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Oslava pátých narozenin
Domu dětí a mládeže na Čer-
ném Mostě se opravdu vydaři-
la, což dokumentuje i fotore-
portáž na straně 11. foto: vok
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Projekt či společenský pořad
s tímto půvabným názvem pochází

z dílny Hany Marie Kunešové, která
jej věnovala lidem často opomíjeným

nejen veřejností, ale mnohdy i vlastními
rodinami – seniorům. „.…a protože ne všichni

mohou přijít za námi do krásných noblesních prostor, kam zve-
me seniory z Domovů pro seniory z celé Prahy (i v regionech),
vypravím se vždycky s dalšími nadšenci z řad umělců, fyziotera-
peutkou, výtvarnicí a dalšími hosty za nimi, a uděláme si krásné
odpoledne,“ říká Hana Kunešová. V pátek 2. října si takové pří-
jemné odpoledne plné zábavy, překvapení, smíchu a dárků užíva-
li klienti Domu sociálních služeb pro seniory MČ Praha 14 v Boj-
čenkově ulici spolu s členy Klubu seniorů, kteří sem na tento
benefiční program také přišli. Ve společenském sále se sešlo na
50 seniorů. Program byl víc než zajímavý: ochutnával se medo-
vník z dílny firmy Vasilyev company a mladé víno z Mikulova,
majitelka salonu Perla na Praze 8 jako dárek věnovala sestřih vylo-
sovaným třem dámám, mezitím výtvarnice Eva Kusá – malířka na hedvábí – namalovala květinový
motiv na přání a jedinečný originál – hedvábný šátek darovala vylosované seniorce. Všichni přítomní
si protáhli s fyziotepeutkou Erikou Havlasovou (studentkou VŠ Palestra a specialistkou na rehabili-
tační cvičení se seniory) tělo a zlatým hřebem bylo vystoupení herečky Libuše Švormové. Bravurně
sehrála dvě úsměvné soudničky, které rozesmály celý sál. Součástí programu byla i bohatá tombola,
kterou svými dárky naplnili sponzoři spolupracující již několik let s autorkou projektu, čímž udělali
neskrývanou radost všem obdarovaným. Všichni společně také poblahopřáli paní Margit Všetečkové
z Domu sociálních služeb Prahy 14, která oslavila úžasných 99 let! 

Program je již druhým rokem podporován grantem Magistrátu hl. m. Prahy a celou řadou ochotných
sponzorů.                                                                                                                         text a foto: ves

Krása zralého věku

Devětadevadesátiletá Margit Všetečková
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 72. jednání dne 21. 9. 
Rada mimo jiné

Schválila poskytnutí finančního daru občan-
skému sdružení Cikne Čhave ve výši 20 000 Kč
na realizaci V. ročníku soutěže „Romský talent“
v roce 2009
Schválila nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro revitalizaci zpevněných ploch
chodníků, zeleně a parkovacích ploch pro úče-
ly Komunitního centra Hloubětín od Ing. arch.
Jiřího Kryla jako nejvhodnější
Souhlasila
1. s ukončením nájemních smluv na pronájem
pozemků pod garážemi v lokalitě ulice Za
Rokytkou v k. ú. Kyje a s odstraněním staveb
garáží ve vlastnictví nájemců na těchto pozem-
cích umístěných na náklady MČ Praha 14 za
předpokladu, že jednotlivé fyzické osoby nebu-
dou požadovat náhradu za své vlastnictví 
2. s uzavřením dohody o ukončení nájmu
pozemků zastavěných stavbou garáží ve vlast-
nictví jednotlivých nájemců v lokalitě ulice Za
Rokytkou v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a jed-
notlivými vlastníky ke dni 31. 12. 2009
• Jedná se o čtyři objekty řadových garáží (jeden
objekt pro 10 garáží), postavených v letech
1963–1965, které jsou v havarijním stavu a ve
většině případů nejsou užívány ani udržovány
a jejich stav ohrožuje zdraví a život občanů. 
Souhlasila s pronájmem části pozemku parc.
č. 221/641, k. ú. Černý Most za účelem provo-
zování čerpací stanice LPG (bývalá konečná
autobusových linek při ul. Ciglerova)
Souhlasila se záměrem vybudovat víceúčelo-
vé hřiště s umělým povrchem II. generace
o rozměrech 24 x 44 m v areálu č. p. 9 ul. Pil-
ská pro širokou veřejnost (stávající hřiště o roz-
měrech cca 7x15 m je ve velmi špatném tech-
nickém stavu a nelze jej využívat pro žádnou
sportovní činnost)
Vzala na vědomí zprávu o činnosti Rady za
I. pololetí 2009
• Součástí zprávy je přehled postoupených
pohledávek novým nájemcům nájemních bytů,
které má MČ ve svěřené správě. V předmětném
období se konalo 13 řádných a 2 mimořádná
jednání Rady, při nichž bylo přijato celkem 375
usnesení (nejvíce k materiálům Správy majet-
ku Praha 14, a. s. a odboru správy majetku
a investic). Všechna usnesení Rady jsou k dis-
pozici v písemné podobě v kanceláři starosty
a v elektronické podobě na webových stránkách
radnice www.praha14.cz.
K hlavním úkolům Rady na následující
období patří: dokončení výstavby polyfunkč-

ního objektu Šimanovská čp. 47, přípravy
k odstranění stávajících objektů na místě, kde
dojde k výstavbě Komunitního centra Hloubě-
tínská 55 a přípravy k jeho zahájení, rekon-
strukce objektu MŠ Sadská čp. 530, rekon-
strukce víceúčelového hřiště ZŠ Vybíralova,
rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým
povrchem Hostavice – areál zámeckého parku,
problematika zapojení MČ Praha 14 do Národ-
ní sítě zdravých měst (NSZM) s využitím
nástrojů Místní agendy 21, sestavení rozpočtu
MČ Praha 14 pro rok 2010, příprava nového
územního plánu, zavádění systému PROXIO
v rámci radnice, zprovoznění informačního
systému datových schránek. 

Na svém 73. jednání dne 6. 10. 
Rada mimo jiné

Schválila maximální počet zaměstnanců Úřa-
du městské části Praha 14 na rok 2010 ve
výši 180
Schválila přidělení grantu v oblasti příspěvku
na zajištění služby občanskému sdružení HoSt
Home Start ČR ve výši 20 000 Kč na projekt
Aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Schválila poskytnutí finančního daru Základ-
ní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10 ve
výši 20 000 Kč k zabezpečení provozu
• Toto zařízení poskytuje komplexní péči dětem
a mládeži s těžkým kombinovaným postižením.
V letošním roce obdrželo nižší dotace z minis-
terstva školství. Vzdělává celkem 11 žáků z růz-
ných městských částí (dva z Prahy 14), kteří
nemohou navštěvovat běžný typ školy.
Schválila termín dokončení stavebních úprav
polyfunkčního objektu Šimanovská 47 v Kyjích,
který je stanoven na 30. 11. 2009 
Schválila plán zimní údržby chodníků, které
jsou ve správě MČ Praha 14 (blíže článek na
str. 4)
Souhlasila s finančním krytím spoluúčasti zři-
zovatele v případě přidělení grantu: ZŠ Chva-
letická 918, Praha 9 – Lehovec. Program I/1.
Rekonstrukce a oprava povrchu venkovních
sportovišť při školách včetně rekonstrukce
a opravy atletických drah atd.
Souhlasila
1. s uzavřením smlouvy o provedení stavby
Vysočanské radiály, 3. etapa na pozemcích MČ
Praha 14 
2. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcných břemen pro přeložky inže-
nýrských sítí v souvislosti se stavbou Vyso-
čanské radiály, 3. etapa
Nesouhlasila s pronájmem části pozemku parc.
č. 2665/215 o výměře cca 120 m2 za účelem
zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového
domu čp. 1301 a 1302, ul. Manželů Dostálo-
vých, vše v k. ú. Kyje

Seznámila se s informací k žádosti o vydání
podstatné změny integrovaného povolení pro
„Zařízení na úpravu a zpracování za účelem
výroby potravin – Výroba nápojů“ podané pro-
vozovatelem Coca-Cola HBC ČR, s. r. o., pod-
le zákona č. 76/2002 Sb. o integrované preven-
ci. Požaduje řádné dopracování předložených
dokumentací ve smyslu svého usnesení ze dne
27. 1. 2009 a vyjádření hl. města Prahy k ozná-
mení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
• Rada ve svém usnesení ze dne 27. 1. 09 poža-
dovala doplnit dokumentaci záměru společnosti
Coca Cola o zatížení životního prostředí doprav-
ní obsluhou areálu vyvolanou navýšením výrob-
ní kapacity. Údaje o indukované dopravě a jejím
vlivu na životní prostředí jsou nedostačující
a nespolehlivé. Dopravněinženýrské podklady
je třeba zcela přepracovat. 
Vzala na vědomí návrh k novele tržního řádu.
Doporučila doplnění tržního řádu o nové loka-
lity pro prodej a poskytování služeb (tržní mís-
ta) v Praze 14 zejména o Velikonocích a Váno-
cích. Jedná se o Poděbradskou, objekt Havana
(20 m2) a Bryksovu, plocha při výstupu z koneč-
né metra (40 m2)

Komise kultury a aktivit volného
času (7. 9.)

Členové komise byli seznámeni s plánem
činnosti oddělení kultury a sportu příspěvkové
organizace KVIZ v roce 2010 a dále se zabývali
v rámci diskuse problematikou využití rekon-
struovaného Kulturního domu Kyje.

Komise pro výchovu a vzdělávání
(14. 9.)

Na jednání komise byli přizváni Bc. Olga
Štěpánková, nová ředitelka MŠ Bobkova 
a PaedDr. Jaroslav Martanovič, nový ředitel ZŠ
Bří Venclíků, kteří komisi seznámili se svými
poznatky a plány ve vzdělávání, v mimoškol-
ních činnosti atd. Vedoucí odboru školství Alena
Naidrová podala informaci k zahájení nového
školního roku 2009/10. V různém byla komise
seznámena s názory ředitelů na fungování Pro-
gramu primární prevence sociálně patologic-
kých jevů na základních školách MČ Praha 14.

Komise územního rozvoje (14. 9.)

Komise nesouhlasila se změnou územního
plánu v k. ú. Kyje – Hutě v prostoru mezi letiš-
těm Kbely a Vysočanskou radiálou z funkční
plochy zeleň na dopravní plochu pro vybudo-
vání dopravního polygonu, projednala záměr
na změnu územního plánu z funkční plochy
zeleň na polyfunkční území pro sběrný dvůr
v k. ú. Kyje – Hutě severně od Vysočanské
radiály. Požaduje doplnit záměr o dořešení pří-
jezdové komunikace, souhlasila se záměrem na
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výstavbu sběrného dvora při ul. U Technoply-
nu pro společnost A.S.A., a.s. 

Finanční výbor (21. 9.)

Výbor se zabýval hospodařením příspěvko-
vé organizace KVIZ Praha 14 za rok 2008
a 1. pololetí roku 2009, projednal Informaci

o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finanč-
ního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 za
1. pololetí 2009, projednal materiál III. změna
rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2009 a souhlasil
s ní, projednal materiál 2. úprava finančního
plánu MČ Praha 14 na rok 2009 a doporučil
ZMČ Praha 14 ke schválení.

dvoustranu připravila: red

Změna zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích přinesla významnou změnu pro
všechny obce v České republice – za schůdnost
všech chodníků ve vlastnictví obce nese nyní
zodpovědnost vlastník. Dosud zákon ukládal
tuto povinnost vlastníkům přilehlých nemovi-
tostí. Tato změna přináší problémy všem vět-
ším městům a hl.m. Praze zvlášť. Je třeba si uvě-
domit, že rozloha chodníků ve vlastnictví hl. m.
Prahy a městských částí je více než 14 tis. m2

a jejich délka dosahuje přibližně 5 500 km. 
S ohledem na rozsah těchto ploch není

v silách hl. m. Prahy, ani jednotlivých měst-
ských částí zabezpečit schůdnost chodníků
v plném rozsahu. Městská část Praha 14 je
odpovědná za zabezpečení schůdnosti chodní-
ků, které jsou v našem vlastnictví – tedy zejmé-
na v oblasti Kyjí, Hostavic a Jahodnice. Celko-
vá výměra je cca 70 tis. m2, a odhad nákladů za
jednorázový úklid sněhu činí 150 tis. Kč. 

Co se týče chodníků, které jsou ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy (Černý Most a Hloubětín), jejich
schůdnost by měla zajišťovat organizace Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy. O tom
v jakém rozsahu a standardu, se v současné době
vedou intenzívní jednání. Vzhledem k složité
ekonomické situaci se hl. m. Praha soustředí na

území P 14 především na zabezpečení schůd-
nosti chodníků přiléhajících k dopravně vý-
znamným komunikacím. Je tedy zřejmé, že stej-
ně jako v minulých letech bude třeba, aby se
MČ podílela značnou měrou i na zimní údržbě
chodníků ve vlastnictví hl. m. Prahy. Z výše
uvedených údajů vyplývá, že prostředky, kte-
rými naše městská část disponuje, prostě ne-
umožňují zajistit schůdnost všech pěších
komunikací. 

MČ Praha 14 připravuje proto plán zimní
údržby chodníků, který zajistí schůdnost všech
důležitých tras – ke stanicím MHD, ke škol-
kám a školám, ke zdravotnickým zařízením, atd.
Náklady na jednorázový úklid i takto reduko-
vané plochy chodníků jsou odhadovány ve výši
90 tis. Kč. Obracíme se proto na občany naší
městské části s prosbou o pochopení této složi-
té situace a budeme rádi za každou pomoc při
zabezpečování schůdnosti pěších komunikací
v nadcházejícím zimním období. Jsme si vědo-
mi povinností vlastníka a budeme se snažit je
plnit s maximální odpovědností, ovšem zajiš-
tění úklidu všech ploch není za současné situ-
ace v našich silách. 

Bohumil Sobotka, zástupce starosty,
Luděk Lisý, tajemník ÚMČ Praha 14

Zimní úklid pěších komunikací

Veřejné projednání
konceptu územního plánu

hl. m. Prahy
Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území budou

vystaveny k veřejnému projednání po dobu 30 dnů, tj. od 2. listopadu do 2. prosince 2009 včetně
a to v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, přízemí budovy Magistrátu, Jungmannova ul. 29/35, vždy
v pondělí až čtvrtek od 8 do 18 hod. a v pátek od 8 do 16 hod. 

Koncept bude rovněž dostupný v elektronické podobě na internetové adrese: www.magist-
rat.praha-mesto.cz/Územní plánování a rozvoj. V souladu se zákonem o územním plánování a sta-
vebním řádu se uskuteční veřejné projednání konceptu spojené s výkladem projektanta a zpraco-
vatele dne 23. 11. od 9 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu na Mariánském nám. 2, Praha 1.
Do 15 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 9. 12. včetně je možné podávat stanoviska, námit-
ky a připomínky k vystavenému konceptu. Ty lze podávat prostřednictvím internetového formu-
láře či písemnou formou do podatelny Magistrátu nebo na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor
územního plánu, Jungmannova 29/35 Praha 1. 

Při posledním územním plánování bylo dle ing. Jitky Cvetlerové, ředitelky odboru územního
plánu, zaznamenáno na čtyři tisíce připomínek. Letos je očekáván jejich velký nárůst s ohledem
na již zaběhnutý internet. Magistrát je povinen přijmout každou připomínku, aniž by musel všem
vyhovět. V případě zamítnutí se lze obrátit na soud. Celková doba schválení územního plánu se
tak může o dost prodloužit a dle Cvetlerové může být najednou zpracováváno až pět konceptů
územního plánu. jš

Zářijový 
Den zdraví
Letošní tradiční Den zdraví, který pravidel-

ně pořádá MČ Praha 14 prostřednictvím svého
odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro své
občany, tentokrát připadl na 24. září. Možná
proto, že to byl den jak malovaný a babí léto se
ukázalo v plné parádě, rozhodla se drtivá větši-
na raději pro návštěvu přírody než Galerie 14.

Těch, kdo sem přišli nechat si zkontrolovat své
zdraví bylo o něco méně, než jindy. I proto tedy
mohli bez čekání využít bezplatné nabídky Stát-
ního zdravotního ústavu a nechat si změřit hla-
dinu cholesterolu, krevního cukru, tlak krve,
BMI a procento tělesného tuku, někteří využili
i poradnu odvykání kouření, výživovou porad-
nu a 39 lidí si nechalo dermatoskopem vyšetřit
pigmentová znaménka pracovnicí dermatove-
nerologické kliniky Fakultní nemocnice Krá-
lovské Vinohrady. K dispozici byla i poradna
prevence šíření HIV/AIDS a nádorových one-
mocnění a poradna vhodné pohybové aktivity.
Ti, kdo letos dali přednost pozdně letním akti-
vitám, mají podobnou šanci zase až za rok.

text a foto: ves



Co vám dalo studium do života?
Nejsem výjimkou, základ pro budoucnost.
Jaké to bylo vyrůstat v rodině, která má

velmi silnou sokolskou tradici?
Sokolská tradice byla u nás v rodině silná.

Dědeček Trmal nás vodil do sokola odmalička,
cvičili jsme s bratrem na Všesokolském sletu.
Děda byl Sokolem tělem i duší, vyprávěl, vzpo-
mínal, nikdy nepřestal litovat, že byla v Hlou-
bětíně zbořena sokolovna…

Vztahy mezi sourozenci bývají někdy
problematické. Jak vycházíte se svým mlad-
ším bratrem?

S bratrem vycházíme dobře, máme se rádi,
občas se hádáme, prostě jako normální souro-
zenci. Jako děti jsme byly spolu stále, dneska
už máme každý své zájmy, svůj okruh přátel.

Čemu se nejraději věnujete ve volném
čase?

Moc volného času nemám, nejraději ho trá-
vím se svým psem. V zimě to nejde moc sklou-
bit s ježděním na hory, mám rád snowbording.
Pejsek se mnou jezdit nemůže, takže pak nastu-
puje „dog-sitting“. Naštěstí moje maminka má
pejsky ráda.

S kolegou v zastupitelstvu Vojtěchem
Šebkem máte společnou vášeň – automobi-
ly. Jaký automobil byste si pořídil, pokud
byste se nemusel ohlížet na jeho cenou, a co
si myslíte o šrotovném?

„Kdyby“! No asi nějaký Jeep! Šrotovné
dlouhodobě nepomůže a mladých lidí, kteří si
kupují většinou ojetiny, se to netýká.

Mladí lidé se o komunální politiku příliš
nezajímají. Jak tomu bylo ve vašem přípa-
dě? Byl jste ovlivněn tím, že vaše maminka
je dlouholetou komunální političkou?

Když vyrůstáte v rodině, kde se o politiku zají-

má každý, scházejí se lidé, kteří stále něco řeší,
tak vás to ovlivní. Navíc jsem se vždy zajímal
o historii, zejména 20. století, a to pak máte
k politice jen krůček. Samozřejmě komunální
politika je trochu o něčem jiném, ale vždy je na
začátku zájem o dění ve společnosti, o věci veřej-
né. Nestačí jen nadávat, že něco nefunguje, když
něco chcete změnit, musíte za tím jít.

Konzultujete spolu záležitosti, jež se mají
na zastupitelstvu projednávat?

Když jsem doma, tak máme většinou jiné
věci k řešení, samozřejmě se veřejným záleži-
tostem nevyhýbáme, ale hlavní konzultace pro-
bíhají v klubu zastupitelů ODS.

Vaše maminka je rovněž oddávající. Mla-
dí lidé se ale v dnešní době do sňatků příliš
nehrnou. Co si jako pětadvacetiletý muž
myslíte o manželství?

Nic proti instituci manželství nemám. Je

osobní záležitostí každého, jak chce žít. Nic, do
čeho by se měl kdokoliv nutit.

Co podle vás Pražákům nejvíce ztrpčuje
život a co je naopak na životě v hlavním měs-
tě nejlepší?

Asi doprava, nepořádek… Vyhovuje mi nao-
pak snadnější dostupnost sportovního vyžití,
zábavy, nakupování (i když to já zrovna nemu-
sím), určitě lékařská péče, širší možnosti vzdě-
lávání.

Jak se vám pracuje v komisi životního pro-
středí?

V komisi se mi pracuje dobře, přál bych si,
aby lidé životnímu prostředí věnovali více
pozornosti, a to trvale, aby každému záleželo
na tom, kde žije, aby viděli dál než je práh jejich
bytu nedo vjezd na jejich pozemek… Životní
prostředí není jen o tom, jak vysoké baráky se
postaví, jak to zahustí životní prostor a dopravu
včetně parkování. Je to především o životním
stylu.

Co se vám na dnešní době líbí a co naopak
vás dokáže „vytočit“?

Dokáže mě vytočit bezohlednost, sobectví,
hloupost. Co se mi líbí? Těžko říct, nemohu
srovnávat, ale asi to, že můžeme svobodně
myslet, mluvit, jednat.

Co si myslíte o feminismu?
Neřeším.
Jaká vlastnost vám imponuje u mužů

a jaká u žen?
U mužů i žen spolehlivost, odpovědnost,

u mužů hodně cílevědomost, u žen určitě smy-
sl pro humor.

Čeho byste chtěl v životě dosáhnout?
Asi jako každý, být úspěšný v práci a mít

spokojenou rodinu. 
Představte si, že se vám mohou splnit tři

přání. Jaká by to byla? 
Zdraví, kapičku štěstí a spolehlivé přátele.
Jaké životní krédo vyznáváte?
Věřím v demokracii, i když není dokonalá.

Za čtenáře Listů se ptal
Jaroslav Šmíd
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na‰i zastupitelé

V seriálu rozhovorů se členy Zastupitelstva MČ Praha 14 přichází na řadu

další z mladíků, tentokrát Miroslav Žák (ODS). Vystudoval gymnázium,

v současné době pracuje ve firmě zabývající se odpadovým hospodářstvím.

V Zastupitelstvu MČ Praha 14 působí teprve od 4. 6. 2008, kdy nahradil Renatu

Huškovou po její rezignaci. 

Představujeme: Miroslava Žáka

Zlatá svatba
v Galerii 14

Na den přesně oslavili 19. září 2009 man-
želé Vlastimil a Zdeňka Zrnovi z Hloubětína
v obřadní síni Galerie 14 padesát let společ-
né cesty životem. Do svazku manželského
vstoupili ve Vysočanech 19. 9. 1959. Při zla-
té svatbě jim jménem MČ Praha 14 poblaho-
přála zástupkyně starosty Jitka Žáková.

foto: Jana Kaněrová 



co se dûje nejen v regionu
6 • LISTOPAD 2009

LISTOPAD

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. listopadu se uskuteční ve spor-

tovní hale plaveckého areálu Hloubětín turnaj
ve stolním tenisu o pohár starosty Prahy l4 pro
neregistrované hráče od l5 let. Prezence 8.30
až 8.50 hodin, začátek turnaje v 9 hodin. Star-
tovné 50,– Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.

Koncert komorní hudby
Ve středu 11. listopadu od 18.30 hodin srdeč-

ně zveme do Galerie l4, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, na koncert komorní hudby. Účin-
kují Barbara Kürstenová – cembalo a Petr Ver-
ner – housle. Na programu budou díla J. S.
Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta a dalších.
Vstup volný.

Svět ticha v G14
Výstava mimořádných podmořských foto-

grafií Miroslava Doubka v Galerii 14 byla pro-
dloužena až do 12. listopadu. Navštívit ji tak
můžete ještě v těchto dnech: 3., 4. a 5. 11.
(14–18 hod.), v neděli 8. 11. (14–17 hod.), 10.,
11. a 12. 11. (14–18. hod.). Fotografie z výsta-
vy přinášíme na poslední straně těchto Listů.

Turnaj v bowlingu
V pondělí 23. listopadu se od l8.30 do 23

hodin v J. R. Clubu-Bowling, Prelátská l2

v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartoloměje), koná
na zdejších čtyřech drahách turnaj v bowlingu.
Přihlášky do naplnění kapacity herny na
tel. 28l 005 278 do pátku 20. 11. do l2 hodin.
Startovné je 20 Kč na osobu.

Výstava k 90. výročí ČČK
Oblastní spolek Českého červeného kříže

v Praze 9 a Praze 14 pod záštitou starosty Pra-
hy 14 ing. Miroslava Froňka pořádá v Gale-
rii 14 od 28. 11. do 3. 12. výstavu u příležitos-
ti 90. výročí Československého a Českého
červeného kříže. Výstava bude otevřena od
10 do 17 hod. a ve čtvrtek 3. 12. bude od 18 do
20 hod. zakončena charitativním koncertem pro
seniory.

PROSINEC

Mikulášská nadílka
Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Miku-

lášskou nadílku, která se koná v sobotu 5. pro-
since ve dvou stejných představeních od 11
a 14 hodin v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 686,
Černý Most. Po shlédnutí pohádky přinesou
Mikuláš, anděl a čert dětem nadílku. Předpro-
dej vstupenek bude 23. 11., 25. 11., 30. 11.
a 2. 12. od 7.30 do 17 hodin v budově ÚMČ
Praha 14, KVIZ Praha 14, Bří Venclíků1072,
oddělení kultury a sportu, 7. patro č. dveří 724.

Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Sponzo-
rem je Coca-Cola.

Vánoce ve stanu
V pondělí 14. prosince se na prostranství

u kašny na konečné stanici metra Černý Most
bude konat předvánoční trh ve stanu. Zde od
14 do 18 hodin budou neziskové organizace
z Prahy 14 prodávat své výrobky a drobné dár-
kové předměty. Přijďte si i vy vybrat hezké
vánoční dárky pro své blízké.

Vánoční koncert 
v Galerii 14

Ve středu 16. prosince se uskuteční v Gale-
rii 14 od 18.30 hodin Vánoční koncert tria
„In Camera Caritatis“ se sólistkou Olgou Jelín-
kovou – soprán. Program upřesníme v příštím
čísle Listů Prahy 14. Vstup volný.

Poznámka: Hlavním pořadatelem akcí je
příspěvková organizace KVIZ Praha 14.
Změna programu vyhrazena.

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice

PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

Připravujeme pro vás počítačové kurzy v těchto oblastech:

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále děleny na začátečníky a pokročilé, každý program se vyučuje samostatně.Kurz je
rozložen do 7mi lekcí za cenu 400,– Kč, pro seniory od 65 let a děti do 18 let za cenu 200,– Kč. Kurzy budou začínat během měsíce října jedenkrát týdně, čas a doba
konání bude upřesněn dle zájmu a naplnění jednotlivých kurzů.
Zájemci prosím hlaste se přímo v Centru vzdělávání a veřejného internetu nebo na telefonních číslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731 
či e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

Bezplatné poradenství v oblasti využívání internetu
Ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2009 jsme pro vás ve spolupráci se SOŠ informačních technologií připravili bezplatné poradenství v oblasti využívání
internetu, např. jaké možnosti internet nabízí, jak se na stránkách orientovat, možnosti využívání balíčku programů MS Office atd. Každému zájemci o poraden-
ství bude přidělen asistent v podobě studenta ze 3. ročníku studijního oboru Informačních technologií z výše jmenované školy. Zájemci o toto poradenství se mohou
dopředu přihlásit na tel. číslech 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731, budou tím na poradenství upřednostněni, nebo si mohou domluvit jinou hodinu. Pora-
denství bude probíhat v době: po–čt 10–15 hod., pá 10–14 hod. 

� První kroky s Internetem

� Základy práce na PC – poprvé u počítače

�Word 

� Excel 

� PowerPoint

� FrontPage – jednoduchá tvorba webových stránek

� Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového kodu
HTML

�MovieMaker – úpravy a střih videa

Jako úplnou novinku zařazujeme

� Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Černý Most

Mikulášská veselice
1. Občanské sdružení Hloubětín zve na Miku-

lášskou veselici dne 4. prosince od 18 hod. v Čín-
ské restauraci (Havana). Přijďte se pobavit, přijď-
te si zazpívat. Hrát budou přátelé, dobrovolný
příspěvek na režii a na tombolu (do tomboly)
vítán.
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Úterý 3. 11. v 19.30 hod.
John Patrick / MANŽEL PRO OPALU
Umělecká agentura Harlekýn. Komedie

o dobrých duších a špatných strašidlech, které
svedl dohromady inzerát zajímavého znění.
Hrají: Květa Fialová, Lubomír Lipský, Naďa
Konvalinková, Blanka Lorrmanová a Čestmír
Gebouský/ David Vejražka. 

Čechův divadelní podzim
2. ročník přehlídky ochotnických divadel-

ních souborů pořádá 6.–17. 11. Divadelní sdru-
žení Horních Počernic (vstupné: dospělí 60 Kč,
děti 30 Kč)

Pátek 6. 11. v 19.30 hod. EZOP (J. N. Old-
man) DS Jiří Poděbrady

Sobota 7. 11. v 15 hod. ŠÍLENĚ NA-
STYDLÁ PRINCEZNA (P. Faldus) DS Čer-
ný Petr Brandýs nad Labem

Sobota 7. 11. v 19.30 hod. NÁJEMNÍCI
PANA SWANA (M. Cooney) DS TMA Divadlo
Terezín

Neděle 8. 11. v 15 hod. PROLHANÁ
PRINCEZNA Zbraslavská kulturní společnost

Neděle 8. 11. v 19.30 hod. ZNALCI
(N. Werdelinová) DS Tyl Říčany

Pátek 13. 11. v 19.30 hod. PAN HA-
MILKAR (Y. Jamiaque) DS Svatopluk Be-
nešov

Sobota 14. 11. v 15 hod. SNĚHOVÁ KRÁ-
LOVNA ( H. Ch. Andersen) DS Jiří Poděbrady

Sobota 14. 11. v 19.30 hod. MANŽELSTVÍ
NA ZKOUŠKU (F. Lonsdale) DS Maska Čes-
ká Skalice

Neděle 15. 11. v 15 hod. JEŽIBABY Z BA-
BÍNA (J. Koloděj) DS J. K. Tyl Lomnice nad
Popelkou

Neděle 15. 11. v 19.30 hod. POPRASK NA
LAGUNĚ (C. Goldoni) DS J. K. Tyl Lomnice
nad Popelkou

Pondělí 16. 11. v 19.30 hod. MRTVÁ NE-
VĚSTA DS Mrsťa Prsťa Kouřim

Úterý17. 11.v 15 hod. O BÍLÉM ČER-
TOVI DS A-Z Divadlo Milovice

Úterý 17. 11. v 19.30 hod. SVĚTÁCI DS
Pódio Semily

Pátek 20. 11. v 19.30 hod.
Ivan Hlas Trio
Obsazení: Ivan Hlas – zpěv a kytara, Olin

Nejezchleba – violoncello, Norbi Kovács –
kytara.

Sobota 21. 11. v 15 hod.
SLON BIMBO V TRAMTÁRII

Liduščino divadlo – Praha. Veselá pohádka
s řadou masek a převleků. 

Úterý 24. 11. v 19.30 hod.
Ingmar Bergman / SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Městské divadlo Mladá Boleslav. Obraz dvo-

jice lidí, kteří nemohou žít spolu ani bez sebe.
Slavné drama klasika světového filmu ožívá na
jevišti. Hrají: Eva Horká a Martin Hrubý. 

Pátek 27. 11. v 19.30 hod.
Richard Baer / SMÍŠENÉ (PO)CITY
Umělecká agentura J. Svobodové. Komedie

plná ozdravujícího laskavého humoru. Hrají:
Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoran-
ský, Ladislav Hampl/Josef Zyka Režie Luděk
Munzar.

Neděle 29. 11. v 15 hod.
HONZA NEBOJSA
Divadýlko Kuba – Plzeň
Pohádka Honza Nebojsa vypráví o jednom

Honzovi, který se nebojí ničeho a nikoho.

Prodej vstupenek v pokladně Chvalského zám-
ku každý den včetně víkendu 10–16 hod. Poklad-
na divadla je otevřena od pondělí do čtvrtka 16–18
hodin a hodinu před každým představením. Rezer-
vace vstupenek je možná na tel. čísle 281 860 174
v pokladních hodinách nebo on-line na www.divad-
lopocernice.cz  Nevyzvednuté rezervace se vra-
cí do prodeje 7 dnů po jejich zadání. 

Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z termi-
nálu Černý Most 
www.divadlopocernice.cz 

Divadlo v Horních Počernicích (program na listopad)

dvoustranu připravil: jš

Chvalský zámek – 
listopad

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
15. 9. – 8. 11. O vinohradnictví a víně

– expozice ze sbírek Národního zeměděl-
ského muzea ve Valticích 

20. 10. – 6. 12. vzpomínková výstava
k nedožitým 55. narozeninám M. Hilského 

10. 11. – 13. 12. Jiří Šantroch – výsta-
va abstraktních obrazů

10. 11. – 13. 12. Václav Šebek – foto-
grafická výstava 

Univerzita třetího věku 
(říjen 09 – duben 10)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s rolí
médií v současném světě a v každodenním
životě. Jednotlivé přednášky se budou konat
každé druhé úterý v měsíci
od 16 do 17.15 hod.
Přihlásit se může-
te v informačním
centru na tel.:
281 860 130

Dvě výstavy
naproti Svornosti

V Galerii/atelier naproti hotelu Svornost
v Dolních Počernicích můžete navštívit dvě
výstavy. První z nich představuje Dolní Počer-
nice ve fotografiích Karla Vosátky z Kyjí (otev-
řena 7., 14. a 21. 11. od 15–18 hod.), druhá
je již pátou vánoční výstavou v této galerii, kte-
rá je zároveň i ateliérem zdejší výtvarnice Olgy
Stárkové. Vystaveny budou obrazy, grafika,
keramika, malba na hedvábí, reliéfy ze dřeva,
vitráže a další drobné artefakty, jež lze zakou-
pit i jako originální vánoční dárek. 5. vánoční
výstava bude otevřena každý víkend od 28. 11.
do 20. 12. vždy od 15–18 hod. Návštěvu obou
výstav si můžete též domluvit na jiný termín na
tel. 737 111 482.

Oprava čísla
strážníků

I v době elektronického přenosu dat
se občas ještě objeví tiskařský šotek, což
se stalo právě před měsícem v říjnových
Listech. Tam jsme uvedli, na straně 4,
sedm čísel mobilních telefonů strážní-
ků Obvodního ředitelství Městské poli-
cie Praha 14. Šest z nich začínalo troj-
číslím 722 a u toho sedmého nám onen
strážníky dosud nevypátraný šotek za-
měnil první dvojku za sedmičku. A pak,
že sedmička je šťastné číslo. 

Takže, vážení čtenáři zejména
z okrsku č. 8 – k. ú. Hloubětín, své
strážníky Dušana
Vybírala, Marti-
na Šeligu a Ma-
riana Černiáka
volejte v přípa-
dě potřeby na
mobilní telefo-
ny:
722 750 044,
722 750 045.

red 
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kresba: Petr Drábek
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Zajíček na koni

vás zve do Galerie Prahy 14 (náměstí
Plk. Vlčka 686, Černý Most) 8. listopadu
na tradiční akci SV. MARTIN NA ČER-
NÉM MOSTĚ. Přivítejme zimu se sv. Mar-
tinem!
Program uvnitř galerie:

14. hod. slavnostní zahájení a diva-
délko pro děti „O lidech a zvířátkách“
(I. a D. Krausovi)

od 15 hod. arteterapie – vyrábění koní-
ků a lampionků (s sebou skleničku a čajo-
vou svíčku).
Program před galerií: 

Sportovní hrátky. Na vození na konících
se můžete těšit zase na jaře! V 16.30 přiví-
táme sv. Martina, který přijede v historic-
kém oděvu na bílém koni a pozve vás na
malý průvod po Černém Mostě. A k tomu
vám pěkně poslouží lampionky!

Vstupné na všechny programy je dobro-
volné. Výtěžek půjde na tábory o.s. Zajíček
na koni (speciální táborový transparentní
učet u Raiffeisen banky – možnost ověření
vkladu výtěžku: č. ú. 2012113028/5500 –
www.rb.cz).

Změna programu vyhrazena. Více o akci:
Jitka Nehasilová: 605 014 765

Sv. Martin vás srdečně zve na svůj
průvod i do dalších měst: 7. listopadu od
15 hod. Kouřim a 14. listopadu od 15 hod.
Votice.

AKCE JSOU SOUČÁSTÍ PROGRAMU
o.s. ZAJIČEK NA KONI „NECH TO KO-
ŇOVI“ – PROGRAM PROTI KRIMI-
NALITĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE – a proběhne
za podpory MČ Praha 14, měst VOTICE
a KOUŘIM, společností: STŘEDOČESKÁ
PLYNÁRENSKÁ, BIOREGENA, PC PLUS
CZ a další… Děkujeme!

ORGANIZÁTOR: tel. 731 009 645

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

Program kroužků, kurzů a rodinných
aktivit ve Studiu Inspirace: veškeré infor-
mace k našim akcím najdete na webových
stránkáchwww.obcanskainspirace.cz nebo
na vývěsce ve sdružení. 

Klub Inspirace: zveme děti, které
nemají na středy odpoledne program – přijď-
te k nám do klubu Inspirace! Každý školní
týden od 16.30–18 hod. pro děti 7–13 let
připravujeme program her, povídání, zají-
mavých aktivit. Nízkoprahový klub je díky
grantové podpoře MHMP pro děti zdarma.
Více o programu se dozvíte na telefonu
281 918 473. 

Předvánoční dílna v INSPIRACI –
neděle 29. 11. Na první adventní neděli
29. 11. připravujeme opět tradiční vánoční
dílnu. Pod dohledem naší lektorky si bude-
te moci vyrobit krásný adventní věnec na stůl
nebo na dveře. První dílna začíná ve 14 hod.
a další v 15.30 hod. S sebou stačí pouze pře-
zutí. Větší děti si jako pomocníky můžete vzít
s sebou. Cena dílny je 150 Kč za vyrobený
věnec.

Bezplatné sociálně právní 
poradenství

V Občanské inspiraci poskytujeme regist-
rované sociálně právní poradenství zdarma
díky podpoře MPSV a MHMP. U nás v kan-
celáři Právní poradny, Kučerova 14 je vám
k dispozici Mgr. Řepíková a to bez objedná-
ní ve středu a v pátek dopoledne. Ostatní hodi-
ny na objednání (mobil 774 707 744). Dota-
zy můžete zasílat i e-mailem nebo poštou.
K externím odborným právníkům na podve-
černí hodiny se můžete objednat telefonicky
nebo osobně v kanceláři. Další poradenské
dny zajišťujeme na pracovišti v Břevnově.

Poslední týden v září byly
ředitelka KC Motýlek PhDr.
Hana Urbanová a vedoucí
nízkoprahového klubu Paci-
fic Mgr. Pavlína Stankayová
představit naše služby členům odborných komi-
sí při Radě MČ Prahy 14. Seznámily je s provo-
zem Pacificu, financováním, statistikami návštěv-
nosti a plány do budoucna. Velmi nás potěšil
zájem zúčastněných o námi poskytované služby
pro děti a mládež ze znevýhodněných rodin. 

Motýlek nabízí poslední volná místa na
těchto aktivitách:

Mateřské centrum
Herna s programem – čtvrtek 8.30–11.30

hod. (cvičíme, zpíváme, tvoříme)
Volná herna – pondělí 14–16 hod., čtvrtek

14–17 hod., pátek 8.30–12 hod. a 13–15 hod.
Angličtina pro rodiče – středa 16.30–17.30

hod. (mírně pokročilí)
Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi –

30. 11. od 15 do 16.30 hod., cena 100,–
Kč/rodina

Přijďte si společně vyrobit vlastní dárky
z keramiky a korálků, rezervace na telefonu
775 964 765

Centrum denních služeb (určeno pro
děti se zdravotním handicapem)

Dětský klub s tvořením – úterý 13–17 hod.
Keramika – čtvrtek 14–15 hod.

a 15.30–16.30 hod.
Dramaterapie – čtvrtek 14–16 hod.
Termín relaxačního malování bude zve-

řejněn na webových stránkách Motýlku.
Bližší informace rádi podáme na tel.

281 912 081, 775 964 765
Podzimní nabídka 

nízkoprahového klubu Pacific:
Drakiáda – úterý 3. listopadu 14–16.30

hod. – sraz před klubem Pacific, nebo rovnou
na louce u rybníka. 

Filmový klub – pátek 6. listopadu
15.30–17.30 hod.

Vaření se Simčou – 13. 11. pátek. –
14.30–17.30 hod. – co si uvaříme, to si také
sníme!

Preventivní program o drogách – 19. 11.
čtvrtek. – 15–16.30 hod. – zeptejte se na vše,
co vás zajímá!

Aquapark Letňany – 30. 11. pondělí. –
15–19 hod. – přijďte si zařádit na tobogánu
a jiných atrakcích! Jízdenky na MHD s sebou.

Celodenní výcvik dobrovolníků – 28. 11.
sobota – určen dobrovolníkům KC Motýlek +
novým zájemcům o dobrovolnictví.

Bližší informace u Pavlíny Stankayové na
tel. 777 964 754

Komunitní centrum
MOTÝLEK

Týden v akci
Další ročník „Týdne nízkoprahových klubů“

proběhl v o.s. Jahoda od 21. do 24. září. Tuto
akci každoročně pořádá Česká asociace street-
work na propagaci nízkoprahových klubů po celé
republice. V jahodových programech bylo něko-
lik zajímavých akcí pro děti a mládež z Černé-
ho Mostu. Týden začal zahradní slavností s pohy-
bovou dílnou od Grupo capoeira mandela (na
snímku), v dalších dnech následovala výtvarná
dílna, informační stánek terénního programu ve
skateparku a již 5. ročník legálního graffiti jamu.
Po celý týden se akce těšily velké návštěvnosti
jak dětí, tak i dospělých obyvatel sídliště. KAL, foto archiv Jahody

str. 8–10 připravila: Alena Veselá



neziskovky a obãanská sdruÏení
LISTOPAD 2009 • 9

Cizinci 
z Prahy 14

O tom, že to děti cizinců, žijících v České
republice, nemají často lehké, vědí mnozí z vás
své. Naštěstí už existuje řada občanských sdru-
žení, která jim pomáhají se začlenit do kolekti-
vů českých dětí a jejich nelehkou situaci, vyvo-

lanou nejen jazykovou bariérou, ale i třeba
odlišným vzhledem, barvou pleti a pochopitel-
ně rozdílným životním stylem, zjednodušit. Pro
děti – cizince z Prahy 14 v říjnu zorganizovalo
občanské sdružení FUERTOS výlet – „Putová-
ní Prahou“ v rámci projektu integrace cizinců
z třetích zemí. Výletu se zúčastnilo 20 dětí napří-
klad z Arménie, Mongolska, Ukrajiny, Čečen-
ska, Indie a Vietnamu. PS

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva
vnitra ČR a MČ Praha 14.

Nabídka na listopad
Naše kluby jsou v tomto školním roce otev-

řeny takto:
Nízkoprahový klub Jahoda: pondělí, úte-

rý a čtvrtek 15–19 hod.
Nízkoprahový klub Džagoda: pondělí,

úterý a čtvrtek 15–20 hod.
Terénní práce: kontaktní pracovníky

Karolínu a Martina můžete potkat na ulici
v pondělí a středu od 15 do 20 hod.

Rodinné centrum Jahůdka
Školička: pondělí, úterý a čtvrtek 8–12

hod. Školné: 250 Kč za jedno dopoledne pro
jedno dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Mož-
nost nákupu zvýhodněných permanentek.
Informace a rezervace u Kateřiny Cibulcové
na čísle 721 601 333.

Klub – herna s programem: středa
a pátek 9–11hod. Za jednu návštěvu zaplatí
rodiče 40 Kč. 

S Jahůdkou za Krtečkem do knihov-
ny: v pátek 6. listopadu se v rámci klubu
Jahůdka vydáme společně do knihovny na
Černém Mostě, kde je připraven zajímavý pro-
gram pro malé i velké. 

TátaHerna: sobota 21. listopadu. Program
především pro táty a jejich děti, cena 50 Kč.
Tentokrát nás čeká dobrodružná výprava, sraz
v 10 hod. před JAHODOU.

Jahodárna – akce pro veřejnost každou
středu od 18 do 20 hod. u nás v JAHODĚ,
Vybíralova 969, Praha 14 – Černý Most. 

Více informací o jednotlivých klubech
a aktuálních akcích najdete na našich strán-
kách www.jahodaweb.cz. 

JAH DA DDM na Černém Mostě
Generála Janouška 1060,

tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

St 18. listopadu 14–18 hod. Taneční sou-
těž. Tato soutěž je určena všem, co mají rádi
tancování a chtěli by si zasoutěžit. Stačí si při-
nést vlastní hudbu a pak před porotou ukázat
svůj „nej“ tanec. Na tři nejlepší čekají odmě-
ny. Věk: 7–14 let

Pá a so 20. a 21. listopadu Noc s pohád-
kou. Nenechte si ujít noc s pohádkou v DDM.
Čeká nás zábavný večer s pohádkovým kví-
zem, výroba loutky a klasická česká pohádka
na dobrou noc. Od pátku 17 hod. do soboty
10.30 hod. pro děti 7–12 let. Cena: 50 Kč

Út a čt 24. a 26. listopadu 16–18 hod.
Adventní věnce. Nekupujte adventní věnec,
vyrobte si u nás vlastní. K dispozici různé pří-
rodniny, mašle a ozdoby. Věk: 9–60 let, cena
80,– základ + další dle použitého materiálu

So 28. listopadu 9–17 hod. Výlet za po-
znáním, jak se připravuje příroda na zimu, kdo
patří mezi zimní spáče a kdo na zimu uletí za
sluníčkem? Věk: 7–12 let, cena: 25 Kč

CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
otevřeno: ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK

8–11.30 hod. pro děti od 3 do 6 let (max.
12 dětí ve skupině).

Příjemné prostředí, zvykání si na skupi-
nu dětí, stálý časový harmonogram dne, her-
ní činnosti, rytmické a pohybové činnosti,
tvůrčí aktivity, pobyt venku na zahradě.
S sebou: přezůvky, svačinu, pití, talířek +
hrneček (z umělé hmoty), příp. náhradní
oblečení na ven (prosíme, vše podepsat).
Cena: 100 kč na den.

Amazonky ve tvrzi
Na jedné ze zářijových schůzek jsme vyrazily na celodenní

výlet do tvrze Hummer v Horních Počernicích, kde se pořáda-
la akce pro veřejnost nazvaná Rytířská aréna. Je zde vystavěné
malé středověké městečko, kde si můžete vyzkoušet různé akti-
vity (např. střelbu z luku či kuše, skákání na trampolíně, povo-
zení na koni, vybroušení kamene, hod sekyrou, můžete si půj-
čit dobový kostým apod.), nakoupit si různé suvenýry a dobrůtky
v taverně a cukrárně a nebo si pohladit různá zvířátka. Také jsme
tu viděly ve Velké aréně úžasné rytířské představení, kde se jez-
dilo na koních a probíhal velký turnaj o čest. Setkaly jsme se
s králem Jiřím, princeznou a mnichem i s nepostradatelným šaš-
kem. Poslední naší zářijovou akcí pak byla třídenní zálesácká
výprava na Sázavu, při níž jsme spaly pod stany, které jsme si
stavěly až za tmy. V sobotu jsme vyrazily na výlet do Pavlova,
kde jsme navštívily zdejší stanici pro handicapovaná zvířata –

především dravce. Prohlídka a ukázka dravců byla úžasná. Na večer opětovně stavíme stany a koná
se vytoužený slavnostní slibový oheň, na němž skládají slib dvě děvčata. Během celé výpravy jsme
si vařily po zálesácku – na ohni. Rusalka

KCR 
Heřmánek
Centrum Welcome, 
Vybíralova 969, Praha 14

Mateřské a rodinné centum:
V úterý doporučujeme: Předškolka a Hu-

debně-pohybový kroužek s Miriam pro ma-
minky (a tatínky) spolu s dětmi

Po, Pá psychoteraupetická poradna pro rodi-
ny a kurzy, které pomohou rodičům ukázat, co
vše mohou s dětmi dělat.

Opět začínají 
DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
14. 11. od 10 hod. Máma, táta a já 
21. 11. od 10 hod. Proč se nebát v Heř-

mánkové ulici
28. 11. od 10 hod. Klaunovy Vánoce
! POZOR ! Poslední šance (do 31. 12.)

můžete využít bezplatného poradenství v oblas-
ti prevence ztráty bydlení, ve finanční tísni
a jinak krizových situacích

Dále probíhají dětské kluby pro předškol-
ní a školní děti i dospělé – informujte se

www.prorodinu.cz, kcr.hermanek@seznam.cz,
tel: 724 761 196, 281 862 342
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Dopolední programy:
4. 11. proběhne stimulační skupina pro

děti Hrajeme si s ptákem Zlobivákem od
10.15 hod.

25. 11. se uskuteční seminář pro rodiče
na téma Výchova a povinnost 10. 45–11.30
hod.

Odpolední programy:
NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE ve

Strašnicích proběhne v pátek 6. 11. Sraz
v 15.30 na autobusové zastávce Hejtmanská
(směr Nádraží Hostivař) nebo v 16.10 před
has. stanicí (Průběžná 74). Zveme i tatínky!

Slavnost VÍTÁNÍ ZIMY S LAMPIO-
NOVÝM PRŮVODEM se uskuteční v pá-
tek 20. 11. od 15 do 17 hod. na zahradě MC
Klubíčko a bude zakončena lampionovým
průvodem. S sebou: špekáček na opékání,
lampion, masku (není podmínkou), teplé
oblečení.

ODPOLEDNÍ HERNA bude nově
otevřena ve středu od 15.30 do 17.30 hod. 

Cvičení pro předškoláky odpadá 16. 11.,
Šikulka odpadá 17. 11.

Nový kurz Masáže dětí a kojenců začí-
ná 10. 11., přihlášení nutné

O změnách týkajících se tanečních
kroužků budou rodiče informováni od ved.
P. Jelínkové. 

Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela

proběhne 10. 11. a 24. 11. od 19.30 do 20.30
hod.

Přednáška PRVNÍ POMOC PŘI
OHROŽENÍ ŽIVOTA DÍTĚTE s názor-
nými ukázkami resuscitace u dětí a ošetře-
ní úrazů se uskuteční ve čtvrtek 12. 11. od
18 hod. 

Výrobu ADVENTNÍCH VĚNCŮ jsme
připravili na 27. 11. od 19.30. Přihlášení
nutné.

Podrobné informace o akcích získáte na
tel. číslech nebo webových stránkách MC
Klubíčko.
Kontakty: Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
pernicova.lucie@seznam.cz
Ing. Mgr. Marie Nováková  
775 204 208, novakpm@volny.cz 

Mateřské centrum 
Klubíčko YMCA Praha
http://klubicko.bloguje.cz

V Mateřském centru Klubíčko – YMCA Praha na Černém
Mostě se ve čtvrtek 8. října vytvářely zajímavé podzimní výrob-

ky nejen z okrasných dýní. Sešlo se nás na tomto tvořivém odpoledni
opravdu hodně, kapacita Klubíčka tak tak stačila. Přesto mezi námi vládla pří-
jemná tvůrčí atmosféra, která pomohla všem k dobrému výsledku. Po praktické
ukázce a vysvětlení postupu následovalo individuální tvoření. Krásně barevné
podzimní plody a listy podněcovaly účastníky k téměř profesionálním floristic-
kým výkonům. Kromě naaranžovaných květináčů nakonec vznikly i originální
kytice či netradiční kaštanová zvířátka. za MC Klubíčko Lucie Pernicová

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova777
Praha 9-Černý Most
www.vpohadce.cz

Listopad v Pohádce:
Dopolední školička Pohádka: 
Po–Pá: 8–12 hod. Děti 3–6 let. 

VOLNÁ MÍSTA!!!
PO – hrátky s angličtinou
ÚT – výtvarné hrátky
ST – vyrábění
ČT – divadélko
PÁ – tanečky, cvičení
Děti z dopolední školičky navštíví

27. listopadu divadlo v Horních Počernicích,
shlédnou pohádku o princezně Konvalince.

LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ v Pohádce
28. listopadu 14–17 hod. – Výtvarný

ateliér vedený Helenou Hofmanovou při-
pravil sobotní tvoření tentokrát pro děti
od 8 let a dospělé. Přijďte si vyrobit origi-
nální MOZAIKOVÉ ZRCADLO a RUČNĚ
MALOVANÝ TALÍŘ. Cena lekce 200 Kč.
Přihlášení nutné!!! do 23. 11. Místa jsou
omezena!

Volná místa kroužky: JÓGA pro děti 3–10
let, Dramaťáček děti 3–10 let

Přehled pravidelných aktivit najdete na
www.vpohadce.cz.

kontakt: Jitka Šindelářová
tel. 739 034 435, 
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

BB-klub
ENGLISH KLUB pro teenagery – kaž-

dou středu 16.30–18.30 (KC Heřmánek –
Vybíralova 969) Konverzační angličtina
s rodilými mluvčími zábavnou formou. 

Dětský klub HRAD – pro děti ve věku
6–10 let. Každý čtvrtek 15.30–17 hod.
(KC Heřmánek). HRAD – hry, angličtina,
dramatická výchova, písničky.

FOTBAL pro kluky 14+. Každé úterý
18–19.30 hod. v tělocvičně PTH (P-9, Sto-
liňská 2502/41B) Martin 777 033 592

Podzimní ČAJOVNA plná příběhů 
Středa 11. 11. od 19.15 v KC OÁZA (Ma-

ňákova 754) – přijďte si poslechnout zají-
mavé životní příběhy. Informace: Mgr. Pavel
Trefný 775 024 742, pavel.trefny@cb.cz 

POZVÁNKA
na Mikulášský

závod
Kynologický klub Kyje pořádá 5. prosince
na cvičišti v Kyjích tradiční závod. Prezen-
tace účastníků od 8 do 8.45 hod. Zahájení
v 9 hod. Generální sponzor firma ŠKOFIN
věnuje do závodu hodnotné ceny. K účasti
zveme přátele sportovní kynologie a jako
diváky všechny, kteří mají rádi psy a pohyb.
Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás! Více
informací Václav Sklenář 602 178 383, Jakub
Fořt 777 975 006.

Výtvarka v novém
Rádi vás přivítáme na slavnostním zahájení provozu nově zrekonstruovaných

prostor pro výtvarný obor základní umělecké školy v ul. Gen. Janouška 1060 na
Černém Mostě, které bude 11. listopadu v 16 hod. Slavnostní atmosféru dokreslí přítom-
nost náměstkyně pražského primátora ing. Marie Kousalíkové a produkce školního orchest-
ru Junior Band. LZ, kresba: Petr Drábek

Podzimní aranžování
v Klubíčku



Nemá cenu lamentovat, jak ten čas letí,
ale připadá mi, že na slavnostním otev-
ření DDM v ulici Gen. Janouška jsem

byl asi tak před rokem. A vida, druhý říjnový
den se tady na velké zahradní party slavily už
páté narozeniny. Zájem dětí i jejich doprovodu
byl značný, k vidění a slyšení toho bylo pro kaž-
dého dost. Děti absolvovaly kolečko pestrých
disciplín, v nichž soutěžily o smajlíky, které pak
měnily za „dédémácké“ penízky a ty pak za
množství cen. Celým odpolednem provázel
klaun Ferdinand, mimořádnou pozornost pou-
talo kejklířské trio Mimotaurus, a to nejen svou
výškou, ale i pohybovými dovednostmi na
chůdách. Náramně se bavila i náměstkyně pri-
mátora Marie Kousalíková (na snímku vlevo
dole s mikrofonem), která pozdravila oslavence
a ujala se i krájení ohromného narozeninového
dortu. A kdo měl sladkostí ještě málo, mohl si
vybrat u barevného stánku s dominantní cuk-
rovou vatou. Množstvím zábavy, pohybu, do-
vedností i kalorií to byly opravdu vydařené páté
narozeniny. text a foto: vok
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Barevné děti v Hloubětíně
ZŠ Hloubětínská přivítala podzim opět

Barevným dnem – tentokrát symbolicky
23. září. Zástupci každé třídy si nejdříve vylo-
sovali barvu, kterou pak hrdě reprezentovali.
Letošní novinkou, kromě vítězství za nejvíce
navlečeného oblečení a doplňků v dané barvě,
byla nejoriginálnější maska z každé třídy.
Celou akci vtipně moderoval pan učitel Jaro-
mír Horníček, jak jinak, než v pestrém kostý-
mu. Za 1. stupeň vyhrála 5.B s modrou barvou
a za 2. stupeň vyhrála černá 6.B se scénkou
symbolického pohřbívání léta za vydatného
pláče černé vdovy v podání učitelky Hany Kut-
hanové.                          Lucie Krejbichová, 

Magdalena Fantová, 8.A

Návštěva v partnerské škole
Školní parlament ZŠ Hloubětínská nav-

štívil jako každoročně svoji partnerskou ško-
lu v Čimicích na Praze 8. Zvolili jsme termín
29. 9. 2009, kdy byla na této škole zahájena
putovní výstava „Švýcarskem po stopách
změn klimatu“. Výstavu zahájil konzul švý-
carského velvyslanectví Claude Rapaud
a ředitelka ZŠ Štěpánka Sýkorová. Expozice
je prezentovaná na deseti panelech, které uka-
zují švýcarská řešení problémů plynoucích
z klimatických změn, jako např. energeticky
šetrná vozidla atd., je určena široké veřej-
nosti a bude putovat po celé ČR. Zástupci

parlamentu ze ZŠ Čimice nás provedli po škole, kde zároveň probíhaly projekty na téma Švýcar-
sko. Zaujali nás např. přichystané dobroty švýcarské kuchyně. Akce se nám moc líbila a těšíme
se, až přijede parlament z Čimic k nám. I my chystáme projekty, kde se budou prezentovat žáci
naší školy. žáci 8.A a 9.A

BAREVNÝ DEN
Na samém konci

září uspořádal odbor
sociálních věcí a zdra-
votnictví MČ Pra-
ha 14 ve spolupráci
s nízkoprahovým klu-
bem Pacifik a občan-
ským sdružením Slo-
vo 21 v zapůjčených
prostorách ZŠ Tole-
rance akci „Barevný
den“. Cílem bylo na-
vázání kontaktu rodi-
čů a dětí s nezisko-
vými organizacemi

a odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Program byl připraven pro
žáky 1. stupně ZŠ Tolerance a jejich rodiče, pro které byla připravena
i beseda na téma antidiskriminační zákon v praxi, vzdělávání a zaměst-
nanost, kterou vedl Mgr. Miroslav Dvořák z Poradny pro občanství, občan-
ská a lidská práva. Besedy se zúčastnilo 25 rodičů. Nízkoprahový klub
Pacifik pak připravil pro děti sportovní dopoledne, na jehož závěru bylo
pro malé sportovce připraveno občerstvení a sladké odměny za odvede-
né výkony. Dovolujeme si tímto poděkovat všem, kteří se na akci podí-
leli, i vedení ZŠ Tolerance. FOŘ, foto: ves

Gymnázium
v Krkonoších a u moře

„Třetí zářijovou sobotu naše prima B vyjela
na týdenní školu v přírodě do Krkonoš na Vra-
ní boudu. Počasí nám přálo, a tak jsme podnik-
li mnoho výletů – k vysílači a na rašeliniště na
Černé hoře, na Luční boudu, na Kolínskou bou-
du a na boudu Na rozcestí. Sněžku jsme poko-
řili všichni – z dvaceti devíti studentů pouze šest
jelo lanovkou, ostatní šli hezky po ,,svých“ až
na vrchol.“ 

„Zatímco primáni byli v Krkonších, naše
sekunda A se vypravila pro změnu do Chorvat-
ska na ostrov Brač. Hned druhý den jsme si udě-
lali výlet na vzdálenou pláž. Bylo tam mělko,
takže jsme mohli krásně dovádět, hrát ve vodě na
babu a házet si míčem. Další den jsme se roz-
hodli pro výlet do městečka Bol. Nejdříve jsme
si ho prohlédli a potom jsme se šli koupat na svě-
toznámou pláž Zlatni rat a stihli jsme i dojet na
Vidovu goru na vyhlídku. Do města Supetar jsme
vyrazili pro změnu až navečer, abychom si uži-
li také večerní osvětlené město.“

Jakub Resutík prima B, 
Barbora Kolrosová sekunda A

ZUŠ pro milovníky hudby
Zveme vás na I. hudební večer (koncert žáků a studentů školy), kte-

rý proběhne v sále ZUŠ, Ratibořická 30 v Horních Počernicích v pon-
dělí 9. listopadu od 18 hod. a na slavnostní Koncert učitelů, který se
koná u příležitosti oslav 55. výročí založení školy v pondělí 26. listo-
padu v 18 hod. v Divadle Horní Počernice. 

Štafeta Emila Zátopka
Podzimní štafeta na

počest legendárního vy-
trvalce a olympijského
vítěze Emila Zátopka
se na ZŠ Gen. Janouška
již stala tradicí. Všechny
třídy 1. stupně už měsíc
předem trénovaly sprá-
vnou předávku štafeto-
vého kolíku a děti se na
závod moc těšily. Z kaž-

dé třídy jich závodilo 20 a celý sportovní den se opravdu vydařil. Děti
společně s třídními učitelkami vydatně povzbuzovaly své kamarády a vítě-
zové pyšně převzali diplomy z rukou ředitelky školy Mgr. Ilony Šťastné.

kolektiv učitelů 1. stupně



Už tradiční pochod „14 km kolem Prahy 14“ byl tentokrát spojen se křtem
knihy Letci v názvech ulic Černého Mostu, kterou každý účastník obdržel
v Galerii 14. A tak jsme se několika pochodníků zeptali, co říkají trakovému
neobvyklému spojení.

Romana Bursová: „Jsem tady s prvňáčky ze ZŠ Bří Venclíků. Původně jsme
chtěli jít jen dětský okruh, ale změnili jsme to a děti tak budou mít hezký vánoč-
ní dárek pro své rodiče.“

Josef Mour: „Mám na pochodu premiéru a kniha mně hodně napoví o uli-
cích Černého Mostu, kde bydlím.“

Hana Jirušová: „Mě sem z Černého Mostu poslal syn, který studuje posled-
ním rokem dějiny na pedagogické fakultě a o historii II. světové války i našich let-
ců se hodně zajímá.“

Pavel Petržílka: „My jsme s manželkou letitými účastníky pochodu a ta kni-
ha je pro nás zajímavý bonus.“

Lenka Kalinová: „Bydlím v Horních Počernicích, tam nic takového nemáme.
To spojení s knihou je určitě zajímavý reklamní tah. A já poznám lépe Pra-
hu 14, navíc dostatečně provětrám své tři psy.“

Antonín Hašl: „Jsem jedno z hloubětínských dětí manželů
Odehnalových, k turistice mám tedy hodně blízko a zajímám se
také o zdejší historii. Tohle je zajímavá nabídka, která se ne-
odmítá.“

Marcela Růžková: „Šlapeme s dětmi z páté třídy ZŠ Chva-
letická, máme v plánu kostel, colu i koníčky, takže křest nestih-
neme, ale do galerie určitě dorazíme, takže zbytek pochodu
absolvujeme s knihou. A těšíme se i na odpolední program na
Slavoji.“

pochod kolem Prahy 14
LISTOPAD 2009 • 13

Pochod s knihou

Lenka Kalinová

Romana Bursová (vpravo)

Hana Jirušová a Josef Mour Marcela Růžková Manželé Petržílkovi, v závěsu Antonín Hašl



Všichni, kdo v sobotu 24. října přišli na Čer-
ný Most do Galerie 14 na křest knihy Letci
v názvech ulic Černého Mostu, symbolicky
řečeno urazili jen velmi krátkou a pohodlnou
cestu ve srovnání s tou, kterou museli ilegálně
absolvovat naši letci do zahraničí, aby se moh-

li zapojit do bojů na straně protihitlerovské koa-
lice za druhé světové války. Atmosféru oněch
30. a 40. let minulého století navodilo swingo-
vými melodiemi v Galerii 14 Saxofonové kvar-
teto Bohemia, sál galerie se postupně zaplnil
do posledního místa, neboť na křest knihy o let-

cích přijali pozvání bývalí piloti a stewardi ČSA,
členové Nadace tmavomodrý svět, leteckého
klubu Gen. Janouška, Svazu letců ČR, Asocia-
ce nositelů legionářských tradic, Klubu vojen-
ské historie a řada dalších. Nechyběli ani ro-
dinní příslušníci našich letců v RAF – Věra
Dobrovolná, vdova po plk. Jaroslavu Dobro-
volném z Hloubětína, pplk. Jan Bozděch, syn
letce Václava R. Bozděcha a majitele vlčáka
Anta, jenž byl psím maskotem našich pilotů
v Anglii, Zuzana Husmannová, vdova po
Richardu Husmanovi alias Filipu Jánském
z 311. bombardovací perutě a autoru Nebes-
kých jezdců a Iveta Irvingová, dcera genmj. v. v.
Jana Romana Irvinga. Posledně jmenovaná

kfiest knihy
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Křest knihy v Galerii 14

Slavnostní křest knihy: zleva Michal Urban, předseda pražské odbočky svazu letců ČR, Iveta Irvin-
gová a Miroslav Froněk, starosta Prahy 14

str. 13–16 připravila: red



žena, Iveta Irvingová, která v lásce k létání,
letectví a k odkazu letců RAF našla své celoži-
votní poslání, měla společně se starostou ing.
Miroslavem Froňkem lví podíl na zorganizo-
vání této mimořádné společenské události, kte-
rá bez nadsázky přesáhla svým vyzněním rámec
Prahy 14. Není od věci si opět připomenout,
že řada ulic Černého Mostu, dnes nesoucí jmé-
na našich letců, měla být pojmenována po funk-
cionářích komunistického a dělnického hnutí,
tedy po představitelích režimu, který naše let-
ce věznil, perzekuoval a chtěl vymazat z pamě-
ti národa…Vydání knihy je mimořádným poči-

nem MČ Praha 14 v roce, kdy si připomínáme
dvacet let od pádu komunismu. 

O pokřtěnou publikaci
byl mimořádný zájem
rovněž mezi účast-
níky pochodu,
kteří postupně
do galerie při-
cházeli. Jako
symbolická
tečka za tím-
to vydaře-
ným křtem

by mohla posloužit slova paní Věry Dobrovol-
né, která nám řekla s dojetím při odchodu domů:
„Chci tady být do sta let, abychom se pořád

mohli vídat…“ 

Poznámka redakce: Publikaci Let-
ci v názvech ulic Černého Mostu si
všichni zájemci mohou zakoupit
v Informační kanceláři Úřadu MČ
Praha 14, Bratří Venclíků 1073,
Černý Most. Cena 100 Kč.

kfiest knihy
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Na pochod „14 km kolem Prahy 14“ nava-
zovalo ve 14 hodin zábavné odpoledne pro děti
i dospělé, kterému dominovala loutkoherecká

skupina České televize se svým novým pro-
gramem Nebojte se strašidel. K vidění i slyše-
ní, k vyzkoušení řady atrakcí i získání stejné

řady suvenýrů, k zakousnutí i napití toho bylo
v Hloubětíně dost a dost. Po páté hodině odpo-
lední zakončilo opravdu nabitou sobotu 24. říj-
na vypuštění 250 balonků v barvách Prahy 14.

„Popochodové“ odpoledne

� Advokát L. Müller seznámil účast-
níky křtu s nejnovějšími fakty v kau-
ze manželů Bryksových a manželů
Dobrovolných

Na křest přišel i herec Pavel Nový, velký ctitel našich letců



Letec RAF a později jáchymovský vězeň
Josef Bryks zemřel v roce 1957 v pouhých 41
letech „v důsledku selhání srdeční činnosti“. Byl
proveden pohřeb žehem s tím, že „urna s pozů-
statky zemřelého bude uložena na vězeňském
hřbitově“. Důvodem takového opatření byla
údajná „rozsáhlost a nebezpečnost trestné čin-
nosti, které se dopustil jednak před zatčením
i ve výkonu trestu“. Pozůstalá vdova Trudie
Bryksová, které je již 90 let a žije ve Washing-

tonu, tedy do letošního roku nevěděla, kde se nachází místo posledního
odpočinku jejího manžela. To se však změnilo. Vedoucí Kabinetu doku-
mentace a historie Vězeňské služby ČR PhDr. Aleš Kýr totiž 30. září na
pražském Hradě předal Trudie Bryksové dokumenty, které odhalují, jak
bylo s urnou jejího manžela naloženo. Nejprve byla nějakou dobu v kar-
lovarském krematoriu a později byla převezena do Ostrova nad Ohří.
V roce 1965 však bylo rozhodnuto, že společně s dalšími více než 70 urna-
mi bude uložena do společného hrobu v Praze Motole. Místo společné-
ho hrobu bylo v roce 2000 prohlášeno za čestné pohřebiště obětí komu-
nismu. Lubomír Müller

Desítky lidí dodnes nevědí, kde jsou pocho-
váni jejich blízcí, kteří se stali v minulosti oběť-
mi komunistického režimu. Předpisy nařizo-
valy, že těla popravených politických vězňů
zemřelých ve věznicích a zabitých na železné
oponě mají být pochována na uta-
jených místech.

Trudie Bryksová po půlstoletí
našla hrob manžela, letce RAF, kte-
rého komunisté pohřbili tajně.
Vlastně to už nečekal vůbec nikdo.
Ani příbuzní, ani manželka žijící
daleko za oceánem. Trudie Bryk-
sová a Karel Bryks přijeli na praž-
ský hřbitov v Motole a položili tam
věnec s nápisem: „Josefu Bryk-
sovi po 52 letech hledání.“ Ano,
tam je pochován letec, hrdina, nosi-
tel Řádu britského impéria Josef
Bryks. Trudiin manžel a strýc Kar-
la Brykse. Ano, tam je pochováno
dalších 77 politických vězňů, kteří
zemřeli v komunistických věznicích
v bývalém Československu. Bryks
leží mezi nimi. Doslova. Za ta léta
se urny s popelem rozpadly a pro-
míchaly. Nejde je samostatně vyzvednout a ulo-
žit jinam. „Jsou tam zbytky rezavého plechu
z uren. Popel není možné oddělovat. Ale doku-
mentačně je to doložené,“ říká historik Aleš
Kýr, který společně se svou spolupracovnicí
Alenou Kafkovou Bryksův hrob objevil. Když
se na Aleše Kýra před několika měsíci obrátil
vyšetřovatel z Úřadu pro dokumentaci a vyšet-
řování zločinů komunismu, vypadalo to na bez-
nadějnou záležitost. Vyšetřovatel měl hned dva
požadavky: najít hrob letce Josefa Brykse a jeho
vězeňské konto. A samozřejmě zjistit, zda na
něm zbyly nějaké peníze, protože vězni, kteří
pracovali v jáchymovských dolech, dostávali
výplatu. Sice malou, ale dostávali. „Nedělali
jsme si příliš velké naděje,“ popisuje Aleš Kýr.
Ale do úkolu se okamžitě pustil. Připomínalo
to samozřejmě nejvíc ze všeho detektivní pát-
rání, které na rozdíl od detektivky nejspíš skon-
čí bezvýsledně. Na druhé straně měl Kýr za
sebou úspěšnou vlastní zkušenost a mohl vy-

užít zkušeností těch, kteří pátrali před ním. Zou-
falé hledání. Mnozí pozůstalí po obětech komu-
nistického teroru totiž hledají hroby svých blíz-
kých už od pádu režimu. Když jsou neúspěšní,
musí se spokojit se symbolickým pomníkem.

Tak tomu bylo ostatně i v případě Josefa Bryk-
se, kterému v jeho rodných Lašťanech na Olo-
moucku postavila pomník tamní obec. U toho
pomníku se pak scházeli i příbuzní a známí.
Tam se zastavovala i Trudie Bryksová při svých
návštěvách Česka.

Už na počátku devadesátých let objevil bada-
tel Oto Stehlík z dokumentačního střediska
Konfederace politických vězňů číselný seznam
uren, které byly v roce 1965 převezeny z pank-
rácké věznice k uložení do společného hrobu
v Praze-Motole. Se seznamem seznámil Úřad
dokumentace a vyšetřování zločinů komunis-
mu a také Kabinet dokumentace a historie
Vězeňské služby. „My jsme si s tím zpočátku
nevěděli rady, byly to sloupce čísel uren, které
mohly být z nejrůznějších krematorií. Pan Ste-
hlík zaznamenal první úspěch, když rozluštil
první sloupec a objasnil 24 čísel. Bylo to 24
uren, které pocházely ze strašnického krema-
toria. Byli mezi nimi i Oldřich Pecl a Jan

Buchal, kteří byli popraveni na Pankráci po pro-
cesu s Miladou Horákovou,“ říká Kýr. Jenže to
byl pořád jen zlomek. Celý seznam totiž obsa-
hoval 78 položek. Tedy 78 mrtvých. Čtyřiapa-
desát zůstávalo stále neznámých. Když kabinet

dokumentace a historie Vězeňské
služby dostal úkol najít ostatky
Josefa Brykse, museli začít pátrat
zase od začátku. „Stehlíkův se-
znam“ totiž neobsahoval jména, jen
čísla. „Vyloučili jsme, že by urna
byla v Ostrově nad Ohří nebo v Já-
chymově. Tam už marně před námi
pátrali jiní,“ popisuje Kýr. Stopu
však našli v kremační knize kre-
matoria v Karlových Varech. Byl
tam zápis o kremaci jistého Jose-
fa Brykse, dělníka z Jáchymova.
Bryks sice nebyl dělník, ale vězeň,
všechno ostatní však souhlasilo.
Byl to on. Kód: 6394. Takže měli
číslo urny, které vzápětí nalezli na
„Stehlíkově seznamu“. Ano, byl
tam. Bryksova urna patřila mezi
těch osmasedmdesát, které byly
v roce 1965 uloženy tajně do země

u krematoria v Motole.
Badatelé však byli úspěšní nejen při hledání

Bryksova hrobu. V Národním archivu se našly
i staré „plaťáky“, tedy výplatnice jáchymov-
ských vězňů. Původně byly uložené v plzeňské
věznici a odtud je archiváři nechali převézt do
Prahy. Mezi nimi se nacházely i dokumenty věz-
ně číslo 868, Josefa Brykse. Ukázalo se, že
v době, kdy Bryks zemřel, měl uloženo nejmé-
ně 9 739 tehdejších korun. Ty jeho rodina nikdy
nedostala.

Když se Trudie dozvěděla, že se našel ten
hrob, rozzářily se jí oči, jako kdyby měla man-
žela zítra potkat…

Výňatek z článku L. Navary 
a J. Gazdíka z MF DNES

Poznámka redakce: informace o naleze-
ní hrobu Josefa Brykse byly zveřejněny až
po vytištění publikace Letci v názvech ulic
Černého Mostu, takže do ní nemohly být už
zahrnuty.

nová fakta o Josefu Bryksovi
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Místo posledního odpočinku Josefa Brykse

Dobře utajení mrtví…

foto: J. Vostárek, MAFA
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Senior akademie
O tom, že senioři neztrácejí zájem o dění kolem se přesvědčili příslušníci Městské policie

hl.m.Prahy, kteří pro Klub seniorů na Černém Mostě připravili tzv. Senior akademii. Jde o cyklus
devíti přednášek, které probíhají pravidelně týdně od konce září do 23. listopadu, kdy je slavnostní
zakončení s předáním pamětních listů. Témata jednotlivých přednášek jsou pro posluchače oprav-
du zajímavá a přínosná, neboť se věnují např. ochraně zdraví, života a majetku seniorů, jakožto
nejohroženější skupiny obyvatel, vysvětlení pojmu „krajní nouze“, ale i formám domácího násilí
– jejich příčinám a možnostem hledání pomoci atd. Součástí akademie bude i několik zajímavých
exkurzí do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Zájem našich seniorů o přednášky je velký, pře-
sto se v Galerii 14 vždy v pondělí od 14 hod. ještě v listopadu volná místa najdou a témata budou
opravdu zajímavá: 2. 11. Domácí násilí a Kriminalistika jak ji neznáte; 9. 11. Základy první pomo-
ci a Požární ochrana; 16. 11. Nutná obrana – Krajní nouze a Přestupky. text a foto: ves

VYCHÁZKY pro seniory
Neděle 1. listopadu HRADČANSKÉ PA-

LÁCE A KOSTELY. Sraz ve 14 hod. na tram-
vajové zastávce č. 22 – Pohořelec. 

Neděle 8. listopadu PRAŽSKÝM SEM-
MERINGEM DO ŘEP – KLÁŠTER BORO-
MEJEK. Sraz ve 14.20 u pokladny č. 2 – Praha
Hl. nádraží. 

Středa 11. listopadu Pražské mosty I. část.
Sraz ve 14 hod. na tramvajové zastávce č.7, 17
– Výtoň. 

Neděle 15. listopadu Z ŘEPORYJÍ PŘES
KRTEŇ DO ZLIČÍNA. Sraz v 8.30 u pokladny
žel. stanice Praha Smíchovské nádraží. 

Neděle 15. listopadu Vycházka kolem Milí-
čova domu na Žižkově a jeho okolí za význam-
nou osobností Přemysla Pitra. Sraz ve 14 hod.
na tramvajové zastávce 5, 9, 26 – Olšanské
náměstí. 

Neděle 22. listopadu VYŠEHRADSKÝ
HŘBITOV A SLAVÍN – VÝZNAMNÉ OSOB-
NOSTI. Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice
Vyšehrad – trasy metra C.

Neděle 25. listopadu Pražské mosty II.část.
Sraz ve 14 hod. u Rudolfina – pomník Josefa
Mánesa. 

Neděle 29. listopadu HISTORIE USED-
LOSTÍ HERCOVKA, KUCHYŇKA, ROKOS-
KA A BULOVKA V LIBNI. Sraz ve 14 hod.
na nástupišti stanice Nádraží Holešovice – tra-
sy metra C.

(Vycházky pořádá Dům seniorů Portus,
ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1)

stránku připravila Alena Veselá

Zpravodajství z Klubu
Opět se vám, milí příznivci Klubu seniorů na Černém

Mostě hlásím s nejnovějšími zprávami z našeho klubu.
Jak už jste byli několikrát v Listech informováni, pře-
stěhoval se náš klub do nových prostor v Maňákově uli-
ci 754 a naše první poprázdninové setkání se neslo
v duchu seznamování se s novým prostředím. Ještě jsme
také využili krásných zářijových dnů a vyrazili na výlet
parníkem do Davle. Účast byla veliká, zábava nijak

nevázla, nechybělo ani občerstvení a hudba, takže jsme si to náležitě užili.
Dalším příjemným zážitkem byl celodenní výlet na Královéhradecko s pro-
fesorem Sommrem, krerý nám představil zámek Opočno, město slavných
betlémů – Třebechovice a nakonec samotný Hradec Králové s jeho histo-
rickou částí. Na další schůzce v nových prostorách jsme přivítali čtyři nové
členy, takže je nás teď v klubu už více než 60! Část našich seniorů se na
přelomu září a října účastnila rekondičního pobytu v Dolním Dvořišti, kte-
rý se hlavně díky nádhernému teplému počasí všem moc líbil a po zdra-
votní stránce maximálně splnil svůj účel. Kromě pěkných vycházek nechy-
bělo ani cvičení a společná zábava, takže celý týden měli všichni výbornou
náladu. Pravidelně teď každé pondělí navštěvujeme „Policejní adademii“
v Galerii 14, která mnohým našim členům přináší důležité informace z nej-
různějších oblastí života. V nadcházejícím listopadovém programu máme
např. vycházku na Vyšehrad a další zajímavosti. Určitě správně odhadne-
te, že se v našem klubu nenudíme, ale naopak se těšíme na každé další
setkání. Všichni si přejeme, aby se tu každý cítil dobře, abychom si navzá-
jem věřili a dařilo se nám náš kolektiv dál stmelovat.

Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka

Jubilanti v GaleriiJubilanti v Galerii
Galerie 14 byla letos již potřetí místem setkání jubilantů z Prahy 14,

kteří se v poslední třetině roku dožívají 80 či 85 let. Mezi oslavence
21. října přišel již tradičně starosta Prahy 14 Miroslav Froněk, který
osobně poblahopřál Vladislavu Fikejsovi, který měl nejbližší naroze-
niny – čtyři dny po datu setkání v Galerii slavil 85 let. Senioři využili
přítomnosti starosty a ptali se na vše, co je zajímá – proč jsou některé
silnice v Praze 14 pěkné a jiné v nepořádku, kde mohou získat kon-
takty na opraváře různých profesí atd. Přímo z úst starosty se tak do-
zvěděli např., že většina neopravených vozovek je v majetku hl. m.

Prahy, kontakty na různé
řemeslníky poskytne ob-
čanům Správa majetku
Prahy 14 na telefonním
čísle 281 021 479. Nová
byla i informace o tom,
že od ledna bude probíhat
v Hloubětíně rekonstrukce
tramvajového tělesa a bě-
hem 3–4 let by tu měly být
i nové chodníky a silnice.
Stalo se již běžnou věcí, že
seniory zajímá vše, co se
děje v naší městské části
a neváhají o tom se svým
starostou diskutovat.

text a foto: ves
Osobně poblahopřál starosta Miroslav Fro-
něk Vladislavu Fikejsovi k 85. narozeninám
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Už pošesté jsme letos poslední zářijovou nedě-
li byly svědky opravdového svátku všech vyzna-
vačů in-line bruslení. Pětikilometrovou trasu
z Běchovic do Jiráskových sadů v Kyjích s vylou-
čením automobilového provozu si tentokrát uží-
valo 160 bruslařů všech věkových kategorií, a to
k nim musíme připočítat ještě budoucí adepty
tohoto moderního sportu, kteří se po trase slav-
ného běžeckého závodu vezli v kočárcích. Po
projetí trasy panovala v cíli všestranná pohoda
umocněná dárky i vítaným pohoštěním, mezi nej-
spokojenější samozřejmě patřili ti nejlepší, což
v ženské kategorii byla Kateřina Urbanová, která
vystřídala loňskou vítězku Janu Hroudovou. Mezi
muži v podstatě nic nového, tady obhájil loňské
prvenství Michal Nepovím, na stupních vítězů
jej doplnili druhý Václav Urban a třetí Rostislav
Šticha.

In-line Běchovice–Kyje

Novinky z Jahodnice
V sobotu 10. října byla open tenisovým tur-

najem smíšených dvojic (páry byly určeny loso-
váním) oficiálně ukončena tenisová sezóna na
dvou kurtech TJ Sokola Jahodnice v Bezdrev-
ské ulici. Ve zdejší tělocvičně se v té době již
naplno rozběhly veškeré pravidelné aktivity –
aerobik a sportovní hry pro děti a mládež, stol-
ní tenis, step aerobik, power joga, fitbally (cvi-
čení na velkých míčích), karate i florbal. První
listopadovou sobotu se tady uskuteční tradiční
„cvičící sobota“, tentokrát s Evou a Jardou.
Všichni zájemci o pohyb v bezvadné atmosfé-
ře jsou 7. listopadu srdečně zváni. A mimocho-
dem, cvičitelce Evě Křápové je adresováno
i následující přání:

Pražská triatlonová sezóna skončila 1. října
předáním cen pro vítěze Pražského poháru
v triatlonu 2009. Stejně jako v minulosti se oddíl
TRI SKI Horní Počernice aktivně účastnil jeho
pořádání, protože dva z osmi závodů pro dospě-
lé a dva z pěti pro děti a mládež se konaly v Hor-
ních a Dolních Počernicích. Trenéra Vladimíra
Andrše jsme požádali o stručné zhodnocení
letošní sezóny právě v souvislosti s tímto po-
hárem.

„Musím se pochlubit, že téměř v každé mlá-
dežnické a žákovské kategorii jsme měli zastou-
pení na stupních vítězů. První místo v katego-
rii mladších žákyň získala Bára Vidimová, ve
starších žácích byl první Jakub Josef, který
v celorepublikovém Českém poháru v triatlonu
2009 obsadil pěkné čtvrté místo. Mezi doro-
stenci se na prvním místě umístil Marek Joha-
nides a dorostenka Veronika Moudrá skončila
druhá. V kategorii juniorek si odnesla prvenství
Denisa Platilová a v juniorech patřilo pořadí na
prvních třech místech pouze oddílu TRI SKI
HP v pořadí Jan Šůs, Jakub Čermák a Jiří Nagy.
A na závěr ještě kategorie mužů do 29 let, kte-
rou vyhrál náš závodník Jonáš Vojtěch. Za zmín-
ku rovněž stojí i celkově osmnácté a v katego-
rii do 29 let druhé místo Tomáše Miky v seriálu

Classic Cupu 2009, který byl složen ze šes-
ti náročných triatlonů na tratích Ironman. Tahle
ocenění v seriálu triatlonových a duatlonových
závodů Pražského poháru 2009 nás samozřej-
mě těší, ale život jde dál. V současné době se
již naši závodníci, z nichž řada je z Černého
Mostu, připravují na další sezónu. A to včetně
několika nováčků. Máme za sebou první dva
měsíce školního roku, kdy většina dětí a rodi-
čů již našla své místo v nějakém sportovním
oddílu. Vím z vlastní zkušenosti, jak často slo-
žité je najít pro své dítě vhodný sport. Proto
jsme se rozhodli prodloužit nábor dětí a mlá-
deže do naplnění kapacity oddílu a nabídnout
tak ještě několika dětem ve věku od 8 let i rodi-
čům další variantu sportovní aktivity. Triatlon je
sport, který nabízí dětem a mládeži všestranný
tělesný rozvoj. Navíc se může přizpůsobovat
věku a stát se zálibou na celý život. Bližší infor-
mace mohou čtenáři Listů získat na webových
stránkách oddílu www.triskihp.tym.cz  nebo na
telefonních číslech 605 115 068 a 602 461 049.“

Pražský pohár v triatlonu

dvoustranu připravil Pavel Vokurka,
foto: autor (5), Zdena Rehbergerová (5)

a archiv

Milá Evo,
jsme velice rádi, že ses na Jahodnici naro-

dila, učinila první krůčky, prožila školní léta
a nikam se neodstěhovala. Už jako maminka
dvou synů ses aktivně zapojila do činnosti zdej-
šího Sokola. Zpočátku jako cvičitelka před-
školních a mladších dětí a posléze jsi se začala
věnovat cvičení pro dospělé, které vedeš dodnes.
Stále se zajímáš o nové poznatky a trendy ve
cvičení, které již více jak 30 let předáváš dal-
ším generacím. Nyní hlavně při lekcích power
jogy a bezkonkurenčním cvičení na velkých



Koncem září se tubus u stanice met-
ra Rajská zahrada stal velkým závodiš-
těm pro děti na koloběžkách, a to hned
při dvou akcích. Účastníci závodu KC
Motýlek měli za úkol projet připravenou
trasu plnou překážek, zatímco soutěž
příspěvkové organizace KVIZ Praha 14
byla na čas a různé vzdálenosti podle
věku dětí. K vidění byly různé styly
a taktiky, enormní byla snaha všech
účastníků i zručnost některých závodní-
ků, kteří zřejmě o prázdninách vytrvale
trénovali. Doprovázeli je sourozenci,
rodiče i prarodiče, kteří jim hlasitě fan-
dili a vytvořili tak při obou závodech tu
správnou atmosféru.
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Po letních prázdninách, jejichž část jsme strávili na letním táboře hrou na staré
Slovany z dob praotce Čecha, začal náš oddíl opět svou pravidelnou činnost. Během
podzimu jsme uspořádali třeba výlet na kolech, noční hru a pouštěli jsme draky. Juná-
ci se také podívali na hrad Krakovec a vlčata do Lukavce, kam náš oddíl dříve jezdí-
val na tábory. Nejvýznamnější akcí tohoto podzimu pro nás ale byla asi účast druži-
ny Medvědů v celostátním finále Svojsíkova závodu. Je to závod ve skautských
dovednostech, který se koná jednou za dva roky a je pojmenován podle zakladatele
českého skautingu, profesora Antonína Benjamina Svojsíka. Postup do finále si Med-
vědi vybojovali už před prázdninami vítězstvím v obvodním a později i v celopraž-
ském kole. Ve finále se pak střetly nejlepší družiny ze všech krajů ČR. Konalo se
v okolí Nového Města na Moravě a na družiny při něm čekala dvoudenní cesta po
mnoha stanovištích se soutěžními úkoly. Ještě před vlastním závodem si musela dru-
žina podle mapy sama vymyslet a naplánovat trasu, kudy půjde.Většinu cesty šla pěš-
ky, část ale také jela vlakem nebo na kole a jednou se dokonce mohla nechat od pořa-
datelů převézt autem. Na správné volbě trasy hodně záleželo, jinak by totiž družina
nestihla za dobu závodu obejít všechna soutěžní stanoviště. Na nich pak byly připra-
veny úkoly ve skautských dovednostech. A tak kluci třeba rozdělávali oheň, zachra-
ňovali tonoucího nebo osoby z hořícího domu, poskytovali první pomoc, poznávali
přírodu, hledali místa podle mapy, busoly a GPS, jezdili na raftu, šplhali po prova-
zech, ale i hledali informace na internetu nebo řešili různé zapeklité problémy. Závod
byl v duchu dobrodružné legendy, podle které měly družiny plněním úkolů získat tři
osoby, aby jim pomohli zachránit svět. To se také Medvědům podařilo a kromě mno-
ha zážitků si odvezli 5. místo v chlapecké kategorii. Více o nás, o tom, co jsme zaži-
li a co chystáme, si přečtěte na www.pracata.cz. 

Milan Čečrdle, 35. skautský oddíl Práčata

Práčata z Hloubětína v akci

Na tubusu se 
zase závodilo

Na tubusu se 
zase závodilo

gymnastických míčích – fitballech. Tvoje lekce jsou určené
ženám i mužům všech věkových kategorií. Každoročně ve svém
volném čase, při zvládání náročné práce a rodiny, pořádáš navíc
úžasný týdenní sportovně-turistický pobyt na různých místech
naší republiky.

A tak Ti, milá Evo, blahopřejeme k významnému životnímu
jubileu a přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku a životní pohodu.
Sobě přejeme, abys zůstala i nadále takovou, jakou Tě známe –
stále aktivní, společenskou, energickou, usměvavou a báječnou
ženskou plnou elánu, která je pro své cvičence nejen sportov-
ním vzorem. cvičenci TJ Sokol Jahodnice

(Další informace o OS TJ Sokol Ja-
hodnice a jeho aktivitách získáte na
www. tjsokoljahodnice.cz nebo na
tel. 605 277 979 – M. Kučerová.)



Poblíž konečné stanice tramvají v Hlou-
bětíně se v přízemí bývalé ubytovny
ČKD a restaurace Duo, nachází Rajská

záhada, tedy restaurace nesoucí toto přinej-
menším nevšední jméno. Těžko říct, v čem ona
„záhada“ spočívá, protože to nevěděl ani obs-
luhující personál, faktem je, že jen co jsme
vstoupili, byli jsme tak trochu šokováni. Člo-
věk si připadá, že se omylem dostal do herny,
protože ke stolům musí projít kolem řady ve
tmě blikajících automatů. Všude kolem navíc
vládlo přítmí, o dost větší, než by člověk jdou-
cí sem na oběd, očekával. Když si oči zvykly
na nízkou intenzitu osvětlení, znásobenou čer-
nočerným interiérem a tmavými skly v oknech,
zkonstatovali jsme, že tu chybí už jen složené
rakve a nápis pohřební služba. (Ostatně Petr
Urban tuhle naši představu dotáhl ve svém fór-
ku až k absurditě.) To byl ale jen první dojem.
Při pohledu do členitého interiéru jsme museli
zkonstatovat, že je tu v poledne poměrně plno

a záhy jsme zjistili proč. Černě oděný číšník byl
u nás v cuku letu a od objednání zhruba za
4 minuty jsme měli na stole jídlo, vyhlížející
i chutnající skvěle. Co jsme si tentokrát dali?

Čevabčiči s bramborem, hořčicí a cibulí, dále
roštěnou na houbách s dušenou rýží, u které se
nám jen zdálo, že jde o dětskou porci, což nám
sympatický číšník vyvrátil tím, že jsme výjim-
kou a hosté si zpravidla stěžují na to, že jídla
nemohou dojíst. A do třetice lososa zapečené-
ho s mozarellou a bramborem, což byla porce
zase téměř nadměrečná, chuťově bylo jídlo
dobré. Aby se o něm dalo říct, že je vynikající,
musel by kuchař přidat plátek citronu a ubrat
tuk, který byl už lehce přepálený. Každé z uve-
dených jídel se vešlo cenově do 100 Kč a celý
oběd jsme zvládli za 20 minut – což je asi
v Gastroprůvodci rekord! Pokud se do tohoto
smutečně laděného restaurantu rozhodnete jít
na jídlo, kromě oběda nabízejí i večeře, a to je
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Rajská záhadaRajská záhada



tu prý ještě víc živo. V obsáhlém jídelním líst-
ku najdete: naše TOP speciality (např. marino-
vané koleno na pivu), 9 denních jídel (z těch
jsme vybírali my), denní speciality (např. krůtí
kapsa s krabím masem a sýrem), něco malého
k zakousnutí (např. hloubětínský utopenec), stu-
dené a teplé předkrmy, jídla pro chlapáky a vel-
ké jedlíky (např. oštěp plný masa), drůbeží,
vepřové i hovězí speciality a také vyhlášené
záhadné speciality – třeba XXXL smažený řízek
za 175,– Kč. Pak jsou tu jídla pro více přátel
nebo pro Otesánky (např. smažená plejáda sýrů
za 175,– Kč), italské pokrmy a záhadně nazva-
ná kategorie jídel – smažené a bezmasé pro
vegetariány a nenáročné. Tomu nikdo z nás moc
nerozuměl, tím spíš, že se tu nabízel jak sma-
žený sýr, tak kuřecí řízek a „nedělní“ řízek –
který je neidentifikovatelný. No, vegetariáni si
tady opravdu moc neužijí, to už spíš ti nená-
roční, protože ceny jídel jsou opravdu slušné,
i když reklama na Poděbradské ulici nabízí jíd-
la dokonce už od 59,– Kč, ale my jsme ho neob-
jevili. Zato jsme našli mezi dětskými jídly vel-
ký domácí ovocný knedlík za 35,– Kč, což je
asi taky nestandardní cena. Černě laděná Rajská
záhada je dobře vybavena i sortimentem piva,
nabízejí tady Plzeňský prazdroj 12°, Gambri-
nus 10°, Velkopovického kozla černého i svět-
lého 10° a nealkoholický Radegast birell. So-
ciální zázemí svými černými dlaždicemi až ke

stropu jen podpořilo celkový smuteční dojem,
závažnější vadou na kráse bylo ovšem povolené
kouření i v době oběda. Vstup je bezbariérový,
přítomnost hracích automatů, všeobjímající čerň
a ponurost interiéru nás ani neinspirovaly k dota-
zu na přítomnost dětské sedačky. Takže pokud
se chcete dobře, rychle a poměrně levně najíst
a nevadí vám „záhadná černá“, tak zamiřte prá-
vě sem. red
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Naše hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánský zážitek: 
Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 64 %

Z knihkupectví
Havana

Mochovská 38, Hloubětín, 
pavilon Havana – u stanice metra, 

tel. 281 866 125, 777/906 295. 
Otevírací doba: 

pondělí až pátek 8–18 hod.

Pochoutka (Barberyová), 219,– Kč, vydalo
nakl. Host. Velký kulinářský kritik vzpomíná na
své dětství, na cesty po světě, na svoji rodinu,
na všechny báječné pokrmy, které kdy ochutnal,
výborná kniha o jídle a hlavně o životě.
Magická Praha (Ripellino), 398,– Kč, vydalo
Argo. Již 3. vydání tohoto legendárního díla
o Praze, kterou si italský bohemista Rippelino
vášnivě zamiloval a touto knihou (v níž se čte-
nář setká s Kafkou, Haškem, s alchymisty Rudol-
fa II., s českými a německými umělci, s tajem-
stvím a magií města Prahy) ji složil nesmrtelný
hold.
Jan Saudek na útěku (Kalenská), 260,– Kč,
vydal Torst. Rozhovor novinářky Renaty Kalen-
ské s fotografem Janem Saudkem je upřímný
a otevřený a dotýká se jeho celého života.
Když sob se ženou snídá (Pawlowská), 259,–
Kč, vydalo Motto. Po Zanzibaru druhá knížka
Haliny Pawlowské o cestování, jsou v ní autor-
činy postřehy, zajímavosti, povídky a črty ze
zemí, které navštívila, zábavné čtení s hrstí kuli-
nářských receptů.
Povídky o lásce (Viewegh), 229,– Kč, vydalo
Druhé město. Kniha povídek o lásce ve všech
možných podobách – milenci, manželé, vášně
přiznané i skrývané, vztah dětí s rodiči, šťastná
i odvrácená tvář lásky – to vše najde čtenář v pes-
tře napsaných 16 povídkách.
Smrt Zajdy Munroa (Cave), 298,– Kč, vyda-
lo Argo. Cesťák s kosmetikou, feťák a blázen
Zajda Munro se po sebevraždě své ženy vydává
se svým devítiletým synem na obchodní cestu
po Anglii, neuvěřitelná jízda plná sexu, alkoho-
lu a drog.
Syn boha hromovládce (Paasilinna), 239,– Kč,
vydal Hejkal. Staří finští pohanští bohové mají
pocit, že v současném Finsku na ně takřka nikdo
nevěří a proto se po vzoru Ježíše vydá na cestu
mezi lid syn nejvyššího boha Ukka –Rukja a sna-
ží se svým způsobem vzkřísit starou víru, vtip-
ný a dobře napsaný román známého finského
humoristy Paasilinny.
Za strašidly do měst a městeček (Dvaid, Sou-
kup), 269,– Kč, vydal Ikar. 50 rodinných výle-
tů po zajímavých městech a městečkách v ČR,
situační mapy, fotografie, ilustrace, pověsti
a informace o místních kuriozitách.
Velká kniha o prdu (P.R.D.), 289,– Kč, vyda-
lo nakl. Paseka. Základy flatulologie pro kaž-
dého, populárně-naučný průvodce na téma prd,
rozebírá téma z hlediska lékařského, kulturní-
ho, společenské, dějinného, z hlediska jazyka,
dobové ilustrace, anekdoty.
Kámen ze Zdi nářků (Morton), 390,– Kč,
vydala Paseka. Náhoda zavede žida Spiegelgla-
se v roce 1873 ze slovenské vísky do Vídně,kde
sledujeme tři generace jeho rodu až po nástup
Hitlera, který staví rodinu před dilema: zůstat
nebo utéct? Částečně autobiografický román
amerického spisovatele Mortona (původním jmé-
nem Mandelbauma).

TO JSOU NEBOÎTÍCÍ ·TAMGASTI, P¤ÁLI SI, ABY ·LI DO ÎEHU POD PAROU!
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Ze systému hl. m. Prahy
Mochovská x Zelenečská 4. 11.
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce

Vaňkova x V Chaloupkách 5. 11.
Zámečnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská
Kardašovská u obch. střediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Cidlinská x Maršovská

Liblická x Klánovická 11. 11.
Šestajovická x V Chaloupkách
Nehvizdská x Zelenečská
Želivská x Metujská

Tálínská x Oborská 12. 11.
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Světská x Lipnická
Borská x Rotenská
Vodňanská x Skorkovská

Tálínská u č. p. 15 18. 11.
Cvrčkova x Burdova
Stropnická x Za Černým mostem
Koclířova x Vodňanská
Koclířova x Kačínská

Horusická x Osická 19. 11.
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská

Herdovská x Bošilecká
Kukelská x Chvaletická
Nedvědická x Žehuňská
Láseňská x Lipnická
Spolská x Mílovská 25. 11.
Zvíkovská x Dářská
Vlkovická x Dvořišťská
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou
Dřítenská x Velkoborská 26. 11.
Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák
Lipenské náměstí
Nežárská x Jansova 
Hodějovická x Za Rokytkou
V Humenci x Sadská 2. 12.
Mochovská x Zelenečská
Poříčanská x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zelenečská
Svépravická x Šestajovická 3. 12.
Liblická x Klánovická
Zámečnická x Mochovská
Želivská x Metujská
Tálínská u č.p. 15
Herdovská x Bošilecká
Kardašovská u obchod. střediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Hejtmanská x Vranovská 9. 12.

Vírská x Branská 9. 12.
Jordánská x Svárovská
Světská x Lipnická
Vodňanská x Skorkovská

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému MČ Praha 14
Lomnická x Staňkovská 9. 11.
Travná x Kostlivého 9. 11.
Lomnická x Zálinská 10. 11.
Bří Venclíků x Vlčkova 10. 11. 
Anderleho x Gen. Janouška 11. 11.
Kpt. Stránského x Vybíralova 11. 11.
Vašátkova x Dygrýnova 12. 11.
Mansfeldova x Kučerova 12. 11.
Ronešova x Volkova 18. 11.
Himrova x Gen. Janouška 18. 11.
Bobkova x Maňákova 19. 11.
Bryksova x Kpt. Stránského 23. 11.
Bryksova u zad. traktu č.p. 762 24. 11.
Bryksova x Fejfarova 25. 11. 
Hlaďova proti č. p. 671 26. 11.
Trytova x Paculova 30. 11.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavo-
vány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváže-
ny následující den.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na LISTOPAD

Harmonogram 
mobilního sběru

NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek
19. listopadu 

Bouřilova x Bojčenkova 15.00–15.20
Volkova x Pospíchalova 15.30–15.50
Vašátkova x Dygrýnova 16.00–16.20
Smikova x Gen. Janouška 16.30–16.50
Himrova x Gen. Janouška 17.00–17.20
Vybíralova x Kapt. Stránského 17.30–17.50
Fejfarova x Bryksova 18.00–18.20
Kučerova x Mansfeldova 18.30–18.50

Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zása-
dy, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy, tis-
kařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmaš-
ťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, bate-
rie a akumulátory.

V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová tra-
sa se všemi zastávkami. Nebezpečné odpady odevz-
dávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!

OŽP ÚMČ Praha 14

Harmonogram svozu bio (bioodpadu)
14. listopadu 2009 – 1. auto
Sadská x V Humenci 8.00–8.30
Mochovská x 
V Novém Hloubětíně 8.40–9.10
Hejtmanská x Vajgarská 9.20–9.50
Hejtmanská x Vranovská 10.00–10.30
Želivská x Metujská 10.40–11.10
Sklenská u čp. 102 11.20–11.50
Hejtmanská x Sklenská 12.00–12.30
Hůrská u čp. 528 12.40–13.10
Tálínská u čp. 1019 13.20–13.50
14. listopadu – 2. auto
Šestajovická x Svépravická 8.00–8.30
V Chaloupkách x 
Hloubětínská 8.40–9.10
V Chaloupkách x Kyjská 9.20–9.50
Vaňkova x Čertouská 10.00–10.30
V Chaloupkách x Vaňkova 10.40–11.10
V Chaloupkách x 
Poříčanská 11.20–11.50
Nedvědická x Žehuňská 12.00–12.30
Černičná u č.p. 1169 12.40–13.10
Hodějovská u kontejnerů 13.20–13.50
14. listopadu – 3. auto
Třešňová u č.p. 10 8.00–8.30
Vlkovická x Bošilecká 8.40–9.10
Podedvorská x Herdovská 9.20–9.50
Podedvorská x Podlišovská 10.00–10.30
Koberkova x Podlišovská 10.40–11.10
Kališťská x Hamerská 11.20–11.50
Sýkovecká x 
Pavovské nám. 12.00–12.30

Hamerská x Horusická 12.40–13.10
Osická x Horusická 13.20–13.50
15. 11. 2009 – 1. auto
Dářská x Zvíkovská 8.00–8.30
Dářská x Sýkovecká 8.40–9.10
Spolská x Mílovská 9.20–9.50
Froncova x Jezdovická 10.00–10.30
Novozámecká x Vidlák 10.40–11.10
Lipenské náměstí 11.20–11.50
Staňkovská x Pasecká 12.00–12.30
9. května x Písčitá 12.40–13.10
Panenská x Lomnická 13.20–13.50
15. listopadu – 2. auto
Písčitá x Zálinská 8.00–8.30
Doubecká x Baštýřská 8.40–9.10
Manž. Dostálových x 
Kostlivého 9.20–9.50
Branská u č.p. 348 10.00–10.30
Vírská x Branská 10.40–11.10
Cvrčkova x Burdova 11.20–11.50
Vizovická x Vírská 12.00–12.30
Lipnická x Světská 12.40–13.10
Hodějovská u kontejnerů 13.20–13.50
15. listopadu – 3. auto
Vodňanská x Skorkovská 8.00–8.30
Vodňanská x Koclířova 8.40–9.10
Svárovská x Jordánská 9.20–9.50
Svárovská x Splavná 10.00–10.30
Svárovská x Skryjská 10.40–11.10
Splavná x Babylonská 11.20–11.50
Těrlická 12.00–12.30
Rotenská x Borská 12.40–13.10

STOP odloženému šatstvu!
Žádáme čtenáře, aby až do převzetí kontej-

nerů na odložené šaty a boty novou firmou,
nadále nenosili obnošené šatstvo do stávajících
kontejnerů Potexu. Tyto kontejnery na území
městské části Praha 14 jsou v současnosti už
přeplněné. Firma Potex ukončila činnost.
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140 druhů imitace dřeva

10 druhů dýhy

45 druhů skleněných výplní

15 druhů bambusových

a ratanových výplní

Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)

tel.: 603 242 133, 224 317 142

Praha 2 Bělehradská 36

tel.: 222 563 026

Praha 4 DŮM-BYT, Na Pankráci 57

tel.: 602 172 232

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)

tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425

tel.: 603 242 133, 271 960 649

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních
pozic. Za tuto dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat
fie‰ení u‰ité pfiímo na míru. V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální tru-

hláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfiíní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotfiídní
kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e systémy posuvn˘ch dvefií záruku 5 let. 
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské repub-
lice. Na‰ím prvofiad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uza-
vfieli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ fiadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby
nacházejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design.

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

Pfiistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3

na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pfiistavení kontejneru zdarma.

Telefon: 602 371 605

• Nabídka zaměstnání – pracovní příležitost,
přijmeme: asistentku (pomoc. účetní), znalost
práce na PC, internet, základy PÚ (pohoda
výhodou), AJ nebo NJ, technika pro přípra-
vu výroby, znalost PC (AutoCAD výhodou),
výkresy, konstrukce, design, manuální zručnost,
práce po celé ČR, pracovníka montáží se
zaměřením na elektro (osvětlení), vyhl. 50,
práce po celé ČR, dobrý zdrav. stav, práce na
ŽL, obchod. zástupce, práce na ŽL, možno
z celé ČR, odměna dle objemu zakázek. Poža-
dujeme: samostatnost, odpovědnost a spolehli-
vost, ŘP „B“, čistý RT. Nabízíme: slušné jed-
nání, dobré plat. podmínky, firemní bonusy.
Pracoviště Černý Most, nástup možný ihned,
www. stropdps.cz, nabídky vč. životopisu na 
e-mail: obchod@stropdps.cz 11/04

• Hledáme menší byt k pronájmu v Praze 9
i jinde pro 2 os. – nekuřáci bez zvířat, zařízení
na dohodě. T.: 220 806 245, 605 845 088. 

10/16

• Levně prodám 250 přepalovaných svět-
lých cihel, tzv. kanálek. Volejte 732 628 184.

11/13

• Koupím byt v Praze (družstvo, OV), stav
nerozhoduje, vyplatím dluhy, zástavy, zaplatím
privatizaci, zajistím náhradní bydlení. Nespě-
chá, platba hotově. Tel.: 608 645 536 11/08

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou profi strojem karcher, levně –
bez paušálu, od 15 Kč/m2, doprava po Praze 9
zdarma. T.: 777 717 818. 11/09

JANEâEK
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Odvoz suti a ve‰kerého odpadu

� Dovoz písku, ‰tûrku 
a stavebního materiálu

� Vyklízení prostorÛ

Tel.: 773 516 191
e-mail: v.janecek1@seznam.cz

Vracejte přírodu, 
vrátí vám to!

Bioodpad patří do kompostejneru
Společnost Pražské služby, a.s., nabízí obča-

nům Prahy sběr a svoz odpadu ze zahrad, údržby
zeleně a z domácností. Mezi tyto odpady patří
např. listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěp-
ka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané
ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, skořápky od vajec apod. 

Tříděním bioodpadu můžete snížit objem směs-
ného komunálního odpadu ve vaší popelnici až
o cca 19 % = úspora nákladů

Cena služby: v roce 2009 cena této služby činí 
412 Kč (s DPH) za kompostejner 120 l
714 Kč (s DPH) za kompostejner 240 l. 

V ceně služby je i pronájem sběrné nádoby.
V případě uzavření smlouvy v průběhu roku, kli-
ent zaplatí pouze poměrnou část ceny. 

Období svozu: svoz bioodpadu provádíme 1x
za 14 dní (v sobotu) pouze v době vegetačního
období, tzn. od 1. 4. do 30. 11. 

Jak uzavřít smlouvu? Na čtyřech zákaznických
centrech Praha 1, Praha 4, Praha 6 a Praha 10. Na
centrálním zákaznickém centru: Pražské služ-
by, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9. Je nutné
nejprve se zaregistrovat na tel. 284 091 888. Dal-
ší informace získáte na www.psas.cz nebo v po–pá
od 8 do 18 hodin na tel. 284 091 888.



inzerce
LISTOPAD 2009 • 25

733 715 505

733 715 505

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

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

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

www.svobodaanejtek.wz.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně 

PO – PÁ 9.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
NE 15.00 – 19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II

Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

Veterinární klinika
pro malá zvífiata

Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice ZáluÏí.

Tel.: 326 991 099

Po–So 9–12, 14–20 Ne 15–19

Veterinární klinika
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most

Tel.: 281 910 491 Po–Pá 9–12, 14–19 hod.

www.veterinainfo.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli
velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Pra-
ze. Nabídněte cokoli, možno i dekret – nájem-
ní smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový
apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalo-
bě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím náje-
mníkem, či s jakoukoli právní vadou. Veškeré
formality zajistím, zaplatím stěhování i případ-
né dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo
Prahu apod. a dát čas na vystěhování. Serióz-
ní jednání, platba ihned a v hotovosti, telefon
222 941 032. 1/02

• Hledám v lokalitě Prahy 14 pěkný byt 
nebo menší dům. Děkuji za nabídku. Tel. 
725 022 055. 1/06

• Malířské i lakýrnické práce telefon 
606 227 390. 2/09

• Čištění koberců, čalounění, mytí oken. Tel.
603 973 500. 2/19

• 3000,– až 8000,– zapl. za obraz od E. Famí-
ry, cca 35 000,- nabízíme za obraz moře lodě
od Jos. Svobody, dále nakupujeme st. stříbrné
předměty – st. cukřenky, mísy, svícny, celé sou-
pravy, 3500,– za st. Sv. dukáty, přímo platíme
i zl. mince carského Ruska, a j. zl. šperky s bril.
i bez. INTERANTIK Praha 9, Pod pekárnami
3, tel.: 283 893 334, event. 604 477 771, pří-
tomnost znalce po a čt či po dohodě. Přímo
naproti Metra-B Vysočanská! 9/04

• Fa J. Macháč – Rekonstrukce umakarto-
vých koupelen obkladovými panely – levně od
30 000, rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepo-
řádku. Výměny van, klozetů, baterií, kuch.
desek, instalace sprch. koutů, dlažby, malová-
ní, lepení podhledů, drobné zednické a jiné prá-
ce na zvelebení vašeho bytu, úklid + mytí oken.
Tel.: 777 325 466. 2/03

• Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor, telefon 281 914 562, 603 909 327.

9/01

• Cukrárna – občerstvení MM Praha 9-Kyje,
Hodějovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
všechny příležitosti: dorty nízké i patrové, 
mini-zákusky atd. – klasická výroba. Tel.: 
731 759 496. 4/10

• Arch. ateliér nabízí: projekty rodinných
domů, rekonstrukce, přestavby, přístavby aj. te-
lefon 731 759 496. 4/11

• Masáže, depilace cukrovou pastou,
www.masaze-depilace.wgz.cz, Jitka Foučková,
775 393 564. 11/02

• Pronajmu zahradu s domkem poblíž Lidlu
– H. Počernice, cena 3200 Kč/měsíc – pouze
pro celoroční rekreaci, tel.: 777 263 261.10/09

• Realitní kancelář přijme do svého týmu nové
kolegy. Práce na ŽL. Své životopisy, prosím,
zasílejte na email.: martin.stepnicka@reality-
prostor.cz. 10/11

• Vyučuji španělštinu. Mám velkou zkuše-
nost také s výukou pomalejších žáků. Telefon
286 886 579. 11/01

• Masáže, relax, poradenství, Pelušková ul.,
P-9, tel.: 774 039 858. 11/03

Fa ·míd a Syrov˘
– pfiestavby bytov˘ch jader

na klíã, do 7 dnÛ
– pfiestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139
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• Přenechám pronájem rekreační zahrádky
220 m2 s chatičkou v Hloubětíně. Cena doho-
dou. Tel.: 731 485 125. 11/11
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Ve spolupráci
s taneční školou

Astra Praha
Ing. Miroslava
Brožovského

pořádá pro Vás
od ledna 2010
v KD Šimanovská,
taneční kurzy
pro děti, mládež
a pro dospělé

Ve spolupráci
s taneční školou

Astra Praha
Ing. Miroslava
Brožovského

pořádá pro Vás
od ledna 2010
v KD Šimanovská,
taneční kurzy
pro děti, mládež
a pro dospělé

PRAHA 14

www.astra-praha.cz
kontakt:
722 941 890 
604 808 515
mbrozovsky@volny.cz

www.astra-praha.cz
kontakt:
722 941 890 
604 808 515
mbrozovsky@volny.cz

Skvělá atmosféra, snoubená výtečnou kuchyní 
a dobrým pitím, to je restaurace Švejk na Mostě.
Najděte si čas a cestu do naší – vaší příjemné české hospůdky.
Představíme Vám pečlivě vybranou nabídku ryze české kuchyně,
prošpikované recepty rakousko – uherské monarchie,
připravované našimi opravdovými mistry kuchařského umění.
Vína z Vinných sklepů Lechovice, 6 druhů piv z pivovarů
Plzeňský Prazdroj a Černá Hora, destiláty od Rudolfa Jelínka
a další příjemnosti na Vás jen čekají.

RESTAURACE „ŠVEJK NA MOSTĚ“; Vašátkova 1024, 
Praha 9 – Černý Most; www.svejknamoste.cz

Rezervace na tel.: +420 739 737 503; +420 225 997 111 nebo
svejknamoste@email.cz

Parkoviště u hotelu Bridge,
platební karty, stravenky,
bezbariérový přístup, nekuřácká
část, polední menu, 2 terasy,
ubytování, salónek, hotelový
klub pro vaše akce, 7 min. pěšky
od metra Černý Most, otevřeno
denně 11.00–23.00 hod

Těšíme se na vaši návštěvu.
Váš Josef Švejk

Říjnové veletoče počasí se nevy-
hnuly ani Praze 14. Na přelomu
první a druhé dekády jsme tady
zaznamenaly čtyřiadvacetistupňo-
vý teplotní rozdíl, během pár dnů
se i v naší městské části vystřída-
lo květnaté jaro, ploduplné léto,
větrný podzim i bílá zima, což věr-
ně zachycuje trio snímků. Přejeme
našim čtenářům i všem inzeren-
tům, aby listopadové počasí už
nebylo jako na houpačce, aby se
zklidnila situace také na finančních
trzích a konec roku se opět vrátil
do normálu. red



Mnozí dospělí by se divili, ale pro hodně dětí třídění odpadu tajemstvím není. Lví podíl na tom
má určitě i o.s. Občanská inspirace na Černém Mostě, které dvakrát ročně pořádá tzv. Ekodny, při
nichž se děti seznamují s ekologií, přírodou a vztahem člověka k ní a s dalšími návaznými téma-
ty. Zatím poslední Ekoden, který se konal 10. října, byl věnován přímo třídění odpadů. Na deseti
stanovištích se děti seznámily např. s koloběhem papíru od stromu až k modrému kontejneru, s tím,
jak kompostovat odpad v hlavním městě, ale i jak před zimou poznávat ptáčky a čím je krmit. Hos-
tem podzimního dne bylo o.p.s. Bona, které představilo práci svých chráněných dílen pro klienty
s duševními poruchami – výrobu vitráží, či postaviček z ovčí vlny a děti si vše mohly samy zku-
sit vyrobit. Druhým hostem byla společnost EKO-KOM, zajišťující zpětný odběr a využití odpa-
du z obalů a tím i jejich recyklaci. Odměny pro děti za splnění úkolů na všech stanovištích zajis-
tily firmy Egmont a EKO-KOM a akci podpořil i Magistrát hl. m. Prahy. text a foto: ves

Tajemství tříděného odpaduTajemství tříděného odpadu

I v podmínkách městského bytu lze recyklovat
biologický odpad. Stačí použít malý kompostér,
umístěný např. na balkoně.

Sklo se dá využít i k malování



Až do 12. listopadu můžete v Galerii 14 na
Černém Mostě obdivovat podvodní foto-
grafie Miroslava Doubka. Zprostředková-
vají jedinečné zážitky, které vás uhranou na
celý život, pokud se stanete potápěči. Ne-
stačí jen rekreačně šnorchlovat na hladině,
teprve během ponoru s potápěčskou výstro-
jí (případně na nádech při freedivingu) se
vám otevírá fantastický podmořský svět,
jehož rozmanitosti, barevnosti a tajuplnos-
ti se na souši nic nevyrovná. V Galerii 14
vystavuje Miroslav Doubek čtyřicet vel-
koformátových fotografií, jež vznikly v prů-
běhu více než 400 ponorů v mnoha svě-
tových mořích, ale i v jezerech v letech 1985
až 2008. Většinou používal analogový foto-
aparát na kinofilm ve vodotěsném pouzd-
ře. Samozřejmostí výbavy podmořského
fotografa je silný podmořský blesk, neboť
v hloubce pod tři metry je svět ticha už
ponořen do hluboké modři, takže osvícení

je nezbytné, aby byly vidět barvy, jimiž hýří korálové útesy a hejna ryb a dal-
ší podmořští živočichové a rostliny. Fotografovat pod vodou na profesionální
úrovni není jednoduché, jen samotná výstroj se vším všudy váží až 50 kg a ti
největší profíci mají na svém kontě až tisíc ponorů za rok. Ač sám sebe Miro-
slav Doubek považuje za amatéra (za rok má v průměru jen 30 ponorů), jeho
fotografie snesou srovnání s těmi nejlepšími. Asi to nejhezčí, co kdy pod mořem
spatřil, byly stolové korále až 4 m v průměru, jež vytvářely bizarní jeskyně na
Maledivách. Doslova rájem pro podmořské fotografy jsou fotografické soutěže,
trvající většinou 7 dní, kdy denně mají tři ponory a nafocené filmy se hned
vyvolávají a hodnotí.  jš

Barevný svět ticha


