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Kyjskou farnost v lednu nav‰tívil kardinál
Miloslav Vlk (blíÏe na str. 17). foto: ves
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KaÏdoroãnû jsou nejvût‰í ‰kolní událostí druhé poloviny ledna zápisy do

prvních tfiíd. Letos jsme do uzávûrky ListÛ stihli nav‰tívit

zápisy ve dvou základních ‰kolách – Hloubûtínská a Chva-

letická. Do Hloubûtína pfii‰la za budoucími prvÀáãky

i místostarostka Jitka Îáková s vedoucí odboru ‰kol-

ství Mâ Praha 14 Alenou Naidrovou (na snímku

dole). V Z· Chvaletická kromû nás fotografoval

i fieditel ‰koly Josef Knepr, takÏe si tady budoucí

prvÀáãci chvíli pfiipadali jako nûjaké celebrity. Tak

snad jim to pfiineslo ‰tûstí do jejich budoucího

‰kolního Ïivota. A do tfietice jsme dostali fotogra-

fii ze Z· Gen. Janou‰ka, kam dorazila k zápisu

tfietí a zatím nejmlad‰í trojãata z Prahy 14 Krist˘n-

ka, Adélka a Lucinka Sejkorovy. Na‰i zápisovou

fotoreportáÏ doplÀuje snímek vpravo dole z pfiedzá-

pisu do prvních tfiíd v Z· ·imanovská v Kyjích. Tam

na pfied‰koláky ãekalo pfiekvapení v podobû setkání s Fer-

dou a Beru‰kou.         text a foto: ves, j‰ a Eva Jifiíková (1)

V hlavní roli předškoláciV hlavní roli předškoláci
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 55. jednání dne 19. 12. 2008
Rada mimo jiné

Seznámila se s návrhem zmûny Statutu hl. m.

Prahy v oblasti informatiky. Souhlasila s navr-

Ïen˘mi zmûnami a doporuãila, aby zástupci

mûstsk˘ch ãástí byli zastoupeni v orgánu hl. m.

Prahy pro rozvoj informatiky.

• Návrh zmûny statutu vychází vstfiíc poÏadav-

ku na zv˘‰ení komunikace a koordinace mezi

hl. m. Prahou a mûstsk˘mi ãástmi. V souãas-

nosti je tato spolupráce nedostateãná a existuje

nebezpeãí neefektivního nakládání s prostfied-

ky i kapacitami. NavrÏené zmûny umoÏÀují

mûstsk˘m ãástem vyjadfiovat se ke koncepci

rozvoje informaãních systémÛ pro potfieby hl. m.

Prahy a na druhé stranû je uloÏena povinnost

mûstsk˘m ãástem pfiedkládat k posouzení, zda

investiãní zámûry v oblasti informatiky jsou

v souladu s touto koncepcí.

Souhlasila se zvefiejnûním zámûru na proná-

jem ãástí pozemkÛ v k. ú. Kyje, Hloubûtín a âer-

n˘ Most spol. RENGL, s.r.o. za úãelem umístûní

a provozování propagaãnû-informaãních pla-

kátovacích ploch.

Souhlasila s podáním Ïádosti o poskytnutí dota-

ce z rozpoãtu hl. m. Prahy na poskytování soci-

álních sluÏeb na území jednotliv˘ch mûstsk˘ch

ãástí Praha 1–22 v roce 2009.

• V rámci tohoto programu hl. m. Praha pfie-

rozdûlí mûstsk˘m ãástem 1 aÏ 22 celkem

19 000 000 Kã. Poskytnuté finanãní prostfied-

ky musí dané mûstské ãásti rozdûlit poskytova-

telÛm sociálních sluÏeb v rámci svého správní-

ho obvodu pouze na urãité sociální sluÏby,

jejichÏ poskytovatelé jsou drÏiteli registrace nej-

pozdûji k 31. 12. 2008. Do tohoto programu se

Mâ Praha 14 zapojuje, neboÈ finaãní prostfied-

ky jsou urãeny na financování tûchto sluÏeb:

peãovatelská sluÏba, nízkoprahová zafiízení pro

dûti a mládeÏ, sociálnû aktivizaãní sluÏby pro

seniory a osoby se zdravotním postiÏením.

Souhlasila s bezúplatn˘m pfievodem movitého

majetku Mâ Praha 14 (nûkteré pfiedmûty z vyba-

vení kuchynû na b˘valé Z· v Pilské ul.) na pfiís-

pûvkové organizace zfiízené Mâ Praha 14 (jed-

ná se o M· Kostlivého, M· Vybíralova 968 a Z·

Chvaletická).

Na svém mimořádném jednání dne
8. 1. 2009 Rada mimo jiné

Schválila úpravu schváleného rozpoãtu Mâ

Praha 14 na rok 2009.

• DÛvodem této úpravy bylo nav˘‰ení rozpoãtu

Mâ Praha 14 o 422 000 Kã. O tuto ãástku byla

hl. m. Prahou dodateãnû nav˘‰ena pÛvodnû

schválená dotace na v˘kon státní správy v Pra-

ze 14 v roce 2009. Aktualizovaná dotace od

hl. m. Prahy na v˘kon státní správy tak ãítá

109 898 000 Kã.

Seznámila se s návrhem Komunitního plánu

sociálních sluÏeb ve správním obvodû Praha 14.

Dále povûfiila komisi pro komunitní plánování

zaji‰tûním vefiejného projednání tohoto návrhu

s obãany Prahy 14.

• Návrh Komunitního plánu sociálních sluÏeb

jako strategick˘ dokument urãuje vizi a priori-

ty rozvoje Mâ Praha 14 a Mâ Praha – Dolní

Poãernice (obû tyto mûstské ãásti tvofií jeden

správní obvod Praha 14) v sociální oblasti

a definuje kroky, které je tfieba uãinit k jeho rea-

lizaci v praktickém Ïivotû. Komunitní plán byl

tvofien za úãasti zástupcÛ vefiejnosti, nyní je

dÛleÏité, aby zpracovatelsk˘ t˘m získal zpût-

nou vazbu od obãanÛ Prahy 14. Proto v mûsíci

lednu a únoru probûhne projednání materiálu

na vefiejném setkání v Galerii 14 a rovnûÏ bude

zvefiejnûn na webov˘ch stránkách Mâ Praha 14

(www.praha14.cz). Nejpozdûji v mûsíci bfieznu

v˘sledn˘ materiál posoudí komise pro komu-

nitní plánování. Následnû bude materiál pfied-

loÏen Radû a nejpozdûji v mûsíci ãervnu Zastu-

pitelstvu Mâ Praha 14.

Na svém 56. jednání dne 13. 1. 2009
Rada mimo jiné

Vzala na vûdomí oznámení podle § 6 zákona

ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní

prostfiedí, zámûru „SOKP-Stavba 510 Satalice

– Bûchovice”, oznamovatele ¤editelství silnic

a dálnic âR.

PoÏaduje:
1. v dokumentaci posouzení vlivÛ zámûru,

jehoÏ charakteristikou je zkapacitnûní úseku

SOKP Satalice – Bûchovice ze 4 jízdních pru-

hÛ na 6 pruhÛ pro v˘hledovou dopravní zá-

tûÏ 2015 tj. maximální pfievedení transitní dopra-

vy z vnitfiních ãástí komunikaãního systému

hlavního mûsta na nadfiazenou síÈ, hledat variant-

ní fie‰ení s cílem minimalizovat jednotlivé vli-

vy zámûru na Ïivotní prostfiedí 

2. podrobné zpracování hlukové studie se zamû-

fiením na porovnání variantních fie‰ení zkapa-

citnûní úseku s nulovou variantou tak, aby byly

dodrÏeny hygienické limity hluku, u objektÛ

s nadlimitními hodnotami navrhnout dostateã-

ná protihluková opatfiení

3. do hlukov˘ch posouzení zahrnout i území

budoucího „Rekreaãního parku U âeÀku“

4. podrobné zpracování rozptylové studie s hle-

dáním takového návrhu úprav zkapacitûní, aby

se realizací zámûru nezvy‰ovala imisní zátûÏ

v okolí stavby

5. doplnit do kap. C. II.1 – kvalita ovzdu‰í,

z projektu ENVIS 4 i údaje pro pfiilehlé území

Mâ Praha 14 

6. optimalizovat fie‰ení úprav na SOKP (silniãní

okruh kolem Prahy) v dotãeném úseku, aby se

minimalizoval negativní vliv na cenná pfiírodní

spoleãenstva

7. doloÏit v pfiípadech sníÏení poãtu mimoú-

rovÀov˘ch kfiiÏovatek (o kfiiÏovatky s Chlu-

meckou, Na Vinici a âeskobrodskou) nebo rea-

lizace omezen˘ch pfiipojení dopad zatíÏení na

stávající komunikaãní síÈ v ‰ir‰í oblasti, vãetnû

zátûÏov˘ch v˘poãtÛ a to ve v‰ech variantách

Schválila vyjádfiení ke zmûnû umístûní stavby

prodejny potravin Praha-Jahodnice.

• V dokumentaci k Ïádosti o zmûnu umístûní

prodejny byly zji‰tûny nedostatky jak z hledis-

ka nedodrÏení podmínek pÛvodního rozhodnutí

a souladu s územním plánem (pfiedev‰ím koefi-

cientu zelenû), tak i z hlediska nedodrÏení vy-

hlá‰ky o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na

v˘stavbu v hl. m. Praze, a to v rámci fie‰ení

dopravy v klidu a vazeb na ‰ir‰í okolí.

PoÏadavky Mâ 
Doplnit dokumentaci o v˘poãet koeficientu zele-

nû v souladu s metodick˘m pokynem k ÚPn

a dodrÏet KZ min. 0,55; v˘poãet bude prÛkaz-

n˘ a ovûfiiteln˘, vãetnû odkazu na grafickou ãást. 

• doporuãuje pfiemístit stání pro vozidla osob

s omezenou schopností pohybu a orientace

z v˘chodní ãásti areálu na plochu k pfiíjezdu do

areálu z ul. Lomnická

• volné zelené plochy (u vjezdu a v cípu u v˘-

chodní ãástí první parkovací fiady) doplnit

o vzrostlou zeleÀ

• vyfie‰it bezpeãn˘ provoz chodcÛ na pfiecho-

dech mezi jednotliv˘mi parkovacími fiadami

a dále u hlavního vstupu do prodejny technic-

k˘m opatfiením 

• doplnit situaci o pfiechod pro chodce-cyklisty

v místû styku s novou úãelovou komunikací od

ul. âeskobrodské

Schválila ukonãení vyhodnocení nabídek, obdr-

Ïen˘ch v termínu od 19. 10. do 19. 11. 2007 ke

zvefiejnûnému zámûru na prodej pozemkÛ parc.

ã. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1 a 84/2, v‰e v k. ú.

Kyje–Broumarská sever + jih, bez v˘bûru nej-

vhodnûj‰í nabídky a od tohoto zámûru odstou-

pit.

Souhlasila s vypsáním konkurzu na funkci fiedi-

telky/fieditele M· Korálek na âerném Mostû.

Souhlasila s vypsáním konkurzu na funkci fiedite-

le/fieditelky Z· Bfií VenclíkÛ na âerném Mostû.

Komise bezpečnostní 
a protidrogová (17. 12.)

Komisi se pfiedstavil její nov˘ ãlen npor. Bc.

Václav ·vihel za Policii âR. V souãinnosti s po-

licií bude Ïivnostensk˘ odbor ÚMâ Praha 14
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01-07_P14  27.1.2009  8:34  Stránka 3



zpravodajství z radnice
4 • ÚNOR 2009

dvoustranu pfiipravil: j‰ a vok

Kurzy plavání a akvabel
V hloubûtínském bazénu zaãínají v únoru

dal‰í pûtimûsíãní kurzy základního, zdokonalo-

vacího a kondiãního plavání, dále plavání pro

rodiãe s dûtmi a kurzy akvabel. Zápisy do nich

probíhají od pondûlí do ãtvrtku v 10 aÏ 12 hod.

a odpoledne od 15.30 do 17.30 hodin, a to aÏ

do naplnûní kapacity. Zdej‰í voda je pfiisolova-

ná a má teplotu 27 stupÀÛ. Dal‰í informace vám

ochotnû sdûlí Dana Kratochvílová s Katefiinou

Vostárkovou (281 864 012) nebo Kvûta Ptáko-

vá (607 749 576). vok

Zkusíte to?
Triatlonov˘ oddíl TRI SKI Horní Poãernice

ve spolupráci s Holmes Place (nûkdej‰í Facto-

ry Pro v CâM) vyhla‰ují dlouhodobou soutûÏ

pro druÏstva sportovcÛ z Prahy 9 a okolí. V prv-

ním pololetí leto‰ního roku probûhnou 3 závo-

dy, kter˘ch se budou moci zúãastnit amatéfii,

tvofiící druÏstva – ‰tafety. Prvním závodem bude

sálov˘ triatlon, kter˘ se uskuteãní v bfieznu

v Holmes Place. Jednotlivé disciplíny, tedy pla-

vání, cyklistika a bûh probûhnou v pfiíjemném

prostfiedí bazénu, na cyklotrenaÏérech a bûhát-

kách. Druh˘m závodem bude jiÏ tradiãní 9. roã-

ník Poãernického duatlonu 17. kvûtna v Hor-

ních Poãernicích. A tfietí podnik se uskuteãní

v Poãernickém rybníku a pfiilehlém parku v Dol-

ních Poãernicích 28. ãervna 2009. Pro nejlep‰í

druÏstva budou pfiipraveny ceny, i kdyÏ nejvût-

‰í v˘hrou pro v‰echny asi bude urãitû úspû‰né

absolvování tûchto nároãn˘ch závodÛ. PrÛbûÏ-

né informace a pravidla mÛÏete uÏ nyní sledo-

vat na webov˘ch stránkách Holmes Place a TRI

SKI Horní Poãernice. vok

TJ Sokol Jahodnice zve v‰echny zájemce

o zv˘‰ení fyzické a psychické kondice k náv‰tû-

vû tzv. cviãících sobot, jejichÏ mottem v lednu

bylo plnit novoroãní pfiedsevzetí. Dal‰í cviãení

se uskuteãní v tûlocviãnû jednoty za Parkem ãsl.

legionáfiÛ (zast. bus 109, 110 a 208) sobotní

dopoledne 14. a 28. února. Podrobné informa-

ce o dal‰ích akcích a pravidelném rozvrhu nalez-

nete na webov˘ch stránkách www. tjsokolja-

hodnice.cz. vok

Chcete si zacvičit?Chcete si zacvičit?

organizovat kontroly restauraãních zafiízení,

zamûfiené na podávání alkoholu mladistv˘m,

v˘herní automaty a jinou toxikomanii. Komi-

se byla seznámena se zámûrem, jak zapojit sou-

krom˘ sektor do preventivních aktivit Mâ Pra-

ha 14. Napfiíklad na jin˘ch mûstsk˘ch ãástech

jiÏ pracují „podnikatelské kluby“, které pod-

porují urãité aktivity v místû svého podnikání. 

Komise kultury a aktivit volného
času (15. 12.)

Komise byla seznámena s nov˘m systémem

grantového fiízení pro rok 2009 a 2010 a dále

s nov˘mi fakty, t˘kajícími se revitalizace Kul-

turního centra ·imanovská v Kyjích (uzavfiení

smlouvy s dodavatelem, pfiedání staveni‰tû, dél-

ka trvání stavebních prací).

Komise pro výchovu a vzdělávání
(12. 1.)

Jednání komise probûhlo na M· „Obláãek“

·ebelova 874, kde se seznámila s provozem této

M·. Komise velice kladnû hodnotila vybavení

M·. KaÏdá tfiída má podle nástûnné kresby svÛj

název napfi. Mofie, Les, Hospodáfiství. M· má

fiadu krouÏkÛ, pofiádá ‰koly v pfiírodû, v˘stavy

dûtsk˘ch prací v Galerii P-14, vydává vlastní

ãasopis. Komise nominovala pí Kozohorskou

do konkursní komise na místo fieditelky M·

Bobkova a Ing. Pickovou do konkursní komi-

se na místo fieditele Z· Bfií VenclíkÛ. 

Poznámka: Usnesení odborn˘ch komisí
Rady jsou pouze doporuãující a nejsou pro
Mûstskou ãást Praha 14 závazné. 

Stavbaři se činí
Po rozpaãitém rozjezdu rozsáhlé rekon-

strukce Kulturního domu v Kyjích nabraly

práce uvnitfi objektu uÏ to správné stavbafiské

tempo. Po vyklizení areálu pfievládá v sou-

ãasnosti demoliãní ãinnost, i kdyÏ uÏ jsme tady

zaznamenali také zednické práce na nové

podobû polyfunkãního objektu. Mezinárodní

t˘m firmy Elizza s.r.o. se opravdu ãiní a my

vás o tempu rekonstrukce budeme v Listech

prÛbûÏnû informovat. text a foto: vok

Rada městské části Praha 14
vyhlašuje konkurzní řízení na 

funkci ředitele Základní školy,
Praha 9 – Černý Most, Bří. Venclíků 1140 

s předpokladem nástupu 

1. srpna 2009.
Bližší informace naleznete na adrese: 

www.praha14.cz v odkazu úřední deska.

Případné dotazy 
na telefonu 281 005 215 

Mgr. Alena Naidrová, 
vedoucí odboru školství, 

e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz

Rada městské části Praha 14
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 

ředitele Mateřské školy Korálek,
Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766

s předpokladem nástupu 

1. srpna 2009.
Bližší informace naleznete na adrese:

www.praha14.cz v odkazu úřední deska.

Případné dotazy 
na telefonu 281 005 215 

Mgr. Alena Naidrová, 
vedoucí odboru školství, 

e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz
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na‰i zastupitelé

Co podstatného vám dalo studium a vzdû-
lání do Ïivota?

Plno teoretick˘ch znalostí, z nichÏ nûkteré

jsem neuplatnila dodnes, krásné roky bez vel-

k˘ch starostí – prodlouÏené mládí, a hlavnû plno

pfiátel. Vût‰inou o sobû víme dodnes. 

Jak se vám líbí na âerném Mostû, kde
s rodinou Ïijete od úplného zaãátku tohoto
sídli‰tû?

Se sídli‰tûm jsem se od kvûtna 1981 oprav-

du sÏila. Je urãitû co vylep‰ovat, nelíbí se mi

ani souãasné „zahu‰Èování“ nástavbami, ale

jsem tu doma.

Dafiilo se vám uplatnit pedagogické zása-
dy a zku‰enosti ze ‰koly pfii v˘chovû vlast-
ních dûtí?

Mám dva syny, jednomu je 28, druhému 20.

Procházela jsme s nimi obdobími s problémy

a bez problémÛ, jak to vût‰inou b˘vá. Myslím

si, Ïe hlavním úkolem jak ‰koly tak rodiny je

pfiipravit dûti na samostatnou existenci ve spo-

leãnosti s urãit˘mi pravidly. A to si myslím, Ïe

se mi podafiilo. SnaÏila jsem se b˘t doma hlav-

nû maminkou se v‰ím v‰udy. 

MÛÏete ãtenáfiÛm pfiiblíÏit problematiku,
jíÏ se vûnujete jako pfiedsedkynû komise bez-
peãnostní a protidrogové?

Na‰e komise se snaÏí ve spolupráci s koor-

dinátory sociálnû-patologick˘ch jevÛ zmapovat

situaci nejen co se t˘ãe problémÛ s drogami, ale

i ve v‰ech sférách sociální oblasti. SnaÏíme se

o to v souãinnosti s komisí sociální, jíÏ jsem

ãlenkou. Je to obrovsk˘ zábûr, o ãemÏ byste se

mohl pfiesvûdãit, kdyÏ byste se podíval na v‰ech-

ny body, které zahrnuje plán ãinnosti komise na

tento rok. V komisi máme na‰tûstí opravdu eru-

dované ãleny, od právníka pfies fieditelku mûst-

ské policie, zástupce státní policie aÏ po lidi

z neziskového sektoru. SnaÏíme se s prevencí

zaãínat u dûtí, aby kriminalita mladistv˘ch kle-

sala. V poslední dobû jsme je‰tû ve spolupráci

s komisí pro v˘chovu a vzdûlávání dávali dohro-

mady program primární prevence na základních

‰kolách a teì bychom mûli dostat první v˘-

sledky. BohuÏel ne kaÏd˘ rodiã si dostateãnû

v‰ímá sv˘ch dûtí. Nejvût‰í problém, kter˘ jsme

tady v souãasnosti zaznamenali, souvisí právû

s chováním partiãek dûtí ve vûku okolo devíti,

desíti let. 

Myslíte si, Ïe je dobfie, aby se hranice trest-
ní odpovûdnosti sníÏila z patnácti na ãtrnáct
let?

Já si myslím, Ïe ano, ale co bych prosazo-

vala pfiedev‰ím, je, aby rodiãe nesli zodpovûd-

nost za své dûti. Ekonomická situace je u nûkte-

r˘ch rodin ‰patná a bude je‰tû hor‰í, ale pfiesto

si myslím, Ïe i v sociálnû slab˘ch rodinách je

stále vût‰ina rodiãÛ takov˘ch, Ïe si sv˘ch dûtí

hledí a nenechávají je vyrÛstat na ulici.

Sociální problematika, kterou se v komi-
si zab˘váte, souvisí také s na‰imi seniory.

Je to tak. ·kola, ve které ve Kbelích pracu-

ji, stojí vedle domu seniorÛ, kter˘ této mûst-

ské ãásti trochu závidím. Líbilo by se mi, kdy-

by se podafiilo dotáhnout do konce plány, které

v Praze 14 jsou, a nûjak˘ podobn˘ domov pro

seniory se tu vybudoval. Máme na âerném

Mostû velmi aktivní klub seniorÛ a v dohled-

né dobû by se mûl podobn˘ otevfiít také v Hlou-

bûtínû. Doufám, Ïe finance, které na to byly

vyãlenûny, se podafií dobr˘m zpÛsobem pro-

investovat. 

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?

Voln˘ ãas je dost problém. Máme chalupu,

kam jezdíme na víkendy i na ãást prázdnin.

A práce je tam pofiád. Ale snaÏím se najít si ãas

na knihu, na divadlo a jsem ráda, kdyÏ v zimû

zbude víkend na lyÏe a v létû na kola. 

Nedávno jste se vrátila z lyÏafiského zájez-
du. Jak˘ máte vztah k zimním sportÛm?

Mám pfiedstavu o ideální zimû na horách –

teplota kolem nuly, sníh 2 m, sluníãko a to se

mi teì v Itálii vyplnilo. Na hory jezdím odma-

la, sjezduji ráda. Na bûÏky se chystám aÏ v dÛ-

chodu. ManÏel i synové hráli hokej, mû ale brus-

lení nebaví.

V Praze 14 máme jedinou V· a to Vyso-
kou ‰kolu tûlov˘chovy a sportu Palestra, kte-
rá sídlí v b˘valém Hostavickém zámeãku.
Vy jste fieditelkou Palestry, ale ve Kbelích.
Co mají obû Palestry spoleãného?

Jsem v˘konná fieditelka Akademie tûlesné

v˘chovy a sportu Palestra – VOS ve Kbelích.

Obû Palestry mají stejné zfiizovatele a spoleã-

n˘ zájem – vzdûlávat odborníky v oblasti tûles-

né v˘chovy a sportu. Snad se nám to i dafií.

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í Ïivotní
úspûch?

To je ale opravdu tûÏká otázka! Mám 2 syny,

30 let trvající manÏelství, nûjaké v˘sledky prá-

ce za sebou a myslím, Ïe se mÛÏu podívat

kaÏdému do oãí…

Co u vás v rodinû nejspolehlivûji zabírá
na „‰patnou náladu“?

Jsem zaloÏením optimistka, ‰patná nálada se

u nás moc nevyskytuje.

Co vám v Praze, potaÏmo v Praze 14 nej-
více ztrpãuje Ïivot a co naopak je na Ïivotû
v metropoli nejúÏasnûj‰í?

Nepofiádek. Je pro mne dost ãasto nepocho-

pitelné, co v‰echno se objeví na ulicích, pod

balkony, na zastávkách. A nejúÏasnûj‰í je archi-

tektura staré Prahy.

V komunální politice se pohybujete uÏ
hezkou fiadu let. Je jiná, neÏ kdyÏ jste do ní
vstupovala s urãit˘mi ideály?

Ideál mám pofiád – domluvit se na fie‰ení

problémÛ bez ohledu na „stranickou pfiíslu‰-

nost“. Vadí mi i nezájem lidí o vûci vefiejné, kte-

ré se t˘kají jich samotn˘ch. 

za ãtenáfie ListÛ se ptal: Jaroslav ·míd

Seriál rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14
zahajujeme v leto‰ním roce PaedDr. Vladimírou
Kohoutovou (ODS). Povoláním uãitelka, pÛsobila

nejprve na Z· Bfií VenclíkÛ a Z· Chvaletická na âerném
Mostû, pozdûji na stfiedních ‰kolách a v souãasné dobû je
v˘konnou fieditelkou soukromé ATVS Palestra – VO· se
sídlem ve Kbelích. âlenkou ZMâ Praha 14 byla jiÏ v letech
1998–2002, nyní je ãlenkou zastupitelstva od roku 2006, jiÏ
tfietí volební období pÛsobí v komisi pro sociálnû právní
ochranu dûtí a sociální vûci (dnes komise pro sociální vûci), od roku 2008 je pfied-
sedkyní komise bezpeãnostní a protidrogové.

Představujeme: Vladimíru Kohoutovou

V prosincovém ãase se kaÏdoroãnû vûnujeme zvífiecí charitû a i leto‰-

ní zimu tomu nebylo jinak – rozhodly jsme se adoptovat si na 1 rok men-

‰í zvífiátko ze ZOO. KaÏdá z nás pfiispûla podle sv˘ch moÏností men‰í

finanãní ãástkou. Pro adopci jsme si vybraly veverku bu‰ovou, která je

v pavilonu Afrika zblízka. JelikoÏ nám je‰tû zbyly peníze, zasponzoro-

valy jsme jednorázovû konû pfievalského a ocelota stromového. Jako jed-

noroãní adoptivní rodiãe jsme získaly certifikát, obrázek „na‰í“ veverky,

ãasopis a plno propagaãních materiálÛ. 

U srdíãek nás v‰ak v‰echny nejví-

ce hfiál dobr˘ pocit – pfiispûly jsme na

dobrou vûc, která má smysl. Navíc

jsme si ten den náleÏitû uÏily prohlíd-

ku celé zoologické zahrady, pro‰ly

jsme skoro v‰echny pavilony. Více se

o nás dozvíte na www.skautkyama-

zonky.blog.cz.

za 83. skautsk˘ oddíl „Amazonky“ 
Eli‰ka Hermannová

Amazonky a zvířecí charita
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Turnaj v bowlingu
V pondûlí 2. února se od 18.30 hodin

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

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

‰ích ãtyfiech drahách turnaj v bowlingu. Star-

tovné 20 Kã na osobu.

Obrazy Miroslava Vodičky
Ve stfiedu 4. února bude v Galerii 14, nám.

Plk. Vlãka 686, âern˘ Most, v 17 hodin zahá-

jena v˘stava obrazÛ Miroslava Vodiãky. V̆ sta-

va potrvá do 26. 2. a bude otevfiena vÏdy v úte-

r˘, stfiedu a ãtvrtek 14–18 hodin a v nedûli

14–17 hodin. Vstup voln˘.

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

v Galerii 14 koncert Komorního dua: Robert

Pacourek – klarinet a Michal Rezek – klavír.

Na programu jsou díla J. K. VaÀhala, D. Mil-

hauda, F. Chopina a dal‰ích. Vstup voln˘.

Praha 14 Tour
Mûstská ãást Praha 14, âeská tenisová ‰kola

a âesk˘ tenisov˘ svaz pofiádají sérii turnajÛ v teni-

sov˘ch ãtyfihrách pro neregistrované hráãe. Prv-

ní z nich se odehraje 14. února v tenisové hale

plaveckého areálu v Hloubûtínû, Hloubûtín-

ská 80. Turnaj zaãíná v 8 hodin, prezence od

7.30–7.50 hodin. Startovné ãiní 50 Kã na osobu.

B¤EZEN

Výstava fotografií
Ve stfiedu 11. bfiezna zveme do Galerie14 na

vernisáÏ v˘stavy fotografií Miroslava Jodase.

BliÏ‰í informace o v˘stavû a autorovi se dozví-

te v pfií‰tích Listech.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 14. bfiezna se uskuteãní ve spor-

tovní hale plaveckého areálu Hloubûtín, Hlou-

bûtínská 80, turnaj ve stolním tenisu pro nere-

gistrované hráãe od 15 let. Prezence 8.30–8.50

hod., zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50 Kã

na osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.

Koncert saxofonového
kvarteta

Srdeãnû zveme do Galerie 14 ve stfiedu

18. bfiezna na koncert saxofonového kvarteta

Bohemia. Program bude upfiesnûn v pfií‰tím

vydání ListÛ Prahy 14. Zaãátek koncertu je

v 18.30 hodin, vstup voln˘.

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je

pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14. Zmû-

na programu vyhrazena.

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice

Miroslav Vodiãka, povoláním technik, vysta-

vuje v G14 na âerném Mostû od 4. do 26. úno-

ra pfiedev‰ím krajinky a repliky impresionistÛ,

malované pfieváÏnû pastelem. Autor bydlí jiÏ 35

let na Hutích a malování obrázkÛ se jako ama-

tér zaãal vûnovat aÏ po odchodu do dÛchodu

v roce 2003. PrÛpravu k vlastní tvorbû získával

napfi. v ateliéru akademického malífie âeslava

Jaro‰e (figura) a v ateliéru Ka‰tan v Dejvicích

(portrét a krajina). V létû se jiÏ pûtkrát zúãastnil

v˘tvarné dílny Národní galerie, jeÏ se jako t˘den-

ní soustfiedûní koná na rÛzn˘ch místech repub-

liky. Prezentace v G14 je pro Miroslava Vodiã-

ku jeho první samostatnou v˘stavou.

Krajinky a repliky impresionistů

Divadlo Kámen, které hraje ve svém komor-

ním studiu a galerii u Invalidovny, nabízí v únoru

tento program: stfieda 4. 2. od 19.30 hod. – bene-
fiãní veãer, jehoÏ v˘tûÏek bude vûnován na pod-

poru rodin s dûtmi s handicapy, pofiádá komunit-
ní centrum Mot˘lek, na programu klavírní skladby

v podání Lenky Ma‰indové a Martina Krajhanzla,

balady a ‰ansony skupiny Terezy Kyndlové, scé-

nick˘ tanec skupiny Dance in extremit, stfieda
18.2. od 19.30 hod. – KARKULKA A 48 LE-
PÁKÒ (mal˘ prÛsvitn˘ pfiíbûh o ‰piãat˘ch zubech

a dobrém ãerveném vínu), stfieda 25. 2. od 19.30

hod. – OPIâÍ TLAPA (nûkolikabarevn˘ poko-

jov˘ horor se studen˘m krbem a pfiimrzajícími

kaluÏemi pfiede dvefimi). Vstupenky (140 Kã, pro

studenty, seniory a handicapované 80 Kã) v poklad-

nû studia (Nekvasilova 2, u metra Invalidovna) ve

stfiedu a ãtvrtek 14 aÏ 18 hod., pfied kaÏd˘m pfied-

stavením od 18 hod., na www.divadlokamen.cz
a tel. 606 167 399 a 728 435 820.

Únorová pozvánka ZUŠ
Do Galerie 14 na âerném Mostû na

spoleãn˘ koncert ÏákÛ ZU· HP a ÏákÛ
ZU· Teplice

V pondûlí 9. 2. v 18 hod. 

Do sálu ZU· v Horních Poãernicích na

koncerty ÏákÛ 2. 2. v 18 hod. a 4. 2. v 18

hod., dále na ·kolní kolo národní soutûÏe
ÏákÛ ZU· âR – sólov˘ a komorní zpûv
5. 2. v 16 hod. a na IV. Hudební veãer 23. 2.

v 18 hod. *
Spoleãn˘ koncert ÏákÛ ZU· HP a ÏákÛ

ZU· Teplice bude také 16. 2. v 16 hod.

LázeÀském domû Beethoven v Teplicích.

V divadle Horní Poãernice si mÛÏete

poslechnout koncert ÏákÛ K. Miro‰níka
a L. Zíky 26. 2. v 18 hod. 

Divadlo Kámen v únoru 2009

Pozvánka do Galerie 14

Dne 23. 2. 2009 od 16 hod. se v Galerii 14,

námûstí Plk. Vlãka 686, koná vefiejné projed-

nání návrhu Komunitního plánu sociálních

sluÏeb. Podrobnosti naleznete na www.pra-

ha14.cz/komunit_plan index.php a v informaãní

kanceláfii ÚMâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1072.
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Dopolední pohádky: 4. 2. Pan Pozdrave-

níãko – umûlecká agentura Orfeus PlzeÀ, 13. 2.

Tfii pohádky svûtla a tmy – Divadlo Pohádka

Praha, 17. 2. O kouzelné kuliãce aneb jak Voj-

ta k ‰ikovnosti pfii‰el – Kejklífiské divadlo

z Doudleb, 25. 2. O JeÏibabákovi – hrají herci

divadelní spoleãnosti Josefa Dvofiáka. Zaãátky

dopoledních pfiedstavení od 9 hodin, jednotné

vstupné 50 Kã. Rodiãe s dûtmi mohou pfiedsta-

vení nav‰tívit po pfiedchozí domluvû na tel. ãís-

le: 281 920 326. ·koly a ‰kolky mají pfii obsa-

zování míst pfiednost. 

Stfieda 4. února v 19.30 hod. 
Joe Orton: âISTÁ KO¤IST

Produkce: Agentura Harlek˘n

Povûstn˘ anglick˘ humor v detektivní kome-

dii o jedné z variant, jak rychle zbohatnout.

Úãinkují: Ladislav Mrkviãka, Hana Sr‰Àová,

Václav Postráneck˘ a dal‰í. Produkce: Agentu-

ra Harlek˘n.

Sobota 7. února v 15 hod.
DLOU·IBY

Dlou·iBy, alias Dlouh˘, ·irok˘ a Bystro-

zrak˘ je tradiãní pohádka v netradiãním podá-

ní kejklífiského divadla Minotaurus.

Sobota 14. února v 19.30 hod.
Ken Ludwig: LO STUPENDO aneb
TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Lo stupendo je nejznámûj‰í komedie anglic-

kého dramatika Kena Ludwiga, byla pfieloÏe-

na do 16 jazykÛ a provozována ve 30 zemích.

Divadelní soubor Právû zaãínáme.

Sobota 14. února v 15 hod.
STRA·IDELN¯ ML¯N

PÛvodní ãeská pohádka s písniãkami. Divad-

lo Julie Juri‰tové.

âtvrtek 19. února v 19.30 hod.
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE

Komedie o tom, Ïe zdaleka nestaãí podat si

inzerát a pfiijít na správnou adresu.

Hrají: Lucie Zedníãková, Adéla Gondíková,

Jana Zenáhlíková, Ivana Andûlová a dal‰í. Pro-

dukce: Divadelní spoleãnost Háta.

Sobota 21. února v 15 hod.
PRINCEZNA KAPRADINKA

Napínavá klasická pohádka s bohatou v˘pra-

vou, písniãkami a scénickou hudbou. Lidu‰ãi-

no divadlo.

Pondûlí 23. února v 19.30 hod.
Eric Assous: P¤ÍBUZNÉ SI
NEVYBÍRÁME aneb ·VAG¤IâKY –
P¤EDPREMIÉRA

âeská premiéra úspû‰né francouzské kome-

die. Na rodinném veãírku se sejdou tfii bratfii i se

sv˘mi manÏelkami, ale pfiímo bombou je pfií-

chod mladé vyz˘vavé sekretáfiky. âí je to milen-

ka? Hrají: Václav Vydra, Svatopluk Skopal,

Martin Zahálka, Jan âensk˘, Simona Postlero-

vá, Jana Bou‰ková a dal‰í. Produkce: Umûlec-

ká agentura Harlek˘n

POPAD 2009 (PRAÎSKÁ OBLASTNÍ
P¤EHLÍDKA AMATÉRSK¯CH
DIVADEL) 

SoutûÏní pfiehlídka praÏsk˘ch amatérsk˘ch

divadel – v˘bûr na národní pfiehlídku, která je

postupovou pfiehlídkou na JiráskÛv Hronov.

Pofiadatelem POPAD je Amatérská divadelní

asociace. Vzhledem k tomu, Ïe v˘bûr pfiihlá‰e-

n˘ch souborÛ nebyl v dobû uzávûrky ukonãen,

nemÛÏeme vám zatím podat konkrétní infor-

mace o souborech a inscenacích, které bûhem

tfií pfiehlídkov˘ch dnÛ (27. 2.–1. 3.) uvidíte.

BliÏ‰í informace najdete po 17. 2. na www.di-

vadlopocernice.cz. Od druhé poloviny ledna do

konce února si ve foyeru divadla mÛÏete pro-

hlédnout v˘bûr fotografií z v˘stavních souborÛ

Mezilidskosti a Mens in corpore tlumoãníka

a fotografa Ondfieje StaÀka.

Pokladna divadla je otevfiena od pondûlí do

ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pfied kaÏd˘m pfied-

stavením. 

Rezervace vstupenek je moÏná na tel. ãís-

le 281 860 174 v pokladních hodinách. Nevy-

zvednuté rezervace se vrací do prodeje tfii dny

pfied termínem konání. 

Zmûna programu vyhrazena.

Generálním partnerem Divadla
Horní Poãernice je Nûmcova
selská mlékárna Radonice.
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Divadlo Horní Počernice (program na únor)
Votuzská 379, 
pokladna: tel. 281 860 174,

www.divadlopocernice.cz.
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Chvalský zámek v únoru
13. 1.–1. 3. Pohádková zemû na zámku aneb

víte, kam se schovávají skfiítci?

V˘stava loutek známé grafiãky, ilustrátorky

a spisovatelky Vítûzslavy Klimtové

1.–15. 2. Drahomíra Bru‰ová – „Obrazy

harmonizující domov a du‰i“, malba a Art Protis

Vladimír Koãiãka – v˘stava sur-

realistick˘ch obrazÛ, koláÏí a fotografií

Pavla Sokalská – v˘stava ab-

straktních obrazÛ

Jarmila Králová „ChuÈ barev“ –

v˘stava abstraktních obrazÛ

17.–28. 2. Ateliér Krupka – v˘stava kniÏních

vazeb a bibliofílií

17.–28. 2. Evropské v˘tvarné centrum pro

postiÏené dûti SnûÏenka – v˘stava abstraktních

obrazÛ 17. 2. Písnû pozdní anglické renesance od

19.30 hod. Koncert loutnisty Pfiemysla Vacka

a sopranistky Gabriely Eibenové. Na programu

písnû Johna Danyela, Johna Dowlanda, Thomase

Forda, Williama Corkina a dal‰ích. 

www.chvalskyzamek.cz, 

mail: infocentrum@pocernice.cz, tel. 281 860 130

Spojení: Koneãná stanice metra linky B – âern˘

Most, bus 221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304,

398, první zastávka – Chvaly.

Vzpomínka 
na skladatele 

Miroslava Hlaváče
Dodateãnû se v Listech vracíme ke smutné

události z konce roku 2008, kdy zemfiel ve vûku

85 let hudební skladatel Miroslav Hlaváã

z Hloubûtína. Jako jeden z prvních ãesk˘ch

skladatelÛ tvofiil elektroakustickou hudbu,

vûnoval se i scénické, orchestrální, komorní

a vokální tvorbû. Miroslav Hlaváã získal mno-

ho ocenûní jak v tuzemsku, tak v zahraniãí. Slo-

Ïil napfiíklad klavírní cyklus Poetické etudy

a Musica carnevalesca nebo kompozici Fonta-

na cantans, jeÏ obdrÏela ãestné uznání Mezi-

národní spoleãnosti pro soudobou hudbu na

soutûÏi v ¤ímû.

Nejsympatičtější strom 2009
Po úspûchu loÀské ankety o nejsympatiãtûj‰í strom Prahy 14 jsem se rozhodla vyhlásit její dru-

h˘ roãník. V‰ichni, kdo máte ve svém okolí zajímav˘ strom, se mÛÏete do ankety zapojit. Pfii-

hlá‰ka by mûla obsahovat fotografii a pfiíbûh stromu (skuteãn˘ ãi smy‰len˘, ale není podmínkou),

jeho druh, lokalitu a parametry (není podmínkou). Pfiihlá‰ky mÛÏete odevzdávat na mé jméno do

podatelny Úfiadu Mâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1173, âern˘ Most, pfiípadnû mailem: ilonapicko-

va@seznam.cz. âasu je dost, uzávûrka ankety je 30. dubna. Ilona Picková
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V Listech Prahy 14 z prosince 2006 vy‰el
v rubrice „Podnikatelé Prahy 14“ ãlánek
o Jifiím Müllerovi, kter˘ má drogerii na rohu
ulic Podûbradská a Kbelská. Je to vá‰ pfií-
buzn˘?

Ano, je to bratranec mého otce. V Hloubûtí-

nû vyrÛstali oba moji rodiãe a já jsem zde pro-

Ïil dûtství a chodil do základní ‰koly.

V tomtéÏ ãísle vy‰ly v rubrice „Letci
v názvech ulic âerného Mostu“ ãlánky
„Z La‰Èan na Hrad“ a „Letec Bryks s ¤ádem
bílého lva in mem.“ Jak jste se dostal k pfií-
padu Josefa Brykse?

¤adu let jsem mûl advokátní kanceláfi právû

v Bryksovû ulici. Proto mû zaujaly ãlánky, kte-

ré o Josefu Bryksovi a jeho manÏelce publiko-

val v Mladé Frontû Dnes redaktor Ludûk Nava-

ra. Potom jsem se se jménem Josefa Brykse

setkal ve vojenském archivu v Olomouci, kde

jsem studoval pfiípady odpíraãÛ vojenské sluÏ-

by, a tam jsem právû narazil na tu vnitfinû roz-

pornou situaci, Ïe na jedné stranû byl Josef

Bryks povaÏován i po roce 1989 za zbûha a na

druhé stranû získal pov˘‰ení z majora na plu-

kovníka. Pfiíbûh paní Bryksové mnû zase ponû-

kud pfiipomínal biblick˘ pfiíbûh o Noemi. Noe-

mi byla letitá Ïena, která také ode‰la do cizí

zemû, pfii‰la o manÏela i o dûti, zÛstala bez vnou-

ãat. U paní Bryksové mnû v‰ak chybûl ten ‰Èast-

n˘ konec.

Jste znám jako advokát, kter˘ se léta
zab˘vá pfiípady odpíraãÛ vojenské sluÏby.
K této problematice jste v roce 2000 vydal
publikaci Bitvy beze zbraní. Mohl byste
struãnû shrnout, co se od té doby pfii tûchto
kauzách odehrávalo?

Od roku 2000 do‰lo k dal‰ímu v˘raznému

posunu ve prospûch obãansk˘ch práv a chtûl

bych zdÛraznit, Ïe kauzy odpíraãÛ vojenské

sluÏby jsou velmi specifické na stranû jedné, ale

obecné právní závûry z nich plynoucí jsou ve

prospûch v‰ech obyvatel této zemû. Mezi tako-

vé obecné závûry patfií to, Ïe ãlovûk má právo

na svobodu svûdomí a Ïe tato svoboda svûdomí

nebyla regulována niÏ‰ími právními pfiedpisy

tak tfieba jako svoboda náboÏenská. TakÏe ti co

jednali v souladu se sv˘m svûdomím a nepod-

dali se tehdej‰ímu totalitnímu reÏimu, mûli prá-

vo na to, aby jejich svoboda byla respektována

a ne aby byli za to pronásledováni. 

Dal‰í takovou vûcí, která se podafiila prosa-

dit ve prospûch v‰ech, je napfiíklad to, Ïe obãa-

né, ktefií byli za minulého reÏimu perzekuováni,

mají nárok na od‰kodnûní a pfiíplatky k dÛcho-

du nehledû na to, jakou formou do‰lo k rehabi-

litaci: zda to bylo podle zákona o soudních reha-

bilitacích, nebo cestou obnovy fiízení nebo

cestou stíÏnosti pro poru‰ení zákona. Ukázalo

se, Ïe v‰echny tyto cesty jsou rovnocenné. 

Dal‰í vûc, která se podafiila, je, Ïe lidé kte-

fií byli za minulého reÏimu perzekuováni, byli

kráceni na pfiíplatcích k dÛchodu za dny, které

strávili nezákonnû ve vûzení a které pfiesaho-

valy celé mûsíce. TakÏe napfi.: jestliÏe nûkdo

byl ve vûzení 10 mûsícÛ a 25 dní, tak dostával

pfiíplatky jenom za deset mûsícÛ. Ale nyní se

to zmûnilo a bylo Nejvy‰‰ím správním soudem

rozhodnuto, Ïe po‰kozen˘ má nárok na celé

období. 

Podafiilo se také dosáhnout toho, Ïe se v urãi-

tém smyslu prolomil 25. únor 1948. Nedávno

vydal Nejvy‰‰í správní soud rozhodnutí, pokud

nûkdo byl nezákonnû perzekuován a byl odsou-

zen po 25. únoru, tak mu náleÏí od‰kodÀovací

nároky také za dobu, kterou strávil ve vazbû

pfied 25. únorem 1948. 

Dal‰í vûc, která se podafiila prosadit u Ústav-

ního soudu, je, Ïe kdyÏ nûkdo dosáhl oãi‰tûní

sv˘ch rodiãÛ nebo prarodiãÛ v soudním proce-

su, tak má nárok na náhradu nákladÛ fiízení

i v pfiípadû, Ïe se narodil aÏ poté, co byl jeho

rodiã propu‰tûn z vûzení. Dosud totiÏ soudy

zastávaly názor, Ïe pokud se nûkdo narodil aÏ

pozdûji, tak mu nevznikla ‰koda a nemá nárok

ani na náhradu nákladÛ fiízení. 

V˘znamnou zásadou, která se podafiila pro-

sadit, je zásada ne bis in idem. JestliÏe je ãlo-

vûk jednou za nûco potrestán, a je to jeho trva-

l˘ postoj, tak nemá b˘t souzen opakovanû. To

byla velmi zásadní vûc, která vzbudila rozpo-

ry mezi soudci, dokonce nûktefií to naz˘vali

Válka soudÛ. 

Potom dal‰í taková záleÏitost, která pomûr-

nû hodnû rozboufiila hladinu, byla náhrada

nemateriální újmy. âeské soudy totiÏ od‰kod-

Àovaly jenom tzv. materiální újmu, jako u‰l˘

v˘dûlek a podobnû, ale neod‰kodÀovaly to cito-

vé, morální ublíÏení, které bylo zpÛsobeno tím,

Ïe lidé byli nevinnû vûznûni. A to prolomil

Ústavní soud v roce 2006 a nyní je jednoznaã-

nû prokázáno, Ïe lidé mají nárok i na tento druh

od‰kodnûní, respektive zadostiuãinûní. 

Je‰tû jedna zajímavá vûc. Pro odepfiení vojen-

ské sluÏby byla stanovena nevratná lhÛta. Tak-

Ïe ten, kdo ji prome‰kal, byl doÏivotnû diskva-

lifikován z práva na odepfiení vojenské sluÏby.

A to prolomil v roce 1999 Ústavní soud, kdyÏ

fiekl, Ïe nikdo nemÛÏe b˘t doÏivotnû diskvalifi-

kován ze svého ústavnû garantovaného práva

jen proto, Ïe v 18 letech zme‰kal tfiicetidenní

lhÛtu.

Je pravda, Ïe jste kromû paní Bryksové
pomohl také vdovû po letci Jaroslavu Dob-
rovolném?

Paní Bryksová je v˘jimka v mé klientele,

protoÏe vût‰inou zastupuji odpíraãe vojenské

sluÏby z fiad SvûdkÛ Jehovov˘ch, a druhou tako-

vou v˘jimkou je paní Dobrovolná z Hloubûtína.

Právû Listy Prahy 14 pfiinesly ãlánek o tom, Ïe

Jaroslav Dobrovoln˘ byl jednak letec podobnû

jako pan Bryks a také Ïe byl perzekuován za

minulého reÏimu, a Ïe se paní Dobrovolná jako

vdova v podstatû niãeho nedomohla. To mne

zaujalo, tak jsem se s paní Dobrovolnou kon-

taktoval, její pfiípad jsme probrali a je pfiíznivé,

Ïe Obvodní soud pro Prahu 9 vydal dne 13. 10.

2006 usnesení o tom, Ïe Jaroslav Dobrovoln˘

je úãasten soudní rehabilitace podle zákona

o soudních rehabilitacích. V dÛsledku toho pak

paní Dobrovolná mohla dostat urãité od‰kod-

nûní, mal˘ pfiíplatek k dÛchodu a také jednorá-

zovou ãástku podle zákona 261 z roku 2001.

âasto je to tak, Ïe právní normu je zapotfie-

bí správnû vyloÏit a Ïe není problém v té práv-

ní normû, ale v tûch, kdo právní normy vyklá-

dají v neprospûch obãanÛ…“

Dûkuji za rozhovor

Jaroslav ·míd

pfiíbûh manÏelÛ Bryksov˘ch – dokonãení
8 • ÚNOR 2009

Nejen o manželech Bryksových 
s advokátem Lubomírem Müllerem

N
a ãlánek z lednov˘ch ListÛ Memento osudu manÏelÛ Bryksov˘ch nava-
zujeme slíben˘m rozhovorem s advokátem Lubomírem Müllerem.
Navíc pfiidáváme Ïivotopisn˘ portrét brigádního generála in mem.

Josefa Brykse, jehoÏ autorem je renomovan˘ vojensk˘ historik Jifií Rajlich
z Historického ústavu AâR. Pfiipomínáme, Ïe ze seriálu o letcích v názvech
ulic âerného Mostu zb˘vá v Listech uvefiejnit je‰tû tfii Ïivotopisné portré-
ty: Leopolda ·roma, Aloise Va‰átka a Tomá‰e Vybírala. V souãasné dobû
na‰e redakce pfiipravuje roz‰ífienou reedici broÏurky, vydané v roce 2005,
Letci v názvech ulic âerného Mostu. 
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� Josef Bryks se narodil 18. bfiezna 1916 v obci La‰-

Èany u ·ternberka jako sedmé z osmi dûtí hanáckého

stfiedního rolníka Franti‰ka Brykse a Anny rozené

Nasvetrové. V roce 1935 úspû‰nû maturoval na

obchodní akademii v Olomouci, byl odveden a svou

vojenskou kariéru zahájil u dragounÛ. Dosáhl hod-

nosti desátník aspirant a rozhodl se pro dráhu vojáka

z povolání. Nastoupil na Vojenskou akademii v Hra-

nicích na Moravû, pfiiãemÏ v prÛbûhu studia pfie‰el

do jejího leteckého oddûlení. Po vyfiazení v hodnos-

ti poruãíka letectva a s kvalifikací leteckého pozoro-

vatele pak následovalo pfiefiazení k 5. pozorovací let-

ce Leteckého pluku 2 Dr. E. Bene‰e v Olomouci

(srpen–fiíjen 1937) a aplikaãní kurz v Prostûjovû, kde

prodûlal pilotní v˘cvik (fiíjen 1937 – záfií 1938). K pol-

ní jednotce, jímÏ v jeho pfiípadû byla 33. stíhací let-

ka nastoupil 30. záfií 1938, v dobû vrcholící mni-

chovské krize. U této letky, vyzbrojené stíhacími

dvouplo‰níky Avia B-534 sbíral letecké zku‰enosti

aÏ do okupace ãesk˘ch zemí v bfieznu 1939. 

� Po okupaci se zapojil do organizace ilegálních

odchodÛ letcÛ a 20. ledna 1940 se vydal na dlouhou

a dobrodruÏnou cestu do zahraniãního odboje. Pfies

Slovensko se nejprve dostal do Maìarska, kde v‰ak

byl 26. ledna zatãen pro nedovolen˘ pfiechod hranic

a vûznûn v Budape‰ti aÏ do 4. dubna 1940. Maìafii

ho eskortovali zpátky na Slovensko. Podafiilo se mu

v‰ak uprchnout a pfies Maìarsko se dostal do Jugo-

slávie, kde se 17. dubna 1940 pfiihlásil na francouz-

ském konzulátu v Bûlehradû. Pak jiÏ následovala rela-

tivnû hladká cesta pfies ¤ecko, Turecko a S˘rii do

Francie. Dne 10. kvûtna 1940 byl prezentován u ãs.

jednotky v jihofrancouzském Agde, kde konal sluÏ-

bu poboãníka. Spád váleãn˘ch událostí v‰ak byl nato-

lik rychl˘, Ïe nestaãil usednout do kabiny byÈ jen cviã-

ného letounu. JiÏ 27. ãervna 1940 se na palubû jedné

z evakuaãních lodí dostal do Velké Británie. 

� Na Britsk˘ch ostrovech byl na základnû v Cos-

fordu pfiijat do sluÏeb RAF VR v nejniÏ‰í dÛstojnic-

ké hodnosti Pilot Officer (do ãeskoslovenské hod-

nosti nadporuãík byl pov˘‰en tradiãního 28. fiíjna

1940) a 4. srpna 1940 nastoupil v Duxfordu sluÏbu

u nedávno zaloÏené 310. ãeskoslovenské stíhací peru-

ti. Ta v‰ak mûla v té dobû pilotÛ takov˘ nadbytek, Ïe

na pfie‰kolování dal‰ích nezb˘vala její v˘cviková

kapacita. Proto byl 17. srpna 1940 nejprve odeslán

do Sutton Bridge k operaãnû v˘cvikové jednotce

6. OTU a odtud 1. fiíjna 1940 do Bensonu k 12. OTU.

Aãkoli absolvoval celé v˘cvikové schéma, není zná-

mo, proã nebyl ihned po dokonãení operaãního v˘cvi-

ku zafiazen k bojové jednotce. Namísto toho byl

11. listopadu 1940 pfiemístûn k velitelství letecké pfie-

pravy letounÛ (HQ FPP) na základnû Kemble, kde

nûkolik t˘dnÛ pfielétával letouny k jednotkám. Násled-

nû byl 1. ledna 1941 pfiemístûn jako zku‰ební pilot

k servisní jednotce 6. MU v Brize Nortonu. 

� Ve Velké Británii mûl oproti vût‰inû sv˘ch druhÛ

urãitou v˘hodu. Je‰tû ze stfiední ‰koly totiÏ v˘bornû

umûl anglicky. Nebylo tedy divu, Ïe byl zafiazen k brit-

ské bojové jednotce – 23. dubna 1941 nastoupil

k 242. stíhací peruti, operující na stíhacích letounech

Hurricane Mk.IIB z leti‰tû Stapleford Tawney. ProtoÏe

se s ní zprvu poãítalo jako s noãní stíhací, prodûlal

u ní aplikaãní kurs noãního létání a podle pfiístrojÛ.

Záhy se v‰ak jednotka pfiemístila na sektorovou

základnu North Weald, aby ve svazku tamního kfiíd-

la (britská 56. a 242. a polská 306. peruÈ) podnikala

denní ofenzívní operace nad okupovanou západní

Evropou. Pfii jedné z nich, podniknuté 17. ãervna

1941, byl v‰ak nad nepfiátelsk˘m územím sestfielen

a upadl do nûmeckého zajetí. Jeho zajatecké osudy

patfií k tûm nejdramatiãtûj‰ím. 

� Jeho poslední bojová akce nesla název Circus 14.

Celkem 23 dvoumotorov˘ch bombardovacích Blen-

heimÛ od 18., 105. a 110. perutû, doprovázen˘ch

devatenácti perutûmi SpitfirÛ a HurricanÛ, tehdy

napadlo elektrárnu Choques poblíÏ severofrancouz-

ského Lille. Sweep skonãil obrovskou leteckou bit-

vou s velmi tûÏk˘mi ztrátami na britské stranû. Jak

na cestû tam, tak i pfii zpáteãním letu totiÏ na britskou

formaci soustavnû doráÏely Messerschmitty Bf 109 od

Stab, I., II. a III./JG 26 Schlageter a od III./JG 2 Richt-
hofen. Piloti SpitfirÛ a HurricanÛ své svûfience sice

bránili stateãnû a energicky, ale tvrdû za to zaplatili.

Zatímco Nûmci ztratili jen tfii „stodevítky“, Britové

museli odepsat pln˘ch tfiináct sv˘ch stíhaãek! Pfie-

moÏitelem Bryksova Hurricanu Mk.IIB Z2508 nebyl

s nejvût‰í pravdûpodobností nikdo jin˘ neÏli sám Ge-
schwaderkommodore JG 26, Oberstleutnant Adolf

Galland, tehdy nejúspû‰nûj‰í stíhací pilot Luftwaffe.

V 19.38 se hofiící Hurricane zfiítil k zemi v prostoru

severozápadnû od St. Omeru, za ním se na padáku

sná‰el i lehce popálen˘ pilot.

� Seskokem na padáku a transportem do zajatecké-

ho tábora v‰ak Bryksova dobrodruÏství zdaleka

nekonãila. Nestal se pasívním zajatcem a my‰lenka na

útûk jej neopustila snad ani na minutu. Pokusil se

o nûj pûtkrát, ale ani jeden mu nevy‰el. Do té doby jej

Nûmci nepovaÏovali za âecha, do kolonky národnost

v jeho zajatecké kartû vepsali „British-Polish?“. Jeho

pravá identita vy‰la najevo aÏ po tfiech letech ne‰Èast-

nou náhodou, kdyÏ do tábora pfii‰el z Británie doklad

o jeho pov˘‰ení –s uvedením správné podoby jména

a s poznámkou „Czech“. Podobnû jako dal‰í zajatci

pozitivnû identifikovaní jako âe‰i, byl pak v srpnu

1944 zatãen a pfievezen na praÏské gestapo, kde byl

obvinûn z velezrady. Na zákrok ochrann˘ch mocností

v‰ak musel b˘t propu‰tûn zpût do zajateckého tábo-

ra a s vût‰inou dal‰ích se v nejistotû o svÛj osud v dub-

nu 1945 doãkal osvobození v tábofie pro prominent-

ní zajatce Oflag IVC v Colditzu. 

� Za své velmi stateãné chování v nûmeckém zaje-

tí byl po zásluze vyznamenán ¤ádem britského impé-

ria (Member of the Order of the British Empire,

MBE). Kromû toho obdrÏel âeskoslovensk˘ váleã-

n˘ kfiíÏ (postupnû celkem tfiikrát), âeskoslovenskou

medaili Za chrabrost (dvakrát), âeskoslovenskou

medaili Za zásluhy I. st, Pamûtní medaili ãs. za-

hraniãní armády (se ‰títky F a VB), britskou The
1939–1945 Star, Air Crew Europe Star, War Medal. 
� Po návratu do Velké Británie se urãit˘ ãas musel

zotavovat ze ãtyfilet˘ch útrap a zranûní. Byl odeslán

do depa v Cosfordu a v srpnu 1945 v místní nemoc-

nici byl operován na následky zranûní v zajetí. Dal-

‰í operaci prodûlal v ãervnu 1946, kdy mu souãasnû

lékafii odstranili stfiepiny granátu, které mûl po pût let

v patfie úst. 

� Mezitím se také koneãnû osobnû poznal s Angli-

ãankou Gertrudou Roseovou (nar. 26. záfií 1920 v St.

Pancras v Lond˘nû), po‰tovní úfiednicí a vdovou po

britském letci, s níÏ si pfiedtím prostfiednictvím Mezi-

národního âerveného kfiíÏe ze zajetí dopisoval. Z pfií-

bûhu vztahu této Ïeny a zajatého letce vznikl tehdy

v Anglii film s v˘mluvn˘m názvem Srdce v zajetí.
Do vlasti se Josef Bryks vrátil aÏ 6. fiíjna 1945 a svou

nûkdej‰í korespondentku pfiivezl s sebou – uÏ jako

svou manÏelku (brali se v Anglii 18. ãervence 1945).

Po návratu ze zajetí se totiÏ dozvûdûl, Ïe je vdovcem

– jeho první manÏelka Marie âerná, kterou si vzal

v roce 1939, se po jeho útûku do zahraniãí znovu vda-

la a v dubnu 1945 spáchala v Pfierovû sebevraÏdu. 

� Josef Bryks byl ponechán v ãinné sluÏbû a po-

stupnû povy‰ován – nejprve na kapitána (záfií 1945),

pak na ‰tábního kapitána (prosinec 1945) a nakonec

na majora letectva (kvûten 1946). Do aktivní letecké

sluÏby se jiÏ vrátit nemohl. Trápila ho zranûní z vál-

ky, zvlá‰tû pak 50 % nedosl˘chavost po proraÏení

u‰ního bubínku. ProtoÏe se s ním poãítalo jako s uãi-

telem nového leteckého dorostu, byl 15. fiíjna 1945

pfiidûlen k Leteckému uãili‰ti do Olomouce. Jako uãi-

tel teorie létání a profesor angliãtiny zde setrval témûfi

dva a pÛl roku.  

� Po únoru 1948 se jako dÛstojník s vyhranûn˘mi

názory na tehdej‰í politick˘ v˘voj v zemi, které nikdy

neskr˘val, ocitl ve vûzení: tûÏk˘ Ïaláfie si odpykával

na Borech, v Mladé Boleslavi, v Opavû, v Leopol-

dovû a na Jáchymovsku. Nevy‰el z nûho aÏ do své

pfiedãasné smrti na infarkt v roce 1957. Stal se tak

jedním ze symbolÛ utrpení ãeskoslovensk˘ch letcÛ

z Velké Británie v komunistick˘ch Ïaláfiích. 

� Seãteme-li roky strávené v nûmeckém zajetí

a v komunistickém vûzení, strávil Josef Bryks cel-

kem 13 rokÛ svého nedlouhého Ïivota za ostnat˘m

drátem. Zemfiel ve sv˘ch pouh˘ch 41 letech. Reha-

bilitován byl aÏ po dlouh˘ch desetiletích a 29. kvût-

na 1991 byl mimofiádnû pov˘‰en do hodnosti plu-

kovníka v.v. in memoriam. O nûkolik let pozdûji

Trudie Bryksová, která se mezitím pfiestûhovala do

Washingtonu, opût navázala kontakt s Josefov˘mi

pfiíbuzn˘mi. V jeho rodn˘ch La‰Èanech symbolicky

pohfibila do rodinné hrobky svého manÏela a hned

vedle nûj jejich dceru Soniu, která mezitím zemfiela

v sanatoriu na roztrou‰enou sklerózu. Nedaleko rod-

ného domu v La‰Èanech mu 4. ãervna 1994 odhalili

pamûtní desku. Pfii slavnostním aktu zaznûla slova

o tom, Ïe „Josef Bryks byl vlastencem vzácné odva-
hy. Jeho odkaz Ïije v srdcích v‰ech, ktefií si váÏí svo-
body, demokracie a lidské dÛstojnosti.“

Jifií Rajlich, Historick˘ ústav AâR

Poznámka redakce: O úplné soudní rehabilitaci Jose-

fa Brykse, o udûlení nejvy‰‰ího vyznamenání âR

¤ádu Bílého lva a o pov˘‰ení Josefa Brykse in mem.

do hodnosti brigádního generála v roce 2008 jsme

psali v ãlánku Memento osudu manÏelÛ Bryksov˘ch

v lednov˘ch Listech. 

Brigádní generál in mem. Josef Bryks, MBE
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Konû, medvûd, Ïid, bába, slamûn˘, Turek,

ras, kominík nebo smrt. Co mají tyto postavy

spoleãného? V‰echny patfií k tradiãním mas-

kám masopustních prÛvodÛ, jejichÏ kaÏdoroã-

ní konání v na‰ich krajích máme doloÏeno

písemn˘mi zprávami jiÏ ze 13. století. VÏdy

patfiily k oblíben˘m spoleãensk˘m událostem,

pfii kter˘ch prÛvod s kapelou procházel vesni-

cí od chalupy k chalupû, kde masky tancovaly

a dostávaly v˘sluÏku. K obnovování této tradi-

ce, která se koná vÏdy na zaãátku postní doby,

dnes dochází na mnoha místech. 

Dolními Poãernicemi letos projde prÛvod
masek na masopustní ãtvrtek 19. února od
13. hod. PrÛvod vychází od základní ‰koly
a bûhem nûkolika hodin projde s ãetn˘mi
zastávkami celou obcí aÏ na Jahodnici v Pra-
ze 14 a pfies Hostavice se vrací zpátky do
Poãernic. V‰ichni jste do tohoto prÛvodu

hudby a spoleãného veselí srdeãnû zváni, kaÏ-
dá maska jak u dospûl˘ch tak u dûtí bude
vítána. 

Pokud byste se ale nechali inspirovat pfii její

v˘robû názvy postav na zaãátku ãlánku, upo-

zorÀuji, Ïe jako první jmenovaní konû, ktefií

pÛjdou v ãele prÛvodu, jsou opravdoví. Patfií

Jezdeckému klubu POâIN a prÛvod povedou

jiÏ po‰esté. I do nadcházejícího roku má Jez-

deck˘ klub POâIN pro vefiejnost, pro dûti z jez-

deckého krouÏku i pro klienty hipoterapie naplá-

nováno mnoho akcí. Na‰e projekty a plány

bychom ale nikdy nemohli realizovat bez finanã-

ní podpory a pomoci státních institucí a také

na‰ich pfiíznivcÛ z fiad vefiejnosti. Proto touto

cestou dûkujeme Mâ Prahy 14, MHMP a v‰em

na‰im sponzorÛm. Díky nim mÛÏeme jezdeck˘

oddíl pro dûti a hipoterapii pro osoby se zdra-

votním postiÏením provozovat jiÏ od roku 2001.

Kdykoli mÛÏete na‰im koním pfiinést tvr-
dé peãivo a jablíãka, dostanou je jako odmû-
nu za svoji práci. Také uvítáme informaci
o moÏnosti získání pilin, kter˘ch je v zimû
na podest˘lku ve stájích vût‰í spotfieba.
Najdete nás v ulici V Ráji na rozhraní Hosta-
vic a Dolních Poãernic. JF

Masopust se blíží

Vilém mûl uÏ del‰í dobu

pocit, Ïe ho nûkdo sleduje,

ãasto se z nenadání zprudka

otoãil, ale nikdy nikoho neza-

hlédl, jen letm˘ stín se mu

otfiel o nohy. Postupem ãasu

zaãínal stín získávat tvar a jed-

noho dne, kdyÏ se Vilém probudil, uvidûl línû se

protahující ‰elmu u nohou své postele. „A ty jsi

kdo“, vyjel na ‰elmu podráÏdûnû, „co tady dûlá‰?“

·elma se znovu protáhla, zívla a odpovûdûla: „já

jsem pfieci tvoje, my teì patfiíme k sobû“. „Jak

moje?“, podivoval se Vilém. Zdálo se, Ïe Vilé-

movi otázky ‰elmu zaãínají zlobit, celá se najeÏila

a dotãenû procedila skrz zuby: „jsem sice tvoje,

ale jestli se bude‰ pofiád takhle nechápavû ptát,

tak tû klidnû kousnu“. „No nazdar“, pomyslel si

Vilém, „co budu s takovou ‰elmou dûlat?“ K Vilé-

movu pfiekvapení mu ‰elma odpovûdûla: „se

mnou si vÛbec nedûlej starosti, baví mû stejn˘

vûci jako tebe, ale na rozdíl od tebe já mám odva-

hu je dûlat. Co se rodiãÛ t˘ãe, to bude asi potíÏ,

to je rasa, s kterou se ‰patnû sná‰íme, bude‰ to

muset nûjak zafiídit, protoÏe já se od tebe nehnu

ani na krok! Jo a fiíkají mi Puberta.“ 

Jednoho dne se Marie vzbudila, jako obvykle
jde do kuchynû pfiipravit snídani. KdyÏ tak krá-
jela chleba, brala máslo a s˘ry z lednice pfii‰el
k snídani Vilém, její syn. Marie mûla pocit, Ïe
tûsnû za ním se plouÏí zvlá‰tní stín. Nebo se jí to
jen zdálo? Rozhodne se tomu nevûnovat pozor-
nost, koneckoncÛ ani Vilém nevypadá, Ïe by si
toho v‰iml. No… Nevypadá? Zkoumavû se na nûj
zadívá a aÏ na druh˘ pohled si v‰imne, Ïe je dnes
nûjak˘ jin˘ jako by byl podráÏdûn˘, cel˘ nesvÛj
a páni, jak nepfiíjemnû se tváfií! Chvíli pfiem˘‰lela
nad vhodn˘m komentáfiem, ale pak to nechala

b˘t, jen ho tak pozorovala.
Následující veãer se Vilémovi
rodiãe shodli, Ïe jejich syn se
nûjak zmûnil. Mirkovi pfiipa-
dalo, Ïe Vilémovi v patách
nenápadnû chodí zvlá‰tní ‰el-
ma. Pfiipadalo mu, Ïe uÏ jí

nûkde vidûl. ManÏelé se dohodli, Ïe budou ‰el-
mu bedlivû sledovat. Nûjakou dobu ‰elmu obhlí-
Ïeli a obûma pfiipadala tak známá, aÏ Marii
do‰lo: „VÏdyÈ je to Puberta!“

A tak to zaãalo. Vilém se díky své ‰elmû dostá-

val do nesãetn˘ch prÛ‰vihÛ. ·elma byla pofiád

s nûãím nespokojená. To, co dfiív dûlával Vilém

s radostí, ho pfiestávalo tû‰it, protoÏe ‰elma ho

pofiád tahala za nohavici ven, hlavnû, aby se nûco

dûlo. ·elma nesná‰ela pofiádek a pfiímo nenávi-

dûla neustálá kázání rodiãÛ a ta jejich pravidla,

kter˘mi Viléma jen omezovali. Vilém se cítil jako

mezi dvûma ml˘nsk˘mi kameny. Co má dûlat?

KdyÏ udûlá to, co po nûm chtûjí rodiãe, ‰elma je

vzteklá, kdyÏ zas vyhoví ‰elmû, na‰tve rodiãe.

Vilém zaãal o sobû pochybovat, nerozumûl tomu,

co se s ním dûje, ãasto se cítil neschopn˘ a sám.

Vilémova matka si s úzkostí pfiedstavovala, co
v‰echno se mÛÏe dít a jaké nástrahy jsou na Vilé-
ma pfiipraveny. Zaãala mít strach – dokáÏe tu
divokou ‰elmu Vilém zkrotit? Mirek jí uklidÀo-
val, pevnû vûfiil, Ïe jejich syn to zvládne, stejnû
jako pfied ãasem oni. To je‰tû netu‰il jaké horké
chvilky jim ‰elma spolu s Vilémem pfiipraví. Îe
probûhne spousta vût‰ích i men‰ích hádek, Ïe je
bude Vilém (samozfiejmû s ‰elmou v zádech) neu-
stále kritizovat, Ïe pfiestanou platit nûkterá pra-
vidla a dohody…

Postupem ãasu si Vilém zaãal na svou ‰elmu

zvykat. S ní v zádech se cítil voln˘, svobodn˘

a siln˘. Od ‰elmy se nauãil, Ïe ve smeãce je dob-

fie. Ve smeãce jin˘ch ‰elem a jejich stejnû bez-

radn˘ch majitelÛ se Vilém cítil moc dobfie. Zaãí-

nala se mu líbit divokost a nezkrotnost jeho ‰elmy,

podnikal s ní nejrÛznûj‰í v˘lety a experimenty. Je

toho tolik, co je‰tû nezkusil a zkusit rozhodnû

chtûl. Vilémovi bylo líto rodiãÛ, ktefií tohle nechá-

pali, pfiipadali mu najednou tak pfiízemní.

Vilém vÛbec netu‰il, Ïe má osvícené rodiãe,
kter˘m je jasné, Ïe i jemu dává ‰elma zabrat, a Ïe
jsou smífieni s tím, Ïe to chvíli bude trvat neÏ svou
‰elmu zkrotí. A co víc, Vilém si vÛbec neuvûdomil,
Ïe rodiãe se uÏ k nûmu nechovají jako k dítûti,
kdyÏ vidí, jak se pot˘ká se svou ‰elmou. 

âas ‰el dál a Vilém zjistil, Ïe jeho ‰elma je

vlastnû dost nesná‰enlivá a Ïe nûkdy se k nûmu

chová dost krutû. KdyÏ se mu nûco nepovedlo,

dokázala se mu hodiny posmívat a ztrapÀovat ho.

Vilémovi najednou do‰lo, Ïe mít ‰elmu je prima,

ale musí jí zkrotit. On musí b˘t pán, kterého bude

‰elma respektovat a ne naopak. Práce to byla tûÏ-

ká, ale nakonec na to Vilém pfii‰el. AniÏ by to

tu‰il, dost mu v tom pomohli jeho rodiãe.

Vilémovi rodiãe totiÏ pochopili dfiív neÏ Vilém,
co na ‰elmu platí. Zjistili, Ïe ‰elma sly‰í na jas-
ná a pfiesná pravidla. Musí vûdût co smí a co
nesmí. Ale taky potfiebuje volnost, není moÏné jí
na dlouho uvázat na vodítko. KdyÏ má volnost,
vrací se, vrtí ocáskem a nechá Viléma vyprávût,
co kde spolu zaÏili. Taky miluje chválení a to na
ní platí více, neÏ v˘hruÏky a tresty. A kdyÏ trest,
tak musí pfiesnû vûdût za co, pak je ochotná trest
pfiijmout.

Vilémovo souÏití s ‰elmou se zmûnilo z ne-

zkrotného dobrodruÏství a experimentÛ ve vyrov-

nané partnerství, kdy jeden ctil druhého. Nako-

nec si ‰elma zvykla i na rodiãe a nechala se od

nich podrbat za uchem. A ke svému úÏasu ucíti-

la z jejich pachu, Ïe i oni mají a nebo mûli svou

‰elmu. Mgr. Magda ·tûpánková,
PhDr. Iva Kundrátová

Puberta je šelma psovitá
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Bezplatnû vám pomÛÏe
·romova 861, 

Praha 14 – âern˘ Most, 
tel. 731 056 735/8 

281 912 144
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Chladná zimní odpoledne vyuÏívají v Centru Sluneãnice na âerném Mostû k tvo-

fiivé práci. Klienty jsou lidé s tûlesn˘m i víceãetn˘m postiÏením, ktefií pfii volbû, jak strávit voln˘

ãas, pfiíli‰ moÏností nemají. KdyÏ venku mrzne a sníh znemoÏÀuje jízdu na vozíku, je pro nû Cent-

rum Sluneãnice ãasto jedin˘m místem kontaktu s vnûj‰ím svûtem. Pod vedením pomocníkÛ-asi-

stentÛ tady pod jejich rukama vznikají krásné v˘robky, které ãas od ãasu Sluneãnice nabízí na pro-

dejní v˘stavû. foto: ves

Děkujeme společnosti
Electro World 

a jejímu manaÏeru R. ·imkovi za umístûní

sbírkové kasiãky vefiejné sbírky pro Mot˘lek
v prodejnû na âerném Mostû a v‰em zákazní-

kÛm, ktefií do ní pfiispûli. Od prosince 2007 se

tak podafiilo vybrat 15.767,– Kã, za které Mot˘-

lek pro handicapované dûti nakoupil didaktické

pomÛcky, materiál do keramické dílny a uhra-

dí pronájem bazénu.

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

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

www.ddmpraha9.cz

Sobotní lyÏování – 7. 2. odjezd z âM ze

zastávky zájezdov˘ch autobusÛ do Ski areálu

Herlíkovice. Cena 400,– aÏ 600,– Kã.

MoÏná pfiijde i Valent˘n – stfieda 11. 2.,

16–17 hod. Legenda o vzniku svátku zamilova-

n˘ch, spojená s v˘robou valent˘nsk˘ch pfiání.

Valent˘nská diskotéka – pátek 13. 2., 14–17

hod. Cena 20.– Kã. âeká vás tanec a soutûÏe.

BANG – úter˘ 17. 2., 16–18 hod. Nutná

rezervace. Karetní hra BANG vás zavede do dob

divokého západu. (9–18 let)

·perkování – pátek 20. 2., 14–17 hod. Cena:

50,– Kã. V̆ roba originálních ‰perkÛ.

4. Ples princÛ a princezen – 20. 2., 16–18

hod. pro dûti do 10 let s rodiãi. Kost˘my s sebou,

vstupné pro dûti 20 Kã, pro dospûlé 10 Kã.

Zpátky do minulosti – sobota 28. 2.,

9–17 hod. Cena: 20 Kã. Nutná rezervace. Po sto-

pách star˘ch KeltÛ. (7–16 let)

KROUÎKY
Poznáváme pfiírodu – v˘lety, hry, soutûÏe,

zajímavosti z fií‰e rostlin a ÏivoãichÛ.

Úter˘ 16–17,30 hod.

V˘tvarn˘ ateliér – v˘uka klasické techniky

malby a kresby. Ve ãtvrtek pro mlad‰í a v pátek

pro star‰í dûti, po 16 hod.

Douãování matematiky – pfiíprava ÏákÛ

k pfiijímacím zkou‰kám na S·.

od 2. pol. se bude opût otevírat: Baletní pfií-
pravka (vûk 6–9 let) – zatím pouze rezervace,

v pfiípadû naplnûní bude probíhat ve ãtvrtek
14.30–15.30

Orientální tance pro dûti (vûk 13–16 let) –

zatím také jen rezervace, v pfiípadû naplnûní bude

probíhat v pondûlí 17–18 hod.

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 hodin,

v pátek od 9.30 do 11.30 hodin.

Jahůdková školička: pondûlí a ãtvrtek

od 8 do12 hodin.

Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15

do 19 hodin.

Džagoda: v pondûlí, stfiedu a pátek od 15

do 20 hodin.

Terénní pracovníky Karolínu a Marti-

na mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvr-

tek od 15 do 20 hodin.

Více informací o jednotliv˘ch klubech

a aktuálních akcích najdete na na‰ich strán-

kách www.jahodaweb.cz .
Tû‰íme se na vás

JAHODOVÉ MENU

Rekord v klubu
Pacific

Potû‰ilo nás, Ïe do níz-

koprahového klubu Paci-
fic v Mot˘lku si loni na‰lo

cestu daleko více dûtí a dospívajících z na‰e-

ho sídli‰tû, neÏ v minul˘ch letech. Klub nav-

‰tûvovalo rekordních 397 klientÛ, coÏ je

o 151 více neÏ napfi. v roce 2006. Pacific

poskytuje dûtem a mládeÏi v nepfiíznivé soci-

ální situaci nejen zajímavou náplÀ volného

ãasu (namátkou sportovní akce, v˘lety, pofiá-

dání zajímav˘ch besed), ale také informaã-

ní servis, krizovou intervenci a odborné

poradenství pfii fie‰ení jejich ãasto nelehk˘ch

problémÛ.

Co pro vás pfiipravilo Centrum denních
sluÏeb a Matefiské centrum Mot˘lek? 

18. 2. stfieda 18.30–20.30 Relaxaãní
malování s Danou Zimovou

24. 2. úter˘ 17–19 hod. Klub rodiãÛ
peãujících o dítû s handicapem.

Únorové akce Nízkoprahového klubu
Pacific

5. 2. ãtvrtek 14–17 hod. Turnaj v ‰ip-
kách, pingpongu a fotbálku

12. 2. ãtvrtek 14–17 hod. Odpoledne
deskov˘ch her

18. 2. úter˘ Spoleãn˘ v˘let do kina Vil-
lage Cinemas na âerném Mostû

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

Zveme vás na masopustní víkendovou
akci. Pfiijìte se spoleãnû pobavit, zahrát si,
zazpívat a zatancovat… Nebojte se pfiijít
v maskách! I dospûlí…

21. 2. – Galerie 14 – námûstí Plk. Vlãka 686,

âern˘ Most II od 14 hodin
14 hod. – slavnostní zahájení a divadélko

od 15 hod. – v˘tvarné hfiíãky – kdo nemá

masku, mÛÏe si ji vyrobit, sportovní radován-

ky – uvnitfi nebo venku, s míãem nebo snûhem 

od 16.30 – masopustní rej masek + Zajíãko-

va taneãní ‰kolka a poté prÛvod Prahou 14

celé odpoledne: workshopy neziskovek

z Prahy 14, Zajíãkovy Alotrie o v˘hry.

Více o akci: Jitka Nehasilová 605 014 765

Zajíček na koni 
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ÚNOR – dopolední programy:
Úter˘: Nûkolik voln˘ch míst pro dûti od

3 let do ·koliãky Klubíãka ·ikulka 9–12 hod. 

Jednorázové programy:
4. 2. Sociálnû stimulaãní skupina Hraje-

me si a uãíme se s ptákem Zlobivákem 10.15
hod.

18. 2. Dûtsk˘ karneval 9.30–11.30 jiÏ tra-

diãnû s hrami a soutûÏemi, kter˘mi se pfiipoju-

jeme k akci sítû matefisk˘ch center Masopustní
reje. 25. 2. Semináfi pro rodiãe od 10.15 hod.

Odpolední programy:
Pondûlí odpoledne: Cviãení pro pfied-

‰kolní dûti 4–6 let 16–17 hod. volná místa do

naplnûní kapacity, vedeno fyzioterapeutkou

R. Trefnou

Veãerní programy:
Od února zaãíná novû dal‰í cviãení pro

dospûlé Aby záda nebolela vÏdy 1. a 3. úter˘

v mûsíci od 19.30 do 20.30 hod. Poplatek je

40,– Kã za cviãení. Cviãení s prvky jógy pro-
bíhá kaÏdé pondûlí pod vedením J. Purkyta,
Duchovní veãer probûhne 10. 2. Beranice pro

pracující maminky se sejde ve stfiedu 11. 2.,
Kavárniãka probûhne 25. 2. vÏdy od 20 hod.

Tû‰íme se na v‰echny! 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

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova 777, Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz
Dopolední ‰koliãka Pohádka – denní pro-

gram probíhá dle stávajícího rozvrhu. 

NOVù: kaÏd˘ den je jedna aktivita stan-

dardního programu posílena:

Po – hrajeme si s angliãtinou

Út, St – kreslíme a vyrábíme

ât – zpíváme, hrajeme si divadlo

Pá – cviãíme, tancujeme, fiádíme

Karneval v Pohádce – v t˘dnu od 16. do

20. 2. probíhá v Pohádce karnevalové veselí.

·koliãka i v‰echny odpolední krouÏky se pfii-

pravují na Karneval v pátek 20. 2. od 17 hod.

Prosíme o pfiihlá‰ení.

Pravidelné odpolední aktivity: volná mís-

ta: Dílniãka mal˘ch návrháfiÛ, DramaÈáãek. Roz-

vrh na www.vpohadce.cz 

NOVù: Pá 16–18 hod. volná herna: 

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

e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz,

www.vpohadce.cz 

BB-klub
Rádi bychom vás pozvali na námi spolupofiádané

LYÎA¤SKÉ KURZY 21.–28. 2. a 28. 2.–7. 3.
v Krkono‰ích, Dolní Lyseãiny (lyÏafiské areá-

ly Îacléfi, Pec pod SnûÏkou, âerná hora). Pro

studenty 14–19 let. Cena 2.590 Kã zahrnu-

je ubytování a stravu v penzionu. 

Dále vás zveme na:

ANGLICK¯ KLUB pro teenagery
KaÏdou stfiedu 16.30–18 hod. (V KC Hefi-

mánek – Vybíralova 969) Mgr. Pavel Tref-

n˘ 775 024 742, bbklub@centrum.cz

BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í
KaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30 hod. Martin tel.

777 033 592. Podporováno z grantu PART-

NERSTVÍ a Mâ P14.

KCR 
Heřmánek

kcr.hermanek@seznam.cz,

www.prorodinu.cz, 

tel: 724 761 196, 281 862 342

Opût zábava s dûtskou Divadelní scé-
nou âern˘ Most: pozor zmûna!

pfiijìte se sv˘mi dûtmi pobavit se a strá-

vit pûkné sobotní dopoledne

12. února od 10 hod. – Táta, máma a já 

14. února od 10 hod. – Tfii zlaté vlasy

dûda V‰evûda 

28. února od 10 hod. – Flaneografie

Nový provoz mateřského centra 
od února:

PO Hrajeme si s maminkou (v˘tvarné

aktivity)

ÚT Pfiedná‰ky o pfiirozeném rodiãovství

a ekologii

âT Hudebnû-pohybová ‰koliãka s Mi-

riam Îilkovou

PÁ V˘roba rodinn˘ch alb, pfiáníãek

apod. 20. 2. Scrapbooking (fotky s sebou)

Rozpis přednášek mateřského 
centra:

3. 2. Potfiebuji tvoji lásku – pfiedná‰ka

o v˘chovû

10. 2. Zdravé pfiebalování

24. 2. Povídání o kojení, bioobleãení,

alternativních hygienick˘ch potfiebách

Dále vám doporuãujeme: Irské tance –

v‰echny vûkové kategorie! Skvûlá moÏnost

relaxace a zábavy, tanãení na prof. úrovni –

(stfiedy od 18 hod.). Rehabilitaãní cviãení
na míãích – nabízíme vám jedineãné reha-

bilitaãní cviãení pro dûti i dospûlé, kurz vede

profesionální terapeutka, ÚT, ST odpoledne.

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

Kroužky a kurzy 
Studia Inspirace – II. pololetí
Od února pokraãují dle souãasného roz-

vrhu krouÏky flétny a programy pro nejmen-

‰í (Sluníãka od 2,5 let, Taneãky, Pastelka

a ·ikulky od 3 let). Roz‰ifiujeme nabídku

individuální v˘uky na keyboyard, pro velk˘

zájem pfiidáváme v˘tvarku se Zuzkou. Upo-

zorÀujeme na dotované krouÏky ‰achu s ing.

Bfiezovsk˘m – pro pokroãilé dûti i zaãáteã-

níky.

SluÏba hlídání dûtí v hernû opût ve stfie-

du a v pátek dopoledne – 30,– Kã hodina.

Pfiesn˘ rozvrh na 2. pololetí je k dispozi-
ci na www.obcanskainspirace.cz.

Díky podpofie MHMP poskytujeme
i v roce 2009 bezplatné sociálnû právní
poradenství Obãanské inspirace. Infor-
mace a objednávky do poradny na tel.:
776 046 112, 281 918 473 nebo na na‰em
webu. 

stránky 10–12 pfiipravila Alena Veselá

Chcete pohlídat dítě?
V Obãanské inspiraci na âerném Mostû, Kuãe-

rova 14 funguje tfii dny v t˘dnu hlídání dûtí od 3 let:

úter˘ 16.30–18.30; stfieda a pátek 9–12 hod. Dûti

zde mohou zÛstat aÏ tfii hodiny a hrát si pod dohle-

dem lektorky. Platba je hodinová a není tfieba se

objednávat pfiedem. foto: ves
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Skautsk˘ oddíl Práãata, kter˘ se skládá

z 35. smeãky vlãat, 35. oddílu skautÛ a 35. rover-

ského kmene Havrani, oslaví letos 40. v˘roãí

svého zaloÏení. Za dobu, po kterou oddíl v Hlou-

bûtínû existuje, jsme zaÏili mnoho vesel˘ch

i napínav˘ch pfiíhod.

Probíhá domluvená noãní hra se sousedním
táborem. Je to tábor podnikov˘, moderní. Dvo-
jice na‰ich vybran˘ch muÏÛ je povûfiena, aby se
do cizího tábora vplíÏila a velk˘m kuchyÀsk˘m
noÏem pfiibodla na vlajkov˘ stoÏár v˘hrÛÏn˘
dopis. Jako indián‰tí bojovníci, nespatfieni hlíd-
kou, pronikli aÏ do stfiedu táborového námûstí.
Dopis i kudla pfiipraveny. „Cink, cink“ – úkol
nebude moÏno splnit, vlajkov˘ stoÏár tvofií oce-
lová roura zabetonovaná do louky. Kdy se to
stalo? V roce 1972 nebo 1973. 

Rok 1997, tábor na Tiché Orlici. UÏ t˘den
pr‰í, voda v fiece stoupá, ale povodnû zatím nikdo
neãeká. V noci drÏí hlídky vedení. Je dohodnu-
to, ze kdyÏ se voda zaãne vylévat z bfiehÛ, dáme
vûci na postele a s nejnutnûj‰ím vybavením ode-
jdeme do srubu na svahu. Dokud voda neopad-
ne, vûci ve stanech vydrÏí. Údolí je pfiece tak
‰iroké a tûch pár centimetrÛ vody, která tam
bude, nám nevadí. Pfiípadnû si pro vûci dojde-
me v holínkách. Kolem jedné hodiny se voda
vylévá, ale vedení se dohodne, Ïe radûji ode-
jdeme se v‰emi vûcmi. âasu máme dost. Roz-
hodnuto, udûláno. Za tfii hodiny je na tábofii‰ti
po pás vody. Nepfii‰li jsem skoro o nic. Ale tábor
bohuÏel skonãil.

Táborová kuchynû, v ní ãlen, kamna jsou
doruda. Pfiibíhá rádce a kfiiãí: „Proboha, co to
dûlá‰, vÏdyÈ jsi spálil pÛlku dfiíví.“ Odpovûì:
„Vafiím ãaj, nevidí‰?“ No, budiÏ. „A kde má‰
hrnec s vodou?“ vyzvídá rádce. „Jo, ten jsem
asi zapomnûl dát na kamna.“

Léto 1983. Na tábor pfiijela kontrola z v˘bo-
ru Svazu mládeÏe. Rok pfied tím musel oddílov˘
tábor pfiedãasnû skonãit, protoÏe soudruzi s námi
nebyli spokojeni. Hlavní vedoucí provází kon-

trolu, snaÏí se, aby v‰e probûhlo
pokud moÏno hladce. Kontrola není
nad‰ena ze sekery zaÈaté ve ‰palku
u vlajkového stoÏáru, Je to symbol
práce v tábofie. Srp a kladivo by
kontrola asi vidûla radûji. Tu se
z kuchynû ozve mocn˘ hlas: „Scho-
vejte obûd, Vladimír a Iljiã je‰tû
nejedli.“ Dojem jsme vzbudili úÏas-
n˘. Pfiitom se jednalo pouze o jmé-
no jednoho a pfiezdívku druhého ãle-
na oddílu.

Podzim 1987. Star‰í ãlenové sta-
ví klubovnu na Slavoji, kterou nám
nûkdo na jafie zapálil. Stavíme, sta-
víme, kaÏd˘ víkend, nûkdy i v t˘dnu.
âinnost oddílu je omezena na mini-
mum. Chvíle odpoãinku, v‰ichni lapají po dechu.
„Venco, ví‰, jak to bude hezk˘, aÏ to tady bude
hezk˘?“ nechá se sly‰et jeden asi ‰estnáctilet˘
amatérsk˘ zedník.

Tábor, odpolední koupání. Jeden ze „speciál-
ních“ ãlenÛ leÏí v tÛÀce v potoce a vydává zvu-
ky: „Ááá, ááá“. Co dûlá‰, Kájo?“ ptá se vedou-
cí. „Je mi zima“ stûÏuje si Kája. „Tak vylez ven.“
Dobrá rada. „NemÛÏu,“ odpoví
logicky Kája, „je mi zima.“

Oslavy ãtyfiicátin probûhnou

v klubovnû oddílu na stadionu TJ

Slavoj Hloubûtín Tesla. ProtoÏe

oddílem s bohatou historií pro‰lo

nûkolik set klukÛ hlavnû z Prahy 9,

zveme v‰echny, kdo se chtûjí podí-

vat na staré i nové kroniky, filmy

z táborÛ, fotografie, rÛzné rekvizity

z táborov˘ch her a mnoho dal‰ích

vûcí. Od pondûlí 9. do ãtvrtka

12. února, kaÏd˘ den od 16 do 19

hodin, bude v na‰í klubovnû v˘sta-

va otevfiená pro v‰echny zájemce.

V klubovnû se potkáte se ãleny

oddílu i jeho vedením. Pfiijìte kte-

r˘koliv den, kdy budete mít ãas.

Rádi vás pfiivítáme. Aby se ale zv˘-

‰ila pravdûpodobnost, Ïe se potkají náv‰tûvní-

ci, ktefií mají podobné zájmy, doporuãujeme pon-

dûlí rodiãÛm souãasn˘ch ãlenÛ a úter˘ dfiívûj‰ím

ãlenÛm a jejich rodiãÛm. Ve stfiedu upravíme

program tak, aby byl zajímav˘ pro pfiípadné

zájemce o ãlenství v oddíle a jejich rodiãe. âtvr-

tek doporuãujeme ãlenÛm na‰ich bratrsk˘ch

oddílÛ, skautsk˘ch i z jin˘ch organizací.

Dávná historie 35. skautského oddílu sahá aÏ

do roku 1917 a najdou se v ní události, na kte-

ré mÛÏeme b˘t opravdu hrdí. Proã tedy slavíme

letos teprve 40. v˘roãí oddílu, kdyÏ se cítíme

b˘t pokraãovateli 35. skautského oddílu zalo-

Ïeného pfied více neÏ 90 lety? Od roku 1955 byl

v Hloubûtínû oddíl mlad˘ch turistÛ pfii TJ Sla-

voj Hloubûtín. Navázal na ãinnost 35. skaut-

ského oddílu, kter˘ byl po roce 1948 zru‰en.

Hloubûtínsk˘ oddíl byl v letech 1968–1970

registrován v Junáku, opût jako 35. skautsk˘

oddíl. Mûl mnoho mlad‰ích ãlenÛ, a proto byla

roku 1969 oficiálnû zaloÏena 35. smeãka vlãat.

Z ní se postupem doby vyvinul ná‰ oddíl tak,

jak pracuje v Hloubûtínû nyní. Od roku 1969,

kdy byla 35. smeãka vlãat zaloÏena, jsme nikdy

nepfieru‰ili svoji ãinnost. Po zákazu Junáka

v roce 1970 pokraãoval oddíl ve své ãinnosti ve

Slavoji Hloubûtín. Po roce 1972 i v pion˘rské

skupinû pfii ZD· Hloubûtínská 700. V roce 1975

jsme zaãali pouÏívat název Oddíl Práãata, kte-

r˘ nepfiipomínal zakázanou skautskou orga-

nizaci. Po roce 1989 se oddíl Práãata vrátil

do obnoveného Junáka. Roky bûÏely, vedení

oddílu se stfiídala. Pofiád se jedná ale o jeden

oddíl – od roku 1969. Proto letos slavíme 40. v˘-

roãí od zaloÏení.

O zakladatelích na‰eho oddílu, Josefu a Lud-

mile Odehnalov˘ch, kter˘m bylo udûleno za

jejich ãinnost ãestné obãanství Prahy 14, psaly

Listy Prahy 14 v roce 2006. V Listech se mÛÏe-

te obãas doãíst i o na‰í souãasné ãinnosti. Pokud

se o nás chcete dovûdût více nebo s námi jenom

oslavit v˘roãí zaloÏení oddílu, nav‰tivte urãitû

na‰i v˘stavu. Mnoho fotografií a dal‰ích infor-

mací najdete rovnûÏ na internetov˘ch stránkách

oddílu www.pracata.cz.

Václav Nehasil, foto: archiv oddílu

neziskovky a obãanská sdruÏení
ÚNOR 2009 • 13

Skauti v Hloubětíně slaví čtyřicítku

Pfii vánoãním v˘letu do Vinofiské obory na‰e v˘prava dora-
zila do Betléma, pfiedala Josefovi a Marii dary pro JeÏí‰ka
a pak odpoãívala a svaãila.
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Po dvou mírnûj‰ích zimách se nám pfií-

roda navzdory globálnímu oteplování

odvdûãila zkraje roku pfies dva t˘dny

trvajícími tuh˘mi mrazy. Nejspolehlivûj‰ím

indikátorem jejich intenzity jsou zamrzlé ryb-

níky a skuteãnost, Ïe v novém roce mezi nej-

prodávanûj‰í sportovní zboÏí po del‰í dobû

patfiily brusle. A PraÏané v neb˘valém poãtu

vyrazili na zamrzlé vodní plochy, kter˘ch máme

v metropoli pomûrnû dost i bez Vltavy, která

díky pfiehradám nezamrzá. A upfiímnû fieãeno,

bruslafii jsou mezi námi asi ti jediní, kter˘m

mrazy pod deset stupÀÛ pod nulou dûlají obrov-

skou radost. Bruslit se nûkde zaãínalo uÏ pfied

Silvestrem, kdy v‰ak led nebyl je‰tû dostateãnû

pevn˘. Doplatil na to Ïivotem jeden bruslafi

v jiÏních âechách a na nûkolika dal‰ích mís-

tech museli zasahovat záchranáfii, kdyÏ se pod

riskujícími nedoãkavci prolomil led. Stopro-

centnû jistá si na pfiírodním ledû nebyla ani

rychlobruslafiská ‰ampiónka Martina Sáblíko-

vá, pod níÏ pfii MâR v rychlobruslení, kdyÏ

poskytovala rozhovor novináfiÛm, zaãal pováÏ-

livû praskat led, takÏe rychle prchla na bfieh do

bezpeãí. 

U nás na ãtrnáctce se první bruslafii objevi-

li na Kyjském rybníku, tradiãním místû pro

milovníky bruslení a hokeje, den pfied Silvest-

rem, kdy jsem si rovnûÏ vyzkou‰el sílu ledu,

ale jen u kraje, neboÈ podezfiele, témûfi nesly‰-

nû praskal. Z bfiehu jsem pak sledoval nûkolik

odváÏnûj‰ích, ktefií za sebou nejspí‰ nemûli zku-

‰enost, která je dûsivá, kdyÏ se pod vámi najed-

nou probofií led, a vy se propadáte bûhem vte-

fiiny do ledové vody. BohuÏel, dosud nebyl

uveden na trh Ïádn˘ pfiístroj, kter˘ by dokázal

spolehlivû urãit sílu, pevnost a bezpeãnost pfií-

rodního ledu. A tak záleÏí na kaÏdém, do jaké

míry se bude fiídit vlastním instinktem a pudem

sebezáchovy a radami, podle ãeho se pozná

podezfiel˘ led. 

Následujících nûkolik dní bylo pro bruslení

uÏ ale naprosto ideální. Siln˘ mráz, led pevn˘

a hladk˘ jak zrcadlo, jízdu na bruslích jste si

mohli vychutnávat v plné rychlosti po celé plo-

‰e rybníka. Velmi intenzivní, aÏ adrenalinov˘

záÏitek, kter˘ vám Ïádné umûlé kluzi‰tû nemÛ-

Ïe vynahradit. Mám s tím zku‰enost jiÏ patnáct˘

rok od zaloÏení ListÛ Prahy 14, pouze v zim-

ním období 2006/7 se nedalo ani jedenkrát

bruslit, zato v lednu 2006 byly tak silné mrazy,

Ïe jste se z Kejáku mohli vydat na bruslích po

zamrzlé Rokytce aÏ do Hostavic (letos navzdo-

ry siln˘m mrazÛm Rokykta zamrzla jen z malé

ãásti).

fotoreportáÏ
14 • ÚNOR 2009

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
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Toto ledové království ãásteãnû vzalo za své,

kdyÏ zaãalo v Praze intenzivnû snûÏit. Je‰tû pfied

tím za jasného poãasí jsem stihl nav‰tívit

bûhem jednoho dne s fotoaparátem a bruslemi

‰estici nejbliÏ‰ích rybníkÛ. V ledovém krun˘fii

mûl kaÏd˘ z nich osobitou atmosféru, v‰ude

skupinky bruslafiÛ, nejvíc na Kejáku a Poãer-

nickém rybníku, nejménû na MartiÀáku, jenÏ je

napÛl vypu‰tûn˘. 

Nejtûsnûji bylo lidiãkám s bruslemi na Aloi-

sovském rybníãku na âerném Mostû, Hofiej‰í

rybník v Hloubûtínû naopak pÛsobil nejodleh-

lej‰ím dojmem. 

A nejsilnûj‰í záÏitek? Ten jsem si odnesl

z „Pafiezáku“, neboli pfiírodní rezervace V Pís-

kovnû, kde z ledu vyrÛstaly kmeny stromÛ

a zkroucené pafiezy, kolem nichÏ se dalo krou-

Ïit jako pfii tanci na ledû, a k tomu se právû za-

padající slunce odráÏelo v kulatém zrcadle,

vybrou‰eném mrazem na ledové plo‰e, zbráz-

dûné tenk˘mi r˘hami po bruslích...

j‰, foto: autor a vok (2)

fotoreportáÏ
ÚNOR 2009 • 15

zdejších rybníků
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‰kolství
16 • ÚNOR 2009

Vyhlašujeme
soutěž

Mâ Praha 14 vyhla‰uje amatérskou fil-
movou soutûÏ pro ‰koly a organizace, které

pracují s dûtmi a mládeÏí, sídlící na území

Prahy 14, která byla zahájena na Mâ Pra-

ha 12, s názvem Jde to i jinak aneb Antifest
Praha 2009. SoutûÏ je pro jednotlivce nebo

skupiny max. 5 tvÛrcÛ ve dvou vûkov˘ch

kategoriích: 

1. Ïáci II. stupnû základních ‰kol

2. studenti stfiedních ‰kol a odborn˘ch 

uãili‰È

Pfiihlásit lze obrazov˘ snímek s námûtem

rizikového chování, napfi. drogová závislost,

kriminalita, ‰ikana, rasizmus, zá‰koláctví,

gambling, domácí násilí atd. – pofiízen˘ vide-

okamerou ãi digit. fotoaparátem v celkové

délce do 15 min. na nosiãích CD nebo DVD.

Uzávûrka soutûÏe 31. bfiezna; kontakt-
ní osoba Jana ·tosková, tel. 281 005 450,
e-mail: stoskova14.mepnet.cz. Pfiihlá‰ku
a dal‰í informace najdete na www. anti-
fest.cz. Do celopraÏského finále postoupí
ocenûn˘ vítûzn˘ snímek z obou vûkov˘ch
kategorií. V nûm vybere odborná porota
tfii nejlep‰í snímky v kaÏdé kategorii a je-
jich autofii získají vûcné ceny.

Zápis do ZŠ
TOLERANCE

Mochovská 570, Praha 14-Hloubûtín

(‰kola se speciálními vzdûlávacími pro-

gramy)

25. února 9–15 hod. Bûhem zápisÛ pro-

bíhá souãasnû i Den otevfien˘ch dvefií

Koncem loÀského roku se na deta‰ovaném pra-

covi‰ti na‰eho gymnázia na âerném Mostû usku-

teãnil dlouho oãekávan˘ Den otevfien˘ch dvefií.

V‰ichni jsme se na nûj svûdomitû pfiipravovali

a dlouho tû‰ili. Celé dopoledne jsme je‰tû dola-

ìovali detaily a chvíli pfied druhou hodinou jsme

se v‰ichni soustfiedili v pfiízemí. KaÏd˘ pfiíchozí

dostal informaãní letáãky o pfiíslu‰ném studiu

a poté se ho ujala jedna z na‰ich usmûvav˘ch dvo-

jic. Provedla dotyãného po celé ‰kole, povûdûla

mu nûco o historii na‰eho gymnázia, zpÛsobu vyu-

ãování a ochotnû odpovídala na v‰echny dotazy.

Odpoledne Dne otevfien˘ch dvefií se vydafiilo

a rodiãe nás chválili. Nejlépe hodnotili na‰e témûfi

profesionální vystupování, coÏ nás opravdu potû-

‰ilo. Tereza Kábová, kvinta B

Den otevřených dveří na gymnáziu

V zrnku písku vidět svět
Na zaãátku ‰kolního roku jsem se pfiihlásila do ‰kolního divadelního klubu. Pfiipravili jsme si pás-

mo, se kter˘m jsme se zapojili do celorepublikové akce Dny poezie – V zrnku písku vidût svût. V na‰em

pásmu studenti recitují, zpívají a hrají na flétny. Pro-

toÏe tématem byla Praha, zpíváme za doprovodu

fléten a klavíru i známé písniãky o ní. Na‰e vystou-

pení pro vefiejnost se konalo na Chvalském zámku.

Chybky byly – ale tak malinké, Ïe je asi nikdo z obe-

censtva nepostfiehl. Odcházeli jsme s úsmûvem na

tváfiích a za potlesku divákÛ. Ti ale byli tak nad‰e-

ni vystoupením, Ïe jsme se pfii‰li uklonit dokonce

dvakrát! To nám v‰em udûlalo velikou radost a doda-

lo nám sebevûdomí do dal‰ích vystoupení.

Mona Awwadová, 
2. B, Gymnasium Chodovická

Titul „Ekoškola“ podruhé 
První mûsíce ‰kolního roku 2008/09 byly pro nás, Ïáky Z· Gen. Janou‰ka, plné

oãekávání. Stáli jsme pfied úkolem zavr‰it dvouleté úsilí a obhájit mezinárodní titul

Eko‰kola, kter˘ jsme poprvé získali v roce 2006. Po celé dva roky jsme se snaÏi-

li pokraãovat v zapoãat˘ch aktivitách. Udûlali jsme v‰echno pro to, abychom moh-

li i nadále uÏívat titul, vlajku i logo Eko‰koly.

Pro v˘sledek ‰etfiení auditorÛ, které probíhalo

v na‰í ‰kole v listopadu se vydali ãlenové na‰e-

ho Ekot˘mu 8. prosince do sdruÏení Tereza.

Koneãné rozhodnutí „Va‰e ‰kola obhájila v roce

2008 mezinárodní titul Eko‰kola podruhé, bla-

hopfiejeme“, byl pro nás nejkrásnûj‰ím dárkem.

Máme z ocenûní v‰ichni velkou radost, souãas-

nû pro nás znamená závazek v práci i nadále

pokraãovat.

za Ekot˘m ‰koly Krist˘na Novotná 9. B

Byli jsme úspěšní
Koncem loÀského roku se v Praze

konala pod zá‰titou Petra ·tûpánka, rad-

ního pro oblast Ïivotního prostfiedí, Kraj-

ská konference enviromentálního vzdû-

lávání, v˘chovy a osvûty. Na konferenci

byla prezentována ‰iroká ‰kála ekolo-

gick˘ch projektÛ, programÛ a aktivit.

Na‰e Z· Gen. Janou‰ka jako jediná zá-

kladní ‰kola na konferenci pfiedstavila

aktivity, které víc jak ‰est let realizuje

v oblasti ekologické v˘chovy a úspûchy

z úãasti v mezinárodním projektu Eko‰kola. Práci na‰í ‰koly jsme prezento-

vali u stánku, o kter˘ byl velk˘ zájem. Letáãky a materiály o ‰kole ‰ly na

odbyt a v‰em se moc líbila i videa z akcí ‰koly a ‰kolní kalendáfi. 

Krist˘na Novotná 9.B, ãlenka ‰kolního Ekot˘mu 
Z· Gen. Janou‰ka

V závûru loÀského roku probûhla

v konferenãním sále Ministerstva ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy 3. celo-

státní Ïákovská ekologická konferen-

ce. Mezi 11 ‰kolami z celé âR byli

i Ïáci Jakub Chylík, Michaela Stádní-

ková a Michaela Pelcová, ktefií vzor-

nû reprezentovali Z· Gen. Janou‰ka

i Mâ Praha 14. Z praÏsk˘ch ‰kol byla

na‰e ‰kola zastoupena jako jediná. Na

konferenci bylo pfiedstaveno celkem 16 projektÛ a prací, vûnovan˘ch

otázkám Ïivotního prostfiedí a na‰i Ïáci s projekty Historie vodovodu

a Energie vody v celostátní konkurenci obstáli se ctí. Práce ÏákÛ vyslech-

la a vysoce ohodnotila celá fiada v˘znamn˘ch hostÛ, napfi. pfiedsedkynû

âeské komise UNESCO prof. Helena Illnerová, generální tajemník âes-

ké komise UNESCO Ing. Pavel ·koda a dal‰í. EJ

Ekologická konference
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Mimofiádn˘m okamÏikem, kter˘ v mrazivém lednu zahfiál pfiímo u srd-

ce, byla pro kyjskou farnost náv‰tûva nejvy‰‰ího pfiedstavitele katolické

církve v âeské republice. Kardinál Miloslav Vlk se 11. ledna zúãastnil

nedûlní bohosluÏby v kostele sv.Bartolomûje v Kyjích, kter˘ se zaplnil

vûfiícími do posledního místa, a posléze byl vfiele uvítán na zdej‰í fafie,

kde pro v‰echny pfiíchozí bylo pfiipraveno malé poho‰tûní. Na stole zavo-

nûl domácí ‰trudl a cukroví, ve velk˘ch termoskách byl tepl˘ ãaj a káva,

pfiívûtivá a domácí atmosféra okouzlila i samotného pana kardinála. Na‰e

redakce sice nepatfií mezi vûfiící, nicménû jsme pfiijali pozvání od pana

faráfie, a i pro nás bylo nakonec setkání s kardinálem Vlkem jedineãn˘m

záÏitkem, na kter˘ budeme dlouho vzpomínat. Pfii této pfiíleÏitosti jsme

panu kardinálovi pfiedali knihu Praha 14 ve fotografii (uvnitfi je vyfoto-

grafován pfii své první pastoraãní náv‰tûvû komunity vûfiících z âerné-

ho Mostu v Galerii 14). Bûhem bohosluÏby a pfii besedû na fafie pohovofiil

kardinál Vlk mimo jiné také o obrovské odpovûdnosti kfiesÈanÛ za tento

svût, o na‰em pfiedsednictví EU a o nutnosti nedívat se jen na vlastní pro-

spûch, ale myslet také na druhé a na to, co je potfieba udûlat pro celek

s láskou k bliÏnímu. Velmi mne zaujalo, kdyÏ pan kardinál pfiipomenul

fenomén, kter˘ se ‰ífií v západní Evropû, kde existuje na dvû stû klá‰te-

rÛ, do kter˘ch mÛÏete vstoupit na nûkolik dní ãi t˘dnÛ a spoleãnû s mni-

chy absolvovat meditace, modlitby, mlãení a zti‰ení. Tato sluÏba je vel-

mi vyhledávaná napfiíklad ‰piãkov˘mi manaÏery

a praktikuje se i v nûkolika klá‰terech v âechách.

Kardinál Vlk se také krátce zmínil o pfiipravova-

né náv‰tûvû papeÏe Benedikta XVI. v âeské re-

publice, která by se mûla uskuteãnit ve druhé

polovinû záfií leto‰ního roku. Z celé náv‰tûvy bylo

patrno, Ïe ke zdej‰ímu spoleãenství vûfiících, jeÏ

zahrnuje jak Kyje, tak âern˘ Most ãi Poãernice,

má pan kardinál velmi osobní vztah. j‰, foto ves

Kardinál Vlk v Kyjích
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Dne‰ním dvaadvacát˘m pokraãováním

na‰eho seriálu zaãínáme uÏ tfietí roãník

GastroprÛvodce na‰í mûstskou ãástí, ve

kterém postupnû pfiedstavujeme zdej‰í restau-

raãní zafiízení. Nav‰tûvujeme je inkognito, útra-

tu si samozfiejmû hradíme sami a pfii hodnoce-

ní se snaÏíme o maximální objektivnost. AÏ

z toho vznikají obãas vá‰nivé debaty na redakã-

ních poradách, protoÏe ani tfii lidé nemají stej-

né chutû, natoÏ pak desítky a nûkde i stovky

hostÛ. Nehrajeme si na Ïádnou „ãojku“, snaÏí-

me se jen o trochu odlehãenou formu textu,

doplnûného hospodsk˘mi vtípky Petra Urbana.

Je‰tû pfiipomínáme, Ïe kaÏd˘ bod na‰eho hod-

nocení se rovná ãtyfiem procentÛm pro v˘poãet

celkového dojmu z na‰í náv‰tûvy. A teì uÏ pojì-

me do jedné z pizzérií, které jsou v souãasnos-

ti dost populární. Tahle dostala jméno podle

antické nádoby vejãitého tvaru – Amfora, ale

neobjevili jsme v ní nic, co by tento název odÛ-

vodÀovalo. Na rohu Kuãerovy a Mansfeldovy

ulice na sídli‰ti âern˘ Most II (Takhle je to na

rozdíl od fotografie vpravo nahofie správnû –

pozn. aut.) na ni upozorÀují dobfie viditelné mar-

k˘zy kru‰ovického pivovaru nad okny a dvefi-

mi a vcházet se dá jak z ulice Mansfeldovy, tak

z vnitrobloku. Vnitfiní prostor pizzerie Amfora

je pomûrnû velk˘, niãím nedûlen˘ a o to hÛfi

nesou nekufiáci, Ïe se tady mÛÏe stále a neru-

‰enû koufiit – i v dobû obûda (byli jsme tady

v pravé poledne). Nabídka této restaurace je

v „pizzériovém“ duchu: 29 druhÛ pizz od 89,–

do 139,– korun, 24 druhÛ tûstovin od 99,– do

139,– korun, kromû toho je‰tû 5 druhÛ rizota,

6 pfiedkrmÛ a 4 polévky. V denní nabídce bylo

15 jídel – z toho 3 bez masa, a vybrat si mÛÏe-

te je‰tû z osmi druhÛ grilovan˘ch masit˘ch jídel

a z 12 salátÛ. K pití nabízejí – jak naznaãují

venkovní mark˘zy – kru‰ovického Mu‰ket˘ra

(velké pivo tady ãítá 0,4 l), nejrÛznûj‰í nealko

nápoje, vína, destiláty, likéry a aperitivy. ·tam-

gasti sem vût‰inou ale chodí na denní menu,

které za pfiijatelnou cenu nabízí vÏdy dvû varian-

ty kombinace polévka + hlavní jídlo, pfiiãemÏ

jedno z nich b˘vá vût‰inou pizza. My jsme si

vybrali „od kaÏdého nûco“: 1. menu ã. l – ãoã-

ková polévka, kufiecí fiízek se ‰unkou a herme-

línem s hranolkami, 2. pizza Quattro stagioni

(rajãatov˘ protlak, s˘r, ‰unka, mofiské plody,

brokolice, Ïampiony, oregano) a 3. rizoto s hou-

bovou omáãkou a parmazánem. Budeme-li hod-

notit chuÈové záÏitky, nelze pfiejít mlãením, Ïe

pizza byla o nûco víc neÏ pfiijatelnû pfiipálená

a jeden mofisk˘ plod hledal druh˘, pokud jde

o rizoto s houbovou omáãkou, tak v tomto pfií-

padû se kuchafi asi pfiekouknul, neboÈ ne‰lo

o rizoto, ale o r˘Ïi, bez jak˘chkoliv pfiísad –

a je‰tû k tomu ne sypkou, ale rozvafienou.

gastroprÛvodce
18 • ÚNOR 2009

průvodce
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Pizzeria AMFORA
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V˘sledkem bylo, Ïe jsme vraceli nedojedená

jídla, kromû fiízkÛ, které byly chuÈovû velmi

dobré. Je moÏné, Ïe jsme prostû jen nemûli ten

správn˘ den na v˘bûr jídla, protoÏe pizzerie byla

plná – snad ani jeden stÛl nebyl voln˘, takÏe

své stálé zákazníky zfiejmû uÏ na‰la. Její v˘ho-

dou je bezbariérov˘ vstup pfiímo z ulice, dût-

skou Ïidliãku ke stolu rádi pfiistaví. Otevfieno

mají kaÏd˘ den v t˘dnu od 11 hodin dopoledne

do 23 hodin veãer. A pokud mÛÏeme doporuãit

zdej‰í obsluze – ne‰kodilo by trochu víc úsmû-

vÛ a vstfiícného pfiístupu k hostÛm, obojí se

koneckoncÛ dneska docela dost „nosí“.

red

gastroprÛvodce                                       informace
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Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 68 %

V knihkupectví
Havana

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

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

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Brisingr (Paolini) 499,– Kã, vydal Fragment.

Po knihách Eragon a Eldest vychází dlouho

oãekávan˘ 3. díl známé fantasy série od mla-

dého amerického autora.

Simpsonovi Nervy v k˘blu bublin (Groening)
349,– Kã, vydala Crew. Druhé komiksové

album o pra‰tûné rodince Simpsonov˘ch ze

Springfieldu, tentokrát je to ãarodûjnick˘ spe-

ciál.

Folkafii (Vlasák) 379,– Kã, vydal Daranus.

Historie folku od roku 1960 do roku 1989, por-

tréty jednotliv˘ch písniãkáfiÛ, Porta, texty pís-

ní, folkafii jako politiãtí bufiiãi.

Divnopis 2 aneb proã se to tak jmenuje?
(Janáã, Tumlífi, Harvalík) 299,– Kã, vydal

Radioservis. Jak vesniãky, mûsteãka a mûsta

pfii‰ly ke svému ãasto velice kurioznímu názvu?

âasto aÏ detektivní pátrání po v˘znamu jmen

cca 100 míst v celé âR, v televizi bûÏí filmo-

vá verze knihy.

Tajnosti vdan˘ch Ïen (Mason) 268,– Kã,

vydal Rybka. Moderní pfiíbûh o Ïivotû v man-

Ïelství, realistické i zábavné...

Rozbité okno (Deaver) 269,– Kã, vydalo

Domino. dal‰í z nervy drásajících thrillerÛ Jef-

fery Deavera,opût na scénû nepohybliv˘ detek-

tiv Lincoln Rhym,sv˘m geniálním mozkem

tahá z bryndy svého bratrance,na kterého se

nûkdo snaÏí shodit vraÏdu ...

Bajky barda Beedleho (Rowlingová),
249,– Kã, vydal Albatros. Pût roztodivn˘ch

pohádek, nad kter˘mi bádal profesor Albus

Brumbál, jeho poznámky pomohou ãtenáfii

poodhalit dosud netu‰ené z kouzelnického svû-

ta Harryho Pottera...

Impérium (fiímská trilogie 1) (Harris),
299,– Kã, vydal KniÏní klub. ¤ím v 1. stol.

pfi. n. l., Cicero, brilantní právník a fieãník se

stává senátorem, obrátí se na nûj vydû‰en˘ cizi-

nec, kter˘ se stal obûtí vydûraãe a to samotné-

ho vládce Sicílie guvernéra Gaia Verra. Román

pln˘ napûtí a pfiekvapení.

Dûjiny divadla (Brockett), 799,– Kã, vydalo

NLN. JiÏ 7., pfiepracované a roz‰ífiené vydání

tohoto skoro tisícistránkového opusu, kter˘ se

zab˘vá fenoménem divadla na celém svûtû.

Ostrov Duma Key (King), 349,– Kã, vydala

Beta. Nejnovûj‰í dûsiv˘ román nekorunované-

ho krále hororu Stephena Kinga. Edgar je boha-

t˘ stavafi a utrpí zranûní mozku, na radu léka-

fie se odstûhuje na klidné místo,vybere si takfika

pust˘ ostrov u floridského pobfieÏí a pak se zaãí-

nají dít vûci, na ostrovû pfieb˘vá cosi zlého.

Cesty za nadûjí (Fousek), 259,– Kã, vydal

KniÏní klub. Dal‰í z laskav˘ch, vlídn˘ch

a humorem opl˘vajících knih Josefa Fouska,

úsmûvná vyprávûní a historky, které se mu pfii-

hodily bûhem cest za posluchaãi nebo i v osob-

ním Ïivotû.
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Poprvé jsme s Klubem seniorÛ vyrazili za hrani-

ce na‰í republiky a byl to zájezd opravdu vydafien˘.

Do pfiedvánoãních DráÏìan nás jelo celkem 43 a do-

provázel nás opût PhDr. Jifií Sommer. Po bezproblé-

mové cestû jsme pfiijeli do DráÏìan, které v roce 2006

oslavily 800. v˘roãí svého zaloÏení a postupnû se

stávají jedním z nejkrásnûj‰ích nûmeck˘ch mûst.

Mohou se pochlubit ãetn˘mi umûleck˘mi a histo-

rick˘mi památkami, sbírkami svûtového formátu a jedineãn˘mi stavba-

mi – Zwinger, katedrála, zámek Franenkirche a dal‰í, díky nimÏ jsou

DráÏìany naz˘vány „labskou Florencií“. Po pfiíjezdu jsme se rozdûlili

do skupinek – podle zájmÛ a tak se nûktefií vûnovali památkám, jiní obra-

zárnû, trhÛm, kavárniãkám ãi obchodním centrÛm. Já osobnû jsem dala

pfiednost umûní

a snaÏila jsem se

prohlédnout co

nejvíc ze sbírek

v Zwingeru. Six-

tinská madona,

Dívka s ãokolá-

dou nebo obrazy

od Rafaela a dal-

‰ích mistrÛ mi

úplnû uãarovaly.

DomÛ jsme od-

jíÏdûli na ãas

a v‰ichni jsme byli s v˘letem spokojeni. Dûkujeme v‰em, ktefií nám jej

umoÏnili, stejnû jako panu Sommerovi za fundovan˘ v˘klad bûhem cesty.

Pro zaãátek roku 2009 máme v plánu náv‰tûvu divadla, vycházky,

pfiedná‰ku lékafie a cestopisnou. Moc nás tû‰í, Ïe se ná‰ klub „chytil“

(svûdãí o tom i stále vy‰‰í poãet úãastníkÛ) a pevnû vûfiíme, Ïe se doãká-

me i vût‰ích prostor pro na‰e schÛzky.

Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka

na‰i seniofii a informace
20 • ÚNOR 2009

Zájezd do Drážďan VYCHÁZKY v únoru
Nedûle 8. února KOSTEL SV. VOJTùCHA A PAMÁTKY V LIBNI

Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice M Palmovka – trasa B.

Nedûle 15. února CHODOVSKÁ TVRZ A HISTORIE CHODOVA

Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice M Chodov – trasa C. 

Nedûle 15. února HISTORIE I SOUâASNOST STODÒLEK

S KOSTELEM SV. JAKUBA VùT·ÍHO. 

Sraz ve 14 hod. na stanici M StodÛlky.

Nedûle 22. února PRAÎSK¯M SEMERINGEM DO HOSTIVIC –

ZÁMEK A KOSTEL SV. JAKUBA. 

Sraz ve 14.20 hod. u pokladny ã. 2 – Praha-hlavní nádraÏí, návrat

v 17.27 hod.

Stfieda 25. února HISTORIE PRAÎSKÉHO PODSKALÍ S NÁV-

·TùVOU MUZEA PODSKALSKÁ CELNICE A KOSTELA NEJ-

SVùTùJ·Í TROJICE

Sraz ve 14 hod. na stanici tram. 3, 17, 21 na V̆ toni.

Pofiádá DÛm aktivních seniorÛ Portus, 
K. Svûtlé 18, Praha 1

www.seniorum.cz
Od konce roku 2008 funguje nov˘ internetov˘

portál, urãen˘ seniorÛm – i kdyÏ samozfiejmû nejen

jim, jehoÏ zfiizovatelem je o.s. ÎIVOT 90, sídlící

v Domû Portus. Prostfiednictvím portálu mohou

seniofii napfiíklad bezplatnû vyuÏívat registr sociál-

ních a zdravotních sluÏeb, inzerci, radit se s odbor-

níky, získat pfiehled o aktuálních událostech doma i ve svûtû i v oblas-

ti kultury a spoleãenského Ïivota. Najdou tam pfiedpovûì poãasí

i televizní a rozhlasové programy. Zajímavé jsou jistû i informace

o seniorech v EU a o cestování, coÏ bude poutavé pro ty, ktefií rádi

poznávají svût. Portál si dûlá právem nároky na to stát se branou do

svûta seniorÛ a v‰em zájemcÛm nabízí pomyslnou procházku s nov˘-

mi záÏitky a informacemi.

Není panelák jako panelák
Bydlíme v paneláku z roku 1982 na âerném Mostû I, ve Volkovû ulici tak

jako spousta rodin jinde. Je‰tû vloni v‰ak uÏ ve znaãnû o‰untûlé budovû.

Vstupní schodi‰tû s vy‰típanou dlaÏbou, vchodové dvéfie z drátûného skla

(prasklého) osazeného v zrezivûl˘ch kovov˘ch rámech. Schodi‰Èová okna

rovnûÏ zasazena v rezat˘ch rámech. Balkony s drátûn˘mi skly, opût v reza-

tém Ïeleze. Okna v bytech mnohdy nahnilá, nedoléhala a pfii mytí bylo nebez-

peãí, Ïe buìto vypadnou, nebo si aspoÀ zadfiete pofiádnou tfiísku. Roz‰roubo-

vat je vyÏadovalo minimálnû ‰tûstí a odvahu. Z parapetÛ stékala rezatá voda

a vytváfiela na fasádû bizardní obrazce.Takov˘chto domÛ je nejen na âerném

Mostû, ale i na ostatních sídli‰tích dost a dost, takÏe „sídli‰tû = hrÛza“. 

Na‰e druÏstvo spí‰ z iniciativy pfiedstavenstva doporuãilo bydlícím rekon-

strukci, spoãívající v kvalitním zateplení a pfietvofiení – zmodernizování cel-

kového vzhledu. Dílo se podafiilo na jedniãku. Nov˘ vzhled ani zdaleka nepfii-

pomíná star˘ panelák. Kdo by si v‰ak myslel, Ïe cesta k vytvofiení tohoto díla

byla jednoduchá, je na znaãném omylu. Cesta byla trnitá a to velmi. Pfied-

stavte si, Ïe na stavebním odboru Mâ Prahy 14 pro‰lo a bylo schváleno v‰e

vcelku dobfie. Bylo vydáno i stavební povolení. Ale co je zcela nepochopi-

telné, vznikaly neustálé nové a nové dodateãné stíÏnosti nûkter˘ch spolu-

bydlících. StûÏovali si na v‰echno moÏné, hlavnû na místech, která mûla prá-

vo stavbu zarazit. Máme smí‰ené druÏstvo vlastníkÛ a druÏstevníkÛ a asi tak

3 bydlící z celkového poãtu ‰edesáti neustále a vytrvale obtûÏovali námitka-

mi a stíÏnostmi stavební odbor Prahy 14, ba dokonce i Magistrát hl. m. Pra-

hy. Vznikaly bizarní situace, Ïe povolení k rekonstrukci bylo zru‰eno, po

vysvûtlení pfiedstavenstva zase povoleno, a tak pofiád dokola. Tím se rekon-

strukce zdrÏela minimálnû o 2 roky, vznikly vícenáklady pro nás v‰echny

ostatní. Pfiedstavenstvo druÏstva namísto tvofiivé práce se vût‰inou zab˘valo

fie‰ením ptákovin. Jinak to nelze nazvat. Proã 57 bydlících proti 3 nemûlo

‰anci? Existuje totiÏ zákon, Ïe s takovouto rekonstrukcí musí souhlasit úpl-

nû v‰ichni. Staãí jeden rebel a v‰e je nenávratnû ztraceno. A proã by nûkolik

málo jedincÛ necviãilo z hecu ostatní, kdyÏ mají tu sílu a moc. Nepfiipomí-

ná to tak na‰eho oblíbeného ·vejka? Jediné ‰tûstí, Ïe pfiedstavenstvo obstá-

lo a vydrÏelo, a my se rádi vracíme do pûkného, vzhledného domu, dokon-

ce i snad ti tfii rebelové. Nezb˘vá, neÏ doufat, Ïe i pfiedpisy se ãasem zmûní

tak, aby nevítûzila blbost nad zdrav˘m rozumem. Ing. Vladimír Argay

Napsali jste nám…
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Svíčkárna a výrobna kosmetických přípravků RODAS
otevřela podnikovou prodejnu na ploše 120 m2.

OTEVÍRACÍ DOBA CELOROČNĚ: Sobota 10–18 hodin,
Neděle 10–18 hodin.

Svíčky: stolní, válcové, koule, dekorační vonné,
zahradní odpuz. komáry a hmyz, jubilejní, hřbitovní,

na zakázku s vaším fotem, doplňky ke svíčkám. 

Kosmetika: masážní oleje, koupelové soli, olivová
mýdla, parafinové zábaly, které jsou v prodeji 

pouze v naší podnikové prodejně nebo 
v lékárnách sítě PHOENIX.

• Vše za podnikové ceny

• V prodejně promítáme krátký film aplikace zábalu

• Možnost posezení a občerstvení

• Nedělní nabídka pro děti i dospělé vyrobit si vlastní svíčku a mýdlo.

Minifarma: V areálu svíčkárny máme minifarmičku. Zde žijí mini kozičky, mini ovečky s beránkem, mini prasátka,
mini poníci, sovy pálené, bažanti, husy labutí a zdrobnělé slepičky. Více na www.rodas.cz.

Dobré autobusové spojení z Černého Mostu, autobus č. 303, výstup s Šestajovicích „Na Balkáně“, 
odtud 2 minuty chůze do svíčkárny.

Vstupné nevybíráme. 

TIP NA VÝLET – výroba vlastní svíčky a prohlídka minifarmy.

Turistick˘ suven˘r ã. 565 v prodeji

Firma zaloÏena r. 1990
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PRAHA 14

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most

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

V prvním ãtvrtletí 2009 pfiipravujeme tyto poãí-

taãové kurzy:

� První kroky s Internetem

� Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe

� Word 

� Excel 

� PowerPoint

� FrontPage - tvorba webov˘ch stránek

� Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového

textu HTML

� Základy vytváfiení, úpravy a stfiihu videa v pro-

gramu Movie Maker

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále

dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program

se vyuãuje samostatnû.

Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã,

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

200,– Kã.

Kurzy budou probíhat jedenkrát t˘dnû, ãas a doba

konání bude upfiesnûn dle zájmu a naplnûní jednot-

liv˘ch kurzÛ.

Zájemci se mohou hlásit pfiímo v Centru vzdûlá-

vání a vefiejného internetu nebo na telefonních ãís-

lech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731

ãi mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

Novinka v CVVI: Základy vytváfiení, úpravy a stfiihu
videa v programu Movie Maker. Popis a seznámení s progra-

mem Movie Maker, vyuÏití programu na úpravu videa, digita-

lizace videa (import videa, obrázkÛ a zvuku), stfiih filmu (efek-

ty, pfiechody a titulky videa), dokonãení a uloÏení v˘sledného

videa. Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí jedenkrát t˘dnû.

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

foto: j‰

Nové pololetí ve

Veselém 
čertíkovi 
začíná již 

9. 2.
Vefiejná herna

Po–Pá 9–12

a 15–18 hod

30 krouÏkÛ pro

dûti a rodiãe

Hlídání dûtí
0–10 let dennû

8–18 hodin

Dal‰í sluÏby jako

bazárek, dûtská

kadefinice, 

pfiedná‰ky

Více info na:
www.veselycertik.cz, 

info@veselycertik.cz,

724 639 040
(vedení),

281 861 096
(recepce).

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ, telefon: 281 005 581,

do ã. 3/2009 je 12. 2. 2009

REVIZE komínÛ – v˘chozí a periodické
PROVOZNÍ KONTROLY a PORADENSTVÍ
PRODEJ a MONTÁÎ komínÛ –
komínové systémy Schiedel,
Effe due, Plewa, BLK, Bertrams, aj.
nerezové (i barevné) komíny
OBNOVA komínÛ – vloÏkování, frézování
DOPOJENÍ spotfiebiãÛ
KRBOVÁ KAMNA a KRBOVÉ VLOÎKY –
Jotul a Romotop
BIO KRBY – interiérové bezkomínové krby
POÎÁRNÍ HLÁSIâE – koufie
a oxidu uhelnatého

tel.: 776 858 940
e-mail: okkomin@centrum.cz
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Pozvání na masopustní veselicePozvání na masopustní veselice
Kromû tradiãního masopustu v Dolních Poãer-

nicích, na kter˘ vás zveme a podrobnûji o nûm

pí‰eme na str. 10, se mÛÏete pfiijít podívat také

na masopustní karneval v dûtském studiu

Pohádka, Bobkova 777, âern˘ Most v t˘d-

nu od 16. do 20. 2. (blíÏe na www. vpo-

hadce.cz), dále 18. 2. na dûtsk˘ karneval

v MC Klubíãko (více na tel. 775 204 208)

a v Galerii 14, kde pofiádá o.s. Zajíãek na

koni masopustní víkendovou akci 21. 2.

od 14 hodin, více na str. 11. 

Jste srdeãnû zváni pokud 
moÏno s maskou, ale i bez ní.
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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

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. 

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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UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ

do ã. 3/2009 je 12. 2. 2009

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

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

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

po–pá: 10–18 hod.

Zimní slevy

na v‰e!
30–50%30–50%

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

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

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

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. 1/04

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.

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

• ¤ez ovocn˘ch stromÛ. 736 604 804. 1/10

• Stavební dozor – stavební úpravy, re-

konstrukce, modernizace, novostavby, e-mail:

s.dozor@seznam.cz, mobil: 603 410 400. 2/01

• DaÀová pfiiznání 2008 pro právnické a fyzic-
ké osoby Vám zajistí MVM úãetní servis,

www.mvm-servis.cz, J. Macáková, Zeleneãská 55,

Hloubûtín, tel: 777 014 820, B. Vitásková, Podni-

katelská 565, Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail:

macakova@mvm-servis.cz. 2/02

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – levnû od 30.000,

rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepofiádku. V̆ mû-

ny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek, instalace

sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení podhledÛ,

drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho

bytu, úklid + mytí oken. Tel: 777 325 466. 2/03

• Hledám asistentku-asistenta k muÏi ZTP/P
jako doprovod k lékafii, na vycházky a pod. cca 2x

t˘dnû nebo dle dohody. O‰etfiovatelská praxe víta-

ná. Praha 14-âern˘ Most. Tel.: 723 022 290.2/06

• Zdrav. sestra v dÛchodu nabízí zástup za MD,

pfiípadnû sluÏby v dom. o‰. ãlena rodiny, v‰e je

o dohodû. Inf. na tel: 605 907 609. 2/07

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

2/09

• U fotografky – Novû otevfieno. Vafiíme

i s sebou. Veãer rÛzné speciality. www.ufotograf-

ky.cz 605 332 545. Bobkova 665. 2/10

• Do závodní kuchynû v Horních Poãernicích
pfiijmeme pomocnou sílu, v dobû obûdÛ s v˘de-

jem v jídelnû. Pracovní doba PO-PÁ, 5.30-14.00.

Nástupní plat 11 tis.. Pfiíspûvek na poji‰tûní 2000

po zku‰ební dobû. Dovolená 5 t˘dnÛ. Informace:

604 122 618, p. Jaro‰. 2/13

• Koupím byt v OV s nájemníkem na doÏití.
V‰e garantováno smlouvou. Volejte prosím tel. 606

651 656. 2/15

• Prádelna, mandl Hloubûtín, tel. 281 864 211,

mob. 777 261 944. 2/18

Gynekologická ambulance
MUDr. Radka Vetešníková-Koubová

Kpt. Stránského 999/5, Praha 9
telefon: 281 911 728

registruje nové pacientky

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. 603 973

500. 2/19

• Centrum du‰evní harmonie Svûtlu‰ka, Ander-

leho 859, Praha 9 nabízí: revitalizace organismu,

ãi‰tûní a harmonizace ãaker, léãba pomocí energie

Reiki a Shamballa, relaxace, meditace, práce

s kyvadlem, v˘klad karet, semináfie. Bûhem mûsí-

ce února otevfiení „ObchÛdku s esoterick˘mi pfied-

mûty“ (ochranné amulety, energetické obrázky,

relaxaãní CD…). Dny otevfien˘ch dvefií: 7. a 8. 2.

15:00–18:00 (moÏnost pfiedbûÏné konzultace

zdarma). Více na: www.svetluska.estranky.cz, tel:

733 116 812, e-mail: mrzenova.pavla@seznam.cz.

2/22

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

Tel. 605 567 053. 2/23

Akce platí do 28. 2. 2009
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V polovinû ledna u nás podle televizních

rosniãek panovalo inverzní poãasí, a tak jsme

se spoleãností Snowhill vyrazili na jednoden-

ní lyÏafisk˘ zájezd na Je‰tûd. Cílem bylo

nabídnout na‰im ‰kolákÛm tip na

jejich jarní (nebo zimní?) prázd-

niny, pfiiblíÏit ãtenáfiÛm stav areá-

lu 33 dnÛ pfied zahájením MS v klasickém

lyÏování a také si ãásteãnû ohfiát vlastní tûlo.

Z âerného Mostu vyjíÏdíme pfiesnû v 7.16 hod.

pfii mínus tfiinácti a hned u pro-

kfiehl˘ch 32 spolucestujících

zji‰Èujeme v bleskové anketû,

Ïe kromû nás jich je dal‰ích

sedm z na‰í mûstské ãásti. V‰echny nás o hodi-

nu a pár minut pozdûji vítá pod Je‰tûdem dva-

náctistupÀov˘ mráz, zamraãená obloha, siln˘

vítr a asi 40 cm pfiírodního i technického snû-

hu. V provozu je kromû ãerné v‰ech deset

sjezdovek vãetnû té pro dûtskou ‰koliãku. Pro

lyÏníky i prknafie je na nich vzhledem k poãa-

sí místa víc neÏ dost, o to hustûj‰í provoz

registrujeme v restauracích a bufetech. Roz-

hlíÏíme se po skokanském areálu, kde prak-

ticky mûsíc pfied lyÏafisk˘m ‰ampionátem je

stále je‰tû práce jako na kostele. V nedalekém

Vesci, kde budou probíhat bûÏecké disciplíny,

byly v té dobû díky siln˘m mrazÛm vytvofie-

ny dostateãné zásoby umûlého snûhu. V obou

areálech jste z âerného Mostu zhruba za

hodinku a náv‰tûvu mistrovství svûta, které

se u nás koná po dlouh˘ch 39 letech, tak

mÛÏete lehce spojit s vlastním lyÏafisk˘m

umûním. Jen musíte poãítat s ãásteãn˘m ome-

zením provozu nûkter˘ch vlekÛ a lanovek na

Je‰tûdu. Nicménû spoleãnost Snowhill nabí-

zí pestr˘ v˘bûr cest skibusy z koneãné met-

ra B do dal‰ích areálÛ v Herlíkovicích, Kozin-

ci, na ·achty a Kamenec, navíc poãítá je‰tû

s v˘razn˘m roz‰ífiením nabídky bûhem ‰kol-

ních prázdnin. Podrobnûj‰í informace se

dozvíte na infolince 737 222 456, pfiípadnû

na www.snowhill.cz. TakÏe, mÛÏete vyrazit

a my vám na cestu za snûhem pfiejeme ponû-

kud lep‰í poãasí, neÏ tomu bylo v na‰em pfií-

padû.

text a foto: j‰ a vok

i na šampionáti na šampionát

Do hor na prázdniny Do hor na prázdniny 
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Bohatá snûhová nadílka, kterou nás uvítal zaãátek leto‰ního roku, byla

s potû‰ením pfiivítána nejen lyÏafii v horsk˘ch centrech, ale i obãany v mís-

tech, kde je sníh naprostou vzácností, jako u nás v Praze. Nejvût‰í radost

mûly ze snûhu urãitû dûti, které vyrazily na nejbliÏ‰í kopce se sáÀkami, boby,

kluzáky ãi pekáãi. V Praze 14 to byl mimo jiné i umûle vytvofien˘ pahorek

na sídli‰ti âern˘ Most II naproti IKEA, kde bylo bûhem ledna sáÀkafiÛ nepo-

ãítanû. Tûlesnou v˘chovu na snûhu a jiné sportovní hrátky si uÏívali napfi. Ïáci

ze Z· ·imanovská (foto vpravo dole). Na své si pfii‰li rovnûÏ bûÏkafii, dokon-

ce i na zamrzlém Kejáku jsme zahlédli dámu na bûÏkách s psíãkem na vodít-

ku, dva lyÏníky jsme vyfotografovali pfii projíÏìce po poli na Hutích. Zej-

ména oblast Klánovického lesa, kam to z Prahy 14 není autobusem nebo

vlakem daleko, nabízela po dobu témûfi 14 dnÛ témûfi ideální bûÏecké sto-

py. Hrstka bûÏkafiÛ si tu pfiipadala jako v zimním ráji, ru‰eném jen projíÏ-

dûjícími vlaky. text a foto: ves, j‰

Radost ze sněhu!

Takhle vy‰Àofieného snûhuláka jsme potkali na letní pfiedza-
hrádce Pizzerie Ristorante Violete na âerném Mostû. 

�
�� �

�
��

27-28_P14  27.1.2009  10:23  Stránka 28


