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Do Wrocłavi,
nebo do Linze?

Vydejte se s MKSH v tomto roce do zahraničí str. 3

19.
ledna

seminář
Krav maga

izraelský sebeobranný systém
v sokolovně str. 12

Martina Kociánová
& Trio Amadeus
12. února na zámku v Hostivici str. 14

Kouzelník
Pavel Kožíšek
7. února na maškarním plese v sokolovně str. 8-9 a 16
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Vážení čtenáři,
velmi rád bych vám ještě jednou popřál do nového roku pevné
zdraví, hodně radosti a samozřejmě úspěchy a spokojenost
v soukromém i profesním životě.

Dohlasováno. V roce 2015 se pojede
s MKSH do Wrocłavi a Linze.

Uplynulý prosinec probíhaly poslední úpravy některých
plánovaných změn v graﬁckém ztvárnění Hostivického
měsíčníku. A jsou k vidění již v tomto čísle. Tentokrát jsme se
zaměřili na některé detaily v rámci stránek, které
pomohou zvýraznit důležité a zajímavé informace (citáty,
faktograﬁcké informace).
Mimo jiné jsme rovněř sáhli ke změně fontu v rámci titulků
jednotlivých témat včetně textu.
V lednovém vydání také najdete rozhovor s nejznámějším
českým kouzelníkem Pavlem Kožíškem, který se
v Hostivici představí 7. února v rámci maškarního plesu,
na nějž bych vás velmi rád pozval. Tento únorový
rock 'n' rollem nabitý večer bude vedle kouzel patřit hlavně
ﬁlmovým maskám a převlekům, scénkám
Felixe Holzmanna v podání herce Davida Šíra, soutěžím,
a také chutným hamburgerům. Volba ﬁlmové hvězdy večera
je samozřejmostí.
Z hostivické plesové sezóny to ale není vše. Nelze nezmínit
tradiční školní, či chovatelský ples. V sokolovně
budou mít svůj ples i maturanti Gymnázia Hostivice.
V přípravách však už je i masopust. O něm
se podrobné informace dočtete v příštím čísle.
O zábavu tak bude první zimní měsíce roku 2015 postaráno.
Přeji příjemný leden.

Jan Černý
ředitel MKSH

Anketa, ve které se volila města pro jednodenní zájezdy s MKSH,
je u konce. Letos se pojede do Polska a do Rakouska.
V hlasování byl na výběr Wrocłav, Linz, Český Krumlov a Mnichov.
První dvě jmenovaná města získala nejvíce hlasů, a proto se na jaře
resp. na podzim vypravíme právě tam.
Už nyní si můžete rezervovat místa do jednotlivých měst v knihovně,
nebo na e-mailu info@mksh.cz. Cenové rozpětí jedné zpáteční se
bude pohybovat v rozmezí 470-590 Kč v závislosti na ceně
pohonných hmot a silničních poplatků.

Citát měsíce

Život je jako jízda na kole.
Chcete-li si udržet rovnováhu,
musíte být stále v pohybu.
Albert Einstein

Sleva 10 % bude poskytnuta těm, kteří s MKSH absolvovali
alespoň jeden zájezd, sleva 20 % poté těm účastníkům, kteří
absolvovali minimálně dva zájezdy. Slevu je možné využít pouze
jednorázově.
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Ordinace tradiční čínské medicíny v Hostivici
O čínské medicíně se hodně mluví. Je to tradiční systém, který řadíme mezi tzv. alternativu, tedy je
alternativní – zaměnitelná s naší západní, klasickou medicínou, kterou používáme již asi 200 let.
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EDV\VWpP\PDMtVYiSURDSURWLRED
MVRXPLVWĝLYHVYëFKRERUHFK7D
QDäH]iSDGQtXPtæLYRWYDNXWQtFK
SĝtSDGHFK]DFKUDėRYDWWDÿtQVNiVHVWDOHWt
]DPčĝRYDODQDXPčQtSčVWRYiQt]GUDYtD
SUHYHQFLSĝtSDGQčQDOpÿEXFKURQLFNëFK
FKRURE2EčMVRXWDG\SURQiVSUROLGLD
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SĥVREt=KOHGLVNDPLNURNRVPXMHLÿORYčN
ViPWDNRYëPFHONHP9WRPWRVP\VOXMH
QHPRæQpWYUGLWæHE\PRKORH[LVWRYDW
RQHPRFQčQtMHQMHGQRKRRUJiQXQHER
GRNRQFHMHQMHKRÿiVWL-HGQiVHYæG\
RRQHPRFQčQtFHOpKRMHGLQFH/pÿERX
MHGQRKRRUJiQXPĥæHPHRYOLYQLWMLQë
RUJiQ'RFKi]tWDNNY]iMHPQpSRGSRĝH
QHERQDRSDNNY]iMHPQpPXWOXPHQtMHMLFK
IXQNFt
'UiK\MVRXWDNRYiSRWUXEtNXG\SURXGt
YLWiOQtHQHUJLHDYëæLYDSURFKi]HMtMLPL
QHUY\FpY\O\PI\.DæGëRUJiQPiVYRML
GUiKXDMHYMHKRNRPSHWHQFL]GUDYi
FLUNXODFHYWčFKWRVWUXNWXUiFK&LUNXODFH
HQHUJLHTLVHQDYtFĝtGt2UJiQRYëPL

9äHFKSčWVPčUĥ7UDGLÿQtÿtQVNpPHGLFtQ\
SUDFXMHVWčPLWR]iNRQLWRVWPLYOLGVNpP
WčOHDVQDætVHUĥ]QëPLPHWRGDPL
Y\URYQiYDWSĝtSDGQRXQHKDUPRQLLNWHUi
SUiYč]SĥVREXMHQDäHQHPRFL

Mgr. Markéta
Dolistová

sinoložka, která se léta zabývá
studiem, tlumočením seminářů
čínských lektorů a
praktikováním různých
neinvazivních technik čínské
medicíny, jako jsou masáže
Tuina, kosmetická masáž
obličeje nefritovými
destičkami Guasha, reﬂexní
masáže chodidla, horké
kameny, moxa a baňkování
bude od ledna působit
v novém centru Směrovka
na náměstí. Objednat se
můžete na tel. 737 448 574

KRGLQDPLWMÿDVHPNG\MHYXUÿLWpGUi]H
HQHUJLHQHMYtFH7DNQDSĝtNODGPH]LPi
VOXæEXGUiKDSOLFGUiKDWOXVWpKR
VWĝHYDGUiKDæDOXGNXDWG'UiK\Y
OLGVNpPWčOHWDNQDVHEHQDYD]XMtWDNMDNVL
SĝHGiYDMtY]iMHPQčHQHUJLLYHVWĝtGiQt\LQ
D\DQJ

Hledá se korektor/ka pro Hostivický měsíčník
MKSH hledá pro dlouhodobou spolupráci korektora, či korektorku pro Hostivický měsíčník. Jedná se o pravidelnou činnost vždy jednou
měsíčně s ohledem na uzávěrku periodika. Požadujeme výbornou znalost českého jazyka a uživatelskou znalost PC (MS Oﬃce).
Práci lze vykonávat na DPP, či na ŽL. Nabídky spolu s požadovanou ﬁnanční odměnou zasílejte na info@mksh.cz.

V

iæHQtDPLOtÿWHQiĝL+RVWLYLFNpKR
PčVtÿQtNXURNVHVHäHOVURNHP
DP\PiPHWX]iYčUVHULiOXR
KLVWRULLGRSUDY\Y+RVWLYLFL3URäOLMVPHVL
SUYRSRÿiWN\GRSUDY\RGDQLPiOQtWUDNFH
SĝHVYëYRMSDURXSRKiQčQëFKORNRPRWLY
DæNGQHäQtPQDIWRYëPGUiæQtPYR]LGOĥP
DDXWREXVĥP%RKXæHOUHGDNÿQtUR]VDK
+0QHXPRæėXMHXFKRSLW]YROHQpWpPD
KORXEčMLVQDæLOMVHPVHWHG\DE\E\O
QDVWtQčQYëYRMDæGRVRXÿDVQRVWL
'ĥYRGHPVHSViQtVHULiOXE\ORYëURÿtOHW
RGFKYtOHNG\E\OD+RVWLYLFH]DSRMHQD
GRGQHVMLæYHOPLUR]YčWYHQpKRV\VWpPX
3UDæVNpLQWHJURYDQpGRSUDY\NWHUëGQHV
VQDGMLæQLNGRQH]SRFK\EėXMHDMHYHOPL
GĥOHæLWëSURPRELOLWXPtVWQtFKRE\YDWHO
'tN\ERKDWpREUD]RYpGRNXPHQWDFL]D
SRVOHGQtFKOHWMVHPVHQDYtFUR]KRGO
XVSRĝiGDWY]iĝtIRWRJUDÀFNRX
YëVWDYXOHW3,'Y+RVWLYLFLNWHUiVH
XVNXWHÿQLODYHYVWXSQtKDOH0čVWVNpKR
~ĝDGX
3ĥYRGQčQHSOiQRYDQRXDNFtVHVWDO
5HJLRQiOQtGHQ3UDæVNpLQWHJURYDQp
GRSUDY\Y+RVWLYLFLNWHUëVHXVNXWHÿQLO
]iĝt+RVWLYLFHVHWDNQDMHGHQ

GHQVWDODFHQWUHPGRSUDYQtDNFHYUiPFL
0čVWVNëFKSLYQtFKVODYQRVWt=DWRSDWĝt
YHONëGtNQHMHQRP5RSLGXD0.6+NWHĝt
PLXPRæQLOLUR]ViKOëSURMHNW]UHDOL]RYDW
QëEUæLGDOätPSDUWQHUĥPNWHĝtVHQDDNFL
SRGtOHOL
.G\æXæMVPHXWRKRELODQFRYiQtURN
VHVWDOSUR+RVWLYLFLGRVORYDDGRStVPHQH
5RNHPGRSUDY\3ĝHVPčVWR]DÿDO\RG

~QRUDMH]GLWSO\QRYpDXWREXV\QDOLQNiFK
3UDæVNpLQWHJURYDQpGRSUDY\L6WĝHGRÿHVNp
LQWHJURYDQpGRSUDY\3ĝHGOpWHPMVPHVH
PRKOLQDWUDWL3UDKD²+RVWLYLFH²3RGOHätQ
SUYQčVYp]WPtVWRWUDGLÿQtKR&\NORYODNX
QRYč]ĝt]HQëP&\NORKUiÿNHP9OpWčGRäOR
XæHOH]QLÿQtWUDWčY~VHNX2GERÿND
-HQHÿHN²5XGQiX3UDK\NGRY\EDYHQt
V\VWpPHPGiONRYpKRĝt]HQtGRSUDY\
2G]iĝtGRäORN]DKiMHQtSURYR]X
QRYëFKæHOH]QLÿQtFK]DVWiYHN
+RVWLYLFH6DGRYiD+RVWLYLFH8KĝELWRYD
QDOLQFH63RWpQiVOHGRYDO\]iĝt
0čVWVNpSLYQtVODYQRVWLYMHMLFKæ
UiPFLVHXVNXWHÿQLOMLæ]PtQčQë
5HJLRQiOQtGHQ3,'
3RNXGYiVYHĝHMQiGRSUDYD]DMtPiYtFH
GRKORXEN\PĥæHWH]DPtĝLWQDZHERYp
VWUiQN\&,7<75$16&= ZZZFLW\WUDQVF]
QHERZZZFLW\WUDQVLQIR NGHPĥæHWH
QDOp]WLQIRUPDFHQHMHQRPR+RVWLYLFL
Závčrem bych chtčl všem ÿtenáĝĥm popĝát
mnoho osobních i pracovních úspčchĥ
v roce 2015.

VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT

Michal Babický

| LEDEN 2015 | HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK | 17

FOTO: M. BABICKÝ

Dopravní epilog

