãas pfie-
je Petra Franãeová a pracovníci Poradny
pro rodinu

Poradna pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy
Bezplatnû vám pomÛÏe

·romova 861, Praha 14 - âern˘ Most. Tel.: 731 056 735, 731 056 738, 281 912 144

trojstranu pfiipravila: Alena Veselá
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a levné dárky - keramiku, hraãky, textilní v˘-
robky i drobnosti pro radost. Získané finanã-
ní prostfiedky se vracejí zpût dílnám.

A co dal‰ího pro vás v Inspiraci pfiipravili?
Pro dûti z krouÏkÛ a jejich kamarády to bu-

de 14. prosince od 16 hod. „Vánoãní besíd-
ka s tombolou“, pfiedvánoãní besídky budou

také pro mrÀousky z dopoled-
ních, volnû pfiístupn˘ch krouÏkÛ.
Pro dospûlé to bude „Pfiedvá-
noãní odpoledne s Inspirací“.
Pod vedením aranÏérky si vyro-
bíte vlastní vánoãní svícen v pon-
dûlí 12. prosince od 14.30 do
15.30 hod. Pfied‰kolní dûti ma-
minkám zatím pohlídají.
Na fotografiích vidíte ukázky
z vánoãní nabídky. Nad mnoh˘-
mi v˘robky opravdu srdce zaple-
sá. Pfiijìte si vybrat.

SdruÏení Obãanská inspirace,
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 776046112, 281918473,
www.obcanskainspirace.ecn.cz

10 PROSINEC

I na leto‰ní prosinec pfiipravilo sdruÏení
Obãanská inspirace tradiãní vánoãní pro-

dejní v˘stavu v˘robkÛ handicapova-
n˘ch lidí z chránûn˘ch dílen, staci-
onáfiÛ, dûtsk˘ch domovÛ a léãe-
ben z celé republiky. Od 28.
listopadu do 23. prosince si zde
mÛÏete koupit originální

Uãíme se v pyÏamu
Vna‰í Z· Hloubûtínská jsme se 1.listopadu rozhodli, Ïe proÏijeme

cel˘ den v pyÏamech. Uspofiádali jsme proto „PyÏamovou party“.
V‰echny dûti od první do páté tfiídy i jejich paní uãitelky a pan uãitel
vzbuzovali údiv i závist star‰ích ÏákÛ, kdyÏ se v pyÏamech procháze-
li ‰kolou. Uãili jsme se hrou o zdraví, hygienû, spánku i snech. Ti od-
váÏnûj‰í ve ‰kole i pfiespali. O t˘den pozdûji, 7.11., bylo na‰im prv-
ÀáãkÛm slavnostnû pfiedáno jejich první pero a stali se z nich „Malí Pi-
sálkové“. Rodiãe i jiné hosty potû‰ili pûkn˘m programem. Pokud máte
doma budoucího prvÀáãka a chcete poznat na‰i ‰kolu, mÛÏete nás nav-
‰tívit 13. ledna 2006, kdy bude v dopoledních hodinách probíhat v prv-
ních tfiídách akce „·kola naneãisto“. Také mÛÏete pfiijít 9. 2. 2006 na
Den otevfien˘ch dvefií a zápis do první tfiídy. Tû‰íme se na vás, uãitelé
a dûti Z· Hloubûtínská 700, www.zshloubetin.cz.

text a foto: Hana Mik‰íková

KaÏd˘ rok se u nás na ‰kole uskuteãní fiada
zajímav˘ch akcí. Po cestû za Krakono-

‰em, které jsme se zúãastnili pfied prázdnina-
mi, jsme se bûhem podzimu vydali na dvû v˘-
pravy do vzdálenûj‰ích krajÛ. První byla expe-
dice za kaktusy a sukulenty subtropick˘ch
a tropick˘ch oblastí, které má ve své expozici
Botanická zahrada Univerzity Karlovy. Na
místû nás uvítal pan fieditel Václav Vûtviãka
a pak uÏ jsme vyplÀovali pfiipravené pracovní
listy a pozorovali, jak se která rostlina pfiizpÛ-
sobila nároãn˘m Ïivotním podmínkám. S dru-
hou expedicí jsme vyrazili do praÏské ZOO,
kde jsme se prodírali tropick˘m de‰tn˘m pra-
lesem. Porovnali jsme zpÛsob Ïivota nûkte-
r˘ch opic, potkali rÛzné je‰tûry, hady a neto-
p˘ry. Sloni se zrovna sprchovali a tygfii byli
na‰tûstí po obûdû, takÏe jsme se vrátili v‰ichni
bez úhony. Jsme zvûdaví, co nás ãeká pfií‰tû -
nejspí‰ v˘prava do vesmíru, v prosinci totiÏ
jdeme do planetária.

Ïáci 9. A a 9. B Z· ·imanovská, Kyje

V˘pravy za exotikou

Vánoce v Obãanské inspiraci
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Vánoãní koncert v G14
Srdeãnû zveme na Vánoãní koncert do Ga-

lerie 14, kter˘ se koná ve stfiedu 14. 12. od
18.30 hodin. Vystoupí Daniela Demuthová -
mezzosoprán, Jan Machat - flétna a ZbyÀka
·olcová - harfa. Na programu budou díla J. S.
Bacha, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dal‰ích.
Vstup voln˘.

Pfiedvánoãní trh
na âerném Mostû
V pondûlí 19. 12. bude mít premiéru pfied-

vánoãní trh, pofiádan˘ Mâ Praha 14 vedle sta-
nice metra âern˘ Most (u fontány pfied âs.

spofiitelnou). Na tomto pfiedvánoãním trhu ne-
ziskov˘ch organizací a ‰kol Prahy 14 se od 15
do 19 hodin budou prodávat dárkové pfiedmû-
ty, které vyrobily pfieváÏnû dûti z tûchto orga-
nizací.

Pfiedvánoãnû
na terase

V̆ tvarn˘ ateliér ARS PUERIS pofiádá pro
milovníky umûní pfiedvánoãní akci Terasa, na
které si budete moci koupit drobné dárkové
pfiedmûty (obrázky, grafiky, upomínkové
pfiedmûty od dûtí i v˘tvarníkÛ), pro radost so-
bû i sv˘m blízk˘m. Akce, spojená s poseze-
ním u krbu a v kruhu pfiátel umûní, probûhne

V ãase vánoãním
Tak jako loni pfied Vánoci jsme pro vás pfiipravili pfiehled akcí s vá-

noãní tematikou, které mÛÏete nav‰tívit v Praze 14 a jejím bezpro-
stfiedním okolí (Praha 9, Praha 10, Horní a Dolní Poãernice). Vûfiíme,
Ïe si z nich vyberete a Ïe sv˘m dílem pfiispûjí k té pravé a hlavnû poho-
dové sváteãní atmosféfie konce leto‰ního roku. red

v sobotu 10. prosince od 10 do 18 hod. na te-
rase v˘tvarného ateliéru na Jahodnici, StaÀ-
kovská 480 (stanice MHD Jahodnice, bus
190, 110, 208) BliÏ‰í informace na tel.
281 932 622.

Pohádky a dárková
grafika

AÏ do pátku 23. 12. mÛÏete nav‰tívit v Dol-
ních Poãernicích autorskou galerii/atelier Ol-
gy Stárkové (naproti hotelu Svornost), kde
bude vystavovat jak kolekci vlastní dárkové
grafiky, tak originály ilustrací pohádek Hed-
viky Vilgusové (viz foto). Knihy pohádek bu-
dou rovnûÏ k prodeji. Otevfieno: pá a ne 15 -
18 hod., nebo pfiíleÏitostnû po domluvû na tel.
737 111 482.

Vánoãní bohosluÏby
● Na ·tûdr˘ den 24. 12. v kostele sv. Barto-
lomûje v Kyjích od 16.30 hod. a pÛlnoãní ve
Chvalech u sv. Ludmily.
● V nedûli 25. prosince (BoÏí Hod vánoãní)
od 9 hod., budou probíhat vánoãní bohosluÏ-
by na fafie âeskobratrské církve evangelické,
Tfiebe‰ovská 2101, Horní Poãernice. Zprávu
o narození JeÏí‰e Krista si lidé mají pfiipomí-
nat spoleãnû a spoleãnû z ní mít radost. Proto
je kfiesÈansk˘ sbor církve otevfien v‰em: rádi
vás mezi sebou pfiivítáme.

Z programu Gongu
Sokolovská 191, Praha 9, tel. 266 311

629, www.kultura9.cz

6. 12. úter˘
14 - 17 hod. Karneval s Mikulá‰em, pofiádá

O·K

14. 12. stfieda
14 hod. Vánoãní odpoledne pro seniory
Hosté: Karel ·tûdr˘ a Muzika ·palíãek

Praha, pofiádá O·K

19 hod. Vánoãní posezení u cimbálu, pofiá-
dá Slováck˘ krúÏek v Praze

19. 12. pondûlí
19.30 hod. PACIFIK - pfiedvánoãní koncert

skupiny
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stránku pfiipravili: j‰, ves, foto archiv

Pfiedvánoãní pozvánka
do Toulcova dvora

(Kubatova 1, Praha 10, Hostivafi)
● V pondûlí 12. prosince se v Toulcovû

dvofie koná od 16 do 18 hodin tradiãní pfied-
vánoãní setkání pfii zdobení
perníãkÛ, v˘robû pfiáníãek,
ozdobiãek a zvoneãkÛ. Atmo-

sféru dokreslí i povídání o sta-
r˘ch vánoãních zvycích a oby-

ãejích, malá v˘stava betlémÛ
ãi dokonce Ïiv˘ betlém!
Vstupné pro dospûlé 50,-

Kã, pro dûti od 4 let, studen-
ty a dÛchodce 30,- Kã. Rodinné slevy.

● V prÛbûhu vánoãních svátkÛ od 23.12.
do 1. 1. 2006 bude v Toulcovû dvofie pfiístup-
n˘ krásn˘ perníkov˘ betlém Evy Kopecké.
Podívat se na nûj mÛÏete v uvedené dny vÏdy
od 14 do 15 hodin.

Vánoce v matefisk˘ch
‰kolkách v Praze 14
NeÏ zaãnou ty opravdové Vánoce doma

u stromeãkÛ s cukrovím a dáreãky, pfiipravily
matefiské ‰kolky pro ty “své„ dûti Vánoce na-
neãisto. Zeptali jsme se nûkter˘ch matefisk˘ch

‰kolek, jak to právû u nich bude v pfiedvánoã-
ním ãase vypadat:

M· Obláãek, ·ebelova ul., âern˘ Most -
6. prosince sem pfiijdou Mikulá‰, andûl a ãert
a jejich náv‰tûva bude spojená s mikulá‰skou
nadílkou. 7. prosince se dûti podívají na diva-
delní pfiedstavení pohádky “Jak pan myslive-
ãek se v‰emi lesními pfiáteli oslavil ·tûdr˘
veãer„. 13. prosince tady skupina Gaudius
uspofiádá hudební koncert pro dûti. V pfiedvá-
noãním t˘dnu od 12. do 16. prosince budou
v jednotliv˘ch tfiídách probíhat vánoãní besíd-
ky, na kter˘ch vystoupí dûti s pofiadem pro ro-

diãe. Jejich souãástí bude i nadílka vánoãních
dárkÛ. Nûkteré si dûti nechají ve ‰kolce, nû-
které si odnesou domÛ. Nákup tûchto dárkÛ
mohla ‰kolka uskuteãnit díky finanãní pomo-
ci Klubu rodiãÛ.

M· Vybíralova 967, âern˘ Most - 1. pro-
since se dûti podívaly v matefiské ‰kolce na di-
vadelní pfiedstavení Vánoãní pohádka. 6. pro-
since je ãeká dal‰í pfiedstavení, tentokrát s In-
kou Rybáfiovou - âertoviny aneb Mikulá‰ská
nadílka. 20. prosince bude vánoãní besídka se
zpíváním koled, poho‰tûním a pfiedáváním
dárkÛ.

M· ·tolmífiská a M· ·estajovická
z Hloubûtína pojedou zaãátkem prosince na
v˘lety (Pfiíbram - jak slavili Vánoce horníci,
skanzen v Pfierovû n.L.) a v t˘dnu pfied Váno-
ci budou mít vánoãní besídky.

Ptáãata a Hynek Tomm
na Staromûstském

námûstí
Pûveck˘ sbor Ptáãata ze Z· Gen. Janou‰ka

na âerném Mostû bude vystupovat 15.12. od
16 hod. s vánoãním programem v rámci PraÏ-
sk˘ch dûtí na Staromûstském námûstí. Zpû-
vák Hynek Tomm z âerného Mostu bude mít
pÛlhodinov˘ recitál 18. prosince od 18. hodin
na hlavním pódiu v rámci pfiedvánoãních kul-
turních pofiadÛ v srdci metropole.

V Z· ·imanovská budou
Vánoce uÏ 20. 12.

Od 14 do 18 hod. bude ve ‰kole “Den otev-
fien˘ch dvefií„. Souãasnû bude probíhat: 14.30
- 15.30 vánoãní setkání na I. stupni, 15 - 18
hod. vánoãní jarmark na II. stupni a od 15.30
je‰tû vánoãní vystoupení ‰kolní druÏiny. Jste
srdeãnû zváni!

Poznámka: pfiedvánoãní akce pofiádané
neziskov˘mi organizacemi (Mot˘lek, Klu-
bíãko, Jahoda aj.) naleznete v rámci pre-
zentace jejich aktivit na str. 7 aÏ 9.

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubûtín, pavilon Havana – u stanice metra

tel. 281 866 125, www.czknihy.cz
● ·típlová, Nûmeãek: Skvûlé pfiíbûhy
âtyfilístku V pofiadí jiÏ ãtvrtá velká kniha
âtyfilístku, kter˘ je tu pro na‰e dûti jiÏ
36 let. Tentokrát pfiíbûhy z let 1976 - 79.
● âlovûk Obrazová encyklopedie, vydal
KniÏní klub. Ve stejném exkluzivním pro-
vedení jiÏ vy‰ly Zemû a Zvífie.
● Mailer: Duch dûvky I, vydala Jota.
První ãást románu (u nás poprvé) ze ‰pio-
náÏního prostfiedí studené války. Druhá
ãást vyjde v listopadu.
● Zollner: Leonardo da Vinci - malífi-
ské a kreslífiské dílo, vydal Slovart. For-
mát unikátní knihy je 29x24 cm, váha
7,5 kg.
● Simenon: Maigret a sobotní náv‰tûv-
ník, Maigret a pfiípad slu‰n˘ch lidí, vy-
dal KniÏní klub. U nás dosud nepfieloÏené
detektivní pfiíbûhy legendárního komisafie.
● Plzák: Tu‰ení o lidské du‰i, vydalo
Motto k osmdesátinám autora. Kniha shr-
nuje celoÏivotní odborné i lidské zku‰enos-
ti známého psychiatra dr. Miroslava Plzá-
ka.
● Brown: Digitální pevnost, vydala Me-
tafora. Nová kniha od autora svûtoznámé-
ho bestselleru ·ifra mistra Leonarda.
● Jen‰ík, Jelínek: Atlas ãeského fotbalu
od roku 1890
● Denker: Klinika, vydalo Domino.
Hlavní hrdinka, úspû‰ná hereãka a zpûvaã-
ka, pfiichází na luxusní kliniku, aby se vy-
léãila z traumat a závislosti na alkoholu...

Automatizovaná místní knihovna,
Gen. Janou‰ka 1060,

âern˘ Most, tel. 281 918 142
otevfieno: út 9 - 19, st, ãt 12 - 19, pá 9 - 15 hod.

❍ Gallo Max: Caesar imperator Histo-
rick˘ román o osudech velkého ¤ímana.
❍ Hassel Sven: Generál SS Váleãn˘ ro-
mán zachycuje prÛbûh bitvy u Stalingradu.
❍ Clement Peter: Inkvizitor Thriller z lé-
kafiského prostfiedí.
❍ Plaidy Jean: Vilémova Ïena Historick˘
román o osudech angl. a skotské královny
Marie Stuartovny.
❍ Adams Simon: Atlas svûta pro dûti
Bohatû ilustrovan˘ pro dûti od 10 let.
❍ Lingren Astrid: Lotta z ro‰Èácké uliã-
ky PÛvabné vyprávûní o ‰védské rodinû od
svûtoznámé spisovatelky.

NOVINKY

Blahopfiání
Dne 15. prosince 2005 oslaví

Jan Hocek
80. narozeniny.

V‰e nejlep‰í a hlavnû hodnû zdraví pfie-
jí syn a dcera s rodinami. Blahopfiejeme!
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Díky Vladimíru Veselému z Hloubûtína, kter˘ své v˘-
tvarné kolegy ze SdruÏení praÏsk˘ch umûlcÛ získal pro
prezentaci sv˘ch obrazÛ v Praze 14, je v pfiedvánoãním ãa-
se v Galerii 14 na âerném Mostû k vidûní mimofiádná v˘-
stava. Jak co do poãtu vystavovatelÛ (v takovém zastoupe-
ní v na‰í mûstské ãásti vÛbec poprvé), tak jejich profesio-
nální kvality. Dárek v‰em milovníkÛm moderního
v˘tvarného umûní. V˘stava je prodejní a bude otevfiena do
20. 12. vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek od 14 do 18 a v nedû-
li od 14 do 17 hodin. Vstup voln˘.

Vladimír Vesel˘ mûl uÏ v Galerii 14 jednu autorskou v˘stavu
a tentokrát si k desítce sv˘ch kolegÛ ze sdruÏení jako vystavující-
ho hosta pfiizval Jifiinu Olivovou-Bfiicháãkovou (na snímku upro-
stfied), která patfií k nejaktivnûj‰ím umûlcÛm v na‰í mûstské ãásti
zejména svou prací s dûtmi.

SdruÏení praÏsk˘ch malífiÛ
vzniklo po zru‰ení Svazu ães-
k˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ v roce
1990 jako souãást nástupnické
organizace Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ. SdruÏuje malífie, ktefií
byli ãleny v b˘valém Svazu od-
boru MSGR (malífii, sochafii,
grafici a restaurátofii). Pro velk˘
poãet ãlenÛ se sdruÏení rozdûlilo
na dva celky: SdruÏení praÏ-
sk˘ch malífiÛ a Nové sdruÏení.

V souãasné dobû má SdruÏení
praÏsk˘ch malífiÛ 144 ãlenÛ, tak-
Ïe není dost dobfie moÏné pofiá-
dat ãlenské v˘stavy vcelku. Pro-
bíhají v‰ak v˘stavy dílãí, obdob-
nû jako ta stávající v G14. SPM
nesdruÏuje malífie spoleãn˘ch
umûleck˘ch názorÛ, v˘bûr je to-
lerantní ke v‰em souãasn˘m v˘-
tvarn˘m tendencím, jedin˘m
mûfiítkem pro ãlenství je kritéri-
um profesionální kvality. j‰
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PROSINEC 15

Struãnû o vystavujících:
Alena Antonová, ak. malífika, narozena v Praze

16.12.1930. V letech 1945-48 Státní odborná kera-
mická ‰kola v Praze, 1948-49 Grafická ‰kola v Pra-
ze, 1949-55 Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová
v Praze, prof. Emil Filla. Zab˘vá se malbou, volnou
grafikou, ex libris a spoluprací s architektem. Úãast-
nila se kolektivních v˘stav doma i v zahraniãí. Ce-
na za celoÏivotní dílo v oblasti ex libris.

Jaroslav Bobek, ak. malífi, narozen 19.2.1925
v Debfii. Studia: Reálné gymnázium Mladá Bole-
slav, 1945-51 Vysoká ‰kola UMPRUM, atelier prof.
Jana Baucha, 1947-51 asistent a ãlen skupiny Index
a spolku Mánes. Realizace v architektufie, vitráÏe,
lept.okna goblény. Zúãastnil se mnoha kol.v˘stav
doma i v zahraniãí.

Vojtûch Kolafiík, ak. malífi, narozen 29.6.1938
ve Hvozdném. Po gymnáziu v Tfiebíãi zaãal studo-
vat na AMU v Praze u prof. F. Tresta scenografii
a doc. O. Smutného (kresba, malba). 1963 zaãal pra-
covat jako v˘tvarník v âST Praha. Zab˘vá se mal-
bou, grafikou, scénografii a ilustraci. Uspofiádal
mnoho v˘stav doma i v zahraniãí.

Jifií Pokorn˘, ak. malífi, narodil se 6.7.1945
v Kolínû. Studia: Akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Praze 1969-75. Zúãastnil se a uspofiádal mnoho
v˘stav doma i v zahraniãí. Jeho tématy jsou krajina
pfiírodní a mûstská, ãlovûk v portrétech a prostfiedí
venkovsk˘ch poutí a cirkusÛ.

Franti‰ek Turek, ak. malífi, malífi, grafik, ilustrá-
tor, narozen 30.4.1916 v Praze. Studia: Umûlecko-
prÛmyslová ‰kola v Praze u prof. Franti‰ka Kysely
a Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze u prof. J.
Obrovského. Uspofiádal více neÏ 30 samostatn˘ch
v˘stav doma i v zahraniãí (PafiíÏ, Nimes, Rennes,
Amsterdam, Nardenn, Moskva, Tokio a Toronto).

Vûra Sedláková, ak. malífika, narodila se
8.4.1935 v Martinû na Slovensku. V letech 1955-61
absolvovala Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze.
V ateliéru prof. Antonína Pelce. Od roku 1981 byla
fiádnou ãlenkou  Svazu ãesk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ.
Uspofiádala fiadu samostatn˘ch v˘stav. Zúãastnila se
nespoãtu kolektivních v˘stav doma i v zahraniãí.
Vedle malby se vûnuje grafice, technice hlubotisku.

Vladimír Vesel˘, ak. malífi, narozen 28.12.1931
v Hradci Králové. Studia: Stfiední odborná ‰kola
v Jablonci nad Nisou, Vysoká ‰kola UMPRUM
v Praze u prof. Al. Fi‰árka a Ant. Strnadela. Mûl ví-
ce neÏ 30 samostatn˘ch v˘stav doma i v zahraniãí.
Pracoval jako v˘tvarn˘ redaktor, pozdûji se vûnoval
pedagogické ãinnosti a vedení galerie Ve vûÏi
v Mûlníku, kterou zaloÏil.

Lenka Vojtová, ak. malífika, narodila se
19.4.1966 v Praze. V letech 1986-1991 absolvovala
Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze v atelieru prof.
Ladislava âepeláka a prof. Dalibora Chatrného. Ve
své v˘tvarné ãinnosti se vûnuje  grafice, nejuÏíva-
nûj‰í grafické technice - leptu. Zúãastnila se bezpo-
ãtu kolektivních v˘stav doma i v zahraniãí (Japon-
sko, Polsko, Belgie).

Karel Marx, ak. malífi, narozen 18.11.1928
v Ko‰icích. Studoval na Akademii muzick˘ch umû-
ní v Praze u prof. F. Tresta. Vûnuje se scénografii
a malbû. Zúãastnil se mnoha v˘stav doma i v zahra-
niãí.  O sobû fiíka: Nic mi nedûlá vût‰í radost, neÏ
malování.

Marie Zábranská, ak. malífika, narozena
16.1.1941 v Plzni. Absolvovala Stfiední odbornou
‰kolu 1955-59. Studium malífiství a ilustrace u profe-
sorÛ J. Weniga, C. Boudy a A. Zábranského. Medai-
lerství u M. Knoblocké. Sv˘mi díly je zastoupena ve
sbírkách hl. m. Prahy, Min. kultury a dal‰ích. Vysta-
vovala na mnoha v˘stavách doma i v zahraniãí a je
iniciátorkou spolku Femina, s nimÏ i vystavuje.

stránku pfiipravil: j‰, repro archiv redakce

Vûra Sedláková

Marie Zábranská

Vladimír Vesel˘

Vojtûch Kolafiík

Lenka Vojtová

Franti‰ek Turek
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16 PROSINEC

Od ãtrnácti let bydlí u Kyjského rybníku
Milena Borgulová, která o rok pozdûji zaãa-
la pravidelnû chodit do zdej‰ího kostela, poté
vystudovala národohospodáfiskou fakultu na
V·E a dnes je se dvûma dûtmi na matefiské
dovolené. Pfiispívá do mûsíãníku farnosti sv.
Bartolomûje Natanael nota bene a na‰í re-
dakci nabídla pfied ãasem rozhovor s katolic-
k˘m knûzem RNDr. Mgr. Ladislavem Souã-
kem. Domluvili jsme se na otázkách i zafiaze-
ní rozhovoru do doby vánoãního rozjímání,
protoÏe jeho my‰lenky mohou mnoh˘m z nás
leccos fiíci, aÈ uÏ jsme vûfiící ãi nikoliv.

PÛsobíte jako knûz a duchovní správce dvou
farností - u sv. Ludmily ve Chvalech a u sv.
Bartolomûje v Kyjích. Mohl byste blíÏe popsat
tato svá pÛsobi‰tû a va‰e aktivity v nich?

Tyto farnosti zahrnují území Kyjí, Hostavic,
·tûrbohol, âerného Mostu a Horních Poãernic.
Îije tu pfies 40 000 lidí a k tûm v‰em se obrací
na‰e pozornost, i kdyÏ ov‰em nestejnou mûrou
a zpÛsobem. Nemohou zde b˘t zastoupeny
v‰echny moÏné druhy aktivit, ale jen ty, které
jsou pro místní pomûry vhodné a zejména ty, na

Vánoãní (nejen) rozjímání

které staãíme, s BoÏí pomocí, vlastními silami.
Jsou otevfiené v‰em zájemcÛm, nejen vûfiícím -
jsou tedy, modernû fieãeno, nízkoprahové. Vr-
cholem na‰í ãinnosti jsou bohosluÏby, ale vr-
chol potfiebuje i svahy a úpatí, a to jsou dal‰í
snahy farnosti. Na kyjské fafie, kterou nám stát
vrátil naprosto zdevastovanou, aã je kulturní
památkou, a nyní se vlastními silami snaÏíme
dát ji do pofiádku, se scházíme v provizorním
prostfiedí k diskusím o vífie, setkáním nad Biblí,
v˘uce náboÏenství dûtí i dospûl˘ch, ke spoleã-
n˘m posezením. Mûla by slouÏit mj. i jako zá-
zemí pro charitní sluÏbu spoluobãanÛm. Podafiil
se dvanáctilet˘ (!) proces restituce farní zahra-
dy, na které chceme provozovat volnoãasové
aktivity pro dûti a mládeÏ a opût zdÛrazÀuji: ne-
jen vûfiící. Ve farnosti je díky Bohu a obûtavos-
ti lidí mnoho rodin s mal˘mi dûtmi i mlad˘ch
a pro nû a s nimi se snaÏíme konat zajímavé vû-
ci. Jezdíme o prázdninách na spoleãné pobyty,
pofiádáme v˘lety, zimní rekreace a napfi. chystá-
me uÏ pát˘ farní ples. Bylo by toho samozfiejmû

zapotfiebí daleko více, ale na to síly farnosti za-
tím nestaãí. Jednou z m˘ch priorit je tedy vybu-
dování t˘mu, kter˘ by se na roz‰ífiení spektra
aktivit podílel, a vûfite mi, není to vÛbec lehké.

Pro mnohé na‰e ãtenáfie bude nespornû pfie-
kvapením, Ïe jste vystudoval astronomii
a astrofyziku a nûkolik let jste se tomuto oboru
profesnû vûnoval.

Vzpomínám si, Ïe jsem v ‰esté tfiídû astrono-
mii zcela propadl a pro‰el nejrÛznûj‰ími krouÏ-
ky a kursy na petfiínské hvûzdárnû a v Planetá-
riu, od patnácti let jsem jezdíval na prázdninové
praxe na ondfiejovskou observatofi. Po gymná-
ziu jsem ‰el na „matfyz“ a bûhem studií uÏ jsem
se na Ondfiejovû uchytil definitivnû. Byl jsem
z tûch astronomÛ, ktefií pracují ve dne - zab˘val
jsem se sluneãní fyzikou, konkrétnû diagnosti-
kou magnetick˘ch polí ve skvrnách.

Mûl jste doktorát z fyziky a zajímavou práci.
Proã jste se rozhodl studovat teologii a stát se
knûzem?

Odpovûdût na to je tûÏké i lehké zároveÀ.
Lehké proto, Ïe jsem nabyl pfiesvûdãení, Ïe jde
o BoÏí volání, coÏ pak stvrdil i pûtilet˘ pobyt
v Arcibiskupském semináfii v Praze. TûÏké je
hovofiit o tûch jemn˘ch i naléhav˘ch zpÛso-
bech, kter˘mi si BÛh ãlovûka vede, nûkdy je to
dost dramatické. Dalo by se to v‰echno ale fiíci
i jin˘m zpÛsobem - pro mne je teologie logic-
k˘m pokraãováním poznávání svûta, které mnû
poskytovaly pfiírodní vûdy. Je to jakési „roz‰ífie-
ní spektra vlnov˘ch délek“, kter˘mi se díváme
na svût.

Díky vûdeckému vzdûlání jste poznal jevy
a souvislosti, které mohou pro bûÏného ãlovû-
ka zÛstat nedotãen˘m tabu. Co fiíkáte na ãas-
tou námitku, Ïe vûda a víra v Boha jsou dvû na-
prosto nesluãitelné vûci?

K úÏasu postaãí i obyãejná kapka vody
a pfiem˘‰let o svûtû a dávat si vûci do souvis-
losti, to pfiece není nûãí v˘sadou. Nûkdy je na-
opak mnoho uskladnûn˘ch vûdomostí na pfie-
káÏku, klapkami na oãích, kdy ãlovûk pro stro-
my nevidí les. Znal jsem kolegu, kter˘
publikoval v pfiedních svûtov˘ch astronomic-
k˘ch periodikách a pfiitom nerozumûl principu
hadicové vodováhy, kterou zná kaÏd˘ zedník.
A k té vûdû a vífie: nejprve je tfieba ujasnit si
pojmy. Jde o filosofické téma a ve filosofii se
lidé tûÏko dohodnou i na definici základních
pojmÛ, natoÏ na jejich vlastnostech. Nezaãne-
li se odtud, vût‰inou pfievládne mlÏení a emo-
ce. Ale mohu tfieba klidnû pfiijmout klasické
pojetí, Ïe vûda mi dává poznání z vûcí samot-
n˘ch, vírou poznávám z BoÏího sdûlení, jak to
BÛh se svûtem zam˘‰lí a co je jeho smyslem.
Jde tedy o to, Ïe vûda se t˘ká nûãeho jiného neÏ
víra a nekonkurují si, pakliÏe nepfiekraãují své
kompetence. Argument „aÏ uvidím, uvûfiím„
pfiijmout nemohu. Karel IV. byl zvolen nejvût-
‰ím âechem a nikdo z hlasujících ho nikdy ne-
vidûl. Jeho existenci pfiijímáme vírou. Byli li-
dé, ktefií ho vidûli a podali nám o tom zprávu
a my jsme jim uvûfiili. Víra není tak vzácné ko-
fiení v na‰em Ïivotû. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe
mnohé BoÏí skuteãnosti nyní nutnû pfiijímáme
skrze víru, uÏ z principu, ale Ïe to tak nebude
navûky. ¤íká se, Ïe pfiírodovûdec hledá ãernou
koãku v tmavé místnosti. Filosof hledá ãernou
koãku v tmavé místnosti, kde Ïádná koãka ne-
ní, a teolog to dûlá také, ale navíc je‰tû volá
“UÏ ji mám!„ A jednou se rozsvítí svûtlo, a oni
zjistí, Ïe byli celou dobu v té koãce.

Co nevidût budou Vánoce. Mohl byste struã-
nû osvûtlit jejich smysl a popsat hlavní vánoã-
ní svátky a zvyky?

Pro kfiesÈany je to pfiipomínka narození JeÏí-
‰e Krista, tedy toho, Ïe BÛh se z lásky k nám
stává ãlovûkem, jedním z nás, a to se v‰ím v‰u-
dy. Je to odpovûì na ãasto kladenou otázku “Jak
se na to BÛh mÛÏe dívat„. Takto: jde do toho
s námi. Datum, kdy se to stalo, pfiesnû neznáme,
slavíme 25. prosince s pfiedcházejícím veãerem
a cel˘ svátek doznívá “oktávem„, slaví se tedy
cel˘ch osm dní. Vánoce jsou po velikonocích
druh˘m nejvût‰ím kfiesÈansk˘m svátkem.A zvy-
ky? Ty vût‰inou dobfie známe, pfiipomnûl bych
ty “duchovnûj‰í„: Adventní vûnec jako symbol
pfiib˘vajícího svûtla, blíÏícího se pfiíchodu Kris-
tova, jeho pfiítomnosti, a to nejen o vánocích,
ale i v du‰i vûfiícího, v okamÏiku soudu po na‰í
smrti a pfii jeho druhém pfiíchodu na svût. Stro-
meãek jako symbol Ïivota, jakási pfiipomínka
rajského stromu Ïivota. I nevûfiící a hledající
ãasto nav‰tûvují tzv. pÛlnoãní m‰i, tedy m‰i sla-
venou v noci, podle které mají svátky své jmé-
no (z nûmeckého “Weihnachten„).

ProÏíváme nyní adventní dobu, která se pro
mnohé z nás stala symbolem pfiedvánoãního
shonu, zmatku a stresÛ. Co byste v této souvis-
losti vzkázal ãtenáfiÛm ListÛ Prahy 14?

Aby se nedali. My tady nejsme od toho, aby
nás doba pfieválcovala, nejsme leckdo, jsme
myslící a svobodní lidé. Tu dobu dûláme my sa-
mi. KaÏd˘ by si mûl poloÏit otázku, co opravdu
potfiebuje. Znám na âerném Mostû rodinu, kte-
rá fie‰ila otázku, zda se má tatínek vûnovat své
práci “na volné noze„ s naprost˘m nasazením,
s tím, Ïe ho doma témûfi nebude vidût. A dûti to
rozhodly: tatínku, my se uskrovníme, jen kdyÏ
tû budeme mít víc doma. To je názorná ilustra-
ce toho, kdo je vlastnû ãlovûk. A Ïe ekonomic-
ké a trÏní hodnoty nemusí, ale opravdu nemusí
b˘t urãující. A samozfiejmû pfieji v‰em poÏehna-
né a radostné Vánoce.

Milena Borgulová a vok,
foto: Jana Kanûrová a archiv
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Na závûr roku vûnujeme pravidelnou rubriku o podni-
katelsk˘ch aktivitách hned nûkolika obchodÛm a provo-
zovnám, které se v poslední dobû na území na‰í mûstské
ãásti objevily. Jejich fiazení na této stránce je dáno jen
a pouze grafickou pfiehledností, nikoliv podle hodnocení
poskytovan˘ch sluÏeb. Struãnû fieãeno, jedná se o jídlo,
zdraví a peníze, pofiadí nechÈ si laskav˘ ãtenáfi stanoví

podle sv˘ch priorit. V kaÏdém pfiípadû zaznamenalo nej-
víc zmûn námûstí v Hloubûtínû, kde si jednotliví podni-
katelé asi vzpomnûli na nûkdej‰í dûtství a tehdy populár-
ní hru ·katule, ‰katule, hejbejte se. A tak místo papírnic-
tví teì najdete lékárnu, místo pizzerií penûÏní ústav
a ãínskou restauraci, navíc je‰tû masáÏní salón v centru
Havana. Také skladba podle národnosti je pestrá. Ko-

merãní banku u nás fiídí Francouz,
pizzérii Makedonec, veãerku Viet-
namci a ãínskou restauraci, hádejte
kdo? TakÏe, co se poskytovan˘ch slu-
Ïeb t˘ãe, je Praha 14 nejen v Evropû,
ale urãitû uÏ i ve svûtû. Tady je pfie-
hled novinek. text a foto: vok

PROSINEC 17

Podnikatelé v Praze 14

Kufiecí ráj naproti Z· Bfií VenclíkÛ má otev-
fieno ve v‰ední dny od 8 do 19 hodin. A na Vá-
noce tady kromû obvyklé nabídky budou mít
i chlazené krÛty. Chlazené, ne ty kamenné, jak
nám zdÛraznila sympatická prodavaãka.

Personál pizzerie na âerném Mostû v Bob-
kovû ulici se tû‰í na va‰í náv‰tûvu kaÏd˘ den
mezi 11 a 23 hodinou. Kromû jin˘ch kulináfi-
sk˘ch v˘tvorÛ si tady mÛÏete vybrat pizzu z de-
vatenácti druhÛ.

Nov˘ masáÏní salón je v komplexu Biorege-
na ve Vajgarské ulici v Kyjích hned za nedáv-
no otevfienou lékárnou. V˘hradnû neerotické
sluÏby si tady mÛÏete dohodnout osobnû nebo
na telefonu 775 658 413.

Populární “kulaÈák„ v areálu Havana se
teì jmenuje Ying Bin Lou a otevfieno je tu kaÏ-
d˘ den od 10.30 hod. do 23 hodin. V nabídce
je 70 jídel od 59 korun (smaÏené nudle) aÏ po
492 korun za pekingskou kachnu.

Relaxaãní a sportovní masáÏe v centru Ha-
vana si mÛÏete dopfiát kaÏd˘ v‰ední den mezi
10 a 18 hodinou, pfiípadnû telefonicky na 603
536 952. Pr˘ je to vhodn˘ vánoãní dárek.

Komerãní banka vedle po‰ty na námûstí
v hloubûtínském domu sluÏeb otevírá kaÏd˘
v‰ední den v 9 hodin. V pondûlí a ve stfiedu
vás tady obslouÏí do 18, v úter˘ a ve ãtvrtek do
16 a v pátek do 15 hodin.

Doãasná otevírací doba Eurolékárny na
námûstí v Hloubûtínû vedle Penny je od pon-
dûlí do pátku mezi 8 aÏ 16 hodinou, poãítá se
s prodlouÏením do 18 hodin. A v pravé poled-
ne vám tady aÏ do druhé odpolední nabízejí
zmûfiení tlaku zdarma.

Znovuotevfiená veãerka ve ·tolmífiské ulici
v Hloubûtínû nabízí zákazníkÛm moÏnost na-
koupit potraviny kaÏd˘ den aÏ do 19 hodin.
Od pondûlí do pátku se tady otevírá uÏ v sedm,
bûhem víkendu pak o hodinu pozdûji.
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Plk. in mem. Jifií MaÀák, DFC

Jifií MaÀák, muÏ s mimofiádnû barvit˘mi vá-
leãn˘mi i pováleãn˘mi osudy, byl druh˘m

âechoslovákem (z pouh˘ch tfií), jimÏ Britové
svûfiili velení své stíhací peruti. Kromû toho je
tfieba pfiipomenout, Ïe za války bojovû létal ne-
jen na obligátních Hurricanech a Spitfirech, ale
byl jedním z pouh˘ch dvou âechoslovákÛ, kte-
fií operaãnû létali na Airacobrách a vÛbec jedi-
n˘m, bojujícím na Typhoonech.
✈ Narodil se 16. prosince 1916 v âesk˘ch Bu-
dûjovicích v rodinû profesora matematiky a ne-
únavného propagátora letectví, pozdûj‰ího
pfiedsedy zdej‰í odboãky âeského národního
aeroklubu. Nebylo tedy divu, Ïe cestu k tomu-
to oboru si velice rychle na‰el i Jifií. V letech
1932-1935 se zúãastnil rÛzn˘ch plachtafisk˘ch
kurzÛ v Jihoãeském aeroklubu v âesk˘ch Bu-
dûjovicích, kde získal rovnûÏ diplom pilota
sportovních letadel. V roce 1935 úspû‰nû ma-
turoval a dobrovolnû ode‰el na vojnu. Prezenã-
ní vojenskou sluÏbu prodûlával v letech 1935-
1936 ve ·kole na dÛstojníky letectva v záloze
u VLU v Prostûjovû.  Získal zde kvalifikaci le-
teckého pozorovatele a pfiíslu‰nou praxi prodû-
lal u Leteckého pluku 3 Generála-letce M. R.
·tefánika, jmenovitû u jeho 9. pozorovací letky
na leti‰ti Pie‰Èany. ProtoÏe letectvo a létání mu
pfiirostlo k srdci, rozhodl se pro dráhu vojáka
z povolání a v letech 1937-1938  absolvoval
Vojenskou akademii v Hranicích na Moravû
a v Prostûjovû, odkud byl vyfiazen jako poruãík
letectva; souãasnû zahájil i vytouÏen˘ pilotní
v˘cvik. Za mobilizace byl pfiidûlen k Letecké-
mu pluku 6 ve funkci pozorovatele na moder-
ních dvoumotorov˘ch strojích Avia B-71 (so-
vûtsk˘ SB-2). Je‰tû poãátkem roku 1939 sice
staãil nastoupit do aplikaãního  leteckého kur-
zu, ale stíhací v˘cvik dokonãil aÏ v zahraniãí.
✈ Dne 28. ãervna 1939 totiÏ u Moravské Os-
travy pfie‰el hranice do Polska, kde se pfiihlásil
do ãeskoslovenské zahraniãní armády a 1. srp-
na 1939 se dostal lodí do Francie. Po formál-
ním vstupu do Cizinecké legie (v hodnosti Ser-
gent) byl po vypuknutí války pfiidûlen k letec-
tvu. V fiíjnu 1939 se zaãal cviãit na leti‰ti Tours,
ale ke své lítosti nikoli na stíhacího pilota,
n˘brÏ na palubního stfielce bombardovacího le-
tounu. Stíhací v˘cvik zahájil aÏ v lednu 1940
v pilotní ‰kole v La Rochelle a dokonãil ho
v Etampes.
✈ Po francouzské kapitulaci se na lodi Arry
Scheffer pfieplavil z Bordeaux do Velké Britá-
nie; v anglickém Falmouthu zakotvili 23. ãerv-
na 1940. O tfii t˘dny pozdûji, 12. ãervence 1940
byl pfiijat do fiad RAF VR v nejniÏ‰í dÛstoj-
nické hodnosti Pilot Officer. Nejprve byl za-
fiazen k 310. ãeskoslovenské stíhací peruti,
tvofiící se v Duxfordu. ProtoÏe ta v‰ak mûla
vycviãen˘ch pilotÛ je‰tû dostatek a protoÏe
nedisponovala dostateãnou v˘cvikovou kapa-
citou, ode‰el 27. záfií 1940 absolvovat operaã-
ní v˘cvik u britsk˘ch v˘cvikov˘ch jednotek -
nejprve k 12. OTU v Bensonu a pak k 56.
OTU v Sutton Bridge. Po jeho úspû‰ném
zavr‰ení následovala takfika tfiíletá sluÏba v˘-
hradnû v fiadách britsk˘ch stíhacích perutí.
Bylo jich celkem pût.
✈ Dne 26. listopadu 1940 byl pfiidûlen k první
z nich, 601. stíhací peruti (County of London).

chod veliteli 611.  stíhací peruti (West Lancas-
hire), která operovala na  nejnovûj‰ích Spitfi-
rech F.Mk.IXC. V jejích fiadách se 19. srpna
1942 zúãastnil známé kombinované operace
Jubilee. V jejím prÛbûhu vykonal ãtyfii bojové
lety a po‰kodil Fw 190 (druh˘ stroj tohoto typu
po‰kodil následující mûsíc).
✈ Jednou z novû formovan˘ch jednotek byla
tehdy i 182. stíhací peruÈ a F/Lt Jifií MaÀák k ní
byl pfiidûlen 23. záfií 1942. Zakrátko byl usta-
noven velitelem její A-letky. MaÀákÛv vûhlas
se rychle ‰ífiil, takÏe nebylo divu, Ïe si jej veli-
tel Fighter Command vyhlédl na vy‰‰í funkci.
Dnem 1. kvûtna 1943 byl  jmenován velitelem
britské 198. stíhací peruti, která mûla jinak osm
BritÛ, osm KanaìanÛ a dva Australany.
✈ Doprovody bombardovacích letounÛ (opera-
ce typu Circus ãi  Ramrod), samostatné stíhací
akce (Fighter Sweep nebo Rodeo),  ale pfiede-
v‰ím útoky na pozemní (Rhubarb) a námofiní
cíle  (Roadstead), protilodní prÛzkumy (Ship-
ping Recco) ãi hlídkování nad nepfiátelsk˘mi
leti‰ti (Intruder), to v‰e byl denní chléb tûÏk˘ch
TyphoonÛ 198. perutû a jejího ãeskoslovenské-
ho velitele, S/Ldr Jifiího MaÀáka.
✈ S/Ldr Jifií MaÀák v prÛbûhu války vykonal
celkem 273 bojov˘ch letÛ (z toho 130 nad ne-
pfiátelsk˘m územím) v celkovém ãase 360 ope-
raãních hodin. Ve vzdu‰n˘ch bojích sestfielil
dva a po‰kodil dal‰í dva nepfiátelské letouny.
Sám v‰ak pozdûji pfiiznal, Ïe stíhaãÛm se vlast-
nû zpronevûfiil, zcela propadl útokÛm na po-
zemní cíle, zvlá‰tû vlaky. Na jeho kontû je cel-
kem deset vyfiazen˘ch lokomotiv (jedna byla
klasifikována jako zniãená a zbyl˘ch devût ja-
ko tûÏce po‰kozené). Kromû toho vyfiadil ãtyfii
lodû (jeden vleãn˘ ãlun a tfii invazní bárky po-
‰kozeny), po‰kodil jedno pfiístavní skladi‰tû
a jednu signální stanici. Teãku za jeho aktivní
bojovou kariérou udûlal 28. srpen 1943, kdy
byl jeho Typhoon Mk.IB JP613 (TP-N) zasa-
Ïen flakem nad belgick˘m pobfieÏním mûstem
Knokke do chladiãe. MaÀák obrátil nazpût, ale
v dÛsledku zadfieného motoru se nakonec po-
kusil o nouzové pfiistání do rozboufieného mo-
fie. Aãkoli pfiistání do mofie s letounem obecnû
a s Typhoonem zvlá‰tû, je neobyãejnû riskantní
záleÏitostí, podafiilo se mu jej s velkou dávkou
‰tûstí pfieÏít. Z potopeného stroje nakonec vy-
plaval na hladinu. Zachránil se v dinghy, ale sil-
n˘ západní vítr jej zahnal k Nûmci obsazenému
ostrovu Walcheren, kde byl následujícího rána
zajat. Po v˘sle‰ích byl 11. záfií 1943 odtran-
sportován do známého tábora Stalag Luft III
v Saganu.
✈ Zde se podílel na pfiípravû hromadného útû-
ku prokopan˘m tunelem, ale kdyÏ k útûku do-
‰lo, nebyl mezi vylosovan˘mi. To mu patrnû
zachránilo Ïivot, neboÈ celkem 50 ze 76
uprchlíkÛ bylo po dopadení zavraÏdûno gesta-
pem. Aãkoli ostatní zajatí ãs. letci byli v létû
1944 ze Saganu odvleãeni na praÏské gestapo,
MaÀák, jenÏ v˘slechovou procedurou pro‰el,
jako Brit zÛstal v Saganu aÏ do evakuace tábo-
ra 27. ledna 1945 pfii pfiiblíÏení v˘chodní fron-
ty. Nûkolik tisíc zajatcÛ se za doprovodu nû-
meck˘ch stráÏn˘ch vydalo na vyãerpávající
pochod, nûktefií vyãerpaní zajatci padli za obûÈ
nûmeck˘m stráÏn˘m, jiní spojeneck˘m hloub-
kafiÛm, ktefií proud zbídaãen˘ch zajatcÛ nedo-
kázali odli‰it od kolon ustupující nûmecké ar-

Setrval u ní cel˘ rok, nasbíral zde své první
cenné bojové zku‰enosti a dosáhl své první ús-
pûchy, kdyÏ mu byly pfiiznány dva sestfiely
MesserschmittÛ Bf 109F.
✈ V rámci pfiedepsaného odpoãinku byl pfie-
místûn k operaãnû v˘cvikové jednotce 
61. OTU do Rednalu u Shrewsbury. Následují-
cích sedm mûsícÛ zde pÛsobil jako instruktor
a velitel letky. I tady se dobfie pfiesvûdãil o tom,
Ïe i bezmála mírové létání je smrtelnû nebez-
peãné. Stalo se tak pfii nácviku formací 26. ãerv-
na 1942, kdy mu jeho Ïák vrtulí doslova „ustfii-
hl“ záì jeho Spitfiru Mk.I R6991 (KR-T). Ma-
Àákovi nezbylo neÏli nad Bolesworthem
v hrabství Cheshire vyskoãit na padáku.

„Najednou cítím otfies a ma‰ina mi z nece-
l˘ch 2000 metrÛ pfie‰la do obrácené v˘vrtky,“
vzpomínal pozdûji. „Nic se nedûje, fiíkám si.
Za pomoci motoru a kormidel jsem z v˘vrtky
jedna dvû. Dûlám v‰echno moÏné, ale nic se
nedûje a ma‰ina tvrdo‰íjnû vrtá dál. V tom se
tak nûjak, spí‰e instinktivnû ohlédnu za sebe
a mám jasno. A ouha! Schází mi kormidla
s celou zádí trupu. Neãekal jsem na nic dal‰í-
ho a z v˘‰ky asi 500 metrÛ jsem vyskoãil. KdyÏ
jsem visel na padáku, uvidûl jsem záì svého
Spitfiru jak se línû pfievaluje vzduchem na
cestû k zemi...

Teprve po pfiistání jsem se dozvûdûl, co se
to vlastnû stalo. Johnson místo toho, aby mû
neustále sledoval, se dostal nade mnû a ztra-
til mû z oãí. Pak zaãal neopatrnû klesat a tak
mi zadek vrtulí prostû ustfiihl.

A co Johnson? Se zkroucenou vrtulí se mu
nûjak podafiilo pfiistát na leti‰ti, coÏ byl na nûj
docela obdivuhodn˘ v˘kon. Nic se mu nesta-
lo, ale tfiásl se jako osika...“
✈ Po ukonãení pfiedepsaného odpoãinku násle-
doval druh˘ operaãní turnus. Nejprve 7. ãer-
vence 1942 nastoupil do Hornchurche k 81.
stíhací peruti, vyzbrojené Spitfiry Mk.VB.
Podnikala útoãné  sweepy nad okupovan˘m
kontinentem, ale F/Lt Jifií MaÀák u ní  setrval
pouh˘ mûsíc. Dalo by se fiíci, Ïe ‰el za lep‰ím.
Dne 10. srpna 1942 totiÏ v Redhillu hlásil pfií-

Letci v názvech ulic âerného Mostu
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â. Budûjovice, 5. 11. 2005
VáÏení pfiátelé,
chtûl bych vám podûkovat za zaslané publi-

kace (Letci v názvech ulic âerného Mostu)
a zároveÀ se omluvit, Ïe odpovídám tak pozdû.
Trochu jste mû zaskoãili projeven˘m zájmem
o osudy rodiny MaÀákÛ. Necítil jsem se k tomu
dostateãnû povolán a tak jsem se obrátil na pa-
na primáfie MUDr. Josefa MaÀáka, bratra plk.
Jifiího MaÀáka, kter˘ je poslední Ïijící ze ‰esti
sourozencÛ. Chvíli trvalo, neÏ jsme se pro-
stfiednictvím jeho syna prof. Jaroslava MaÀá-
ka domluvili a se‰li na Jeleních Vr‰ích, kam
ãasto jezdí. Bylo to velmi hezké odpoledne,
velmi zajímav˘ rozhovor o vûcech a dobách,
na které se jiÏ pomalu zapomíná. Dozvûdûl
jsem se mnoho zajímavého o poãátcích jiho-

ãeského letectví, o dobû okupace
a pováleãn˘ch problémech rodiny
od ãlovûka, kter˘ u toho osobnû byl.
Hodnû vûcí jsem znal z literatury,
ale sly‰et to od ãlovûka, kter˘ to
osobnû zaÏil, je velk˘ záÏitek, kter˘
jsem mûl díky vám...
Já jsem se s plk. Jifiím MaÀákem
osobnû setkal jenom pfii v˘roãí Ji-
hoãeského aeroklubu, kde nám vy-
právûl o sv˘ch záÏitcích z války
a ukazoval zábûry ze svého foto-
kulometu a z fotokulometu Oto
Smika, coÏ byla pro nás velká
událost. Besedy se také úãastnil

NAPSALI JSTE NÁM

sk˘m váleãn˘m kfiíÏem, tfiikrát âeskosloven-
skou medailí Za chrabrost, dále âeskosloven-
skou medailí Za zásluhy I. st., Pamûtní medailí
ãs. zahraniãní armády (se ‰títky F a VB); Fran-
couzi mu je‰tû za války udûlili Croix de Guer-
re avec palme, vedle jiÏ zmiÀovaného DFC
obdrÏel od BritÛ je‰tû The 1939-1945 Star, Air
Crew Europe Star with Atlantic Clasp, Defen-
ce Medal a War Medal. Po válce obdrÏel je‰tû
sovûtskou  medaili Za pobûdu nad Germaniej.
✈ Po návratu do vlasti krátce pÛsobil u jednot-
ky (pfiejmenované a reorganizované na 2. letec-
kou divizi) v její mírové posádce, rodn˘ch âes-
k˘ch Budûjovicích. Jeho dal‰í dráha se jmeno-
vala letecké v˘zkumnictví. V letech 1945-1948
pÛsobil jako zku‰ební pilot a velitel leteckého
oddûlení u Vûdeckého leteckého ústavu (VLU)
v Praze-LetÀanech. Rukama mu zde pro‰ly mj.
nové sportovní a turistické typy jako M-1 So-
kol, Ae-45, ale i bojové stíhací Messerschmitty
Bf 109G-10 (v âeskoslovensku oznaãen˘ch ja-
ko C-10 nebo S-99), dále jemu dÛvûrnû známé
Spitfiry LF.Mk.IXE (S-89) i proudové Mes-
serschmitty Me 262 Schwalbe (S-92). Zkou‰el
i rÛzné kluzáky a vûtronû a intenzívnû se vûno-
val plachtafiské akrobacii. Z rodinn˘ch dÛvodÛ
ode‰el na vlastní Ïádost do civilu k 1. kvûtnu
1948 v hodnosti majora v záloze. Nastoupil ja-
ko pilot u Ministerstva dopravy, ale  koncem
roku 1950 byl z místa pilota propu‰tûn, zatãen

Sláva vítûzÛm, ãest poraÏen˘m
Dvacátého fiíjna bylo pfied na‰í ‰kolou po-

dezfiele ru‰no. V‰ichni Ïáci druhého stupnû se
totiÏ chystali  do  plaveckého bazénu v Edenu.
Tribuny zaplnili plavci i neplavci, uãitelé stfie-
Ïili urãená stanovi‰tû. A uÏ zaãínáme! Ve vo-
dû se stfiídaly snad v‰echny  styly plavání.
Nutno zdÛraznit, Ïe plavecké v˘kony byly si-
ce  rÛzné, ale zvítûzili v‰ichni. Za svou odva-
hu a odhodlání si mnozí vyslouÏili velk˘ ob-
div. Vyvrcholením plaveckého klání byla ‰ta-
feta uãitelé versus Ïáci. Závod byl napínav˘,
neboÈ obû strany nominovaly nejvût‰í borce.
Nakonec zvítûzili Ïáci! Jejich radost byla ob-
rovská! Za velkého skandování pfiijali zástup-
ci ÏákÛ gratulaci od uãitelÛ. Následující den
byly v tûlocviãnû pfiedány ceny neúspû‰nûj-
‰ím závodníkÛm  a  pan fieditel zároveÀ v‰em
podûkoval. Tû‰íme se uÏ  na dal‰í roãník pla-
vecké soutûÏe.

Îáci Z· Chvaletická, Lehovec

Pletená pomoc
Tenhle originální nápad se zrodil ve tfiídû 7.

A. Krist˘na, Lucka a Jana si v‰imly, kolik dû-
tí vá‰nivû plete buÏírky. Tak proã si v pletení
trochu nezasoutûÏit. Stanovila se pravidla a
mohlo se zaãít. Pletli malí i velcí, pletlo se do-
ma, o pfiestávkách a tajnû pod lavicí i v hodi-
nách. Po t˘dnu pletení se v‰e vybralo a zaãa-
lo velké poãítání. 2000 buÏírek - to uÏ je
pûkná hromada. A nejlep‰í pletaãi-pletafii-
pletárníci? Tfiída 4. A upletla 541 buÏírek.
Pfied tfiídními schÛzkami se dívky ujaly pro-
deje buÏírek rodiãÛm. Vydatnû jim pfii tom po-
máhali  Ïáci 4. A. Nabídka vzorÛ a barev byla
pestrá, zájemcÛ hodnû. Nakonec se vybralo
témûfi  5.000,-Kã. Urãitû se ptáte, proã pletená
pomoc? ProtoÏe v‰echny vybrané peníze bu-
dou poslány na konto Kapka nadûje. Je to hez-
k˘ pocit, kdyÏ pomáháte dobré vûci.

Îáci Z· Chvaletická, Lehovec

pilot nadzvukového letadla z leti‰tû Planá
(které zaloÏil prof. MaÀák), kter˘ pfiedvádûl
nad Hosínem akrobacii s Migem-23, a fiekl,
jak si Jifiího MaÀáka váÏí. To dokazuje, Ïe vá-
leãn˘ch pilotÛ, pfies snahu minulého reÏimu,
si v‰ichni rozumní lidé váÏili.

Plk. Jifií MaÀák mûl dvû dcery - Ivu, která
je zdravotní sestrou v Praze, a Evu, kterou
jsem jako zaãínající profesor uãil na na‰em
gymnáziu. Eva v létû 1968 byla v Anglii a po
okupaci tam zÛstala a kdyÏ pfii imigraãním
pohovoru fiekla, kdo byl její otec, tak získala
anglické obãanství ve velmi krátké dobû. Ang-
liãané si lidí, ktefií za nû bojovali, na rozdíl od
nás hluboce váÏili...

Je‰tû jednou vám dûkuji za zaslané publi-
kace, které v‰ichni velice oceÀujeme.

Pavel Lavick˘

mády. Konec utrpení nastal 2. kvûtna 1945, kdy
zuboÏené zajatce osvobodila britská 11. obrnû-
ná divize.
✈ Po návratu do Velké Británie nastoupil S/Ldr
Jifií MaÀák v Manstonu k 312. ãs. stíhací peru-
ti. DomÛ se vrátil 24. srpna 1945 ve skupinû
dvanácti SpitfirÛ LF.Mk.IXE, veden˘ch pplk.
Tomá‰em Vybíralem. Úspû‰ná bojová ãinnost
Jifiího MaÀáka byla po zásluze ocenûna nûkoli-
ka vyznamenáními: ãtyfiikrát âeskosloven-

Pamûtní deska na domû v âesk˘ch Budûjovicích, kde se
Jifií MaÀák v roce 1916 narodil.

StB a aÏ do ãervna 1951 drÏen ve vazbû a obvi-
nûn z „prozrazení vojenského tajemství a po-
mlouvání republiky.“ Okresní soud v Praze jej
sice obÏaloby zprostil, ale ke svému milované-
mu povolání se jiÏ vrátit nemohl. Po propu‰tû-
ní nastoupil na Státním statku v Hluboké nad
Vltavou, nejprve jako pomocn˘ dûlník, poté fii-
diã a od roku 1958 jako ekonom dílen. V roce
1962 pfie‰el k n. p. Motor (Jikov) jako referent
technick˘ch a ekonomick˘ch informací. Spo-

leãnû s nûkolika dal‰ími b˘val˘mi  pfií-
slu‰níky RAF neoprávnûnû postiÏen˘mi
poúnorov˘m reÏimem byl v roce 1964
alespoÀ ãásteãnû rehabilitován a po obno-
vení  kvalifikace mohl nastoupit jako pilot
k âSA. Na linkách po  Evropû, Africe
a Asii létal na letounech Ilju‰in Il-14, Tu-
polev Tu-104 a Tu-124.
✈ Na jafie 1968 se zaãalo uvaÏovat o ob-
novení stavovské letecké  organizace Sva-
zu letcÛ, v kvûtnu byl zvolen do pfiíprav-
ného v˘boru Jifií MaÀák jako druh˘ mí-
stopfiedseda (za aerolinie). Vlastní
ustavující sjezd se mûl konat ve dnech 14.
a 15. záfií 1968, ale v‰e zhatila invaze voj-
sk Var‰avské smlouvy. V rámci normali-
zaãních provûrek a „oãisty“ ode‰el ke dni 
31. prosince 1971 do penze. Od té doby
externû pracoval pro rÛzné ústavy jako in-

formaãní technik a anotátor zahraniãních od-
born˘ch periodik. Plné rehabilitace a pov˘‰ení
do hodnosti plukovníka se  mu dostalo v roce
1990; v kvûtnu 1992 mu byl udûlen ¤ád M. R.
·tefánika. Krátce poté, 29. prosince 1992 pro-
hrál v Praze svÛj boj se zhoubnou chorobou.
Bylo mu 76 let.

Jifií Rajlich,
vojensk˘ historick˘ ústav,

foto: archiv redakce
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‰el Petr Yetti Zeman z Liberce
(s právû vzniklou âeskou republi-
kou se rozlouãil na Bílé hofie jen
v triãku a kraÈasech), 3. prosince
téhoÏ roku stanul na nejjiÏnûj‰ím
cípu Afriky (viz foto) a 3. bfiezna
1995 vydal knihu Afrika...? No
problem! Autorovi se podafiil
v dne‰ní dobû jiÏ témûfi neuskuteã-
niteln˘ sen, kter˘ stûÏí najde dal‰í-
ho napodobitele. Nicménû, obdob-
nû dobrodruÏn˘m zpÛsobem není
dnes skuteãnû problém po svûtû ce-
stovat, jen k tomu potfiebujete po-
fiádn˘ kus odvahy ãi troufalosti
a ochotu zfiíci se zabûhnutého a po-
hodlného Ïivotního stereotypu. To
ale dokáÏe jen málokdo. Jste-li
v‰ak mladí a bez závazkÛ, mÛÏete
se do poznávání svûta na vlastní
pûst smûle pustit. Sebelep‰í beseda
to nenahradí, neboÈ ty nejsilnûj‰í
záÏitky jsou nepfienosné. A Petr
Zeman (horolezec, námofiník a do-
brodruh v jedné osobû) je navíc
pfiíkladem, Ïe to jde i v pokroãilém
vûku. SvÛj africk˘ sen si splnil aÏ
v 50 letech, jelikoÏ patfií ke genera-
ci, která za b˘valého reÏimu nemo-
hla bez devizového pfiíslibu a sou-
hlasu strany a vlády volnû cesto-
vat.

Letos v fiíjnu se Yetti Zeman ob-
jevil v Dolních Poãernicích znovu.
A zavtipkoval si, Ïe Prahu 14
s Dolními Poãernicemi uÏ bere ja-
ko pfiedmûstí Liberce. Pfiijal pozvá-
ní, aby byl hlavním protagonistou
jubilejní, 50. cestopisné besedy. Ja-
ko by se stal symbolick˘m patro-

Je tomu uÏ ‰est let, co
se v Dolních Poãer-
nicích zrodila tra-
dice cestopisn˘ch

besed „KaÏd˘ po-
slední ãtvrtek novou

zemi“. Na zaãátku tohoto uni-
kátního cyklu, pofiádaného Obãansk˘m sdru-
Ïením Poãin, byla zpovûì osamûlého poutní-
ka, kter˘ za 10 mûsícÛ pfie‰el a projel stopem
Afriku od severu na jih.   Jeho pfiátelé mu dá-
vali 10% ‰anci na pfieÏití. 3. bfiezna 1993 vy-
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Na Ïádné besedû nemÛÏe chybût ochutnávka jídel ná-
rodní ãi domorodé kuchynû, které dle pfiíslu‰n˘ch recep-
tÛ s nev‰edním kulináfisk˘m citem vafiívá paní Jirsáková.
Na jubilejní 50. besedu pfiipravila prÛfiez národními ku-
chynûmi: Ensalada de Legunebres (Lat. Amerika), závin
s drÛbûÏími játry (Izrael), Ëi-Ïouãchao-fen-gan (smaÏené
r˘Ïové nudle s kufiecím masem), Pizzapane (Itálie).

Afrika a Austrálie...? No problem! nem dolnopoãernick˘ch
besed (tûÏko by se vybíral
vhodnûj‰í adept pro tuto
ãestnou funkci). Tentokrát se podûlil se sv˘mi
nev‰edními záÏitky z Austrálie, která se mu
stala druh˘m domovem, neboÈ má za sebou
sedm dloudob˘ch australsk˘ch pobytÛ. Pro
vût‰inu nesplniteln˘ sen, nûco takového si
mohou pfieci dovolit jen ti nejbohat‰í rentiéfii
a zámoÏní turisté. A také Petr Yetti Zeman,
kter˘ cestuje bez sponzorÛ, na v‰e si musel vi-
dûlat vlastní prací, ãasto v místû pobytu, a Ïi-
vot s dobrodruÏstvím vychutnává nadále
i v dÛchodovém vûku pln˘mi dou‰ky. Pro nû-
ho a jemu podobné: Îádn˘ problém - no pro-
blem. Klidnû by o tom mohl napsat kníÏku
Jak jsem se nem˘lil v cestování, a na kniÏních
pultech bychom mûli dal‰í bestseller, názvem
pfiipomínající úspû‰né momoáry jeho jme-
novce Milo‰e Zemana Jak jsem se m˘lil v po-
litice. j‰, foto autor a archiv

Co a jak v Dolních Poãernicích

Syn a otec Jirsákovi patfií k hlavním organizátorÛm
cestopisn˘ch besed v Dolních Poãernicích.

Dobrodruh Petr Yetti Zeman v cíli své
africké anabáze a dole pfii ochutnávce bûhem
besedy v Dolních Poãernicích.

Ilustrace z knihy Dopisy z mofie,
o plavbû na jachtû z Bulharska do
Tunisu. KníÏka je k dostání za lido-
vou cenu jedné stravenky.
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☞ Paní fieditelko
objasnûte prosím
na‰im ãtenáfiÛm
proã má va‰e ‰ko-
la v názvu mnoÏné
ãíslo a co má spo-
leãného s tou b˘-
valou „zvlá‰tní
‰kolou“ pro dûti,
které nestíhaly

uãivo v klasické základce?
MnoÏné ãíslo má ‰kola v názvu proto, Ïe

jsou v ní integrovány vlastnû tfii rÛzné základ-
ní ‰koly: 1. b˘valá zvlá‰tní ‰kola, kterou jste
zmínila v otázce a která se teì jmenuje „prak-
tická“ a nav‰tûvují ji dûti se sníÏen˘m mentál-
ním intelektem. 2. b˘valá pomocná ‰kola, ny-
ní nazvaná „speciální“, do které chodí dûti
s je‰tû niÏ‰ím intelektem . 3. základní ‰kola
pro dûti s poruchami chování. Zde jsou zafia-
zovány dûti i s nadprÛmûrnou inteligencí! To
jim paradoxnû zpÛsobuje velké problémy na
bûÏné ‰kole. Je s nimi velmi obtíÏná práce, ne-
jsou schopné se soustfiedit, vydrÏet v klidu,
jsou nesmírnû roztûkané. Maximální poãet
ÏákÛ v takovéto tfiídû je stanoven na 8 a vyu-
ãují zde 2 pedagogové souãasnû. Na na‰í ‰ko-

...aby kaÏdé dítû chodilo rádo do ‰koly
Rozhovor s Vûrou Simkaniãovou, fieditelkou Speciálních ‰kol Mochovská 570, Hloubûtín

le máme dvû takové tfiídy - v jedné jsou 4 Ïá-
ci, v druhé 5. Jen v tak malém kolektivu je
moÏné tyto dûti usmûrnit a pomoci jim nauãit
se uplatÀovat svÛj intelekt. Jinak - podle no-
vého ‰kolského zákona, platného od 1.1.2005
patfií na‰e ‰koly do vzdûlávacího systému zá-
kladního ‰kolství a uÏ se nediferencují odli‰-
nosti v mentální zralosti dûtí jako tomu bylo
dfiív. Ve‰keré dûti, které splÀují poÏadavek na
povinnou ‰kolní docházku jsou vzdûlávány
podle základního ‰kolství - jen mají rozdíln˘
vzdûlávací program.

☞ Kdo rozhoduje o tom, které dítû bude
chodit právû do nûkteré z va‰ich ‰kol?

Rozhodující je odborné posouzení pedago-
gicko - psychologické poradny a odborn˘ch
lékafiÛ - neurologa, psychiatra, aj. Ti musí po-
tvrdit, Ïe dítû má tak velké problémy se zaãle-

kter˘ nám pravidelnû dává po‰kozené papí-
renské zboÏí z regálÛ, za coÏ jim moc dûkuje-
me. Uãitele si nemohu pfiát lep‰í neÏ mám.
Nechci to zakfiiknout, ale v‰ech 25 pedagogÛ
odvádí profesionální práci. Moje pfiání - a ne-
jen vánoãní - bych tedy smûfiovala k dûtem:
byla bych ráda, kdyby rodiãe a pedagogové
umoÏnili kaÏdému dítûti, aby chodilo do tako-
vé ‰koly, která mu nejvíc vyhovuje. Souãasné
‰kolství by urãitû nemûlo b˘t o tom, Ïe nûjaké
dítû selhává. Pro kaÏdé dítû by se proto mûla
najít taková ‰kola, v níÏ bude mít radost z to-
ho, Ïe ji nav‰tûvuje. Je to mÛj sen a nejvût‰í
pfiání.Vidût ve ‰kole spokojené dûti.

☞ Dûkuji za rozhovor a pfieji vám, uãite-
lÛm i dûtem krásné Vánoce.

Alena Veselá
☞ Na fotografiích jsou v˘tvory dûtí ze ‰koly.

nûním do klasické ‰koly, Ïe ji nemÛÏe nav‰tû-
vovat.

☞ Kdy tato rozhodnutí nejãastûji padají,
mÛÏe to b˘t uÏ v pfied‰kolním vûku?

Samozfiejmû, Ïe kdyÏ má dítû evidentní
handicap hned pfii narození, nebo se objeví
v prÛbûhu docházky do matefiské ‰koly, pfii-
cházejí k nám s jedním odkladem ‰kolní do-
cházky uÏ jako prvÀáãci. Není ov‰em v˘jim-
kou, Ïe k nám pfiijde dítû do 8. tfiídy. Takov˘
pfiípad teì aktuálnû máme.

☞ âím to je, Ïe si nikdo nev‰iml dfiív, ro-
diãe ani vyuãující, Ïe dítû bûÏnou základní
‰kolu nezvládá? Není to spí‰ tím, Ïe rodiãe
nechtûli, aby jejich dítû chodilo na „zvlá‰tní“
‰kolu?

Pfiesnû tak, je to pfieváÏnû o ambicích rodi-
ãÛ. Jsou to právû oni, kdo se jako první musí
vyrovnat s my‰lenkou, Ïe jejich dítû nebude
splÀovat v‰echno to, co by oni chtûli. Za
dlouhá léta praxe mám spoustu zku‰eností
s tím, jak rodiãe stra‰nû moc dûtem dokáÏí
komplikovat Ïivot. Vím, Ïe je tûÏké smífiit se
s tím, Ïe jejich dítû má strop sv˘ch schopnos-
tí níÏ neÏ ti ostatní. KdyÏ ale spolu tady potom
hovofiíme, tak se vût‰inou shodneme na tom,
Ïe i v jejich zájmu by mûlo b˘t v první fiadû to,
aby dítû chodilo do ‰koly rádo. To povaÏuji za
alfu i omegu v‰eho. BohuÏel, neÏ to nûktefií
rodiãe pochopí a uznají, musí jejich dítû po-
stoupit dlouhé mart˘rium pfiecházení ze ‰koly
na ‰kolu, vina je dávána stfiídavû jemu i kan-
torÛm a teprve aÏ mají z mnoha zdrojÛ potvr-
zeno, Ïe dítûti bude lépe na ‰kole, která na nûj
bude klást men‰í nároky,  „ustoupí“ od sv˘ch
poÏadavkÛ a dají dítû k nám do ‰koly. Je to
právû uÏ zmínûn˘ pfiípad dívky, která k nám
teì pfiichází do 8. tfiídy. V základní ‰kole uÏ
2x propadla.

☞ Jak to na dítû pÛsobí, kdyÏ bylo léta ve
‰kole, kde uãení nezvládalo, mûlo jen ‰patné
známky, poznámky a teì pfiijde sem k vám?

Nebudete mi vûfiit, ale doslova tady rozk-
vete. Pro takové dítû je pfiíchod do na‰í ‰koly
doslova vykoupením a osvobozením, protoÏe
najednou je pfiijímáno - uãiteli i kolektivem
a hlavnû - zaãne mít úspûchy! To je nûco, ãe-
ho se doposud nedoãkalo, pofiád bylo jen ká-
ráno a trestáno. ·kola pro nûj byla do té doby
utrpením.

☞ Jakou budoucnost mají dûti, které ab-
solvují nûkterou z va‰ich ‰kol?

Pokud jde o dûti , které nav‰tûvují tfietí typ
‰koly, tak ty se na II. stupeÀ ‰kolní docházky
vracejí zpût do své kmenové ‰koly a pokraãu-
jí dál ve studiu. Dûti z praktické a speciální
‰koly mají moÏnost pokraãovat po jejich do-
konãení na nûkterém z uãili‰È, na která máme
návaznost. Mohou se jít uãit tfieba  klempí-
fiem, autoopraváfiem, kuchafiem, lak˘rníkem,
malífiem, zedníkem, ãalouníkem, aj. Pro dûv-
ãata pfiipadá v úvahu uãební obor prodavaãka,
kuchafika, krejãová, aj.V souãasnosti se jim
snaÏíme zpfiístupnit je‰tû obor kosmetiãka.
Mûli jsme tady dívku, která absolvovala uãi-
li‰tû a teì pÛjde na stfiední ‰kolu. MoÏnosti te-
dy jsou pomûrnû ‰iroké, ale je tfieba dûti posu-
zovat pfiípad od pfiípadu a hlavnû vycházet

z jejich moÏností a schopností - nechtít po
nich nemoÏné.

☞ Paní fieditelko, co byste doporuãila jak
rodiãÛm tak pedagogÛm v Z· v pfiípadû Ïe se
setkají, nebo mají doma dítû, které má evi-
dentní problémy s uãením a chováním? Jak
by mûli postupovat, aby nûkteré dûti nepfii-
cházely do va‰í ‰koly pozdû, kdyÏ uÏ na nich
pfiede‰lá v˘chova zanechala negativní stopy?

Nemûli by opomíjet první signály, coÏ je
zfiejmé selhávání ve ‰kole. Dítû nosí soustav-
nû ‰patné známky, poznámky, je neklidné, ne-
soustfiedí se, stále nûco zapomíná, nevydrÏí
‰kolní zátûÏ, která je na bûÏnou populaci dûtí
kladena. Rodiã by v takovém pfiípadû mûl
v první fiadû vejít v kontakt s uãitelem, dojít
s dítûtem za v˘chovn˘m poradcem na ‰kole,
do pedagogicko psychologické poradny.
A hlavnû : mûl by se ptát, zda neexistuje nû-
jaká jiná ‰kola, která by jeho dítûti lépe vy-
hovovala. Pokud je prvním, kdo zjistí u dítû-
te odchylky od normálu uãitel, mûl by on dát
podnût rodiãÛm a s jejich souhlasem doporu-
ãit dítû ke zmínûnému vy‰etfiení. BliÏ‰í infor-
mace o na‰ich ‰kolách získají rodiãe i na na-
‰ich internetov˘ch stránkách: www.mochov-
ska.cz.

☞ Co by si fieditelka speciálních ‰kol asi
tak mohla pfiát k VánocÛm?

Pokud jde o hmotnou pomoc, tak ta je
vÏdycky vítána. Máme napfiíklad v˘bornou
spolupráci s Globusem na âerném Mostû,
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Porokytské derby
Posledním mistrovsk˘m utkáním praÏské

I.A tfiídy ve skupinû A bylo derby soupefiÛ, je-
jichÏ hfii‰tû jsou v tûsném sousedství Rokytky
pouh˘ kilometru a kousek od sebe. O co men-
‰í vzdálenost, o to vût‰í rivalita. Po prvním po-
loãase prohrávaly domácí Kyje s hosty z Dol-
ních Poãernic 0:2, a to vzhledem k pfiedvádûné
hfie obou soupefiÛ mohl b˘t rozdíl je‰tû vût‰í.
Po pfiestávce ale do‰lo k neuvûfiitelnému zvra-
tu, na jehoÏ zaãátku bylo dvojnásobné vylou-
ãení dvou hráãÛ v zeleném. Domácí borci
v modrém dokonale vyuÏili poãetní pfiesily
a zdecimovanému soupefii nastfiíleli za nece-
l˘ch ãtyfiicet minut ‰est branek. Ke konci byl
je‰tû vylouãen jeden z kyjsk˘ch hráãÛ, k tomu
navíc nûkolik Ïlut˘ch karet na obou stranách,
vzru‰ení i mezi diváky, z nichÏ vût‰ina byla
z Dolních Poãernic, prostû derby se v‰ím v‰u-
dy. Podrobnûji se obûma oddílÛm budeme vû-
novat bûhem zimní pfiestávky, kterou Dolní
Poãernice s 26 body stráví na tfietí a Kyje se
ziskem o ‰est bodÛ niÏ‰ím na ‰esté pfiíãce.

Tfii pohledy na fotbal v Hloubûtínû
K dost zásadní zmûnû do‰lo pfied leto‰ní fot-

balovou sezónou v Hloubûtínû, neboÈ zdej‰í
Slavoj zaãal spolupracovat s FC King, oddílem
z âerného Mostu, kter˘ je zamûfien v˘hradnû
na Ïákovsk˘ fotbal. Na hfii‰ti pod hloubûtín-
sk˘m hradem (na snímku) se hrála utkání mu-
ÏÛ, dorostu a star‰ích i mlad‰ích ÏákÛ, na umû-
lé trávû Z· Vybíralova startovala ostatní Ïá-
kovská druÏstva. Nûkterá byla úspû‰ná, ale
tfieba dorostenci by v zimû urãitû nemûli v kli-
du spát. Podívejme se nyní na podzimní ãást
oãima trenérÛ ÏákÛ, dorostencÛ i muÏÛ. Jsou to
tfii zajímavé pohledy muÏÛ, ktefií fotbalem strá-
vili uÏ minimálnû tfii ãtvrtiny svého Ïivota. Za-
ãínáme od základny, takÏe první má slovo ‰éft-
renér mládeÏnick˘ch t˘mÛ Vojtûch Král (40
let), drÏitel licence âMFS UEFFA A, kter˘ je
zároveÀ i sekretáfiem mládeÏe.

„SnaÏíme se vytvofiit hlavnû lep‰í podmínky
pro mládeÏ. Probûhla kompletní rekonstrukce
dvou ‰aten, úprava okolí hfii‰tû i plochy samot-
né. Za tuto pomoc bych rád podûkoval v‰em
rodiãÛm, trenérÛm i hráãÛm. V nejbliÏ‰ích plá-
nech je teì klubovna s moÏností teoretické pfií-
pravy a zaloÏení sportovních tfiíd se zamûfie-
ním na fotbal. Pokud jde o sportovní úspûchy,
tak se hlavnû musím zmínit o úãasti tfií na‰ich
druÏstev (na snímku) na mezinárodním turnaji
Policie cup, kter˘ hostil strahovsk˘ areálu.
V konkurenci mlad˘ch ItalÛ, AngliãanÛ, Polá-
kÛ a ¤ekÛ byli mlad‰í Ïáci druzí, star‰í pfií-
pravka tfietí a mlad‰í pfiípravka ãtvrtá. V‰echny
vûkové kategorie mají kvalifikované trenéry
a já doufám, Ïe na hfii‰ti v Hloubûtínû bude
opût Ïivo, Ïe se sem ãasem vrátí b˘valá sláva
jednoho z nejstar‰ích fotbalov˘ch oddílÛ u nás.
Zaãít se musí jedinû od mládeÏe, se sv˘mi po-
mocníky pfiivítáme k souãasn˘m devíti desít-
kám hráãÛ kaÏdého dal‰ího kluka se zájmem
o fotbal.“  

Trenér dorostencÛ Karel Jelínek (36) hrál
v Hloubûtínû fotbal v letech 1975 - 95, poté za-
ãal trénovat. Dnes je navíc pfiedsedou oddílu,
tahounem na v‰ech frontách, kterému ale jeho
„tah na branku“ znatelnû ub˘vá.

„Jsem uÏ unaven ze stavu zdej‰ího fotbalu,
pfiedstavoval jsem si v‰echno jinak. Fúze s FC
King teì vnesla trochu impulzu do mého zne-
chucení, bez ní uÏ bych se na to vyka‰lal. Oãe-
kával jsem lep‰í spolupráci s vedením jednoty,
spoléhal jsem na vût‰í zapojení b˘val˘ch hrá-
ãÛ, z nichÏ vût‰ina dokáÏe jen u piva kritizovat,
nevím, jak dál s dorostem, kter˘ je po postupu
v I. B tfiídû beznadûjnû poslední bez jediného
bodu. Jarní parta se rozpadla, nûktefií kluci da-
li pfied fotbalem pfiednost flákání, ostatní hrají
ãasto v devíti, dostávají pfiídûly a hra je ani ne-
mÛÏe bavit. Jsem z toho otráven˘, musíme se
rozhodnout, co s tím. Asi dorost zru‰íme, pro-
toÏe nám chybí návaznost, neÏ dorostou kluci
z FC King, tak to nûjak˘ ãas potrvá. Nebo to
vyfie‰íme hostováním, opravdu to je‰tû neví-
me, ale pfies zimu musí b˘t jasno.“

Dal‰ím hloubûtínsk˘m patriotem je Olda Je-
fiábek (44 let - na snímku). Ten tady kopal
(a moc dobfie) od 9 do 37 let, pak si k fotbalu
navíc pfiidal jako funkcionáfi i basketbal. „Ba-
fuÀafiení“ pod bezedn˘mi ko‰i v BK Drapa
Prosek ale zjara na rok a nûco pfieru‰il.

„KdyÏ jsem se letos na jafie podíval na ta-
bulku II. tfiídy a vidûl tam po sestupu z I. B tfií-
dy Slavoj opût na sestupové pfiíãce, podíval
jsem se k nebi a vidûl tam ty fotbalové du‰e
VytlaãilÛ, KrafnetterÛ a VokurkÛ. UÏ kvÛli nim
jsem si fiíkal, Ïe Slavoj nemÛÏeme nechat aÏ
tak hluboko klesnout. Ujal jsem se muÏstva
bez trenéra, podafiilo se nám z pûti posledních
utkání ãtyfiikrát vyhrát a soutûÏ zachránit. Mûl
jsem urãitou autoritu, znal prostfiedí i hráãe,

vûdûl jsem, Ïe na to mají, proto mé pÛsobení
bylo spí‰ psychologické neÏ trenérské. Ono ta-
ké z nuly na jedniãku se zafiazuje pomûrnû
snadno, ov‰em zmûna funguje chvíli, a tak
jsem chtûl po záchranû skonãit s tím, Ïe uÏ klu-
kÛm nemám co nabídnout. Ov‰em pfies léto
jsem se nechal pfiemluvit od hráãÛ, kamarádÛ
ze staré gardy a hlavnû od manÏelky, která asi
nejlíp vûdûla, jak mi bylo pfii pádu Slavoje do
propasti. V kvûtnu a ãervnu jsem málem nemûl
koho postavit, v záfií jsem na kaÏd˘ zápas vy-
bíral ze ‰estnácti lidí. Nejsem trenér, ale v této
soutûÏi je to opravdu spí‰ o psychologii. Mu-
sím hráãe motivovat, je tu teì zdravá konku-
rence, nikdo nemá místo pod penzí. Je nutné
hrát na doraz, moÏná i na krev, nelze zápas od-
chodit, kter˘ z t˘mÛ “jezdí„, ten vyhrává. Pro-
to jsme i my bohuÏel prohráli dvû poslední
stfietnutí se slab‰ími soupefii, klukÛm jsem pûk-
nû vynadal. Mrzí mû to i kvÛli divákÛm, kte-
r˘ch mûl Slavoj vÏdycky dost, a kter˘ch moÏ-
ná padesát pofiád chodí.Pro nû se také hraje,
aby jim pivo po zápase víc chutnalo. Tenhle
kádr má na ‰piãku, dvanáctibodová ztráta je
znaãná (1. Suchdol 31 bodÛ, 4. Hloubûtín 11 6

1 4 25:16 19 - pozn. aut.), nicménû za urãit˘ch
okolností se mÛÏe postupovat i z druhého mís-
ta. NechÈ na jafie hrajeme pofiád srdcem, nechÈ
chodí diváci, já uÏ hráãÛm nemÛÏu víc dát a po
skonãení soutûÏe v ãervnu se definitivnû vra-
cím k basketu. UÏ teì bych ale rád vefiejnû po-
dûkoval dvûma JardÛm za v˘raznou pomoc,
bráchovi jako sekretáfii muÏstva a svému asi-
stentovi Jardovi Jandovi.“

Ke tfiem fotbalov˘m pohledÛm na souãasnost
hloubûtínského fotbalu asi není tfieba nic dodá-

vat. Je to smûs nadûje i smutku, víra v lep‰í zítfi-
ky vedle my‰lenek o ãerné budoucnosti. V zá-
kulisí restaurace Klub Slavoj se sice vût‰inou
mluví na prvním místû o penûzích, ale prioritou
je funkcionáfisk˘ kádr. Lidi prostû nejsou nebo
nechtûjí pracovat. Kde jsou ty ãasy, kdy v˘bor
fotbalového oddílu Slavoje Hloubûtín mûl
dvoucifern˘ poãet ãlenÛ. Úvahy, Ïe zanikly uÏ
mnohem slavnûj‰í kluby, jsou slabou útûchou.
Ten v Hloubûtínû byl zaloÏen uÏ v roce 1897.
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED

Kyjské nabídky
Tfii nabídky k pohybu v tûlocviãnû v Jirás-

kov˘ch sadech jsme dostali do redakce od ta-

jemnice TJ Kyje Bohumily Rysové. Co nabí-

zí? Pro chlapce i dûvãata narozené v letech

1996 a 1997 nábor do volejbalové pfiípravky.

Zájemci se mohou hlásit vÏdy v pondûlí, stfie-

du a v pátek od 17 do 18.30 hodin, pfiípadnû

volat trenérÛm J. Charamzovi (723 919 001)

a J. Polákovi (723 635 23). Na stejnû staré

i o nûco star‰í dûti zase ãeká A. Skrãená (777

009 392) z MK Dance, a to kaÏdé pondûlí

v 17.30 hodin. Tû‰it se mohou na pohybovou

prÛpravu a základy klasického i scénického

tance. A koneãnû, tfietí nabídkou je rekondiã-

ní cviãení pro kardiaky. To je v tûlocviãnû na

programu kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 do 11 hodin.

Navíc v 9 hodin mÛÏe zájemcÛm lékafika

zmûfiit krevní tlak Pfiijít mohou Ïeny i muÏi

bez ohledu na vûk, motivem pro nû urãitû bu-

de také lep‰í kondice i dobrá nálada.

Poslední listopadovou sobotu se v tûloc-
viãnû vedle hloubûtínského bazénu hrálo le-
tos naposledy o pohár starosty Prahy 14. Na
programu byl turnaj neregistrovan˘ch hráãÛ
ve stolním tenisu. Role hlavního rozhodãího
a zapisovatele se jako obvykle ujal prezi-
dent ãeskomoravského klubu veteránÛ ve
stolním tenisu a úspû‰n˘ reprezentant Lumír
Ruzha (na snímku). Hrálo se na ãtyfiech sto-
lech Joola s ãínsk˘mi míãky znaãky DHS
bez rozli‰ení kategorií. Jak uÏ to pfii podob-
n˘ch soutûÏích b˘vá, k vidûní byla jedno-
stranná utkání na tfii vítûzné sety, stejnû jako
dramatické pûtisetové v˘mûny. Odmûnou
pro v‰echny aktéry pingpongového klání
byl úãastnick˘ diplom, nejlep‰í tfii si domÛ

odná‰eli i lesklé poháry. Za tfietí místo si ho
mÛÏe dát pod stromeãek Zdenûk Pousta, za
druhé Daniel Bruna a pochopitelnû i vítûz
celého turnaje Ivan Rychtafiík.

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor (12) a archiv

Atletika na umûlém povrchu
Dva dny poté, co byl vyhlá‰en ãesk˘ Atlet

roku 2005, do‰lo v na‰í mûstské ãásti k nemé-
nû v˘znamnému slavnostnímu setkání pfiíz-
nivcÛ atletiky. Na hfii‰ti Z· Gen. Janou‰ka byl
uveden do provozu atletick˘ ovál s umûl˘m
povrchem, prvním na území Prahy 14. A byla
to sláva se v‰ím v‰udy. Zaãínalo se sborov˘m
zpûvem pod olympijskou vlajkou (na sním-
ku). V refrénu textu na pohádkovou píseÀ se

mimo jiné zpívalo, Ïe „sport je na‰e zábava,
radost z nûho vyhrává, atletika radost je a má
skvûlé údaje“. Tady jsou nûkteré. Náklady na
poloÏení umûlé hmoty dosáhly v˘‰e 3,5 mili-
onÛ korun. Ovál antukové barvy je dlouh˘
pfiesné 200 metrÛ, k tomu sektor pro skoky do
dálky i do v˘‰ky, plocha pro míãové hry
a ‰tûrkov˘ vrhaãsk˘ sektor. Jen rovinka pro
sprinty je dlouhá pouh˘ch 90 metrÛ, protoÏe
v pfiípadû obvyklé stovky by musel atletice
ustoupit asfaltov˘ pfiístup ke hfii‰ti. A to jaksi
nejde. Nicménû stovka se tu mÛÏe vesele bû-
hat, co na tom, Ïe to bude v yardech. Ale zpût
k programu, kter˘ byl opravdu nabit˘. Slav-
nostního pfiestfiiÏení pásky se ujala fieditelka
‰koly Mgr. Ilona ·Èastná spolu se zástupcem
starosty Prahy 14 Mgr. Jaroslavem Jirou‰kem
(na snímku), kter˘ spoleãnû s dal‰ím zástup-
cem starosty Mgr. Danielem Rovanem repre-

zentoval na‰í mûstskou ãást. A pak uÏ ovál
pro‰el zatûÏkávací zkou‰kou v podobû ‰tafe-
tového bûhu 14 x 200 metrÛ. Pravda, pfiedáv-
ky obãas vázly (na snímku), ale to nic neubra-
lo na nehraném nad‰ení mlad˘ch atletek i at-
letÛ. Vzájemné povzbuzování, fandûní

Poháry pod stromeãek

pískotem i v˘kfiiky, ozvuãení a ruchy jako pfii
závodech nûkde na Strahovû. Vrcholem této
bájeãné atmosféry bylo pfiedávání tatranek
nejlep‰ím, ale hlavnû 28 sad zlat˘ch a stfiíbr-
n˘ch medailí (na snímku). Tfieba to jednou
budou první medaile v kariéfie budoucího at-
leta nebo atletky roku x. Kdo ví.
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Ze systému Mâ Praha 14
Bryksova x Fejfarova 7. - 8. 12.
Bobkova ãp. 747

Mansfeldova x Kuãerova 8. - 9. 12.
Trytova x Paculova

Jezdovická x Froncova 12. - 13. 12.
9. kvûtna x Písãitá

MaÀákova x Bobkova 13. - 14. 12.
Boufiilova x Bojãenkova

Andrleho x Gen. Janou‰ka 14. - 15. 12.
Va‰átkova x DoleÏalova

Kpt. Stránského x Vybíralova 15. - 16. 12.
Himrova x Gen. Janou‰ka

Rone‰ova x Volkova 19. - 20. 12.
Dygrínova x Breitcetlova

Lipenské nám. 20. - 21. 12.
Lomnická x Zálinská

Poznámka: ze systému na‰í mûstské ãásti
budou kontejnery v prosinci mimofiádnû pfii-
staveny !

Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská 5. 12.
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická

VaÀkova x V Chaloupkách 7. 12.
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zeleneãská
Hejtmanská x Vranovská

Îelivská x Metujská 12. 12.
Tálinská u ãp. 15
Vírská x Branská
Cvrãkova x Burdova

Splavná x Svárovská 14. 12.
Babylonská x Jordánská
Koclífiova x Kaãínská
Horusická x Osická

RoÏmberská x Podli‰ovská 19. 12.
Dfiítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvofii‰Èská
Herdovská x Bo‰ilecká

Karda‰ovská u obch. stfiediska 21. 12.
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická

ManÏ. Dostálov˘ch ãp. 1303 28. 12.
Kostlivého x Travná

Upozornûní: velkoobjemové kontejnery
jsou urãeny na odpad z provozu domácnos-
tí, kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit
do nádob na smûsn˘ komunální odpad (po-
pelnic). Jedná se pfiedev‰ím o ãásti nábytku,
podlahové krytiny ( koberce, linolea, elekt-
rospotfiebiãe neobsahující nebezpeãné látky).

Kontejnery nejsou urãeny na stavební
suÈ, v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlin-
n˘ odpad, odpad z podnikatelské ãinnosti
a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu.

Poznámka redakce: rozpis kontejnerÛ na-
leznete také na webové stránce úfiadu
(www.praha14.cz) nebo v podobû vyti‰tû-
n˘ch letákÛ v informacích ãi v˘vûskov˘ch ta-
bulích úfiadu.

Správná odpovûì z minulého ãísla byla za
d) Lehoveck˘ les. Odpovûì správnû urãili ti-
to tfii soutûÏící, ktefií si mohou vyzvednout
v na‰í redakci vûcné ceny: 1) Helena Souãko-
vá z Hloubûtína, 2) Vendula Motejzíková
z Kyjí, 3) Milan Ka‰ka z Hloubûtína.

Otázka z minulého ãísla ListÛ byla zároveÀ
poslední v na‰í leto‰ní soutûÏi. V‰em, kdo jste
se jí úãastnili, dûkujeme za pfiízeÀ a vûfiíme, Ïe
soutûÏ zaujala i ostatní ãtenáfie. Prostfiednic-
tvím panoramatick˘ch ãb. fotografií Jana Bfiin-
ka a barevn˘ch Petra Mazance, které jsme pfie-
vzali z nástûnného kalendáfie pro rok 2005, jste

mûli moÏnost porovnávat, jak vypadala zdej‰í
ãást Prahy kdysi, a jak˘mi promûnami prochá-
zela aÏ po souãasnost. Podûkování si rovnûÏ
zaslouÏí sponzofii soutûÏe, jimiÏ byly CâM,
kartografické nakladatelství Îaket a zejména
knihkupectví Trávníãek z Hloubûtína.

Na závûr uvefiejÀujeme jiÏ nesoutûÏní
snímky: na horním je pfiíjezd k pÛvodnímu
âernému mostu nad Ïelezniãní tratí na âelá-
kovice, kter˘ byl pfii likvidaci naloÏen na va-
gon a svrÏen o cca 200 m dále ke ChvalÛm.
Na bar. fotce je zachycen dne‰ní pohled na tu-
to ãást Prahy 14. j‰

SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáfie Velkoobjemové
kontejnery na prosinec
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
● Stûhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kance-
láfie, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
775 254 817, 776 677 167. 11/18
● Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikos-
ti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabíd-
nûte cokoli, moÏno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevasto-
van˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû ob-
sazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli
právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím
stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném, privatiza-
ci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, do-
meãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti, 
tel.: 222 712 015. 12/15
● âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, tel.: 
603 973 500. 02/02
● Koupím byt v Praze, 2+kk-3+1. Platím hotovû.
Tel.: 724 657 048. 09/14
● Pfiím˘ zájemce koupí v Praze byt dr. nebo os.
vlastnictví. Platba hotovû moÏná. Tel.: 222 210 495.

10/15
● Koupím byt, nejlépe v Hloubûtínû ãi na âerném
Mostû, dÛleÏitá je dobrá dostupnost na metro, veli-
kost 2+kk ãi vût‰í, v pfiípadû druÏstevního bytu ce-
na do 1,7 mil. Ne pfiízemí. Tel.: 731 618 311. 10/04

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

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

mobil: 608 968 773, 777 277 495

svetnozu@svetnozu.cz
www.svetnozu.cz (internetov˘ obchod)

NA TENTO KUPON SLEVA 5 %

BAZAR - LYÎE, BùÎKY, SNOWBOARDY
Dovoz ·v˘carsko

Bezkonkurenãnû nízké ceny
ãtvrtek 16 - 20 hod., tel.: 777 246 373

Jezdovická 313, P14-Hostavice

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

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

ZIMNÍ PARKOVÁNÍ
v podzemních garáÏích na âerném Mostû

Pro toho, kdo uzavfie nájemní smlouvu na období od:
15. 11. 2005-15. 3. 2006 nebo 01. 12. 2005-31. 3. 2006,

platí jednotná cena parkování 800 Kã!
podnájemní smlouvu nelze prodlouÏit ani zkrátit

úhrada nájemného - mûsíãnû pfiedem
do 15. dne bûÏného mûsíce

Pfiihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky,
dopisem nebo osobnû na:

SMP14 a. s. Konzumní 640,
Praha 9, p. N˘vlt
Tel./fax: 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Jednotná cena parkování

800,- Kã / mûsíc vã. DPH

+ vratná záloha na kartu 240,- Kã

● Vymûním garsonku 30 m2 po rekonstrukci na
Lehovci za 2+kk nebo 2+1 (i v dezolátním stavu ne-
bo zadluÏen˘) na Praze 9. Doplatek dohodou. Tel.
281863561, 731839103 12/14
● Servis a instalace PC /HW i SW - Linux i Micro-
soft - sítû LAN i WiFi - kamerové i zabezpeãovací
systémy/ pro domácnosti i firmy. Internet - v˘hodné
pfiipojení. Zajímavé ceny PC i mobilní techniky - ak-
tuální informace na http://www.vjanus-it.com/,
tel.:723 21 83 78, nebo Praha 14, Lehovec, Rochovská
762, Út -ât: 15 - 17. 12/15
● Pfiíjemné vánoãní nákupy Vám v klidu a poho-
dû nabízejí „Potfieby pro domácnost - drogerie“
Alena Chládková, Travná 384, tel. 281932669.
Otevfieno Po-Pá :14 - 19, So,Ne: 8.30 - 12 12/16
● KU¤ÁCI - ODVYKNETE na 90%. Tel.: 224 214
617, 604 207 771 12/17

● Salon Stefani - kadefinictví, kosmetika, mani-
kúra, nehtová modeláÏ, pedikúra, turbosolárium,
masáÏe, permanentní make-up. V tomto mûsíci
jsou pro vás pfiipraveny pfiíjemné slevy a vánoãní
poukázky pro va‰e blízké pod stromeãek. Najde-
te nás: Hamerská 514, Praha 9 Kyje. Objednávky
na tel. 604 947 172; 266 610 017. Bus 181, 110,
208 zastávka Jiráskova ãtvrÈ. Tû‰íme se na va‰i
náv‰tûvu. 12/12

RELAXAâNÍ MASÁÎE, LYMFATICKÁ DRENÁÎ
A JINÉ AKTIVITY ZAMù¤ENÉ NA ODPOâINEK
ODSTRANùNÍ STRESU, ALERGIÍ, BLOKACÍ.
Slevy pro poji‰tûnce ZPMV a permanentky
OBJEDNÁVKY: Bára 775 658 413
MASAZE@RAZDVA.CZ, www.masazerazdva.unas.cz
Bioregena (uvnitfi za lékárnou vpravo)
Vajgarská 1141, P-14

VáÏení a milí obyvatelé Prahy 9 a 14,

Rád bych Vám jménem sv˘m i jménem za-
mûstnancÛ fy Elektrické instalace Jan Rohan po-
pfiál klidné a spokojené proÏití Vánoãních svátkÛ.

PfiejiVám zdraví, ‰tûstí a úspûch v profesním
i osobním Ïivotû.

Jan Rohan

HASICÍ P¤ÍSTROJE
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELE·IC
mobil: 603 229 051

Privát: 250 84 Sibfiina 178

✓ Pravidelné a generální úklidy
✓ úklid po malífiích a fiemeslnících
✓ celkov˘ úklid domácností
✓ pro zamûstnané Ïeny pravidelné

udrÏování domácnosti
✓ mytí oken a v˘loh
✓ ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní

V pfiípadû va‰eho zájmu, volejte prosím na tel.:
+420775231927, fax:+420283 920 192 popfiípadû
el. po‰tou: root@alkaservis.cz , www: alkaservis.cz

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

● Vedení úãetnictví a daÀové evidence, daÀové
poradenství, DPH, mzdy a v‰e související vã. daÀo-
v˘ch pfiiznání. Email : vdankova@chello.cz; mobil
608031478 12/03
● Nabízím k pronájmu kanceláfi 35 m2, P9 Dolní
Poãernice. Tel. 603812468 12/02

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 1/2006

12. 12. 2005

Nejvût‰í realitní spoleãnost zastoupená v 62 zemích svûta.
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Gymnázium, Praha 9,
âeskolipská 373

Státní osmileté a ãtyfileté gymnázium, v‰eobecné
zamûfiení, fakultní ‰kola pfii PedF UK

e-mail: info@ceskolipska.cz
www.ceskolipska.cz
www.skoly-kurzy.cz
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Poãítaãová uãebna a studovna
s pfiipojením na internet.
Zájmové a sportovní krouÏky: keramika,

taneãní klub, florbal, volejbal, futsal.

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ãtvrtek 8. 12. 2005 a ve ãtvrtek 12. 1. 2006

vÏdy od 16.00 a od 17.15 hod.
hodinov˘ program pro uchazeãe i jejich rodiãe.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni!
Pfiijímací zkou‰ky naneãisto (âj a M):

pro Ïáky 5. tfiíd Z·: 31. 1. 2006 od 14.30 hod.
pro Ïáky 9. tfiíd Z·: 31. 1. 2006 od 16.30 hod.

Sponzor ‰koly: SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

STUDIO MERIDIA
Kadefinictví, kosmetika, nehtová modeláÏ,

manikúra, pedikúra, permanentní make-up
Kpt. Stránského 997/1, Praha 9 âern˘ Most II

tel. 281 913 314; 602 812 520
Otevfieno: po - pá 8 - 20 hod.

PRODEJ POUÎITÉHO NÁBYTKU
z Holandska
!!ZAVÁDùCÍ CENY!!

MaÀákova 811,
âern˘ Most, Praha 9
Tel. 731 803 786

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708

Praha 9 - Horní Poãernice
Po-Pá 9.00-18.30, So 9.00-12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

● PRODEJ A SERVIS

LYÎE ● PÒJâOVNA
● BAZAR

OD 5. 12. NOVÁ ADRESA:
NÁCHODSKÁ 708, H. POâERNICE

(100 M DÁLE SMùREM Z PRAHY)

Místní v˘bor
Komunistické strany âech a Moravy

a ãlenové klubu KSâM v zastupitelstvu
Mûstské ãásti Praha 14

pfiejí v‰em obãanÛm,
pfiíjemné proÏití svátkÛ
vánoãních
a souãasnû také
pevné zdraví,
hodnû ‰tûstí a spokojenosti v roce 2006

Bobkova 787,
Praha 9 âern˘ Most
Tel. 281 916 464;
606 292 987
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14 km kolem Prahy 14
Premiéra

Leto‰ní pochod “14 km Prahou 14„ byl
m˘m premiérov˘m. Aãkoliv jsem obãan-
kou Prahy 14 jiÏ pfies 20 let, dosud nikdy
jsem se k pochodu neodhodlala. Teprve
letos jsem poznala, jaká to byla chyba. Byl
uÏ listopad a sychravé ráno ve mnû ne-
vzbuzovalo sice moc velké nadûje a pfied-
stava tolika kilometrÛ po asfaltu a dláÏdû-
ní také nebyla právû pfiitaÏlivá. Tak jsem
si obula oblíbené tenisky, vzala ‰álu, ãepi-
ci a rukavice a spolu s redakãními kolegy
vyrazila na trasu. Musím fiíct, Ïe by-
la moc zajímavá. Objevila jsem do-
sud mnou nepoznaná místa na‰í
mûstské ãásti - zvlá‰È staré Kyje
a Hostavice se mi líbily, okouzlenû
jsem pozorovala rybáfie u Kyjského
rybníka a po dlouh˘ch letech jsem
zase krmila labutû a kachny. Na úna-
vu jsem ani nevzpomnûla, dokonce
mû ani nebolely nohy. No a odãerpa-
nou energii jsme operativnû doplnili
cestou. Ve Franti‰kovû ulici na âer-
ném Mostû jsme objevili útulnou
cukrárnu, kde mûli v˘bornou kávu
a zákusky. Taky byste neodolali. Jak
se ‰lapalo m˘m kolegÛm se doãtete
na zadní stranû obálky.                ves

ZaleÏí jen na vás, zda si vybere-
te za cílové místo Herlíkovi-
ce, Kamenec v Jablonci nad
Jizerou nebo ·achty ve Vy-
sokém nad Jizerou. Jsou pfii-
praveny denní i veãerní lin-
ky. Spoleãnost Sno-
whill se tímto
zpÛsobem snaÏí vyjít
vstfiíc tûm lyÏafiÛm, které tlaãí pracovní shon.
Staãí si jen vybrat autobusovou linku na inter-
netov˘ch stránkách www.snowhill.cz nebo
zavolat na infolinku  737 222 456, kde vám

rádi poradí a odpoví i na
va‰e dotazy.
A co je nového v lyÏafi-
sk˘ch areálech? V Herlí-
kovicích u Vrchlabí byla
pfiepravní kapacita vlekÛ
nav˘‰ena aÏ na 6200
osob za hodinu. Urãitû se
vám tedy nestane, Ïe
strávíte 45 minut ve fron-
tû. Celá plocha sjezdo-
vek je zasnûÏována, no-
vinkou je fast ski servis
pfiímo na trati, nov˘ in-
formaãní systém a dal‰í
sluÏby vãetnû roz‰ífiené
parkovací plochy pro
700 aut. V lyÏafiském
areálu ·achty si mÛÏete

vyzkou‰et snowtubing, dûti jistû potû‰í
dûtské skútry. A Kamenec nabízí snow-
park i jednu z nejlep‰ích skicrossov˘ch
drah v âechách. MoÏnosti jsou to oprav-
du zajímavé, samozfiejmostí jsou pÛjãov-
ny lyÏí, snowboardÛ i bot, takÏe ani ne-
musíte ãekat na jeÏí‰ka. Skul. vok

LyÏafiská sezóna uÏ je v plném proudu
a vy se za zimními radovánkami mÛÏete
pohodlnû dostat díky SKIbusÛm, které
jezdí od stanice metra âern˘ Most do nej-
vy‰‰ích ãesk˘ch hor.  Pfiedev‰ím v dobû
vánoãních svátkÛ a v období ãast˘ch ka-
lamit je skvûlé nechat auto doma, nesta-
rat se o bezpeãnost a parkování. Díky
SKIbusÛm mÛÏete oprá‰it své lyÏe
a snowboardy, i kdyÏ máte voln˘ jen je-
den den nebo veãer a vyjet zdarma, ãi za
mírn˘ poplatek, na zasnûÏené sjezdovky
hned tfií lyÏafisk˘ch areálÛ v Krkono‰ích.

Z âerného Mostu do Krkono‰
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14 km kolem Prahy 14

Mám za sebou ‰est roã-
níkÛ tradiãního pochodu.
Polovinu z nich coby je-
den z mnoha spokojen˘ch
úãastníkÛ, poslední tfii
z pozice ãlovûka, kter˘ se
pochod snaÏí pfiiblíÏit slo-
vy i snímky. Zajímavá
místa na trase, postfiehy
pochodníkÛ i barevnost
podzimní pfiírody patfií
k opakovan˘m koloritÛm.
A tak jsem svou leto‰ní
pozornost obrátil na sle-
dování Ïivoãi‰né fií‰e.
Vûzte, Ïe ani nemusíte do
zoo. Napoãítal jsem pfies
padesát psÛ, dvanáct ko-
ãek, ‰est koní, dvû ovce
a jednu veverku. Z ãeledû
ptákÛ to bylo nepoãítanû
vran, holubÛ, s˘korek,
pûnkavek, kosÛ a vrabcÛ,
také pût po‰tolek, ãtyfii
straky, tfii sojky, osm ly-
sek, dvû labutû, pfies tfiicet
kachen divok˘ch a dokon-
ce tfii husy domácí. Kapfii
tentokrát nad hladinu ne-
vyskakovali, ale tfii cejny
ve vezírku jsem objevil.
Ov‰em vrchol pfii‰el na âerném Mostû,
kde jsme narazili na velikánského psa.
Kolik mûl v kohoutku nevím, ale pfii stoji
na zadních jsme na tom byli zhruba stej-
nû. A tak jsme se s ním vyfotili. Jako ma-
lé dûti v zoo. vok

Redakãní kolegové mi nechtûnû vzali
pomysln˘ vítr z plachet, neboÈ jen tûÏko, ja-
ko ten tfietí vzadu, mohu je‰tû nûco podstat-
ného ãi originálního k jedenáctému roãníku
pochodu dodat. Snad jen uspokojení coby
otec zakladatel, Ïe se pochod stále ‰lape
a Ïe byl vymy‰len tak originálnû, Ïe zatím
Ïádná jiná mûstská ãást v celé Praze nepfii-
‰la na to, aby ‰lapala kolem sebe sama, ja-
ko my na ãtrnáctce. V následujícím roãníku
se my tfii souãtem vûku budeme blíÏit hra-
nici 160 let, coÏ jest metuzalémsk˘ vûk, je-
hoÏ se údajnû doÏil v plné síle na
Kavkaze ·irali Muslimov. K jeho
dlouhovûkosti pfiispûl nejen ãist˘ ve-
lehorsk˘ “vozduch„, ale také dlouhé
procházky, obdobné na‰emu pocho-
du. A na úpln˘ závûr je‰tû gerontolo-
gická poznámka: chÛze dle lékafiÛ
pfiíznivû pÛsobí na ná‰ organismus
i v seniorském vûku jen pokud je
sviÏná, coÏ v na‰em pfiípadû byla,
a urazíme-li t˘dnû aspoÀ 25 km (po-
ãítám-li dobfie, znamenalo by to ujít
v jednom roce 14 km kolem Prahy 14
celkem dvaadevadesátkrát).            j‰

foto: vok (10) a ves (2)

Pochod místo zoo

Ten tfietí vzadu
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