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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

âtenáfiÛm ListÛ pfiejí Rada Mâ Praha 14 spoleãnû s redakcí, aby rokem 2009
proplouvali tak elegantnû jako akvabely na snímku Ondfieje Cibulky pfii Vánoã-
ní cenû Prahy v Hloubûtínû (blíÏe na zadní stranû obálky). Novoroãní PF, jeÏ
vás budou provázet v záhlaví stránek, jsou malované obrázky na kulatém skle
(foto j‰) z ateliéru Ars pueris Jifiiny Olivové-Bfiicháãkové.
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Setkání ãtenáfiÛ – seniorÛ pfiipravila hloubûtínská knihovna na 8. prosince. S dáreãky v podobû nové publikace Praha 14 ve fotografii mezi nû

pfii‰el i fieditel pfiíspûvkové organizace KVIZ Praha 14 Milan TÛma a odpovûdûl jim na fiadu otázek, t˘kajících se rekonstrukce KD ·imanovská

a budoucích prostor pro setkávání seniorÛ. Pro radost potom pfii‰ly zahrát a zazpívat dûti z hudebnû dramatického krouÏku Z· Chvaletická. 

text a foto: ves

Rekordní účast
KdyÏ se pfied dvûma roky zahajoval provoz Klubu seniorÛ, bylo 22 pfii-

hlá‰en˘ch ãlenÛ. Koncem roku 2008 se jich na Mikulá‰ské besídce se‰lo

uÏ 60, takÏe se do stávající klubovny ani neve‰li. Popfiát zdraví a poho-

du do dal‰ího roku jim sem pfii‰la i místostarostka Jitka Îáková s vedou-

cím odboru sociálních vûcí a zdravotnictví Davidem BeÀákem a fiedi-

telkou oblastního spolku âCK Ivanou Kadleãkovou. Na‰tûstí se od mís-

tostarostky mimo jiné dozvûdûli, Ïe klub se v nedaleké budoucnosti

rozroste o nové prostory v zrekonstruovaném KD v ·imanovské a také

v Hloubûtínû, takÏe problémy s nedostatkem místa se urãitû vyfie‰í.

Redakce ListÛ Prahy 14 pfiinesla seniorÛm dárek – kaÏd˘ z nich dostal

novou publikaci Praha 14 ve fotografii a se zájmem si ji hned prohlí-

Ïeli. text a foto: ves

Senioři v knihovněSenioři v knihovně

Příjemné odpoledne ve stanu

Ve vánoãním stanu neziskovek, kter˘ jiÏ poãtvrté otevfiel své pomyslné dvefie na koneãné metra âern˘ Most v‰em zájem-

cÛm o vánoãní zboÏí, mûlo tentokrát své stánky 9 neziskov˘ch organizací. Ateliér Ars pueris, BB klub církve bratr-

ské, Jahoda, Klubíãko YMCA Praha, Mot˘lek, Obãanská inspirace, Orion, Sluneãnice a Zajíãek na koni – ti v‰ichni

prostfiednictvím sv˘ch zástupcÛ nabízeli v˘robky více ãi ménû vánoãního charakteru, od ruãnû vyrábûn˘ch ozdob na

stromeãek, pfies svícny, andílky aÏ po drobné dáreãky. Tentokrát nechybûl ani svafiáãek, o kter˘ byl u stánku Mot˘lka

stále zájem, aãkoliv ta pravá zima 15. prosince je‰tû vÛbec nebyla.                                                                                          

text a foto: ves
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Prosincové jednání
zastupitelstva

Na svém 10. jednání dne 
16. 12. 2008 v Galerii 14 

Zastupitelstvo MČ Praha 14
Vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ

zastupitelstva a informaci o vyfiízení interpela-

cí, námûtÛ a dotazÛ z 9. zasedání zastupitelstva.

Vzalo na vûdomí kompletní nabídku Konsor-

cia FINEP Vysoãany, a.s. a Czech Traiding, a.s.

obdrÏenou k zámûru Broumarská sever + jih.

UloÏilo Radû ukonãit vyhodnocení nabídek

odstoupením od zámûru Broumarská sever +

jih, kter˘ byl zvefiejnûn v termínu od 19. 10. do

19. 11. 2007 a pfiedloÏit ZMâ Praha 14 návrh

na dal‰í privatizaci bytového fondu Mâ Pra-

ha 14 stávajícím nájemníkÛm.

Stanovilo pau‰ální ãástku na rok 2009 pro

náhradu v˘dûlku neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ

Praha 14.

Schválilo v˘‰i odmûn pro oddávající ãleny

ZMâ Praha 14 a matrikáfiky pro rok 2009.

Schválilo odmûny ãlenÛm ZMâ Praha 14, kte-

fií byli povûfieni podepisováním doloÏky podle

zákona o hl. m. Praze v roce 2008.

Schválilo návrh rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok

2009.

Schválilo prodej pozemkÛ parc. ã. 1342/2,

1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k. ú.

Hloubûtín zastavûn˘ch garáÏemi vlastníkÛm

jednotliv˘ch garáÏí za kupní cenu 550 Kã/m2.

Schválilo odkoupení pozemku parc. ã. 2486/2

v k. ú. Hloubûtín, na kterém je umístûna vefiej-

ná komunikace, za cenu 838 Kã/m2.

Schválilo svûfiení pozemkÛ – zelenû u bytov˘ch

domÛ a matefiské ‰koly v lokalitû „Jahodnice“

do svûfiené správy nemovitostí Mâ Praha 14.

Schválilo pfievod pozemkÛ parc. ã. 888/7,

888/8, 888/9 a 889/3 v k. ú. Hostovice z vlast-

nictví hl. m. Prahy do svûfiené správy nemovi-

tostí Mâ Praha 14.

Schválilo pfievzetí pozemkÛ parc. ã. 921/48,

921/50, 921/142, 921/180 a 921/340 v k. ú.

Hostavice vãetnû stavby komunikací a zelenû

do svûfiené správy nemovitostí Mâ Praha 14 od

spoleãnosti Uniga-cz, a.s.

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 52. jednání dne 25. 11. 

Rada mimo jiné

Schválila informaãní koncepci Úfiadu mûstské

ãásti Praha 14.

Schválila bezúplatn˘ pfievod pfiedmûtÛ z vyba-

vení ordinací LSPP na základû darovací smlouvy

na lékafie, ktefií vyko-

návají svou ãinnost pro

obyvatele mûstské ãásti

Praha 14, ve v˘‰i 69.170 Kã.

Souhlasila s podáním Ïádosti s názvem „Pre-

ventivní aktivity pro ohroÏené dûti a mládeÏ na

území mûstské ãásti Praha 14“ o státní úãelo-

vou dotaci do Krajského programu prevence

kriminality 2009 prostfiednictvím hl. m. Prahy.

Jmenovala do funkce ãlena komise bezpeã-

nostní a protidrogové npor. Bc. Václava ·vihela.

Na svém 53. jednání dne 2. 12. 2008
Rada mimo jiné

Souhlasila se zapoãetím pfiíprav na vybudová-

ní nov˘ch parkovacích míst v Lednické ulici

na pozemku parc. ã. 2839, k. ú. Kyje.

Seznámila se s konceptem nového Územního

plánu hl. m. Prahy – 1. ãtení (zpracovatel Útvar

rozvoje hl. m. Prahy).

Nesouhlasila
1. s roz‰ífiením kontejnerového pfiekladi‰tû Male-

‰ice o plochu ve stávajícím územním plánu zafia-

zenou do v˘hledu a s jak˘mkoliv napojením na

PrÛmyslovou ãi Objízdnou v k. ú. Kyje,

2. se zafiazením západního úseku Vysoãanské

radiály (od komunikace Kbelské k Balabence)

do územní rezervy, poÏaduje tento úsek zafiadit

do návrhu Územního plánu, 

3. s funkãní plochou DK podél v˘chodní stra-

ny komunikace Bryksova, poÏaduje zachovat

plochu ZL dle stávajícího Územního plánu. 

V‰echny v˘‰e uvedené pfiipomínky povaÏuje
Mâ Praha 14 za zásadní.
PoÏaduje zahrnout a zapracovat i dal‰í pfiipo-

mínky do nového Územního plánu.

• Územní plán Prahy pfiitom pfiedstavuje nároã-

n˘ strategick˘ dokument s mimofiádn˘m vlivem

na rozvoj mûsta jako celku i na rozvoj jeho jed-

notliv˘ch ãástí a lokalit aÏ do úrovnû urbanis-

tického detailu. Tomuto dokumentu je tfieba

vûnovat mimofiádnou pozornost jak v prÛbûhu

zpracování, tak v procesu projednávání, má-li

b˘t v pozitivním slova smyslu úãinn˘. Vychá-

zejíc z této skuteãnosti, poÏaduje Mâ Praha 14

termín pro projednání konceptu v trvání 90 dnÛ.

Na svém 54. jednání dne 8. 12. 2008
Rada mimo jiné

Schválila Organizaãní fiád Úfiadu Mâ Praha 14

platn˘ od 1. 1. 2009. Ru‰í ke dni 31. 12. 2008

Odbor státní sociální podpory (agenda SSP byla

pfievedena z úfiadÛ mûstsk˘ch ãástí na Úfiad prá-

ce hl. m. Prahy).

Schválila vyhlá‰ení grantÛ v oblasti sportov-

ních, kulturních a volnoãasov˘ch aktivit pro rok

2009 v celkové v˘‰i 800 000 Kã.

Schválila 1. vyhlá‰ení dvoulet˘ch grantÛ

v oblasti sociálních a návazn˘ch sluÏeb pro roky

2009 a 2010 v celkové v˘‰i 4 000 000 Kã,

2. vyhlá‰ení jednolet˘ch pfiíspûvkÛ na zaji‰tûní

sluÏby pro rok 2009 v celkové v˘‰i 300 000 Kã.

Komise pro výchovu a vzdělávání
(3. 11. 2008)

Jednání komise probûhlo na M· „Korálek“ Bob-

kova 766, âern˘ Most. Komise velice kladnû

hodnotila vybavení M· a prostory urãené

k v˘chovnû vzdûlávací ãinnosti. Vedoucí odbo-

ru ‰kolství informovala komisi o jednání na

Magistrátû k II. rozpoãtovému fiízení, které se

t˘kalo finanãních prostfiedkÛ ze státního rozpo-

ãtu urãen˘ch na mzdové prostfiedky pedago-

gick˘ch a nepedagogick˘ch pracovníkÛ, uãeb-

ní pomÛcky a na dal‰í vzdûlávání pracovníkÛ

Z· a M·. Pharm. Dr. Klusáková, ãlenka t˘-

mu pro supervizi Programu primární prevence

sociálnû patologick˘ch jevÛ na Z· na území Mâ

Praha 14 informovala ãleny komise o schÛzce

se zástupci obãanského sdruÏení Prospe. 

LEDEN 2009 • 3

O pohár starosty
UÏ popáté za sebou putuje pohár starosty Pra-

hy 14 za vítûzství v plavecké soutûÏi ‰kol do

Klánovic. Pfii jeho pfiedávání nás samozfiejmû

zajímalo, jak je to moÏné. Tady je odpovûì uãi-

telky, trenérky i manaÏerky v jedné osobû,

Jany Îateãkové (na snímku): „Dfiíve jsem sama

závodnû plavala, pozdûji uãila na sportovní ‰ko-

le s plaveck˘m zamûfiením, mám tedy k tomuto

sportu víc neÏ vfiel˘ vztah. A podle vztahu dûtí

k nûmu si také vybírám reprezentaci na‰í ‰koly.

Nenominuji nikoho, kdy by ten vztah nemûl.

V‰echny vybrané dûti se plavání vûnují oprav-

du srdcem, dûvãata chodí na akvabely, kluci jsou

záchranáfii nebo plavou nûkde v oddílu. V Klá-

novicích máme krásné koupali‰tû s letním pro-

vozem, skoro u kaÏdého domu tu je na zahradû

bazén a v zimním období chodíme plavat nejvíc

pod stfiechu do Hloubûtína, âelákovic, LetÀan

i Neratovic.“ Vida, jak je to jednoduché. Chce

to jen plavat a zase plavat. vok, foto: ves
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Grantové fiízení Mâ Praha 14 probûhne
v roce 2009 v oblastech 1 a 2 (viz níÏe), kaÏ-
dá z tûchto oblastí má specifická grantová
témata (pfiípadnû podoblasti), pravidla pro
poskytování grantu, formuláfi Ïádosti a zá-
vazn˘ vzor finanãního vyúãtování.

Grant pro oblast 1: Sociální služby
(dvouletý grant)

V oblasti sociálních (dle zákona ã. 108/2006

Sb., o sociálních sluÏbách) a návazn˘ch sluÏeb

jsou stanovena následující grantová témata:

centrum denních sluÏeb, odlehãovací sluÏby,

osobní asistence (individuální Ïadatelé pouze

v rámci pfiíspûvku na zaji‰tûní sluÏby), peão-

vatelská sluÏba (pokud Ïadatel nepfiijímá jiné

prostfiedky z rozpoãtu Mâ), odborné sociální

poradenství (pro zdravotnû postiÏené, pro senio-

ry, pro rodiny s dûtmi v obtíÏné sociální situa-

ci, pro dûti a mládeÏ ohroÏené sociálním vy-

louãením, zamûfiené na pfiíslu‰níky romsk˘ch

sociálnû vylouãen˘ch komunit, zamûfiené na

integraci cizincÛ), nízkoprahová zafiízení dûtí

a mládeÏe, terénní programy (zamûfiené na dûti

a mládeÏ ohroÏené sociálním vylouãením, pfií-

slu‰níky romsk˘ch sociálnû vylouãen˘ch komu-

nit, integraci cizincÛ), sociální rehabilitace, soci-

álnû aktivizaãní programy pro seniory a osoby

se zdravotním postiÏením (ZP), „návazné“ sluÏ-

by nad rámec zákona ã. 108/2006 Sb., o sociál-

ních sluÏbách, vedoucí k sociálnímu zaãleÀo-

vání ãi zmírnûní sociální exkluze u cílov˘ch

skupin rodina a dûti, seniofii a obãané se ZP, pfií-

slu‰níci romského etnika, cizinci. 

V rámci tûchto témat jsou urãeny cílové sku-

piny osob v nepfiíznivé sociální situaci: rodiny

s dûtmi, dûti a mládeÏ, seniofii, obãané se ZP

(tûlesn˘m, mentálním, kombinovan˘m, du‰ev-

ním), pfiíslu‰níci romsk˘ch komunit, cizinci.

Grant pro oblast 2: Sportovní, 
kulturní a volnočasové aktivity 

(jednoletý grant)

Jde o podporu projektÛ v oblasti náplnû vol-

ného ãasu zejména ohroÏen˘ch a znev˘hodnû-

n˘ch skupin obyvatel, zamûfiují se na kulturu
a aktivity volného ãasu: provoz a vybavení

prostor pro ãinnost, akce ve volném ãase pro

dûti a mládeÏ, akce ve volném ãase pro senio-

ry a obãany se ZP, akce pro neorganizované dûti

a mládeÏ, pfiímûstské letní tábory, reprezenta-

ce, soutûÏe a pfiehlídky, workshopy, stáÏe

a vzdûlávací akce a programy, v˘stavy, ediãní

ãinnost.

sport a tûlov˘chovu: správa, provoz, opra-

vy a vybavení vefiejnû pfiístupn˘ch tûlov˘chov-

n˘ch zafiízení, venkovních sportovi‰È a vefiejnû

pfiístupn˘ch oddechov˘ch ploch, pronájmy tûlo-

v˘chovn˘ch zafiízení a sportovi‰È, sportovní

akce pro dûti, mládeÏ, seniory a obãany se ZP,

reprezentace, soutûÏe a turnaje. 

Granty pro oblast 2 budou naplÀovat tyto

dílãí ãásti uvedené

v komunitním plánu

(KPSS)/kostfie KPSS: volnoãasové aktivity se-

niorÛ a obãanÛ se ZP (voln˘ ãas – v˘lety, tu-

ristika apod., sportovní a pohybové aktivity,

kulturní aktivity), volnoãasové aktivity dûtí

a mládeÏe ohroÏen˘ch sociálním vylouãením

(sportovní aktivity jako pronájem tûlov˘chov-

n˘ch zafiízení, pofiádání akcí, reprezentace apod.,

kulturní zájmová ãinnost, volnoãasové aktivity

jako tábory apod.), volnoãasové aktivity pro

integraci pfiíslu‰níkÛ men‰in.

Podporované cílové skupiny (z dÛvodu vel-

kého mnoÏství pfiedkládan˘ch Ïádostí do‰lo

v souladu s KPSS k vymezení cílov˘ch sku-

pin, pro které je dan˘ projekt urãen): dûti a mlá-

deÏ do 26 let, seniofii, obãané se ZP, pfiíslu‰ní-

ci men‰in.

Pfiíspûvek na zaji‰tûní sluÏby (jednoletá
prÛbûÏná podpora ve v˘‰i max. 50 000 Kã)

Podporovány budou sociální a návazné

sluÏby:

a) pro Ïadatele o podporu naplnûní indivi-

duálních potfieb obãanÛ Mâ Praha 14 v násle-

dujících druzích sociálních sluÏeb: osobní asi-

stence (osoby se ZP a seniofii), chránûné bydlení

(osoby se ZP a seniofii), podpora samostatného

bydlení (osoby se ZP), azylové domy (zamûfie-

né na osoby v krizi, rodiny s dûtmi, cizince),

b) které nejsou v KPSS uvedeny jako prio-

ritní, nicménû jsou poskytovány obãanÛm Pra-

hy 14, jsou pro tyto obãany potfiebné a nejsou

v rozporu s prioritami a opatfieními schválené-

ho KPSS 

c) které lze definovat jako „zvlá‰tní situace“

(pouze pro rok 2010).

Podpora bude pfiidûlena sluÏbám/projektÛm

v reÏimu „zvlá‰tní situace“ pouze za tûchto

okolností: pokud jde o vznik nové sluÏby, kte-

rá vychází ze schváleného KPSS a/nebo; pokud

z objektivního dÛvodu nemohlo b˘t Ïádáno

o podporu v grantovém fiízení v oblasti 1 (kde

by jinak Ïadatel mohl b˘t oprávnûn˘m Ïadate-

lem) v fiádném termínu a/nebo; jedná se o tako-

vou sluÏbu, jejíÏ poskytování bylo pro obãany

Prahy 14 zapoãato v prÛbûhu roku na základû

jejich poptávky.

Finanční prostředky jsou pro účely
grantového řízení vyčleněny v této výši:

Oblast 1: Sociální a návazné sluÏby

2 000 000 Kã

(dvoulet˘ grant, stejná ãástka je tedy vyãlenû-
na i pro rok 2010)

Oblast 2: Sportovní, kulturní 

a volnoãasové aktivity 800 000 Kã

(jednolet˘ grant)

Pfiíspûvek na zaji‰tûní sluÏby 300 000 Kã

(jednolet˘ grant)

Konzultace 

Pro oblast 1 (sociální a návazné sluÏby)

Mgr. David BeÀák, tel.: 281 005 301, mail:

benak@p14.mepnet.cz,  pro oblast 2  (kultura

a voln˘ ãas) Ing. Zdena Rehbergerová, tel.:

281 005 278, mail: rehbergerova@kvizpra-

ha14.cz, pro oblast 2  (sport a tûlov˘chova)

Mgr. Jan ·patenka, tel.: 281 005 344, mail: spa-

tenka@p14.mepnet.cz.

Způsob podání žádostí o grant
(respektive příspěvek) 
z rozpočtu MČ Praha 14

Îádosti o poskytnutí grantu se podávají na

pfiedepsan˘ch tiskopisech "Îádost o poskytnu-

tí grantu (pfiíspûvku) z rozpoãtu Mâ Praha 14

v roce 2009" v dané oblasti, které jsou k vyzved-

nutí v informacích Úfiadu Mâ Praha 14, Bfií

VenclíkÛ 1073, Praha 14 nebo na internetov˘ch

stránkách mûstské ãásti – www.praha14.cz.

BliÏ‰í informace lze nalézt také na úfiední des-

ce ÚMâ Praha 14. 

• Îádosti o grant (vãetnû pfiedepsan˘ch

pfiíloh) v oblasti 1 Ïadatel doruãí nejpozdûji

do 12 hodin dne 31. 1. 2009 do podatelny
Úfiadu mûstské ãásti Praha 14, Bfií VenclíkÛ
1073, Praha 9. Îádost musí b˘t v jednom píse-

mném vyhotovení a na jednom CD nosiãi,

v uzavfiené obálce, která bude oznaãena názvem

„G R A N T – SOC, 2009“. 

• Îádosti o grant (vãetnû pfiedepsan˘ch

pfiíloh) v oblasti 2 Ïadatel doruãí nejpozdûji do
12 hodin dne 31. 1. 2009 do podatelny Úfia-
du mûstské ãásti Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1073,
Praha 9. Îádost musí b˘t ve dvou písemn˘ch

vyhotoveních, v uzavfiené obálce, která bude

oznaãena názvem „G R A N T – SKVâ, 2009“. 

• Îádosti o poskytnutí pfiíspûvku na sluÏ-

bu (vãetnû pfiedepsan˘ch pfiíloh) Ïadatel doru-

ãuje prÛbûÏnû aÏ do 31. 8. 2009 nebo do vyãer-

pání vyãlenûn˘ch prostfiedkÛ do podatelny
Úfiadu mûstské ãásti Praha 14, Bfií VenclíkÛ
1073, Praha 9. Îádost musí b˘t v jednom píse-

mném vyhotovení a na jednom CD nosiãi,

v uzavfiené obálce, která bude oznaãena názvem

„P ¤ Í S P ù V E K – SOC, 2009“.

Vyhlá‰ení grantÛ prosinec 2008

Ukonãení pfiíjmu Ïádostí leden 2009

Zpracování Ïádostí 

vã. hodnocení únor 2009

Projednání Ïádostí Radou bfiezen 2009

Projednání Ïádostí 

Zastupitelstvem Mâ Praha 14 bfiezen 2009

Zvefiejnûní v˘sledkÛ duben 2009

Harmonogram grantového řízení

dvoustranu pfiipravil: j‰

Grantové řízení v roce 2009
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Obrázky z krabičky
Ve stfiedu 7. ledna 2009 bude v Galerii 14,

námûstí Plk. Vlãka 686, âern˘ Most v 17 hodin

zahájena v˘stava fotografií ZdeÀka Mik‰íka,

které pofiizoval dírkovou komorou (kamera obs-

cura). V̆ stava bude otevfiena do 28. ledna, úte-

r˘, stfieda a ãtvrtek od 14 do 18 hod. a v nedû-

li od 14 do 17 hod. Vstup voln˘. BlíÏe o v˘stavû

v samostatném ãlánku na této stránce ListÛ.

Pražské dechové 
kvinteto

Srdeãnû zveme do Galerie 14 ve stfiedu 14.

ledna na koncert PraÏského dechového kvinte-

ta. Na programu budou skladby W. A. Mozar-

ta, O. Máchy, I. Krejãího. Zaãátek koncertu je

v 18.30 hodin, vstup voln˘.

ÚNOR

Turnaj v bowlingu
V pondûlí 2. února se od 18.30 do 23 hodin

v J.R.Clubu-Bowling, Prelátská 12 v Kyjích

(naproti kostelu sv. Bartolomûje), koná na zdej-

‰ích ãtyfiech drahách turnaj v bowlingu. Pfii-

hlá‰ky do naplnûní kapacity herny na tel.

281 005 278 do pátku 30. ledna do 12 hodin.

Startovné je 20 Kã na osobu.

Vernisáž v G14
Ve stfiedu 4. února v 17 hodin zveme do

Galerie14 na vernisáÏ v˘stavy obrazÛ Miro-

slava Vodiãky. BliÏ‰í informace o v˘stavû podá-

me v pfií‰tích Listech.

Koncert komorní hudby
Dne 11. února od 18.30 hodin se uskuteãní

v Galerii 14 koncert

Komorního dua: Robert

Pacourek – klarinet

a Michal Rezek – kla-

vír. Vstup voln˘.

Praha 14 Tour
Mûstská ãást Praha 14,

âeská tenisová ‰kola a âesk˘

tenisov˘ svaz pofiádají v roce 2009 sérii turnajÛ

v tenisu ve ãtyfihfie pro neregistrované hráãe. Prv-

ní z nich se odehraje 14. února v tenisové hale

plaveckého areálu v Hloubûtínû, Hloubûtínská

80. Turnaj zaãíná v 8 hodin, prezence v 7.30 aÏ

7.50 hodin. Startovné ãiní 50 Kã na osobu.

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

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice

Obrázky nasnímané bez elektroniky, bez

mechanické závûrky a dokonce i bez objektivu,

to je dal‰í v˘stava fotografií ZdeÀka Mik‰íka

v Galerii 14 pofiízen˘ch dírkovou komorou vlast-

ní v˘roby. Volnû navazuje na pfiedchozí pozoru-

hodné fotografické experimenty tohoto kreativ-

ce. Jak si mohli náv‰tûvníci v˘stav minul˘ch

v‰imnout, je ZdeÀkovi ze v‰eho nejbliÏ‰í vym˘‰-

lení nov˘ch postupÛ i pfiístupÛ k vyjádfiení v˘tvar-

ného efektu, hledání nového pohledu a v tomto

pfiípadû i nástroje, kter˘m lze dosáhnout „jin˘ch“

neÏ obvykl˘ch v˘sledkÛ. Tûm, ktefií ZdeÀka Mik-

‰íka neznají osobnû, musím prozradit, Ïe podob-

n˘ pfiístup volí i v mnoha dal‰ích ãinnostech, kte-

r˘mi se zab˘vá. Je pro nûj typické, Ïe zatímco

nûktefií ostatní vyvíjejí znaãné úsilí k tomu, aby

vidûli nûjak˘ film, nechali se povozit na lodi ãi

dovést nûkam turistick˘m prÛvodcem, Zdenûk

radûji natoãí film sám, ujme se kormidla osobnû,

ãi zaloÏí vlastního turistického prÛvodce, jenÏ

nese dodnes hrdé jméno Moskyt a jeho podtitul

se díky stále se roz‰ifiujícímu zábûru zmûnil na

Geograficko badatelsk˘ magazín.

To v‰echno samozfiejmû musí b˘t a je cítit

i ze snímkÛ ZdeÀka Mik‰íka, pofiízen˘ch jak

jinak, neÏ dávno zapomenutou, nepouÏívanou

a tedy znovuobjevenou, novátorskou techno-

logií. 

Je bezesporu záÏitkem a dobrodruÏstvím hle-

dat a nacházet ve vystaven˘ch fotografiích tyto

tvÛrãí neotfielé postupy a zároveÀ si s potû‰ením

uvûdomovat, Ïe prapÛvodní funkce a hodnoty

fotografie, jak˘mi jsou v˘tvarno, emoce a pou-

Ïití znalostí fiemesla, nepadly na oltáfi pouÏité-

mu technologickému novátorství. Obrázky ze

ZdeÀkovy krabiãky ukazují pfieváÏnû komorní

ãeskou krajinu a její zákoutí. Nehledejme pro-

to pfii náv‰tûvû této v˘stavy prvoplánovû atrak-

tivní exotickou podívanou, ale soustfieìme se

na emoce, které se uvnitfi nás pfii pohledu na

tyto snímky náhle z niãehoÏ nic objevují, jak

otisk svûtla na vyvolávaném negativu.

Leo‰ Drahota

Chvalský zámek vás zve
2. 1.–11. 1. V˘stava betlémÛ, Ladovy

vánoãní variace, 
13. 1.–1. 3. Pohádková zemû na zámku

aneb Víte kam se schovávají skfiítci? v˘sta-

va loutek známé grafiãky, ilustrátorky a spi-

sovatelky Vítûzslavy Klimkové 

13. 1.–15. 2. Drahomíra Bru‰ová – v˘sta-
va obrazÛ, tvofien˘ch technikou plstûním

ovãího rouna, Vladimír Koãiãka – v˘stava
surrealistick˘ch obrazÛ a koláÏí, Pavla

Sokalská – v˘stava abstraktních obrazÛ,
Jarmila Králová – v˘stava abstraktních
obrazÛ,

11. 1. – Zavírání Vánoc – 14–16 hod.

Rozlouãení s vánoãní dobou se tfiemi králi. 

Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857, Hor-

ní Poãernice, tel. 281 860 130 www.chval-

skyzamek.cz, mail: infocentrum@pocer-

nice.cz. 

Obrázky z krabičky

Bezpečněji do školy
Îáci ze Z· ·imanovská koncem listopadu

loÀského roku pfiedali zástupcÛm Mâ Praha

14 dopravní studii s návrhy opatfiení na zv˘‰ení

bezpeãnosti v okolí jejich ‰koly. Zajímavou

studii zpracovala na základû podkladÛ od dûtí

(tzv. ‰kolní mapy) fakulta dopravní âeského

vysokého uãení technického v Praze (ing.

Josef Kocourek, Ph.D. a Bc. Pavel Suntych).

Z· ·imanovská tak ukonãila ‰kolní projekt

podpofien˘ v rámci grantového programu Na

zelenou Nadace Partnerství

(www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou).

Na snímku fieditelka ‰koly Mgr. Novotná
s autory projektu pfii fotografování reporté-
rem PraÏského deníku. foto: j‰
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Sváteãní pfiedvánoãní odpoledne uspofiádala pro na‰e handi-

capované spoluobãany Mâ Praha 14 spolu s pfiíspûvkovou organizací KVIZ Praha 14 jiÏ tradiã-

nû v restauraci Sportovka na âerném Mostû. Tentokrát byl jejich hostem herec a baviã Jifií Kram-

pol, kter˘ je témûfi hodinu bavil nekoneãnou sérií historek a vtipÛ,

které zaÏil buì sám, nebo nûkdo z jeho hereck˘ch kolegÛ. Spolu

s hudbou a poho‰tûním to bylo pro mnohé jistû pfiíjemné posezení.

text a foto: ves

Posláním Nadaãního fondu

Porozumûní z Prahy 14 je shro-

maÏìování finanãních prostfiedkÛ

k zaji‰tûní hmotné i nehmotné pomoci pfii podpo-

fie iniciativ a aktivit pfiispívajících k vytváfiení,

ochranû a rozvoji duchovních hodnot, k ochranû

lidsk˘ch práv a sociálních hodnot, ochranû Ïivot-

ního prostfiedí a kulturních památek, rozvoji vûdy,

vzdûlání, tûlov˘chovy, kultury, zdraví a sportu.

Fond vznikl v lednu 2007 a svou ãinnost zamûfiu-

je pfiedev‰ím na oblast sociální pomoci. Rádi

bychom se obãanÛm Prahy 14 prezentovali jako

organizace snaÏící se pfiispût k fie‰ení mnoha slo-

Ïit˘ch sociálních ãi zdravotních problémÛ v‰ude

tam, kde je to potfieba. Vûnujeme se napfiíklad v˘u-

ce znakované ãe‰tiny pro ‰irokou vefiejnost, zaji‰-

Èování obrázkové v˘malby na nûkolika oddûleních

ve Fakultní Thomayerovû nemocnici v Krãi (úÏas-

né v˘sledky jsou k vidûní na www.porozumeni.cz),

projektu firemního dobrovolnictví, spolupráci

s Humanitním centrem NAROVINU, spolupráci

s Komunitním centrem Mot˘lek a mnoha dal‰ím

sociálním projektÛm.

Zmíním se blíÏe o projektu firemního dobro-

volnictví, s nímÏ právû zaãínáme v jedné ropné

spoleãnosti. Firemní dobrovolnictví je forma firem-

ního dárcovství, kdy místo penûz daruje firma ãas

a schopnosti sv˘ch zamûstnancÛ na vefiejnû pro-

spû‰n˘ projekt. Firemní dárcovství pfiedstavuje

moÏnost smysluplné a oboustrannû prospû‰né spo-

lupráce mezi firmami a neziskov˘mi organizacemi.

Zamûstnanci firmy mají moÏnost vybrat si buì

z pfiipravené nabídky pomoci rÛzn˘m sociálním

zafiízením (fyzická pomoc, aktivizace klientÛ da-

n˘ch sociálních zafiízení), nebo mohou jít pomá-

hat do organizace, kterou jiÏ znají ãi s ní déle spo-

lupracují. Firma kaÏdého zamûstnance uvolní na

jeden aÏ dva pracovní dny v roce, které pak stráví

ve vybraném sociálním zafiízení. Dan˘ sponzor

navíc poskytne prostfiednictvím Nadaãního fondu

Porozumûní tûmto sociálním zafiízením finanãní

prostfiedky na podporu jejich aktivit.

V‰echny projekty na‰eho fondu by v‰ak ne-

mohly b˘t realizovány bez finanãního pfiispûní

sponzorÛ a nad‰ení nûkolika lidí. Proto bychom

chtûli v‰em, kdo nám jakkoli pomáhají, podûkovat.

Rádi bychom téÏ oslovili i pfiípadné nové spon-

zory, dárce, dobrovolníky ãi dal‰í organizace a fir-

my, které si spoleãnû s námi myslí, Ïe pomáhat

potfiebn˘m, a to jak˘mkoliv zpÛsobem, je jednou

ze základních povinností kaÏdého z nás. DÛleÏitou

souãástí na‰í plánované ãinnosti je i regionální

zamûfiení v rámci Prahy 14, proto uvítáme jaké-

koliv námûty, pfiípadnû finanãní podporu projek-

tÛ na území Mâ Praha 14. V souãasné dobû jiÏ

organizujeme benefiãní pfiedstavení pro KC Mot˘-

lek na 4. února v prostorách Divadla Kámen na

Invalidovnû. RovnûÏ bychom rádi do na‰eho pro-

gramu firemního dobrovolnictví v nejbliÏ‰í dobû

zafiadili nûkterá sociální zafiízení z na‰í mûstské

ãásti.

za Nadaãní fond Porozumûní 
pfiedseda správní rady Pavel Ma‰ek

Nadační fond Porozumění

Jedeme v tom s vámi – pod tímto sloganem

vysílá âesk˘ rozhlas Regina pofiad Bezstarost-

ná jízda Prahou. T˘m mnoha lidí se snaÏí pora-

dit fiidiãÛm, jak projet Prahou bez vût‰í ztráty

ãasu a trpûlivosti( ráno ve v‰ední dny od 7 do

10 hodin a odpoledne, novû i v nedûli, od 15 do

19 hodin). Nejaktuálnûj‰í informace získávají

moderátofii nejen z dopravních serverÛ, ale také

od dvou motohlídek, ze dvou stovek kamer

v Dopravním informaãním centru Praha, od dis-

peãerÛ âD a DP hlavního mûsta Prahy a spo-

lujezdcÛ. To jsou fiidiãi, ktefií volají na bezplat-

nou telefonní linku 800 900 500. Dal‰ím

mottem, kter˘m se pofiad fiídí, je: Bezstarostná

jízda – va‰e spolehlivá navigace. Pofiad ov‰em

není urãen˘ jen motoristÛm, ale i tûm, ktefií pou-

Ïívají MHD nebo

vlaky âD. Nejno-

vûj‰í zprávy o v˘lu-

kách nebo doãasn˘ch pro-

blémech hromadné dopravy ve vysílání

rozhodnû nechybí. V novém roce „jede“ Bez-

starostná jízda i v nedûli, doplnûná o motoris-

tické tipy a rady, aktuality z metropole, spor-

tovní v˘sledky, humorné scénky a pfiíjemnou

muziku.

Mikulášská 
v Galerii 14

Letos poprvé se Mikulá‰ská besídka,

pofiádaná Mâ Praha14 a pfiíspûvkovou orga-

nizací KVIZ Praha 14 pofiádala (kvÛli rekon-

strukci KD ·imanovská) v Galerii 14. Ta ale

nepojme tolik dûtí a dospûl˘ch, kolik bylo

zájemcÛ, takÏe se v sobotu 6. prosince nadû-

lovalo nadvakrát. ProtoÏe byl ãert hodnû stra-

‰ideln˘ a Mikulá‰ s andûlem jako Ïiví, není

divu, Ïe se dost dûtí schovávalo za mamin-

ku. Nakonec ale nadílku dostali v‰ichni

a Galerii opou‰tûli ve sváteãní náladû.

text a foto: ves

Jedeme v tom s vámi také v roce 2009
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Sobota 10. ledna v 15 hodin
NEPOSLU·NÁ KÒZLÁTKA

Benefiãní pfiedstavení pro Chránûné bydle-

ní Xaverov. Divadlo Buchty a loutky.

Nedûle 11. ledna v 17 hodin 
Erma Bombeck: POVOLÁNÍ: ÎENA

Jevi‰tní zpracování povídek Ermy Bom-

beck pfiipravila a hraje Libu‰e ·vormová. Je

to pfiedstavení, ve kterém se najde kaÏdá Ïena

– pobaví se ov‰em i muÏi! DÛchodci mají sle-

vu 50 %.

âtvrtek 15. ledna v 19.30 hodin
PI·, KAFKA, PI·

Herci divadla Sklep Monika Naãeva, Jan Slo-

vák, David Vávra, a Lenka Vychodilová napsa-

li, pfiipravili a hrají humorem opepfiené pfied-

stavení z díla i Ïivota Franze Kafky.

Sobota 17. ledna v 15 hodin 
FERDA MRAVENEC

Vystoupí Ïáci Baletní ‰koly BcA. Jána

Nûmce.

âtvrtek 22. ledna v 19.30 hodin

Franti‰ek Ferdinand Vam-
berk: BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ

Ztfie‰tûná komedie odehrávající se ve zdán-

livû poklidné domácnosti. V hlavních rolích

Jaroslava Obermaierová a Oldfiich Navrátil.

Agentura Divadlo Julie Juri‰tové.

Nedûle 25. ledna v 15 hodin
âAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ

Milo‰ Nesvadba, populární kreslífi a dlou-

holet˘ ãlen ãinohry ND a Jan Susa, tvÛrce mno-

ha úspû‰n˘ch pofiadÛ pro dûti v pfiedstavení

plném pohádek, legraãního kouzlení a zaãaro-

vaného malování.

Úter˘ 27. ledna v 19.30 hodin
Marie Jones: PLN¯ KAPSY ·UTRÒ

Miroslav Vladyka s Radkem Holubem pfied-

vádûjí úÏasnou ukázku divadelní improvizace.

KaÏd˘ z hercÛ pfiedstavuje hned nûkolik postav.

Filmová a Divadelní Agentura a Divadlo Ro-

koko.

Pátek 30. ledna v 19.30 hodin
Marc Camoletti: 
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY

Lásky pfiilétají a odlétají, nesmí se ov‰em

pro záletné sukniãkáfie zmûnit letov˘ fiád. Ale

pfiesnû to se stane. DS Právû zaãínáme

Sobota 31. ledna v 15 hodin
Jifií Chalupa – Jaromír Klempífi:
·ÍPKOVÁ RÒÎENKA

Muzikál s krásn˘mi loutkami v˘tvarnice ·ár-

ky Váchové, hrají Eva Hru‰ková a Jan Pfieuãil.

Novoroãní v˘stava olejomaleb Markéty
Rysové a fotografií Jifiího Spáãila. VernisáÏ ve
stfiedu 7. 1. v 18 hod. Od druhé poloviny led-

na do konce února si ve foyeru divadla budete

moci prohlédnout v˘stavu fotografií Ondfieje

StaÀka. 

Pokladna divadla je otevfiena od pondûlí do

ãtvrtka v dobû od 16 do 18 hodin a hodinu pfied

kaÏd˘m pfiedstavením. Rezervace vstupenek je

moÏná na tel. ãísle 281 860 174 v pokladních

hodinách. Nevyzvednuté rezervace se vracejí

do prodeje tfii dny pfied termínem konání. Zmû-

na programu vyhrazena. 

Generálním partnerem Divadla
Horní Poãernice je Nûmcova
selská mlékárna Radonice.
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Divadlo Horní Počernice
(program na leden)Votuzská 379, 

pokladna: tel. 281 860 174,

www.divadlopocernice.cz.

Malífii z Prahy 14 Jifiina Olivová a Vla-
dimír Vesel˘ vystavovali své obrazy na
reprezentativní v˘stavû SdruÏení praÏ-
sk˘ch malífiÛ, která od 1. do 30. prosin-
ce 2008 probíhala v Galerii 9 ve Vyso-
ãanech. Na snímku z vernisáÏe Jifiina
Olivová s Vlastou Svobodovou z Jahod-
nice, která se vûnuje jak malování, tak
textilnímu v˘tvarnictví. stranu 5–7 pfiipravil: j‰, foto: ves (7) a j‰ (2)

Ke konci loÀského roku pfiipravila v Galerii 14
pûknou v˘stavu dûtsk˘ch kreseb a rukodûln˘ch
v˘robkÛ M· Obláãek z âerného Mostu. Vysta-
vené práce jen potvrdily, Ïe ocenûní, která zís-
kávají v˘tvarná dílka dûtí této matefiinky u nás
i v zahraniãí, nejsou náhodná. Na snímku fiedi-
telka M· se starostou Prahy14.

Na Kyjském hfibi-

tovû byl v prosin-

ci umístûn nov˘

kfiíÏ, jehoÏ auto-

rem je kovotepec

z Jahodnice Anto-

nín Bfiicháãek

a jeho dcera Jifii-

na Bfiicháãková,

která vytvofiila

pro kfiíÏ postavu

JeÏí‰e Krista.

Zhotovení a in-

stalaci kfiíÏe fi-

nancovala Mâ Praha 14. Její pfiedstavitelé,

místostarostové Jitka Îáková a Bohumil

Sobotka a radní Zuzana Jelenová se zúãastni-

li vysvûcení kfiíÏe, jehoÏ se zhostil kyjsk˘ faráfi

Edward Walczyk. 
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Co v‰echno stálo v cestû, neÏ se tak stalo,

a jaké právní úkony bylo zapotfiebí pro to uãinit

– s tím seznámil Lubomír Müller pfiedstavitele

na‰í mûstské ãásti pfii loÀské náv‰tûvû paní Bryk-

sové v Praze 14. Nyní pfiedkládáme jeho prezen-

taci této letité, místy paradoxní kauzy exkluziv-

nû také ãtenáfiÛm ListÛ: 

„Krátce bych shrnul pfiíbûh manÏelÛ Brykso-

v˘ch poté, co zdej‰í úfiad vydal publikaci Letci

v názvech ulic âerného Mostu v kvûtnu 2005. Od

té doby ubûhlo tfii a pÛl

roku. KdyÏ byla tato pub-

likace vydána, tak Josef

Bryks byl stále je‰tû pra-

vomocnû odsouzen za

zbûhnutí. Z mého pohledu

to bylo absurdní, Ïe na jed-

né stranû máme zbûha,

a na druhé stranû byl

ministerstvem obrany

pov˘‰en do hodnosti plu-

kovníka in mem. Tak jsem

napsal panu ministru spra-

vedlnosti, Ïe v tom shle-

dávám urãit˘ vnitfiní roz-

por a Ïe navrhuji, aby

podal ve prospûch pana

Brykse stíÏnost pro poru-

‰ení zákona. A minister-

stvo spravedlnosti mi ode-

psalo, Ïe to nemohou

udûlat, protoÏe zde je je‰-

tû stále patnáct let neroz-

hodnut˘ návrh na úplnou

soudní rehabilitaci, kterou podal pan Karel Bryks,

synovec Josefa Brykse. Já jsem si fiíkal, to je ale

malér, protoÏe dle zákona o soudních rehabilita-

cích není synovec oprávnûná osoba k podání návr-

hu. Kdyby ov‰em nyní podala takov˘ samostatn˘

návrh paní Bryksová, tak je to zase ‰patnû, proto-

Ïe je zme‰kaná lhÛta pro podání. Proto jsem navr-

hl, aby paní Bryksová jako oprávnûná osoba se pfii-

pojila k návrhu pana Karla Brykse, ãímÏ byla celá

záleÏitost zhojena, a Krajsk˘ soud v âesk˘ch Budû-

jovicích, poboãka Tábor dne 27. 4. 2006 vydal roz-

hodnutí, jímÏ byl Josef Bryks úplnû rehabilitován.

Krátce na to podal Senát âeské republiky

návrh panu prezidentovi, aby byl pan Bryks

vyznamenán ¤ádem T. G. Masaryka. KdyÏ jsem

to paní Bryksové sdûlil, tak mû poÏádala, abych

pana prezidenta oslovil a zeptal se ho, kdy tedy

ten fiád skuteãnû dostane, Ïe by pfiijela do Prahy

ho pfievzít. Tak jsem panu prezidentovi napsal

dopis, v nûmÏ jsem dotaz paní Bryksové tlumo-

ãil. Asi za 14 dní mnû telefonovali z Kanceláfie

prezidenta republiky a fiekli mi, Ïe takové vûci

se dopfiedu nesdûlují, Ïe mi to nemÛÏou fiíct. Já

jsem jim odpovûdûl, Ïe jsem si vûdom toho, Ïe

je to dÛvûrná záleÏitost, ale pokud by paní Bryk-

sová mûla z Washingtonu pfiiletût do Prahy, tak

se na to musí pfiipravit, vãas si zajistit letenky

a podobnû. Odpovûdûli mi, Ïe to chápou a Ïe

pokud by to tedy pfiipadalo v úvahu, tak Ïe mi

dají vûdût. Já jsem je poprosil, aby mi dali vûdût

i v pfiípadû, Ïe by to nevy‰lo, aby paní Brykso-

vá neÏila v nûjakém nedÛvodném oãekávání. Ale

oni mi odpovûdûli, Ïe to takhle nefiíkají, Ïe nedo-

stane vyznamenání. Já jsem fiekl, Ïe jsem si toho

vûdom, Ïe nemo-

hou obtelefonovávat

10 milionÛ ãesk˘ch obãanÛ, Ïe nedostanou Ïád-

né vyznamenání, ale toto je pfieci jenom v˘ji-

meãná situace – na jedné stranû návrh Senátu, na

druhé stranû vûk paní Bryksové a místo, kde Ïije,

a Ïe bych prosil, aby mi dali vûdût, i kdyby to

nebylo. Tak mi to pfiislíbili. Za dal‰ích asi 14 dní

se ozval telefon. Volali z velvyslanectví âeské

republiky ve Washingtonu a prosili mû, jestli

bych jim mohl dát telefon na paní Bryksovou. Já

jsem fiekl, Ïe mÛÏu, Ïe to není problém, a jestli

mám jejich dotazu rozumût tak, Ïe pan Bryks

dostane vyznamenání. Oni fiekli, Ïe je to tajné,

Ïe nemohou odpovûdût na takovou otázku. Ale

neuvaÏujete úplnû ‰patnû. 

Nakonec velvyslanectví kontaktovalo paní

Bryksovou. Ta pfiiletûla do Prahy s tím, Ïe pfie-

vezme vyznamenání na Hradû. Já jsem se na

to díval v televizi a myslel jsem si, Ïe pan Bryks

dostane in memoriam ¤ád Tomá‰e Gerrigue

Masaryka, druhé nejvy‰‰í vyznamenání. K mému

pfiekvapení najednou v televizi vidím, Ïe pan pre-

zident pfiedává paní Trudie Bryksové nejvy‰‰í ães-

ké vyznamenání ¤ád Bílého lva. Mûlo to ale je‰-

tû dal‰í návaznosti. Pfiedev‰ím, já jsem se ptal

paní Bryksové, jaké má státní obãanství. A ona

mi odpovûdûla: Jako Britka jsem se narodila, jako

Britka zemfiu, byÈ nyní Ïiji ve Washingtonu. Ale

mnû to nedalo a tak jsem zjistil, Ïe jestliÏe se paní

Bryksová v roce 1945 provdala za ãeskosloven-

ského obãana, tak podle tehdej‰ích pfiedpisÛ auto-

maticky získala ãeskoslovenské státní obãanství.

Byla jenom otázka, zda jej nûjak nepozbyla. Ale

to se nestalo a tak jí 21. srpna 2006 Krajsk˘ úfiad

v Olomouci vydal potvrzení, Ïe má ãeské státní

obãanství. To mûlo dalekosáhlé následky, proto-

Ïe v návaznosti na rehabilitaãní rozhodnutí mûla

paní Bryksová urãité od‰kodÀovací nároky. Bez-

prostfiednû po rehabilitaci v dubnu 2006 Vojen-

sk˘ úfiad pro právní zastupování pfiiznal paní

Bryksové dodateãné od‰kodnûní ve v˘‰i 200 Kã!

Ale kdyÏ se prokázalo, Ïe je ãeská státní obãan-

ka, tak potom je‰tû získala dal‰í od‰kodnûní ve

v˘‰i 229 500 Kã podle zákona 261 z roku 2001,

a navíc jí v ãervenci 2007 byla vrácena pole, asi

1,5 hektaru, která náleÏela pÛvodnû jejímu man-

Ïelovi. 

Já jsem se také paní Bryksové ptal, jak to bylo

s jejím dÛchodem. A ona mi fiíkala, Ïe vdovsk˘

dÛchod nedostává. Tak jsme po úplné rehabilita-

ci poÏádali o vdovsk˘ dÛchod, ale vojenské úfia-

dy Ïádost zamítly s odÛvodnûním, Ïe pan Bryks

nezemfiel v boji za socialistickou vlast, v tom pfií-

padû by tady nárok byl, ale zemfiel na infarkt ve

vûzení. Tak jsme proti tomu podali odvolání, ale

odvolací orgán potvrdil, Ïe to bylo v souladu s teh-

dy platn˘mi pfiedpisy. TakÏe nezb˘valo, neÏ se

obrátit na ministryni obrany Vlastu Parkanovou

s Ïádostí o zmírnûní tvrdosti zákona. A paní minis-

trynû se zachovala velkoryse, fiekla, Ïe nebude

hledût na pfiedpisy z padesát˘ch let, Ïe smysl vûcí

je takov˘, Ïe paní Bryksová si vdovsk˘ dÛchod

pfiíbûh manÏelÛ Bryksov˘ch
8 • LEDEN 2009

Memento osudu manželů

L oni v prosinci byl Josef Bryks pov˘‰en prezidentem republiky do hodnosti
brigádního generála in mem. Jmenovací listinu osobnû na PraÏském hradû
pfievzala témûfi devadesátiletá vdova Trudie Bryksová. Jejímu manÏelovi se tak

v hodinû dvanácté dostalo od na‰eho státu nejvy‰‰ích moÏn˘ch poct a vyznamená-
ní, jeÏ v‰ak nemohou uÏ nic zmûnit na tom, Ïe komunistick˘ reÏim tak nemilosrd-
nû zniãil jejich Ïivoty. Z hrdiny, jenÏ bojoval jako letec za druhé svûtové války
v RAF, udûlal zbûha a zloãince, kter˘ v pouh˘ch 41 letech zemfiel na infarkt ve
vûzeÀské nemocnici uranového dolu na Jáchymovsku. Z jeho Ïeny Trudie Brykso-
vé exulantku s mal˘m dítûtem a vdovu, která roky marnû bojovala za oãistu jeho
jména. Rehabilitován byl Josef Bryks aÏ po dlouh˘ch desetiletích, na âerném Mos-
tû v Praze 14 byla po nûm pojmenována ulice, nicménû pro ãeské úfiady zÛstával je‰-
tû donedávna stále zbûhem! KdyÏ se o této absurditû dozvûdûl advokát Lubomír
Müller z âerného Mostu, rozhodl se, Ïe paní Bryksové pomÛÏe domoci se práva
a zadostiuãinûní, i co se tohoto t˘ãe. Obojího se paní Bryksová nakonec pfieci jenom
doãkala v té nejvy‰‰í moÏné mífie.

Paní Trudie Bryksovou pfii jejím loÀském pobytu v âR doprovázela
kapitánka Magda Dvofiáková z Vojenské kanceláfie prezidenta repub-
liky. foto: j‰
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zaslouÏí, a Ïe je ochotna si toto stanovisko kdy-

koliv obhájit. A tak od 1. prosince 2007 dostává

paní Bryksová vdovsk˘ dÛchod. 

KdyÏ byla ministrynû Parkanová v ãervenci

2008 ve Washingtonu, tak pozvala paní Brykso-

vou na recepci, která se konala na tamním ães-

koslovenském velvyslanectví, a pfiedala paní

Bryksové ZásluÏn˘ kfiíÏ prvního stupnû pro pana

Josefa Brykse. A nakonec do‰lo je‰tû k tomu, Ïe

u pfiíleÏitosti Dne veteránÛ, tj. 11. listopadu 2008

pov˘‰il prezident republiky Josefa Brykse do hod-

nosti brigádního generála in mem. A je zajíma-

vé, Ïe toto pov˘‰ení umoÏnila novela zákona

o váleãn˘ch veteránech, a Ïe Josef Bryks byl prv-

ní takto pov˘‰en˘ váleãn˘ veterán in memoriam.

Bûhem posledního pobytu paní Bryksové

v âeské republice jsme také zajeli do Brna, kde

ji pfiijal místopfiedseda Nejvy‰‰ího soudu âeské

republiky Pavel Kuãera. Oã ‰lo. Paní Bryksová

podala více neÏ pfied rokem dovolání k Nejvy‰-

‰ímu soudu kvÛli tomu, Ïe jí nebylo pfiiznáno

od‰kodnûní za úmrtí jejího manÏela ve vûzení

podle § 27 Zákona o soudních rehabilitacích. Pro-

toÏe její dovolání nebylo dosud vyfiízeno, podali

jsme stíÏnost na prÛtahy v fiízení. Z Nejvy‰‰ího

soudu jsme dostali odpovûì, Ïe toho mají moc,

a Ïe se paní Bryksová dostane na fiadu tak nûkdy

na podzim roku 2009. Tak jsme panu místopfied-

sedovi sdûlili, Ïe si pfiece jenom myslíme, Ïe

vzhledem k vûku a okolnostem by si paní Bryk-

sová zaslouÏila, aby její pfiípad byl vyfie‰en dfiíve.

S potû‰ením vám mohu sdûlit, Ïe pan místopfied-

seda pfiipravil pro paní Bryksovou velikou krás-

nou kytici a nakonec ji ujistil, Ïe i kdyÏ nemÛÏe

slíbit, jak bude rozhodnuto, tak urãitû se tak sta-

ne dfiíve neÏ na podzim roku 2009.“ 

VyuÏil jsem náv‰tûvy advokáta Lubomíra
Müllera v redakci ListÛ k poloÏení je‰tû nûko-
lika dal‰ích otázek, které uvefiejníme v únoro-
vém ãísle ListÛ. Jaroslav ·míd

‰kolství
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Bryksových

Advokát Lubomír Miller s broÏurou Letci v ná-
zvech ulic âerného Mostu. foto: j‰

Z· Hloubûtínská 700,
Praha 9 – Hloubûtín

Den otevfien˘ch dvefií: 7. 1. od 8 do 14 hodin

·kola naneãisto:   13. 1. od 9 do 11 hodin

V rámci dne otevfien˘ch dvefií a ‰koly nane-

ãisto bude pro rodiãe vÏdy pfiipravena infor-

mativní schÛzka vedení ‰koly (od 11 hod.)
Zápis do 1. tfiíd: 15. 1. od 14 do 18 hodin

16. 1. od 14 do 16 hodin

Z· Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec
Zápis do 1. tfiíd: 15. 1. od 13 do 18 hodin

Z· Vybíralova 964, Praha 9 – âern˘ Most II.
Zápis do 1. tfiíd: 19. 1. od 13 do 18 hodin

Z· Gen. Janou‰ka 1006, Praha 9 – âern˘ Most II.
Den otevfien˘ch dvefií: 14. 1. od 8 do 9 hodin

a od 14 do 16 hodin

Zápis do 1. tfiíd: 21. 1. od 14 do 18 hodin

Z· Bfií VenclíkÛ 1140, Praha 9 – âern˘ Most I.
Den otevfien˘ch dvefií: 13. 1. od 8 hodin.

Probûhne ukázková hodina v 1. roãníku pro

rodiãe budoucích prvÀáãkÛ. Rodiãe si na

„vlastní kÛÏi“ mohou vyzkou‰et pozici Ïáka

1. tfiídy

Zápis do 1. tfiíd: 22. l. od 14 do 18 hodin

Z· ·imanovská 16, Praha 9 – Kyje
Den otevfien˘ch dvefií: 8. 1. od 10 do 15 hodin

„Pfiedzápis s Ferdou Mravencem a Beru‰kou“:

8. 1. od 14 do 15 hodin

Zápis do 1. tfiíd: 21. a 22. 1. od 14 do 16,30

hodin 

Srdeãnû zveme v‰echny budoucí prvÀáãky
a jejich rodiãe

Termíny zápisů do 1. tříd

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250 otevírá ve ‰kolním roce 2009/2010 dvû tfiídy osmi-

letého a jednu tfiídu ãtyfiletého studijního cyklu. Tato státní ‰kola jiÏ 16 rokÛ poskytuje v‰e-

obecné stfiední vzdûlání potfiebné pro studium na vysoké ‰koly. Úspû‰nost absolventÛ gymná-

zia pfii pfiijímacím fiízení na v‰echny typy vysok˘ch ‰kol je v posledních letech 95 %.

Pfiijímací zkou‰ky na osmilet˘ studijní obor se budou konat 22. nebo 24. 4. a vybraní ucha-

zeãi budou studovat v budovû gymnázia v Horních Poãernicích nebo na deta‰ovaném praco-

vi‰ti na âerném Mostû. Studenti osmiletého studijního oboru budou pfiijímáni na základû zkou‰-

ky provedené formou SCIO-testÛ z matematiky, ãeského jazyka a obecn˘ch studijních

pfiedpokladÛ. Informace o podobû, obsahu a nároãnosti testÛ lze získat na internetov˘ch strán-

kách spoleãnosti Scio.

Na ãtyfilet˘ studijní obor, jenÏ bude otevfien pouze na novém deta‰ovaném pracovi‰ti ve

Vybíralovû ulici na âerném Mostû, budou studenti pfiijati na základû prospûchu v 8. a 9. roãní-

ku Z·. Termín konání pfiijímacího fiízení pro tento typ studia je 21. dubna. 

Pfiihlá‰ky ke studiu se jiÏ nepodávají prostfiednictvím základní ‰koly, ale pfiímo fiediteli gym-

názia v Praze 9 na adresu Chodovická 2250, 193 00 Praha 9 – Horní Poãernice, nejpozdûji do
15. 3. 2009. Dal‰í podrobnosti o pfiijímacím fiízení vãetnû kritérií tohoto fiízení na jednotliv˘ch

studijních oborech gymnázia lze získat na www.gymnchod.cz.

PhDr. Kvûta Pode‰vová, Gymnázium Praha 9

Jak se hlásit na gymnázium v Praze 14

Velk˘ úspûch mûly vánoãní trhy v Z· Hloubûtínská, uspofiádané pfied Vánoci v tûlocviãnû ‰koly. Dûti
prodávaly své v˘robky celé odpoledne a nad‰ení kupující ne‰etfiili slovy chvály. Pfii‰li nejen rodiãe
dûtí, ale i dal‰í obãané z Prahy 14, ktefií se o trzích dozvûdûli z na‰eho ãasopisu. foto: ves

PF 2009

08-15_P14  19.12.2008  12:28  Stránka 9



neziskovky a obãanská sdruÏení
10 • LEDEN 2009

Na‰e kluby jsou pro vás od ledna 2009
otevfieny takto: 

Jahůdka v úter˘ a ve stfiedu od 9 do 11

hodin, novû ve ãtvrtek od 15 do 17 hod,

v pátek od 9.30 do 11.30 hod. Jahůdková
školička pondûlí a ãtvrtek od 8 do12 hod.

Jahoda v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do

19 hod. Džagoda v pondûlí, stfiedu a pátek

od 15 do 20 hodin. Terénní pracovníky
Karolínu a Martina mÛÏete potkat na ulici

v pondûlí a ãtvrtek od 15 do 20 hodin. Více

informací o jednotliv˘ch klubech a aktuál-

ních akcích najdete na www.jahodaweb.cz
Tû‰íme se na vás!

JAHODOVÉ MENU

KCR 
Heřmánek

Vybíralova 969
Praha 14-âern˘ Most
www.prorodinu.cz
tel:773 605 228, 724 761 196

Zábava s dûtskou Divadelní scénou
âern˘ Most: pfiijìte se se sv˘mi dûtmi

pobavit a strávit pûkné sobotní dopoledne!

10. l. v 10 hod. Princezna na hrá‰ku – Dfie-

vûné divadlo. 24. l. v 10 hod. Flanelografie.

Novoroãní dárek pro Prahu 14: KCR
Hefimánek zve pfiátele dobré hudby na
koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET
pofiádan˘ 28. 1. od 20 hod. v Centru Wel-
come, Vybíralova 969, âern˘ Most. Máme
omezen˘ poãet míst, prosím, informujte
se vãas! Cena vstupenky 280 Kã. Kontakt:
www.prorodinu.cz, tel.: 724 761 196,
777 901 377. Dále doporuãujeme: Irské
tance – do konce ledna vyuãujeme zdarma

v‰echny vûkové kategorie! Skvûlá moÏnost

relaxace a zábavy, tanãení na prof. úrovni

(stfiedy od 18 hod.). PC kurzy pro dûti /
dospûlé / seniory – od února v CVVI (cent-

ru vefiejného internetu) pfii skupinû alespoÀ

5 zájemcÛ. Základy práce na PC, internet,

emaily, grafika, multimédia. kcr.herma-
nek@seznam.cz, www.prorodinu.cz, tel.
724 761 196, 777 901 377, 281 862 342

Dopolední programy: Novû pfiijímáme

dûti od 3 let do úterní ·koliãky Klubíãka
9–12 hod. (pfiihlá‰ení nutné). 

Jednorázové programy: 12. 1. V˘pra-
va do Mofiského svûta na V̆ stavi‰ti. Sraz

v 9.30 hod. na stanici Rajská Zahrada. 21. 1.
probíhá sociálnû stimulaãní skupina Hra-
jeme si a uãíme se s ptákem Zlobivákem,
28. 1. od 10.15 hod. Semináfi pro rodiãe.
V dobû jednorázov˘ch programÛ bude her-

na otevfiena bez omezení. 

Odpolední programy: pondûlí pravi-

deln˘ program: cviãení pro pfied‰kolní dûti
4–6 let 16–17 hod., zamûfieno na prevenci

vadného drÏení tûla a ploch˘ch nohou, roz-

voj obratnosti a koordinaãních cviãení. Pfiís-

pûvek: 30 Kã/cviãení. 

Veãerní programy: 20. 1. od 19 hod.

Savování na triãka – tvÛrãí veãer pro

maminky. Pfiijìte si vyrobit originální triã-

ko (pfiihlá‰ení nutné), cviãení s prvky jógy,
Beranice, Kavárniãka pro maminky,
Duchovní veãer – ve veãerních hodinách –

informace v Klubíãku. Tû‰íme se na v‰ech-

ny! Podrobné informace o akcích získáte na

níÏe uveden˘ch tel. ãíslech. 
Kontakt: 
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 

775 204 208
zástupce: Mgr. Lucie Pernicová 

777 596 163
pernicova.lucie@seznam.cz. 

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 Praha 9
âern˘ Most – pfiízemí,
vstup zahradou
E- mail:novakpm@volny.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

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

www.ddmpraha9.cz

Lojová krmítka 21. 1. od 16 do 18 hod.,
vûk 7–15 let. Dozvíte se nûco o krmení ptá-

kÛ v zimû a vyrobíte si lojové krmítko k zavû-

‰ení v pfiírodû. Cena akce 20 Kã. 

Básnûní aneb zaãátek básníkÛ na âer-
ném Mostû I., 14. 1. od 15 do 16 hod., vûk:
od 10 let. Maratón stolních her 13. 1. od
14 do 18 hod., vûk: 12–15 let. Hrát se bude

DOMINO, MIKÁDO, VùÎ, KVARTETO,

PR·Í a PEXESO. Nutná je rezervace pfie-

dem. Sobotní lyÏování – Pro dûti a rodiãe

jsme pfiipravili jednodenní lyÏování ve skia-

reálu Herlíkovice. Aktuální informace k ter-

mínÛm a cenû najdete na stránkách

www.ddmpraha9.cz. Tvofiivá mánie 19. 1.
od 14 do 18 hod. vûk: 7–14 let. Malování

Ïidlí v klubu Most spojeno s v˘zdobou kolem

klubu. Akce pro ãleny klubu Most. LyÏafi-
sk˘ tábor 1. 3.–8. 3. vûk: 10–16 let. Jizerské

hory, âesk˘ ·umburk. LyÏování i snowbo-

ard pro zaãáteãníky i pokroãilé, hry na snû-

hu, v˘let do okolí. Cena: 2850 Kã. KrouÏ-
ky na DDM âern˘ Most: od 19. ledna se

mÛÏete hlásit do zájmov˘ch krouÏkÛ na

2. pololetí. Informace na www.ddmpraha9.cz.

V̆ let do Aquaparku v Kolínû – 30. 1. (polo-

letní prázdniny – pouze pro plavce).

Na Mikulá‰skou besídku do Klubíãka na âerném Mostû pfii‰li tentokrát Mikulá‰, andûl a vel-

mi krotk˘ ãert z fiad studentÛ Gymnázia ·pitálská z Prahy 9. Herna MC Klubíãko YMCA Praha

praskala doslova ve ‰vech – se‰lo se 37 dûtí a 36 dospûl˘ch. Dûti zarecitovaly nûkolik fiíkanek

a pak uÏ do‰lo na pfiedávání mikulá‰sk˘ch balíãkÛ. Po nadílce Mikulá‰, ãert a andûl neode‰li, jak

to vût‰inou b˘vá, ale vmísili se mezi dûti a zaãali si s nimi hrát, prohlíÏet kníÏky a povídat si. Dûti

jim nabídly obãerstvení, chlubily se hraãkami a dokonce si i pohladily ãerta! text a foto: LP

Mikuláš mezi nejmenšímiMikuláš mezi nejmenšími

BB Klub
Rádi bychom vás pozvali na námi spolu-

pofiádan˘

LYÎA¤SK¯ KURZ 28. 2.–7. 3.
v Krkono‰ích, Dolní Lyseãiny (lyÏafiské

areály Îacléfi, Pec pod SnûÏkou, âerná hora). 

Pro studenty 14–19 let. Cena 2.590 Kã
zahrnuje ubytování a stravu v penzionu. 

Více informací: Pavel Trefn˘ 775 024 742,

bbklub@centrum.cz.
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UÏ se pomalu stává tradi-

cí, Ïe o.s. Zajíãek na koni

pofiádá pro dûti z Prahy14 pfii

zajímav˘ch pfiíleÏitostech je‰-

tû zajímavûj‰í akce. 5. pro-

since to byla Mikulá‰ská

nadílka, jíÏ pfiedcházelo diva-

délko v Galerii 14, pak pfiije-

li andûl s ãertem na koních

a Mikulá‰ rozdával dárky.

Byla to taková událost, Ïe si ji

pfiijela natoãit TV NOVA

a odvysílala to v hlavní veãer-

ní zpravodajské relaci.

text a foto: ves

neziskovky a obãanská sdruÏení
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Matefiské centrum Mot˘-

lek pfiipravilo nové kurzy
pfiedporodní pfiípravy,
které budou probíhat od

5. února do 12. bfiezna,

vÏdy ve ãtvrtek od 18 do 20 hod. 

Urãeny jsou pro partnery i jednotlivce, kte-

fií se chtûjí dobfie pfiipravit na pfiíchod dítûte.

Probûhne celkem ‰est setkání, která povede

porodní asistentka Markéta Drahotová, cer-

tifikovaná lektorka pfiedporodní pfiípravy.

Cena za cel˘ blok je 1000 Kã pro jeden pár.

Pfiihlásit se mÛÏete v prÛbûhu ledna na moty-

lek@motylek.org, nebo na tel. 736 260 663.

Pfiehled v‰ech pravideln˘ch aktivit Mot˘l-
ku najdete na www.motylek.org.
Nízkoprahov˘ klub Pacifik: ãtvrtek 15. 1.
spoleãné fiádûní v LetÀanském aquapar-
ku – budeme odcházet ve14 hodin od Paci-

fiku, plavání je zdarma, s sebou lístky na

MHD. Návrat kolem 18 hod., stfieda 21. 1.
filmov˘ klub – v˘let do Village Cinemas na

âerném Mostû. Film a ãas upfiesníme t˘den

pfiedem v klubu a na na‰em webu, ãtvrtek
22. 1. Bezpeãnû v klubu – mal˘ kurzík

o tom, jak se v klubu vyvarovat v‰ech rizi-

kov˘ch situací, od 15 hod.

Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû 
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
tel. 281 912 081, 775 964 765
www.motylek.org

Komunitní centrum

MOTÝLEK

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova 777
Praha 9-âern˘ Most

Dopolední ‰koliãka Pohádka pfiijímá pfii-

hlá‰ky na první ãtvrtletí. Po–Pá: 8–12 hod. Dûti

3–6 let.

Zimní rodinné veãery: Pá 9. 1. – 17 hod.

Tfiíkrálov˘ podveãer. Vysvûtlíme si tradici Tfií

králÛ, zazpíváme koledy.

Tatínkovská sobota: 24. 1. – 16–18 hod.

Tatínkové, nechte doma maminky a pfiijìte s dût-

mi k nám. âeká vás promítání, hry a zábava

v tatínkovské reÏii. 

Pravidelné odpolední aktivity: zaãíná zápis

na nové docházkové období únor–ãerven. Nov˘

rozvrh krouÏkÛ na www.vpohadce.cz.

Kontakt:
Jitka ·indeláfiová, tel. 739 03 44 35, 

jitka.sindelarova@vpohadce.cz

O nejlepší psí
výkon

V pofiadí jiÏ 9. Mikulá‰ské závody pod patro-

nací ·koFINU uspofiádala Základní kynologic-

ká organizace Kyje v prosinci o mikulá‰ském

víkendu. 18 závodních párÛ ve sloÏení pán + pes

soutûÏilo v základních zkou‰kách ovladatelnosti, základním minimu a podle mezinárodního zku-

‰ebního fiádu IPO 1 a IPO 3. V nejvy‰‰í kategorii IPO 3 zvítûzila jiÏ podruhé a putovní pohár si

udrÏela sleãna Horáková z Libnû s borderkolií jménem Bárt. Nejlep‰í v obranû a poslu‰nosti byla

fenka dobrmana Bennie s Václavem Sklenáfiem ze ZKO Kyje. Rotweiler Ing z chovné stanice

Vombat (na snímku) se s majitelkou Petrou RÛÏiãkovou umístili na 2. místû v IPO 1. Vidíte ho prá-

vû pfii zkou‰ce z obrany IPO 1. text a foto: ves

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

Obãanská inspirace zve dûti od 9 do 15 let,

které zajímá vznik filmu a rády malují, na

tvÛrãí dílny, které probûhnou v následující

víkendy: 24.–25. 1., 7.–8. 2. a 21.–22. 2.
Úãastníci se bûhem tfií víkendÛ nauãí základy

poãítaãové animace, v˘sledn˘ film bude pro-

mítán v praÏském kinû a na filmov˘ch pfie-

hlídkách. Dílny jsou díky podpofie Magist-
rátu zdarma! Pfiihlá‰ky a více informací ve

sdruÏení nebo na tel. 774 707 744. 

ZÁPIS do 2. pololetí krouÏkÛ a kurzÛ
Studia Inspirace zaãíná 12. ledna. Ve 2. pol.

pokraãují dle souãasného rozvrhu krouÏky flét-

ny a programy pro nejmen‰í (Sluníãka od 2,5

roku, Taneãky, Pastelka a ·ikulky od 3 let).

Bude zru‰ena v˘uka AJ pro dûti, roz‰ífií se

nabídka v˘uky na keyboard. Pfiesn˘ rozvrh
na na‰em webu. Srdeãnû zveme v‰echny dûti,

které by rády na‰ly program na odpoledne po

‰kole, do nového nízkoprahového klubu, kte-

r˘ bude otevfien kaÏdé pondûlí aÏ ãtvrtek od
14 do 18 hod. V pondûlí 2. 2. bude pfii pfiíle-

Ïitosti zahájení klubu hrát veselá kapela a kaÏ-

d˘ si vyrobí mal˘ dárek. Tû‰íme se na vás! 

Bezplatné sociálnû právní poradenství
Obãanské inspirace. Informace a objed-
návky do poradny na tel. 776 046 112,
281 918 473.

Čert a anděl na koni!Čert a anděl na koni!
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CVVI na začátek roku 2009 
připravilo nové počítačové kurzy:

Základy tvorby www stránek pomocí
zdrojového textu HTML (Co je to HTML,

základní znaãky v HTML kódu, tvorba zdrojo-

vého textu, formátování, obrázky na webov˘ch

stránkách, základy práce s odkazy, seznamy

a tabulky na web. stránkách – umístûní na inter-

netu).

Základy vytváfiení, úpravy a stfiihu videa
v programu Movie Maker (Popis a sezná-

mení s programem Movie Maker, moÏnosti

vyuÏití programu na úpravu videa, digitaliza-

ce videa (import videa, obrázkÛ a zvuku), stfiih

filmu (efekty, pfiechody a titulky videa) ,

dokonãení a uloÏení v˘sledného videa). 

Kurz je rozloÏen do 7 lekcí za cenu 400 Kã,

pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu

200 Kã. Kurzy budou zaãínat bûhem druhé

poloviny mûsíce ledna jedenkrát t˘dnû, ãas

a doba konání bude upfiesnûn dle zájmu a napl-

nûní jednotliv˘ch kurzÛ.

E-learning certifikát
CVVI dále nabízí e-learningové ‰kolení

s certifikátem pro zamûstnance, ktefií fiídí moto-

rové vozidlo v souvislosti s v˘konem své prá-

ce, kromû fiidiãÛ uveden˘ch v §48 písm. a) aÏ

d) zák.ã.247/2000 Sb. Tento kurz byl vytvofien

ve spolupráci se spoleãností G•Comp, zab˘-

vající se e-learningem a Auto‰kolou Jifií Dovr-

tûl. Získání tohoto certifikátu nabízíme za cenu

150 Kã. 

Zájemci se mohou hlásit pfiímo v Centru
vzdûlávání a vefiejného internetu nebo na tel.

ãíslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo
602 161 731 ãi mailem: horesovska@cvvi.cz,

mazurova@cvvi.cz.

informace
12 • LEDEN 2009

Centrum vzdělávání 
a veřejného internetu

Lucie v IKEA
V pfiedveãer svátku sv. Lucie, kdyÏ jsou

v seversk˘ch zemích krátké a tmavé dny, ve

·védsku probíhají oslavy „svûtla“. Podobné

oslavy pfiipravila u nás IKEA i zákazníkÛm

v obchodním domû na âerném Mostû, aby jim

pfiiblíÏila atmosféru ‰védského pfiedvánoãní-

ho období. PrÛvod „Lucií“ procházel celé odpo-

ledne s lampiãkami IKEOU, zpíval a rozdával

zázvorové perníãky. PrÛvod tvofiily dûti z pû-

veckého sboru âtyfilístek (na snímku) a veãer

pfii‰el zazpívat je‰tû ‰védsk˘ sbor Cantare ze

Stockholmu. Bylo to urãitû pfiíjemné zpestfiení

vánoãního nakupování pro v‰echny pfiítomné

náv‰tûvníky. text a foto: ves

Na mistrovství svûta ve stepu, konaném

v prosinci minulého roku v Nûmecku, se nám

moc líbilo. SoutûÏily jsme v nûkolika kategori-

ích: v té dûtské to byla velká formace a dívãí

duet a v kategorii dospûl˘ch se v triu pfiedsta-

vily b˘valé Ïákynû Z· Chvaletická. 

Jsme rády, Ïe jsme mohly nejen soutûÏit, ale

také vidût velkou pfiehlídku stepafisk˘ch ãísel

z mnoha koutÛ svûta. Sledovaly jsme pfii sou-

tûÏi stepafiky a stepafie z JiÏní Ameriky, Kana-

dy, USA, ale také samozfiejmû z Evropy, cel-

kem se MS zúãastnilo okolo 30 zemí. Jsme moc

rády, Ïe jsme nûco takového mohly zaÏít. Je to

ohromná zku‰enost, máme spoustu nov˘ch

nápadÛ a inspirace do nov˘ch ãísel, která nacvi-

ãujeme jako ãlenky klubu Hanny Dance pfii Z·

Chvaletická v Praze 14. 
Doufáme, Ïe pfií‰tí rok opût postoupíme

a budeme mít moÏnost se zúãastnit jiÏ 13. mist-

rovství svûta ve stepu.

Olga, Pavlína a Katefiina (Trio Ïen),
foto: archiv klubu Hanny Dance

Mistrovství světa ve stepu
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Kurzy znakového jazyka
Pevnost – âeské centrum znakového jazyka, o.s. nabízí T˘denní intenzivní kurzy ãeského

znakového jazyka 5x t˘dnû 4 vyuãovací hod. v termínech: 2. 2. – 6. 2. a 9. 2. – 13. 2. Dále kur-

zy ãeského znakového jazyka Jarní semestr 2009 VÏdy 2x t˘dnû dvû vyuãovací hod. v termínu:

16. 2.–17. 6. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky najdete na www.pevnost.com. MÛÏete faxovat na

283 892 700 a také kdykoliv telefonovat na 728 586 857.

PRAHA 14

MaÀákova 745, âern˘ Most

08-15_P14  19.12.2008  12:31  Stránka 12



Park U âeÀku – 7,5 milionu Kã
Peníze jsou urãeny na pfiípravu etapy 0001,

dokumentaci pro v˘bûr zhotovitele, inÏen˘rskou

ãinnost, zahájení etapy 0001, pfiípravu etapy 0003

(projektová dokumentace, inÏen˘rská ãinnost).

Rokytka – 3 mil. Kã
Jedná se o území od Hofiej‰ího rybníka podél

Rokytky aÏ k ulici Freyova. Toto území bude obsa-

hovat parkovou úpravu neformální, pfiirozené

skladby rostlin a stromÛ. âást území bude mít par-

kovou úpravu s okrasnou v˘sadbou. Kromû pû‰ích

a cyklistick˘ch stezek zde budou rÛzná zafiízení

pro sport (ragby, tenis, volejbal atd.), jezdeck˘

klub, sociální zázemí. RovnûÏ se poãítá s umístû-

ním nauãné stezky, lapidária a letního amfiteátru.

Cyklostezka, jejíÏ budování bylo zahájeno

v roce 2008 vykácením dfievin v rozsahu projektu,

bude dlouhá 3 150 m s Ïiviãn˘m povrchem. Sou-

ãástí této stavby bude i rekonstrukce dvou b˘val˘ch

Ïelezniãních mostÛ (Freyova, Podûbradská) a také

nov˘ most pfies Oceláfiskou ulici, nové pfiemostû-

ní ul. U Elektry a dvû lávky nad prÛjezdy k by-

tov˘m domÛm. V roce 2009 budou finanãní

prostfiedky pouÏity na realizaci lávek, vlastní cyk-

lostezky a sadové úpravy. Finanãní prostfiedky jsou

z operaãního programu financovaného EU.

Park Hloubûtín – 2 mil. Kã
Lokalita pod mosty (Hloubûtín, Za Horou) se

doãká parku rekultivací pozemkÛ v majetku hl. m.

Prahy. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2008

a finanãní prostfiedky na realizaci by mûly b˘t

poskytnuty z operaãního projektu strukturálních

fondÛ EU.

Technická vybavenost (TV) Kyje Hutû –
10 mil. Kã

Etapa 0004 zahrnuje ul. Nad Hutûmi, finanãní

prostfiedky jsou urãeny na dokumentaci pro územ-

ní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povole-

ní, dokumentaci pro v˘bûr zhotovitele a inÏen˘r-

skou ãinnost.

TV Jahodnice – 2 mil. Kã
Zb˘vá provést rekonstrukci v ul. Travná v dél-

ce cca 650 m. V roce 2009 bude zpracován pro-

jekt pro stavební povolení, projekt pro v˘bûr doda-

vatele a inÏen˘rskou ãinnost. Realizace bude

dokonãena v roce 2010.

TV Za Horou – 8 mil. Kã
V rámci této stavby jsou pfiipraveny rekon-

strukce komunikací Za Horou, Okrajová, Tfie‰Ào-

vá, ·vestková, Jednostranná a Aloisovská. Nut-

nost realizace této akce je vyvolána stavem tûchto

komunikací. Nové budou s bezpra‰n˘m povrchem

a stávající zástavba bude napojena na kanalizaci.

Dokonãení stavby bude v roce 2010.

TV Hloubûtín – 8 mil. Kã
Ve vazbû na v˘stavbu a rekonstrukci podzem-

ních inÏen˘rsk˘ch sítí v oblasti sídli‰tû Hloubûtín

je navrÏena rekonstrukce chodníkÛ a vozovek.

âástka je urãena na zpracování dokumentace pro

územní rozhodnutí a pro stavební povolení vãetnû

inÏen˘rské ãinnosti.

Rekonstrukce ul. PrÛmyslová 
(u Stavoservisu – Tiskafiská) – 2,5 mil. Kã

Celková rekonstrukce vozovky vãetnû pod-

kladních vrstev a zpevnûní plánû, vyrovnání obrub

a svodidel, vyãi‰tûní a v˘‰ková úprava vpustí

a inÏen˘rsk˘ch sítí, pfiedláÏdûní autobusov˘ch

zastávek. Finanãní ãástka je pouze pfiíspûvek mûs-

ta k penûzÛm ze státního fondu dopravní infra-

struktury.

Vysoãanská radiála – 40 mil. Kã
Do doby realizace severov˘chodní ãásti okru-

hu kolem Prahy bude Vysoãanská radiála plnit jeho

funkci, pfiedev‰ím v pfievádûní prÛjezdné dopravy

na vnûj‰í dálniãní sítû. Návrh rozpoãtu pfiedpo-

kládá ãerpání finanãních prostfiedkÛ na zb˘vající

majetkoprávní zaji‰tûní stavby, které je nezbytnû

nutné pro vydání posledního stavebního povolení

tak, aby bylo moÏné jiÏ realizovat stavbu v plném

rozsahu. Stavební práce jsou financovány ze stát-

ního fondu dopravní infrastruktury.

Mûstsk˘ okruh Pelc/Tyrolka–Balabenka –
20 mil. Kã

Byla zpracována vyhledávací studie, studie pro-

veditelnosti, dokumentace k oznámení zámûru

stavby v rámci procesu EIA. ¤e‰ení stavby je kom-

plikováno zejména nedostateãn˘m ‰ífikov˘m pro-

storem a blízkostí chránûného území Bílá Skála.

Souãasnû je komplikováno také odmítav˘m posto-

jem Mâ Praha 9 k pfiipojení mûstského okruhu na

navazující dosud nepfiipravovanou ãást Vysoãan-

ské radiály po ulici Kbelskou. Stavba bude vyÏa-

dovat dílãí zmûny územního plánu. Návrh rozpo-

ãtu zahrnuje náklady na projektovou a inÏen˘rskou

ãinnost, prÛzkumy a majetkoprávní záleÏitosti.

Lipnická – Ocelkova – 5 mil. Kã
Sledovan˘m cílem pfiípravy a realizace této

vefiejnû prospû‰né stavby je jejím vãasn˘m zprÛ-

jezdnûním redukovat prognózovan˘ nárÛst inten-

zity dopravy v uliãní síti obytné zástavby Kyjí –

Hutí po zprovoznûní mimoúrovÀové kfiiÏovatky

Vysoãanské radiály s ulicí Lipnickou. Vybudova-

né komunikaãní spojení o délce cca 1,1 km vyÏa-

duje v˘stavbu jednoho dráÏního mostu na trati âD

Praha – Lysá nad Labem. Pokraãující práce na

podání Ïádosti o vydání územního rozhodnutí.

Pfiedmûtem návrhu rozpoãtu na rok 2009 jsou

náklady na dal‰í ãást pfiípravné projektové doku-

mentace a zahájení stavby.

Komunikace Rajská zahrada – âD – 
1 mil. Kã

V rámci v˘stavby zastávky âD na Rajské za-

hradû vãetnû roz‰ífiení tratû o tfietí kolej dojde k pfie-

mostûní Chlumecké ul. lávkou pro pû‰í. Ta bude

spojovat stávající zástavbu, budoucí zastávku âD

a stanici metra Rajská zahrada. Stavba bude bez-

bariérová. Návrh rozpoãtu zahrnuje ãást nákladÛ na

investorskou a projektovou pfiípravu pro zaji‰tûní

stavebního povolení. Vût‰í ãást rozpoãtu hradí âD.

Pfiedpoklad zahájení v˘stavby je v roce 2010.

Vysoãanská radiála – úsek Mûstsk˘ okruh –
Kbelská – 3 mil. Kã

Pfiedmûtná ãást Vysoãanské radiály navazuje

na stavbu této radiály v úseku Kbelská – Novo-

packá a její realizace umoÏní pfievedení dopravy

smûfiující do centra z pfietíÏené sítû Vysoãan, Lib-

nû a Hloubûtína na nadfiazenou komunikaãní síÈ.

Jedná se o ãtyfipruhovou smûrovû rozdûlenou

komunikaci o délce cca 3,5 km. Kromû toho je

souãástí stavby mimoúrovÀová kfiiÏovatka Vyso-

ãanská pfiipojující na radiálu stávající Vysoãan-

skou ul. („estakáda“). Pfied napojením do uzlu

Balabenka je trasa radiály vedena v tunelu o dél-

ce cca 1 km. Stavba tohoto úseku Vysoãanské

radiály je podmínûna zprovoznûním Mûstského

okruhu v úseku Pelc/Tyrolka–Balabenka–·tûrbo-

holská radiála. Vzhledem ke komplikovan˘m koor-

dinanãním vazbám v uzlu Balabenka a nároãnos-

ti prÛchodu trasy radiály sloÏit˘m územím je navíc

nutno podrobnûj‰ím fie‰ením vytvofiit podmínky

pro prÛchodnost a projednání trasy, k níÏ dosud

trvá záporn˘ postoj Hygienické stanice hl.m. Pra-

hy a Mâ Praha 9. Rozpoãtovaná ãástka je urãena

na zaji‰tûní potfiebné projektové pfiípravy, tj. doku-

mentace k územnímu fiízení.

Balabenka–·tûrboholská radiála – 
20 mil. Kã

Stavbou vznikne komunikace Mûstského okru-

hu o délce cca 6 km. Bude vyÏadovat dílãí zmûny

územního plánu. Probíhá EIA (dokumentace je

podána na Ministerstvo Ïiv. prostfiedí). Návrh roz-

poãtu zahrnuje náklady na projektovou a inÏen˘r-

skou ãinnost, prÛzkumy a majetkové záleÏitosti.

investice
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Finanční prostředky pro Prahu 14
V listopadu 2008 byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy rozpoãet na rok 2009.

Vybral jsem z nûj nûkolik investiãních akcí, které mají souvislost, ãi se budou rea-
lizovat na na‰í mûstské ãásti. Nejsou to v‰ak investice ve‰keré, protoÏe mimo roz-
poãet hl. mûsta budou na na‰í mûstské ãásti investovat i jiné, mûstem více ãi ménû
fiízené organizace jako Dopravní podnik – rekonstrukce tramvajového tûlesa na
Podûbradské ul., PVS – v˘stavba vodovodÛ a kanalizací v Hloubûtínû, TSK – opra-
va povrchÛ komunikací a dal‰í. Miroslav Fronûk, starosta Mâ Praha 14

Trasa budoucí cyklostezky na b˘valém Ïelezniã-
ním mostû. foto: vok
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Koncem roku se v Brnû konalo mistrovství

âeské republiky v taekwondu, kterého se zúãast-

nilo 21 ‰kol a 380 soutûÏících ve ãtyfiech vûko-

v˘ch skupinách – Ïáci, juniofii, seniofii a vete-

ráni. Oddíl Sonkal z âerného Mostu do soutûÏe

vyslal 25 závodníkÛ, ktefií si vedli velmi úspû‰-

nû. O dva individuální tituly mistryÀ republiky

se zaslouÏily se Krist˘na Hudková v kategorii

juniorek B a Linda Deutschová – juniorka A (na

prvním snímku vlevo). Nejvût‰í ocenûní na son-

kaláky ov‰em ãekalo v samotném závûru, kdy

jim byl pfiedán pohár pro nejúspû‰nûj‰í ‰kolu

národního ‰ampionátu. Po dvou druh˘ch mís-

tech v letech 2003 a 2006 patfií Sonkalu pfiíãka

nejvy‰‰í. Dost dobr˘ dÛvod k náv‰tûvû jednoho

z tréninkÛ oddílu v tûlocviãnû Z· Vybíralova

i k rozhovoru s obûma mistrynûmi republiky.

Zaãnûme tou, o jejíÏ fiadû medailí z ME jsme

v Listech uÏ nûkolikrát psali, devatenáctiletou

studentkou informatiky v ekonomice Lindou

Deutschovou, která si na ‰ampionátu novû

vyzkou‰ela také roli rozhodãí v Ïákovsk˘ch sou-

bojích.

„V Brnû byla fantastická atmosféra, ve které

se mi podafiilo zvítûzit v MATSOGI (sportov-

ní boj s kontaktem – pozn. aut.) a TULech

(technické sestavy), stfiíbro jsem získala za 

T-Ki (speciální techniky pfieráÏení). A k tomu

jsme je‰tû byli nejlep‰í v sebeobranû, t˘mové

soutûÏi, která je pro diváky vÏdy nejatraktivnûj-

‰í, protoÏe tam závodnice bojuje proti dvûma

útoãníkÛm nebo útoãnicím. Sv˘m

zpÛsobem je to i urãitá exhibice, která nás

i publikum ohromnû baví. V této souvislosti mû

dost mrzí, Ïe republikov˘ ‰ampionát nemûl témûfi

Ïádnou publicitu, ale ono to bohuÏel platí o taek-

wondu obecnû, pfiitom takoví borci jako tfieba

„Mrak“ Honza Mraãek nebo „Ko‰tû“ Michal

Ko‰átko jsou mistry Evropy i svûta. V zahraniãí

o nich vûdí, tady je zná pár zasvûcen˘ch. V te-

levizi je taekwondo Popelkou, sponzofii zase bílou

vránou. Jinak mû teì kromû sportu ãekají matu-

rita a pfiijímací zkou‰ky na vojenskou ‰kolu, pak

bych chtûla odjet na rok do Spojen˘ch státÛ.

A kdo ví, tfieba se po návratu doãkám toho, Ïe

taekwondo se ve znalostech vefiejnosti pfiiblíÏí

jin˘m sportÛm.“

âtrnáctiletou blond˘nu Krist˘nu Hudkovou

ãeká je‰tû pár mûsícÛ ‰kolní docházky, a pak? 

„Chodím do Z· Vybíralova, kde se ve zdej-

‰í tûlocviãnû vûnuji uÏ pût let taekwondu a dosud

jsem to dotáhla k modrému pásku, coÏ je vrchol

juniorské kategorie B. TakÏe na tatami bych ráda

postoupila na Ïebfiíãku do kategorie A, která je

od ãerveného pásku. A ve studiu bych se chtû-

la dostat na stfiední hotelovou ‰kolu. Jinak na

âerném Mostû bydlím od narození, teì jsem si

sem z moravské metropole dovezla dvû zlata ze

soutûÏí MATSOGI, kde jsem postupnû porazi-

la pût soupefiek, a z T-Ki, navíc je‰tû stfiíbro

z TULÛ. V brnûnské hale byli nad‰ení diváci,

ktefií ocenili i na‰e t˘mové vystoupení v sebe-

obranû. Tenhle ‰ampionát fiadím mezi své dosud

nejúspû‰nûj‰í.“

Celkov˘ v˘ãet medailov˘ch ziskÛ Sonkalu

na MR v Brnû je ohromující, 19 zlat˘ch, 11

stfiíbrn˘ch a 9 bronzov˘ch medailí je skvûl˘m

v˘sledkem práce celého oddílu v ãele s trenéry

Ondfiejem Vrábelem (na snímku ve v˘fiezu)

a Theodorem ·edou. 

Více informací a fotografie najdete na

www.sonkal.cz

Sonkal s 19 zlatými

Nabídka cvičení
Také v roce 2009 nabízí TJ Sokol Jahodni-

ce vefiejnosti pravidelné cviãení v tûlocviãnû

v Bezdrevské ulici za parkem legionáfiÛ. Cvi-

ãení (napfi. power jóga, okinawské karate, dan-

ce aerobik, bodystyling, fit ball a dal‰í) i spor-

tovních her se mÛÏete zúãastnit kaÏd˘ podveãer

a veãer od pondûlí do ãtvrtku, v nedûli je na

programu step aerobik od 19 do 20.30 hod.

a v prvním mûsíci roku lze nav‰tívit i tzv. cvi-

ãící soboty 10. a 24. ledna dopoledne. Podrob-

né informace o rozvrhu najdete na www.tjso-

koljahodnice.cz, zkusit mÛÏete také e-mail

tjsokoljahodnice@seznam.cz, pfiípadnû telefo-

novat M. Kuãerové na 605 277 979 nebo J. BaÀ-

kové na 234 106 510. Nabídka pro dospûlé i dûti

je tak bohatá, Ïe si z ní urãitû vyberete.
stranu pfiipravil vok, foto: autor (4) a archiv
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LISTOPADÁNÍ mûlo na

na‰í ‰kole premiéru pfied dvûma

lety. Jednalo se tedy uÏ o tfietí veãer dílen zamû-

fien˘ na tvÛrãí aktivity – dílnu dramatickou,

v˘tvarnou, dílnu tvÛrãího psaní, nûkolik rozliã-

n˘ch dílen pro ‰ikovné ruce a poprvé i dílnu sta-

roãeské kuchyni. Cílem leto‰ního LISTOPADÁNÍ

zÛstalo i letos prÛfiezové téma „osobnostní a soci-

ální v˘chova“, dovednosti zamûfiené na rozvoj

mezilidsk˘ch vztahÛ – hlubok˘ proÏitek úãast-

níkÛ z tvorby a spolupráce, vytváfiení situací blíz-

kosti, sdílení, naslouchání rÛzn˘m názorÛm,

jejich respektování a oceÀování zajímav˘ch

nápadÛ. Vedoucí jednotliv˘ch dílen v duchu

úvodního úryvku z knihy Franti‰ka Nepila Stfie-

více z l˘ãí v jednotliv˘ch dílnách hledali cesty ke

kofienÛm, k Ïivotu lidí v 19. stol. ve mûstû i na

venkovû. Dílny probíhaly za svitu svíãek, tak,

jak se tehdy opravdu Ïilo a tvofiilo. Malí „spiso-

vatelé“ brky sepisovali pfiíbûhy lidí, jejichÏ pro-

fese byly v 19. století bûÏné, a dnes uÏ ãasto ani

netu‰íme, ãím se tito lidé zab˘vali. Úãastníci

„venkovské dílny“ v˘tvarné drali pefií, vyprávû-

li si pohádky K. J. Erbena a pak je ilustrovali.

V dal‰í dílnû si pak vy‰ili a nadran˘m pefiím napl-

nili minipol‰táfiek „do v˘bavy“. V dramatické

dílnû v téÏe dobû trénovali dal‰í úãastníci fiíkad-

la Josefa Lady. V„mû‰Èanském Ïivotû“ se pfii-

pravovali na ma‰karní bál – vytvofiili si ‰kra-

bo‰ky, lampiony a nauãili se valãíkov˘ krok.

V˘kony jednotliv˘ch skupin odmûnili diváci

potleskem. V‰ichni si v závûreãném tichu

pochutnali na ãerstvû upeãeném peãivu a staro-

ãesk˘ch koláãích, jimiÏ do prezentace pfiispûla

dílna staroãeské kuchynû. V následujících dnech

se k LISTOPADÁNÍ vracíme v hodinách. Sho-

dujeme se, Ïe umûní vytvofiit pro druhé pohodu,

pomáhat si, vyslechnout názor a odpovûdût, pfii-

pravit pro nûkoho obãerstvení – tfieba drobnost,

ale se sváteãní náladou, je dovednost, která se

nám v‰em v bûÏném Ïivotû mÛÏe velmi hodit. 

Jaroslav Soukup, Z· Chvaletická

‰kolství, inzerce
LEDEN 2009 • 15

Pozvání na koncerty
ZUŠ

Do sálu ZU· v Ratibofiické ul. V Horních

Poãernich vás zveme na:

Koncert ÏákÛ klavírní tfiídy Marie
J. Kuãerové – 9. 1. v 17 hod.

III. Hudební veãer – 19. 1. v 18 hod. 

Koncert ÏákÛ hobojové a flétnové tfiídy
V. Valá‰kové – 21. 1. v 18 hod.

Koncert ÏákÛ houslové tfiídy M. Müllero-
vé – 22. 1. v 18 hod. 

Koncert ÏákÛ keyboardové tfiídy V. Mila-
berské – 28. 1. v 17.30 hod.

Erika Boucharechasová z âerného Mostu,
nav‰tûvující pûveckou tfiídu M. BachÛrkové
ZU· v Horních Poãernicích, se zúãastnila loni
v listopadu mezinárodní pûvecké soutûÏe Olo-
mouc 2008. Ze 36 soutûÏících Erika získala
krásné 3. místo. Blahopfiejeme. LZ

LISTOPADÁNÍ

• Ordinace MUDr. Peterkové t.ã. pfiijímá nové
pacienty. Nabízíme kompletní péãi praktického léka-

fie pro dospûlé, akupunkturu, homeopatii a poradnu

pro v˘Ïivu. Tel: 281 866 142. 1/17
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)

tel.: 603 242 133

Praha 2 Bělehradská 36

tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 

(vchod orientován z náměstí Interbrigády)

tel.: 224 317 142

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)

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

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425

tel.: 603 242 133, 271 960 649

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)

Masarykovo nám. 1778

tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081

e-mail: I.spilka@volny.cz

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

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

Předváděcí střediska:

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat fie‰ení u‰ité pfiímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfií-
ní 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 nachá-
zejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design. 

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

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

Předváděcí střediska:

Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavfie podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus, 

dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pfiede‰lém bûÏném roce. 
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH

,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera).

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: DE, PÚ MZDY, DPH, DANù,

REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,

ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH

DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na druhé pololetí
‰kolního roku 2008–2009
v˘uku angliãtiny
pro dûti od 4 do 16 let:

Na‰í pfiedností jsou: 

� malé skupinky po 4–6 Ïácích

� kvalifikovaní a zku‰ení lektofii

� spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice

a v˘ukové materiály

V̆ uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.

Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí

V˘uka angliãtiny pro dospûlé:
� skupinky 4–6 posluchaãÛ

� dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce

� velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály

Cena: 4 500,– Kã pfii v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.

Uãebny: Metro Rajská zahrada-Praha 9, 
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem

Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29, 

www.skolarybicka.cz

UZÁVùRKA inzerce a pfiíspûvkÛ

do ã. 2/2009 je 15. 1. 2009

Soukromá střední odborná škola s tradicí
zařazená do rejstříku škol s akreditací 
pro udělení mezinárodně platného certifikátu ECDL

nabízí pro školní rok 2009/2010 tyto studijní obory:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

� čtyřleté denní studium (pro absolventy ZŠ) zaměření: výpočetní
technika nebo podnikání

PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA

� 2leté denní nástavbové studium (pro absolventy SOU)

� 3leté dálkové nástavbové studium (pro absolventy SOU)

JAZYKOVÉ KURZY pro začátečníky a mírně pokročilé 
(anglický jazyk a německý jazyk)

Zahájení výuky: 06. 01. 2009

� Škola žádá o schválení nových studijních oborů 
pro šk. r. 2009/2010:

� Ekonomika a podnikání (pětileté dálkové studium) 

� Informační technologie (čtyřleté denní studium, pětileté dálkové
studium)

� Management cestovního ruchu (čtyřleté denní studium, pětileté
dálkové studium)

Den otevřených dveří 14. 01. 2009 od 13.00 do 17.00 hodin

Adresa školy:
Praha 8-Karlín, Pernerova 383/29

tel. 281 863 044
e–mail: praha@1kspa.cz

webové stránky: www.1kspa.cz, www.1kspa.cz/praha

PF 2009

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

www.svobodaanejtek.wz.cz

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708

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

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

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZARLYÎE

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-

vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zde-

vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû

obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakou-

koli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,

zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném,

privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhrad-

ní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na

vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned

a v hotovosti, tel.: 222 941 032. 1/02

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.

Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155. 1/06

• Dûtsk˘ second hand: pro malé i velké nabízí

zimní bundy-kombinézy-kabátky-overaly-svetry-

ãepice a velk˘ v˘bûr ostatního zboÏí. Tû‰íme se na

vás u Kyjského rybníka, Tálínská 1038, otevírací

doba: po–pá 13.30–17.30, prodej mimo otevírací

dobu moÏn˘ po domluvû na tel: 604 838 185. 1/15
• ¤ez ovocn˘ch stromÛ. 736 604 804. 1/10

• Pronajmu nebytov˘ prostor 50 m2, tel. 606

122 394, P.9-Jahodnice, ul. Doubecká. 1/12
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Zaãátkem prosince se v rekonstruovaném JR

Clubu Bowling v Kyjích konal dal‰í turnaj

o pohár starosty Prahy 14. Byla to premiérová

akce a první zatûÏkávací zkou‰ka nového povr-

chu i moderního technického zafiízení americ-

kého v˘robce BRAUNSWICK. Jako pfii kaÏ-

dé premiéfie se i tady je‰tû nûjaké ty „mu‰ky

vychytávaly“, ale na v˘konech soutûÏících to

znát nebylo. V‰ichni si pochvalovali je‰tû nepo-

skvrnûn˘ povrch ãtyfidráhy i zbrusu nové kou-

le. Nejvíc samozfiejmû ti nejlep‰í. Mezi Ïena-

mi to byla na tfietím místû Zuzana Per‰lová se

ziskem 538 bodÛ z pûti her a Libu‰e Rejma-

nová s Jaroslavou Vaníãkovou, které „nakou-

lely“ shodnû 619 bodÛ. V dramatickém „roz-

hozu“ dosáhla prvnû jmenovaná sedmiãku a její

z vítûzství se radující soupefika plnou desítku.

V muÏích zvítûzil Antonín Kitler s úctyhodn˘-

mi 836 body z pûti her pfied Jaroslavem SníÏ-

kem (747) a Janem KaÀkou (736 bodÛ). Ti, co

neuspûli, mají ‰anci na zlep‰ení uÏ za mûsíc,

protoÏe dal‰í turnaj o pohár starosty Prahy 14

bude v Kyjích na programu uÏ druh˘ únorov˘

den. vok, foto: ves

Vánoãní akademie Fit studia D se odehrá-

vala na jevi‰ti divadla v Horních Poãernicích

a bylo to opravdu vyvedené pfiedstavení, kte-

ré hledi‰tû hodnû ãasto odmûÀovalo boufiliv˘m

potleskem. V prvním dûjství se dvakrát pfied-

stavili pfiípravka, dûti i kadeti, s loÀskou sesta-

vou se rozlouãila Katka Kuãerová, naopak tu

leto‰ní v premiéfie pfiedvedla Nella ·imkovská.

Po pfiestávce publikum boufilivû aplaudovalo

sólovému vystoupení Moniky Krajãové a Dana

Komarova (na snímku), vicemistrÛ svûta z roku

2007, poté tleskalo vyhlá‰ení nejlep‰ích závod-

níkÛ Fit studia D a s úÏasem sledovalo spo-

leãnou skladbu seniorek s juniorkami, aby se

vzápûtí tucet vylosovan˘ch divákÛ pfiesunul

z hledi‰tû na jevi‰tû, kde pfii tro‰ku odlehãe-

ném pfiekvapení veãera absolvoval opravdov˘

závod s ãísly, hudbou, pfiedcviãováním, dût-

sk˘mi rozhodãími, v˘sledky i cenami v podo-

bû nedávno vy‰lé publikace Praha 14 ve foto-

grafii. Dal‰ím vrcholem vydafieného pfiedsta-

vení byla v onom pfiedvánoãním ãase aktuální

sestava kadetÛ s názvem Mrazík a spoleãné

rozlouãení. Zcela zaplnûné jevi‰tû i hledi‰tû se

pfii hodnû dlouhé vzájemné dûkovaãce louãily

s rokem 2008 a pfiály si v tom roce leto‰ním

jen to nejlep‰í.

text a foto: vok 

Aerobik v divadle

P.F. 2009

Premiéra na bowlingu
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UÏ sedmadvacát˘ roãník Vánoãní ceny Prahy v synchronizovaném pla-

vání byl bûhem mikulá‰ského víkendu k vidûní v hloubûtínském bazénu.

SoutûÏilo se ve v‰ech disciplínách, na programu byly sóla, dua, t˘my

i kombinované sestavy star‰ích ÏákyÀ a seniorek. Jako tradiãnû soutûÏ

zdobil vysok˘ poãet zúãastnûn˘ch státÛ (13) i klubÛ (31), jako tradiãnû

se tû‰ila znaãnému diváckému zájmu (‰koda, Ïe kapacita ochozu je dost

omezená) a jako tradiãnû na v‰e z pozice fieditelky závodu dohlíÏela Kate-

fiina Vostárková. Tu jsme také poÏádali o struãné hodnocení tfiídenního

klání.

„Ná‰ závod se koná v ideálním termínu, kdy mu nekonkurují podni-

ky podobného charakteru, dále mají na rozhraní dvou sezón závodnice

ideální pfiíleÏitost k premiérovému vyzkou‰ení nov˘ch sestav a v nepo-

slední fiadû je to pomûrnû hojné spojování soutûÏe s náv‰tûvou pfiedvánoãní

Prahy. Proto je zájem znaãn˘, tfieba Japonky uÏ tady byly poãtvrté a moc

si pochvalovaly atmosféru, plynul˘ prÛbûh závodu i celkovou organiza-

ci. To ãlovûka z úst reprezentantek náro-

da známého svou precizností i ve zdánli-

v˘ch maliãkostech opravdu moc potû‰í.

Velk˘ dík za to patfií hlavnû Kvûtû Ptáko-

vé, která mûla ve‰kerou organizaci na sv˘ch

bedrech, pfiihlá‰kami poãínaje, pfies ubytování

jednotliv˘ch v˘prav aÏ po technické zaji‰tûní závodu.

K tomu stovky mailÛ a telefonátÛ i desítky na místû fie‰en˘ch poÏadav-

kÛ. Opravdu bez Kvûty si tenhle podnik nedokáÏu pfiedstavit, zvládla to

jako kaÏdoroãnû v˘bornû. Odmûnou jí byla spokojenost zahraniãních

a domácích klubÛ i v˘sledky dûvãat z na‰eho oddílu SK Neptun, která se

v nabité konkurenci opravdu neztratila. Kompletní v˘sled-

ky a desítky fotografií mohou ãtenáfii ListÛ Pra-

hy 14 najít na na‰ich stránkách www.skne-

ptun.cz.“    vok, foto: Ondfiej Cibulka

Spokojené akvabelySpokojené akvabely
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