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Na snímku úãastníci leto‰ního, jiÏ 13. roãníku pochodu kolem Prahy 14, jehoÏ trasa zaãíná a konãí v Hlou-
bûtínû (blíÏe o pochodu na str. 21). Právû tato ãtvrÈ Prahy 14 si letos pfiipomíná tfii v˘znamná v˘roãí: 800 let od
první písemné zmínky, 750 let kostela sv. Jifií a 100 let od pfiejmenování Hloupûtína na Hloubûtín. Jim bude
vûnováno mimofiádné ãíslo ListÛ, distribuované v celé Praze 14 zaãátkem prosince. foto: vok a archiv
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Narozeninová párty v DDM
DÛm dûtí a mládeÏe oslavil

4. fiíjna tfietí rok svého pÛso-
bení na sídli‰ti âern˘ Most. K této
pfiíleÏitosti se konala narozeninová
párty, na kterou v prÛbûhu odpo-
ledne dorazilo okolo 250 dûtí v do-
provodu 120 rodiãÛ. Pro dûti byl na
zahradû pfiipraven pestr˘ program,
pfii nûmÏ se mohly dosytosti vy-
dovádût a také pfiedvést svoje do-
vednosti. K oslavû patfiily velk˘
narozeninov˘ dort, pfiípitek a také
ceny do tomboly, jeÏ vûnovaly Glo-
bus âR, k. s. – divize âern˘ Most
a Coca-Cola Beverages âR, s.r.o.
Poãasí úãastníkÛm párty pfiálo,
pr‰et zaãalo aÏ po 18 hodinû, ale
pofiádnû. O ãinnosti DDM na âer-
ném Mostû informujeme ãtenáfie
ListÛ kaÏd˘ mûsíc v pravidelné rub-
rice, která je tentokrát na str. 8.

text a foto: j‰

Pát˘ fiíjnov˘ den byl sice dnem v‰edním,
ov‰em pro KCR Hefimánek to byl pátek

sváteãní. Po rekonstrukci se ve Vybíralovû
ulici ãíslo 969 slavnostnû otevírala dvû
podlaÏí, slouÏící hlavnû jako matefiská ‰kol-
ka i jako základna pro maminky na ma-
tefiské dovolené pfied jejich nástupem do
zamûstnání, dále centrum desítky krouÏkÛ
od literárnû-dramatického klubu aÏ po Hip-
Hop, místo pro v˘uku jazykÛ a stfiedisko
péãe o dûti cizincÛ. Slavnostní chvíle pod-
trhly recitace, zpûv i hudba v podání tûch
nejmen‰ích, stejnû jako stfiíhání pásky ãlen-
kou Rady Mâ Praha 14 Zuzanou Jeleno-
vou. Ta popfiála Hefimánku, aby i nadále
lákal svou blahodárnou vÛní dûti i jejich
rodiãe nejen z âerného Mostu.

text a foto: vok

Heřmánek má nové prostory
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Na svém 5. zasedání 
konaném dne 27. 9. 2007
Zastupitelstvo městské

části Praha 14: 

• vzalo na vûdomí informaci o plnû-
ní úkolÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14
a informaci o vyfiízení interpelací
ze 4. zasedání ZMâ Praha 14 dne
28. 6. 2007

• souhlasilo s poskytnutím pÛjãky
ve v˘‰i 550 000 Kã Obãanskému
sdruÏení Jahoda na realizaci projek-
tu v rámci JPD 2 Jahoda – Centrum
komunitních aktivit

• schválilo Etick˘ kodex ãlena ZMâ
Praha 14

• schválilo zprávu o ãinnosti Rady
Mâ ãásti Praha 14 za I. pololetí roku
2007

• schválilo zfiizovací listinu pfiís-
pûvkové organizace, jejímÏ hlavním
úãelem bude poskytování sluÏeb
obãanÛm Mâ Praha 14 v oblasti kul-
tury, vzdûlávání, informaãní a spor-
tovní

• schválilo úplatn˘ pfievod bytové-
ho domu ã. p. 1087–1090 v ulici Cíg-
lerova, k. ú. âern˘ Most do osobního
vlastnictví podle zákona ã. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytÛ

• schválilo uzavfiení kupní smlou-
vy na prodej bytového domu ã. p.
757–758 na pozemcích parc. ã. 566/9

a 566/10 jiného vlastníka, v‰e v k. ú.
Hloubûtín mezi prodávajícím Mâ
Praha 14 a kupujícím Bytov˘m druÏ-
stvem Rochovská 757 a 758 za do-
hodnutou kupní cenu 5 963 880 Kã

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej bytového domu ã. p. 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053
na pozemcích jiného vlastníka, v‰e
k. ú. âern˘ Most mezi Mâ Praha 14
a Bytov˘m druÏstvem DoleÏalova
1047–1053 za dohodnutou kupní
cenu 43 198 880 Kã

• schválilo uzavfiení kupní smlou-
vy na prodej bytového domu ã. p.
759–763 a pozemkÛ parc. ã. 566/11,
566/12, 566/13, 566/14, 566/15, v‰e
v k. ú. Hloubûtín mezi prodávajícím
Mâ Praha 14 a kupujícím Bytov˘m
druÏstvem Rochovská za dohodnu-
tou kupní cenu 40 698 740 Kã

• schválilo uzavfiení kupní smlou-
vy na prodej bytového domu ã. p.
645 na pozemku parc. ã. 814/2 jiné-
ho vlastníka v‰e v k. ú. Hloubûtín
mezi prodávajícím Mâ Praha 14
a kupujícím Bytov˘m druÏstvem
Kbelská 3 za dohodnutou kupní cenu
1 778 040 Kã

• schválilo
1) zru‰ení „Zásad postupu pro pro-
dej bytov˘ch domÛ ve vlastnictví
hl. m. Prahy, pfiedan˘ch do svûfiené
správy nemovitostí mûstské ãásti Pra-
ha 14“, 
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Úřad městské části Praha 14
Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9

ústfiedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), 
fax podatelna: 281 912 861, 

sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, 
fax místostarostové: 281 005 380 

informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz
elektronická adresa úfiadu: 

podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz 
webové stránky úfiadu: www.praha14.cz 

Úřední hodiny:
všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

pokladna ÚMČ
pondûlí a stfieda 7.30–12 
a 13–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 13–15 hod. 
pátek 7.30–12 hod. 

ověřování 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–14 hod.
pátek 7.30–12 hod. 

informace a podatelna 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod. 
pátek 7.30–14 hod. 

2) odloÏení dal‰í privatizace bytové-
ho fondu minimálnû do ukonãení
deregulaãního procesu nájemného,
nebo do okamÏiku nabytí dal‰ího
bytového fondu do svûfiené správy
nemovitostí Mâ Praha 14

• schválilo prodej domu ã. p. 640
na pozemku parc. ã. 830 o v˘mûfie
201 m2 a pozemku parc. ã. 830 o v˘-
mûfie 201 m2 v ulici Konzumní v‰e
v k. ú. Hloubûtín tfietí osobû za mini-
mální kupní cenu 9 300 000 Kã for-
mou zvefiejnûní zámûru – v˘bûrové
fiízení obálkovou metodou

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a V. Janatou na
prodej ãásti pozemku parc. ã. 1815/1
v k. ú. Kyje o v˘mûfie cca 1 876 m2

za kupní cenu ve v˘‰i 2 300 000 Kã
za podmínky, Ïe Mâ Praha 14 neob-
drÏí k prodeji Ïádné závaÏné pfiipo-
mínky

• schválilo bezúplatn˘ pfievod po-
zemku parc. ã. 1072/170 v k. ú. Hlou-
bûtín o v˘mûfie 6 524 m2 z vlastnic-
tví hl. m. Prahy do svûfiené správy
nemovitostí Mâ Praha 14

• neschválilo prominutí poplatkÛ
z prodlení ve v˘‰i 173 048,50 Kã
za pozdní úhradu nájemného za uÏí-

vání bytÛ v ã. p. 760 a 762 v ul. Ro-
chovská

• doporuãilo zmûnu Územního plá-
nu sídelního útvaru hl. m. Prahy v ob-
lasti Jahodnice pozemku parc. ã.
877/1 kat.území Hostavice z funkã-
ní plochy vefiejného vybavení – VV
na v‰eobecnû obytné OV – C a ãást
plochy sportu – SP na v‰eobecnû
obytné OV – C k hranici funkãní plo-
chy VV a na ãást vefiejné vybave-
ní – VV

• doporuãilo podat návrh na zmû-
nu Územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy funkãního vyuÏití po-
zemkÛ parc. ã. 784/3, 784/4 a ãásti
parc. ã. 355/2 v kat. území Hloubûtín
z funkãní plochy v‰eobecnû smí‰ené
– SV na parky, historické zahrady
a hfibitovy – ZP

• jmenovalo nové ãleny finanãního
v˘boru ZMâ Praha 14 Jana âerníka
a Jaroslava Báãu

• zvolilo Renátu Hodanovou pfiíse-
dící Obvodního soudu pro Prahu 9

• uloÏilo Radû, aby pfii rekonstruk-
ci objektu ·imanovská 47 zapraco-
vala do projektu variabilní sál, kter˘
bude moÏno vyuÏít jako tûlocviãnu
Z· ·imanovská

Na svém 22. jednání dne
18. 9. Rada mj.

• souhlasila s návrhem zfiizovací lis-
tiny pfiíspûvkové organizace zamû-
fiené na kulturní, vzdûlávací a infor-
maãní ãinnost

• souhlasila se zru‰ením „Zásad
postupu pro prodej domÛ ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, svûfien˘ch do
správy nemovitostí Mâ Praha 14“

• souhlasila s uzavfiením dohody
o realizaci stavby protihlukov˘ch
stûn, inÏen˘rsk˘ch sítí, komunikací
a svûtelného signalizaãního zafiízení
v rámci v˘stavby „Bytového areálu
Jahodnice“ v Hostavicích na pozem-
cích ve svûfiené správû nemovitostí
Mâ Praha 14 

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o smlouvû budoucí o zfiízení vûcné-
ho bfiemene pokládky kabelÛ do
pozemku parc. ã. 1072/175, k. ú.
Hloubûtín s PREdistribuce, a. s.

• souhlasila s nav˘‰ením kapacity
druÏiny Z· Hloubûtínská na 130 ÏákÛ
od 1. 9. 2008

• souhlasila se zfiízením deta‰ova-
ného pracovi‰tû gymnázia Chodo-
vická 2250, Praha 9 – Horní Poãer-
nice v ãásti objektu Z· Vybíralova
964, âern˘ Most

Na svém 23. jednání dne 
2. 10. Rada mj.

• stanovila celkov˘ poãet zamûst-
nancÛ mûstské ãásti Praha 14 zafia-

zen˘ch do Úfiadu mûstské ãásti Pra-
ha 14 pro rok 2008 ve v˘‰i 198

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o spolupráci mezi Mâ Praha 14
a Nadací Mezinárodního domu mod-
liteb v Praze 

• souhlasila s uzavfiením dohody
o podílu na smluvním nájemném,
uhrazeném postupníky mezi Mâ Pra-
ha 14 a Bytov˘m druÏstvem DoleÏa-
lova 1047–1053 

• souhlasila s uzavfiením dodatkÛ
nájemních smluv na pronájem po-
zemkÛ uÏívan˘ch jako zahrádky
v lokalitû Za Rokytkou v k. ú. Kyje
mezi Mâ Praha 14 a jednotliv˘mi
nájemci pozemkÛ za úãelem úpravy
v˘‰e nájemného na ãástku ve v˘‰i
11 Kã/m2/rok

• souhlasila s odstranûním dfievin
na pozemku parc. ã. 145 v k. ú.
Hostavice, zámeck˘ park, dle dend-
rologického prÛzkumu

• souhlasila s finanãním krytím spo-
luúãasti zfiizovatele v pfiípadû pfiidû-
lení grantu pro Z· Chvaletická a Z·
Vybíralova, Program I/1: Rekon-
strukce a oprava povrchu venkovních
sportovi‰È pfii ‰kolách vãetnû rekon-
strukce a opravy atletick˘ch drah,
pro Z· Bfií VenclíkÛ, Program I/2:
Rekonstrukce a oprava vnitfiních
povrchÛ tûlocviãen pfii ‰kolách
a ‰kolsk˘ch zafiízeních 

• schválila vítûze vefiejné soutûÏe
formou licitace na pronájem bytÛ:
o velikosti 1 + 1 v domû ã. p. 754,
Karda‰ovská ul., 1 + kk v domû ã. p.
1052, DoleÏalova ul., 1 + kk v domû

5. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 14

pasy a OP, ohlašovna pobytu 
pondûlí a stfieda   7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek  7.30–12 hod. 
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Centrum vzdûlávání a vefiej-
ného internetu (CVVI) pfiipra-

vuje poãítaãové kurzy se zamû-
fiením na základy práce na PC, na
v˘uku Microsoft Word, Excel nebo
PowerPoint, a také na jednoduchou
tvorbu webov˘ch stránek. Jednotli-
vé kurzy obsahují vÏdy 10 lekcí v pod-
veãerních hodinách v sídle centra
na âerném Mostû, MaÀákova 745.
Kurzy jsou urãeny pro v‰echny zá-
jemce a jejich cena pro mládeÏ do 18
let a seniory nad 65 let je 200 korun,
pro ostatní pak 400 korun. âasy
i frekvence budou upfiesnûny dle zá-
jmu a naplnûní jednotliv˘ch skupin.
Zájemci se mohou hlásit na telefon-
ních ãíslech 222 940 932–3 nebo
602 161 731, pfiípadnû se zastavit pfií-
mo v MaÀákovû ulici.

TotéÏ platí i pro maminky na
matefiské dovolené, pro které

pfiipravuje CVVI ve spolupráci se
sdruÏením Obãanská inspirace poãí-
taãov˘ kurz spojen˘ s programem
pro dûti. Kurz by probíhal vÏdy ve
stfiedu v dopoledních hodinách pro
zaãáteãnice se základy PC a progra-
mu Windows v rozsahu 12 hodin, pro
mírnû pokroãilé se základy progra-
mÛ Word a Excel v rozsahu 18 hodin.
Paralelnû by v sídle sdruÏení Obãan-
ská inspirace, které je od CVVI vzdá-
leno asi 3 min. chÛze, byl zaji‰tûn
devadesátiminutov˘ program pro dûti

ve vûku 3–6 let. Ceny jsou 360 resp.
540 korun, termíny budou upfiesnû-
ny opût aÏ podle naplnûní jednotli-
v˘ch skupin. 

Tfietí nabídkou CVVI je bez-
platné poradenství v oblasti

vyuÏívání internetu. Od 26. listo-
padu aÏ do 7. prosince sem mÛÏe pfii-
jít se sv˘m problémem kaÏd˘ zájem-
ce, kterému bude pfiidûlen osobní
asistent v podobû studenta 3. nebo
4. roãníku SO· Hostivafi se zamûfie-
ním na informaãní technologie. Také
zájemci o tuto vskutku neb˘valou
sluÏbu se mohou dopfiedu pfiihlásit na
v˘‰e uveden˘ch ãíslech a budou tak
pfii poradenství upfiednostnûni.

Pokud by se v souãasném svû-
tû informaãní exploze chtûl

nûkdo vzdûlávat v tûsnopisu, pak
ani on nemÛÏe pracovnice Centra
vzdûlávání a vefiejného internetu za-
skoãit. Eventuální zájemce o toto
staré umûní by vyuãoval nûkdej‰í uãi-
tel tûsnopisu ze Státního tûsnopisné-
ho ústavu v Karlínû, kter˘ byl po
povodních v roce 2002 zlikvidován.

vok 

�

�

�

�

dvoustranu pfiipravil: j‰

ã. p. 1053, DoleÏalova ul., v‰e s pod-
mínkou odkoupení pohledávek a se
smluvním nájemn˘m ve vydraÏené
v˘‰i, 3 + 1 v domû ã. p. 738, Bobko-
va ul. se smluvním nájemn˘m za prv-
ní mûsíc nájmu bytu ve vydraÏené
v˘‰i

• schválila vyjádfiení Mâ Praha 14
k dokumentaci o posuzování vlivÛ na
Ïivotní prostfiedí pro zámûr „Skla-
dovací a provozní hala Schubert
PARTNER, a. s., k. ú. Kyje, Pra-
ha 14“

Na svém 24. jednání dne
16. 10. Rada mj.

• souhlasila s vydáním mimofiád-
ného ãísla ListÛ Prahy 14 ke tfiem
leto‰ním v˘roãím Hloubûtína v poãtu
19 500 v˘tiskÛ a s pfiíslu‰n˘m na-
v˘‰ením rozpoãtu redakce ListÛ Pra-
hy 14

• souhlasila s úplatn˘m pfievodem
pozemku parc. ã. 2668/63 a ãásti
pozemku parc. ã. 2668/1 v k. ú. Kyje
spoleãnosti LUKRAY INVEST-
MENTS, a. s.

• souhlasila s úpravou Územní-
ho plánu v oblasti âihadel (âern˘
Most-6. stavba) funkãní plochy v‰e-
obecnû obytné OB – C na OB – D

• schválila nav˘‰ení rozpoãtu Z·
a M· na rok 2007

• odstoupila na základû zasedání
ZMâ Praha 14 dne 27. 9. 2007 od

zámûru zvefiejnûného od 23. 5. 2007
do 18. 6. 2007 na prodej pozemkÛ
parc. ã. 79/1, 80/1, 81, 84/1 a ãásti
pozemku 84/2, v‰e v k. ú. Kyje
a schválila zvefiejnûní zámûru na
funkãní vyuÏití území Broumarská
sever + jih, vymezeného uveden˘mi
pozemky 

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociálních

věcí (5. 9.)
Komise se zab˘vala problemati-

kou realizace komplexu urãeného
k v‰eobecné péãi o seniory v Praze
14 a otázkou dal‰ího provozu LSPP
(lékafiská sluÏba první pomoci).

Komise dopravy (10. 9.)
Komise vyjádfiila poÏadavky, aby

otevfiení úseku Vysoãanské radiá-
ly v Praze 14 bylo koordinováno
s urychlen˘m dokonãením a otevfie-
ním Vysoãanské radiály v Praze 9
a dále aby pfii budování nov˘ch tran-
zitních komunikací byla jejich kapa-
cita nastavena tak, aby umoÏnila
odvedení tranzitní dopravy ze stáva-
jících pfietíÏen˘ch komunikací na
území Prahy 14.

Komise životního 
prostředí (12. 9.)

Komise projednala podnûty na
zmûnu územního plánu hl. m. Prahy:
PoÏadovala, aby oblast zahrádkáfiské
kolonie podél ulice Knínická v k. ú.

Hloubûtín dostala definitivnû kva-
lifikaci lesního porostu, nesouhlasi-
la se zmûnou ze ZMK (zeleÀ, mûst-
ská krajina) na SO (slouÏící oddechu)
v oblasti podél Rokytky, vymeze-
né Ïelezniãní tratí a mostem PrÛ-
myslové ul., souhlasila se zmûnou
z PZO/OV-C (zahrádky a zahrádko-
vé osady / v‰eobecnû obytné) na PZO
(zahrádky a zahrádkové osady) v ob-
lasti zahrádkáfiské kolonie podél uli-
ce Nedokonãená v k. ú. Kyje, sou-
hlasila se zmûnou z SV (smí‰ená
zástavba) na OC (ãistû obytné) ulice
Moru‰ova, okolí b˘valého ml˘nu,
k. ú. Kyje, souhlasila se zmûnou
z OB (obytné) na ZMK (zeleÀ, mûst-
ská krajina) ulice V Humenci, oblast
parkové úpravy.

Komise pro výchovu
a vzdělávání (17. 9.)

Komise byla seznámena se zahá-
jením ‰kolního roku a s prÛbûhem
oprav a rekonstrukcí na Z· a M·
bûhem prázdninového období, dále
doporuãila pfiidûlení dvou bytÛ ve
vefiejném zájmu a pofiádání lekcí ste-
nografie v centru vzdûlávání a vefiej-
ného internetu.

Komise kultury a aktivit
volného času (24. 9.)

âlenové komise byli seznámeni
s plánovan˘mi náklady na rekon-
strukci Kulturního domu Kyje v ·i-
manovské ulici a s uvaÏovan˘mi pro-

jekty Mâ Praha 14 s moÏnou pod-
porou evropsk˘ch fondÛ, tj. Komu-
nitní centrum v Hloubûtínské ulici
ã. 55 a zpfiístupnûní podzemní loka-
lity Bíl˘ kÛÀ na Hutích.

Finanční výbor (19. 9.)
V˘bor byl seznámen starostou

Miroslavem FroÀkem s postupem
a zámûry pro rozhodovací proces
zv˘‰ení v˘nosnosti voln˘ch finanã-
ních prostfiedkÛ získan˘ch v roce
2007 a 2008 z privatizace bytov˘ch
objektÛ a pozemkÛ. K dané pro-
blematice probûhla rozsáhlá disku-
se. Dále v˘bor projednal informaci
o plnûní pfiíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ
Mâ Praha 14 za 1. pololetí 2007
a materiál III. zmûna rozpoãtu Mâ
Praha 14 za rok 2007, kter˘ doporu-
ãil zastupitelstvu ke schválení.

Kontrolní výbor
V̆ bor na svém fiíjnovém, 37. jed-

nání projednal zápis o provedené
kontrole vyfiizování stíÏností doru-
ãen˘ch na ÚMâ Praha 14 ve II. ãtvrt-
letí 2007, informaci o stíÏnostech
doruãen˘ch úfiadu ve III. ãtvrtletí
2007, informaci o pfiípravû kontroly
zadávání vefiejn˘ch zakázek za 1. po-
loletí 2007 a povûfiil p. Kovandu
a p. KfiíÏka provedením namátko-
vé kontroly vyfiizování stíÏností,
doruãen˘ch na ÚMâ Praha 14 ve
III. ãtvrtletí 2007.

VÝMĚNA občanských 
průkazů

UpozorÀujeme, Ïe i nadále probíhá povinná v˘mûna obãansk˘ch prÛ-
kazÛ (OP). Letos se t˘ká OP vydan˘ch do 31. 12. 1998. DrÏitelé tûchto
prÛkazÛ, ktefií mají trvalé bydli‰tû na Mâ Praha 14, jsou povinni do kon-
ce listopadu leto‰ního roku poÏádat u zdej‰ího úfiadu o vydání nového
OP (a odevzdat souãasn˘). Podání této Ïádosti se provede vyplnûním pfií-
sl. pfiedti‰tûného formuláfie, jeÏ je k vyzvednutí na odd. osobních dokla-
dÛ pfii podání Ïádosti, pfiíp. v informaãní kanceláfii úfiadu, jeho podpisem
a doloÏením 1 ks prÛkazového fota, které odpovídá souãasné podobû
Ïadatele. (Fotograf je v budovû úfiadu.) Za v˘mûnu OP se neplatí správ-
ní poplatek. 

V˘jimku z uvedené povinnosti mají obãané, ktefií se narodili do
31. 12. 1935. Ti si OP vymûnit mohou na základû svého uváÏení, niko-
liv v‰ak povinnû. UpozorÀujeme, Ïe nedodrÏení povinné v˘mûny podléhá
sankãní pokutû.

Obãanskosprávní odbor

Čtyři nabídky CVVI

Horní Poãernice (SKP HOPO) 
nabízí i obãanÛm Prahy 14:
Azylov˘ dÛm
Sociálnû aktivizaãní sluÏby pro rodi-
ny s dûtmi – Socioterepeutické a ko-
munitní sluÏby Sociálnû aktivizaãní
sluÏby pro rodiny s dûtmi – „Na pÛli
cesty“, které navazují na pobytové
sociální sluÏby
Peãovatelskou sluÏbu
Základní sociální poradenství 
Stravování 
Pastoraãní péãi
Psychologické a pedagogické sluÏby 
Komunitní plánování sociálních sluÏeb

Projekt Aktivizace pracovního
potenciálu sociálnû znev˘hodnûn˘ch
obãanÛ
Projekt Zvy‰ování kapacity a kvality
sluÏeb
Kde nás najdete?
Stfiedisko kfiesÈanské pomoci 
Horní Poãernice 
Kfiovinovo nám. 11/16; 193 00,
Praha 9 – Horní Poãernice
tel.: 281 927 191–2
fax: 281 091 712
e-mail: info@skphopo.cz 
podrobné informace na: 
www.skphopo.cz 

Středisko křesťanské pomoci 
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LISTOPAD

Turnaj ve stolním
tenisu

V sobotu 3. listopadu se uskuteãní ve
sportovní hale plaveckého areálu
Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu
o pohár starosty Prahy 14 pro nere-
gistrované hráãe od 15 let. Prezence
od 8.30–8.50 hodin. Zaãátek turna-
je v 9 hodin. VSTUP POUZE V SÁ-
LOVÉ OBUVI!

Keramika a obrazy
v G14

Ve stfiedu 7. listopadu v 17 hodin bude
v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686
zahájena v˘stava „Keramika a obra-
zy“ Jany Kabelkové a Mykola Ivany-
na. V̆ stava potrvá do 29. 11. a bude
otevfiena vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvr-
tek od 14 do 18 hodin a v nedûli od
14 do 17 hodin. Vstup voln˘.

Koncert souboru
BONA FIDE

Srdeãnû zveme do Galerie 14 na kon-
cert souboru BONA FIDE, kter˘ se

koná ve stfiedu 14. listopadu od 18.30
hod. Na programu jsou skladby
G. Ph. Telemanna, J. D. Zelenky,
Ch. W. Glucka a dal‰ích. Vystoupí:
P. Grau – flétna, P. Fiedler – soprá-
nov˘ saxofon, K. Stupková – bary-
tonov˘ saxofon, B. Kürstenová –
cembalo. Vstup voln˘.

PROSINEC

Mikulášská 
nadílka

Srdeãnû zveme dûti a jejich rodiãe na
Mikulá‰skou nadílku, která se koná
v sobotu 1. prosince ve dvou stejn˘ch
pfiedstaveních od 11 a od 14 hodin
v Kulturním domû v Kyjích, ·ima-
novská 47. Po shlédnutí pohádky pfii-
nesou Mikulá‰, andûl a ãert dûtem
nadílku. Pfiedprodej vstupenek bude
probíhat ve dnech 19., 21., 26. a 28. lis-
topadu vÏdy v úfiedních hodinách na
ÚMâ Praha 14, oddûlení kultury a ob-
ãansk˘ch záleÏitostí, ul. Bfií Venclí-
kÛ 1072 (7. patro). Vstupné: dospûlí
50 Kã a dûti 30 Kã.
Sponzorem je
Coca-Cola. 

Dětský šipkový 
turnaj

·ipkové t˘my PLZE≈KA A a B
s panem Jaroslavem Dragounem za
podpory Mâ Praha 14 pofiádají
v sobotu 1. prosince dûtsk˘ ‰ipkov˘
turnaj. Prezence od 13 hod., rozlo-
sování a zaãátek hry ve 13.30 hod.
Hraje se 301 SO. Startovné ãiní
Kã 50,–. Turnaj se uskuteãní v res-
tauraci Za Horou na âeskobrodské
ulici ã. 1 (u stanice autobusÛ 208, 109
a 181).

Kulturní a sportovní akce radnice Výstava fotografií
Dne 5. prosince v 17 hodin bude
v Galerii 14 otevfiena v˘stava
fotografií obãanského sdruÏení
MOSKYT. BliÏ‰í informace podá-
me v pfií‰tích Listech.

Vánoční koncert
Ve stfiedu 12. prosince se v Galerii
14 uskuteãní vánoãní koncert na
kterém vystoupí RoÏmberská kape-
la. Program upfiesníme v pfií‰tím ãís-
le ListÛ Prahy 14.

Poznámka: hlavním pofiadatelem
akcí je oddûlení kultury a obãan-
sk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

U pfiíleÏitosti 105. v˘roãí pov˘‰e-
ní Vysoãan na mûsto se koná v˘sta-
va v Galerii 9 ve Vysoãanské radni-
ci, Sokolovská 324. Prostfiednictvím
interiéru dobové hospody, bûÏn˘ch
pfiedmûtÛ z pfielomu 19. a 20. stol.
a dobov˘ch fotografií Vysoãan bude-
te moci pocítit alespoÀ záchvûv atmo-
sféry doby poãátku rozvoje mûsta na

jeho periferii s nezamûniteln˘m kolo-
ritem i tehdej‰í Ïivot v hospodáfi-
sk˘ch usedlostech. V̆ stava je otev-
fiena v pondûlí aÏ ãtvrtek od 10 do
19 hod. aÏ do 22. listopadu.

stránku pfiipravil: j‰, 
foto: archiv redakce

Jedinečná keramika
Do 29. listopadu mÛÏete

v Galerii 14 na âerném Mos-
tû nav‰tívit v˘stavu keramiky
Jany Kabelkové a Mykola
D. Ivanyna, kter˘ zde vysta-
vuje také své obrazy.

Jana Kabelková (1949)
vystudovala obor fiezbáfi na
Stfiední umûlecko prÛmyslové
‰kole. Zku‰enosti z fiady v˘-
tvarn˘ch technik jí po onemocnû-
ní pomohly vybrat si v˘tvarnou
techniku, která je jí nejbliÏ‰í a kterou
v invalidním dÛchodu fyzicky zvlád-
ne – a tou je keramika. Vûnuje se jí inten-
zivnû od roku 1984, kdy v Kolodûjích zalo-
Ïila svÛj ateliér Keramika J. V souãasnosti
se zab˘vá návrhy dekorativní, uÏitkové a re-
klamní keramiky. Svá díla vystavovala nejen
v âechách, ale i v zahraniãí, a vzhledem k pro-
deji jejích v˘robkÛ na Karlovû mostû lze fiíci, Ïe
se její keramická dílka doslova rozlétla po celém
svûtû.

Mykola D. Ivanyna (1966) pochází z Podkarpatské
Ukrajiny, v âR Ïije a tvofií od roku 1997. Absolvoval
Stfiední odbornou ‰kolu umûleck˘ch fiemesel v Koso-
vu, kde pÛsobil i jako pedagog, a v roce 2003 ukon-
ãil dálkové studium v˘tvarné umûní a designu na
Pfiikarpatské univerzitû V. Stefanika. Jako sochafi
a keramik pÛsobí ve Stfiedoãeském sdruÏení
v˘tvarníkÛ. V souãasnosti tvofií v ateliéru Jany
Kabelkové v Kolodûjích, kde vytváfií návr-
hy uÏitkové a dekorativní keramiky
k vybavení interiérÛ i exteriérÛ. Nejra-
dûji tvofií figurální plastiky a to jak zce-
la realistické, tak abstraktní.

Výstava o starých Vysočanech

Pilotní projekt v ARCUSU
byl úspěšný

Soukromé gymnázium ARCUS na âerném Mostû spoleãnû s poradenskou
firmou ACC bylo letos realizátorem pilotního projektu „Roz‰ífiení moÏností
vzdûlávání pro úfiedníky vefiejné správy v oblasti jazykov˘ch znalostí a infor-
maãních a komunikaãních technologií (ICT)“, kter˘ byl podpofien z Evrop-
ského sociálního fondu, státního rozpoãtu âR a rozpoãtu hl. m. Prahy. Part-

nery projektu byly vedle Prahy 14 také mûstské ãásti Satalice a Dolní
Poãernice. Do projektu se zapojilo celkem 86 frekventantÛ (85 z ÚMâ Pra-
ha 14), z nichÏ 37 nav‰tûvovalo kurzy ICT, 27 v˘uku anglického jazyka
a 22 nûmeckého jazyka. Ze závûreãného vyhodnocení formou anonymních
dotazníkÛ mj. vyplynulo, Ïe projekt splnil pfiedstavy v‰ech na 100 % a pro jeho
pfiípadné pokraãování se vyslovilo 93 % úãastníkÛ. Práce lektorÛ byla z 91 %
bez v˘hrad, drobné nedostatky vidûlo jen 8 % respondentÛ. V‰ichni zúãast-
nûní byli pozváni na slavnostní zakonãení projektu a pfiedání certifikátÛ v budo-
vû gymnázia. 
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Přijďte získat podzimní inspiraci 
do Motýlku

✿ V záfií se Mot˘lek stal ãlenem Sítû matefi-
sk˘ch center, která sdruÏuje témûfi 200 organizací
v celé republice. Na‰e matefiské centrum má k dis-
pozici prostory Mot˘lku pfii úterních a páteãních
dopoledních hernách, které jsou pro rodiãe s mal˘mi dûtmi otevfieny vÏdy
od 8.30 do 11.30. 

✿ Je‰tû stále se mÛÏete pfiipojit ke kurzu základÛ práce na poãí-
taãi pro dospûlé, kter˘ bûÏí od fiíjna v CVVI na âerném Mostû (MaÀá-
kova 745). Nauãíte se v‰e potfiebné ke zvládnutí obvykl˘ch programÛ,
vãetnû internetu. Stfieda 10–11 hod. cena je 40,– Kã/lekce.

✿ Poslední volná místa nabízíme v pondûlním keramickém krouÏ-
ku pro dûti od 3 do 15 let (16.30–18 hod.). Poplatek je 1200,– Kã/po-
loletí.

MOTÝLEK v listopadu
ãtvrtek 8. 11. Princ Bajaja – divadélko pro dûti s rodiãi. V Galerii 14

od 17.30.
stfieda 14. 11. Mot˘lení – listopadové relaxaãní malování s Danou

Zimovou. V Mot˘lku od 18 hodin, cena 100,– Kã. Pfiihlá‰ky u Lucie Krí-
sové.

úter˘ 20. 11. Klub rodiãÛ – otevfien˘ klub pro v‰echny, ktefií peãují
o dítû s postiÏením. Hlídání dûtí zaji‰tûno.

sobota 24. 11. Hlídání dûtí – celodenní hlídání dûtí s postiÏením v pro-
storách Mot˘lku 9 – 16 hod. Pfiihlá‰ky nejpozdûji do úter˘ 20. 11. v Mo-
t˘lku.

KaÏdodenní program Mot˘lku je k dispozici na internetov˘ch strán-
kách www.motylek.org

Mimořádné akce klubu PACIFIC
stfieda 7. 11. Drakiáda – ve spolupráci se studenty âVUT u obory

Hvûzda, sraz u Pacifiku ve 14.30, jízdenky MHD s sebou – nejlep‰í -
draci vám mÛÏou vyhrát pûkné ceny. (Draky si vyrobíme v úter˘ 6. 11.
v klubu.)

sobota 10. 11. V˘cvik dobrovolníkÛ – zváni jsou v‰ichni dobrovolní-
ci Mot˘lku, ktefií v˘cvik je‰tû neabsolvovali, i noví zájemci. V Mot˘lku
od 9 do 18 hod.

ãtvrtek 15. 11. Odpoledne stolních her – v klubu Pacific bude pfii-
praveno mnoÏství neokoukan˘ch her, ve kter˘ch mÛÏete získat hezké
ceny. Od 14 do 17 hod.

úter˘ 20. 11. Proã se vyhnout drogám – diskusní pofiad pro dûti
9–13 let, od 15 hod.v Pacifiku.

pondûlí 26. 11. Keramika s Eli‰kou – s pomocí na‰í v˘tvarnice si
mÛÏete vyrobit krásné dárky – tfieba na Vánoce. Od 14.30 do 16 hod.

stfieda 28. 11. Náv‰tûva internetového centra – ãekají vás dvû hodi-
ny rejdûní po internetu a dal‰í PC zábava. Sraz ve 14 hod. u Pacifiku.

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

www.motylek.org
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14

Tel. 281 912 081, 775 964 765

Komunitní centrum MOTÝLEK

Vzácné pozvání od velvyslanectví USA v Praze získalo SdruÏení na pomoc
dûtem s handicapy koncem záfií. Dostali jsme nabídku, abychom prezento-
vali na‰i ãinnost na odborném semináfii, vûnovaném zdravotní péãi, na kter˘
byli pozváni zástupci velk˘ch zdravotnick˘ch a farmaceutick˘ch spoleãnos-
tí. Na‰e sdruÏení pro prezentaci vybrala manÏelka amerického velvyslance
paní Alexandria Graber, která nás pfied rokem v Mot˘lku nav‰tívila spolu
s dal‰ími kolegynûmi z charitativní sekce organizace IWAP – International
Women’s Association of Prague.

Souãástí na‰í prezentace v historick˘ch prostorách rezidence byl i krátk˘
film ze srpnového rekondiãního pobytu pro rodiny s handicapovan˘mi dût-
mi. „Z videa je patrná krásná atmosféra, která na pobytu vládla. Je vidût, Ïe
se tam dûti a jejich rodiãe cítili dobfie. A to je vlastnû dÛvod, proã Mot˘lek vzni-
kl,“ uvedla pfii svém vystoupení pfiedsedkynû sdruÏení, Zuzana Jelenová. 

Hana Verflová

Motýlek na americké ambasádě

Centrum 
Welcome

(Vítáme Vás)
Vybíralova 969
Praha 14 – âern˘ Most 

Prosím vûnujte pozornost zmûnû telefonÛ 
– stále platí telefon 776 305 228, 
do kanceláfie se mÛÏete dovolat telefonem 777 901 377, 
dal‰í kontakty kcr.hermanek@seznam.cz

V listopadu Vás zveme na tyto programy: 
Cukrové svátky – Istanbul, jeho historie a souãasnost – 5.11. od 17 hod.,

vstup zdarma. Ochutnávka tradiãního peãiva.
Medovník, aneb jak se Ïije na Ukrajinû 19. 11. od 17 hod., kompo-

novan˘ pofiad o Ukrajinû a Ïivotû na ní, podává se medovník, vstup
zdarma

V˘roba a pouÏití maÀáskÛ a marionet 17. a 18. 11. od 10 hod.,v˘robu
vede profesionální reÏisérka a hereãka – uãeno dûtem, rodiãÛm, pra-
rodiãÛm, uãitelÛm
Prosíme o pfiihlá‰ení SMS na tel. 776 305 228

Seznamujeme s pravidelnými aktivitami:
Balet pro dûti od 5 let do 4. tfiídy – ve stfiedu od 15.30 do 16.30
Moderní kytara doprovody písní, improvizace, blues aj. + hudební teo-

rie. Stfieda a ãtvrtek odpoledne.
Anglick˘ jazyk pro dûti. Stále je‰tû voln˘ kurz 1. a 3. tfiída od 15.30 do

16.30. Hledáme zájemce o kurz pfied‰kolních dûtí od 5 let, kter˘ by
probíhal od 15 do 16 hod. a o kurz star‰ích dûtí (5.–6. tfiída). 

Anglick˘ jazyk pro dospûlé (bez babysittingu) – mírnû pokroãilí – stfie-
da od 18 hod.

V˘tvarn˘ klub Vûry Eliá‰ové ·trosové. V̆ tvarné dílny pro nadané dûti
‰kolního vûku probíhají v úter˘ od 15, od 16.30 a od 18 hod. V posled-
ní dílnû pracují studenti ze stfiedních ‰kol a také dospûlí, ktefií rádi
malují. 

Literárnû dramatick˘ klub Mgr. Soni Motyãkové probíhá v úter˘
16.30–17.45 (dûti od 3. do 5. tfiídy) 15.45–16.15 (od 5 let do 2.tfiídy)

Deskové hry pro pfied‰kolní a mlad‰í ‰kolní dûti – Klára Zemanová
Voln˘ pravidelnû nepravideln˘ klub pro rodiãe s dûtmi ve vûku 3–9 let
(dûti 7–9 mohou pfiijít i bez rodiãÛ). Bude se konat kaÏd˘ 2. pátek
v mûsíci 16–18 hod. a lze jej nav‰tûvovat jak pravidelnû, tak jednotli-
vé hodiny. Cílem je, aby dûti s rodiãi strávili pfiíjemné odpoledne a záro-
veÀ se nauãili spoleãnû nûjakou novou hru. PÛjde o hry deskové, kte-
ré jsou vytvofiené specielnû pro tuto vûkovou skupinu.

■ ■ ■

9. 11. Hry na pamûÈ – Urãitû znáte pexeso, ale to není jediná hra
na pamûÈ, která existuje. Co tfieba Duha? Nebo Kufiecí olympiáda? 

A pamatujete si, co bylo na obrázku? Zatím staãí, kdyÏ si zapamatu-
jete datum 9. 11.

14. 12. Vyrobte si svou vlastní hru

ManÏelka amerického velvy-
slance Alexandria Graber (dru-
há zleva) na náv‰tûvû v Mot˘lku.
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Jako kaÏd˘ mûsíc má JAHODA pro v‰echny pfiichystánu fiadu zají-
mav˘ch akcí, ale i pár dÛleÏit˘ch informací. Prostory JAHODY projdou
v nejbliÏ‰ích dnech plánovan˘mi úpravami, mÛÏete se tû‰it na novou
JahÛdku, teplej‰í Jahodu a prostornûj‰í DÏagodu. Proto prosíme o pocho-
pení, pokud se nûkterá z níÏe uveden˘ch akcí neuskuteãní. Aktuální infor-
mace se vÏdy dozvíte vãas na www.jahodaweb.cz nebo u vchodu do jed-
notliv˘ch klubÛ. Stále nabízíme v‰em plnolet˘m zájemcÛm o dobrovolnou
práci moÏnost roz‰ífiit na‰e Jahodové fiady. Hledáme dobrovolníky pfie-
dev‰ím do klubÛ v azylov˘ch domech na Rajské zahradû a v Hor-
ních Poãernicích. Staãí pouze dvû hodiny ãasu t˘dnû, dobré nápady
a chuÈ dûlat nûco pro druhé.

Pro JAHÒDKU jsou stále vyhrazena tfii dopoledne v t˘dnu, ale pro
páteãní JAHÒDKU nám schází ‰ikovná maminka (nebo tatínek),
kter˘ by si vzal zaji‰tûní programu na starost. V pfiípadû zájmu pro-
sím pi‰tû na e-mail Katerina.Plevova@jahodaweb.cz, nebo volejte na
tel. 777 674 060.

Kluby jsou pro vás otevfieny:
JAHÒDKA: ve stfiedu a ãtvrtek od 9 do 11 hodin. 
JAHODA: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do 19 hodin.
DÎAGODA: v pondûlí, stfiedu a pátek od 14 do 20 hodin.
Terénního pracovníka Martina mÛÏete potkat na ulici kaÏdou stfiedu
od 15 do 20 hodin. (Více o jeho práci v ãlánku Co to je „terénní sociální
práce“.)

A co se bude dít v listopadu?
Klub Jahoda

8. listopadu 16 hod. – Malé vafiení. Pfiijìte ve ãtvrtek k nám do
JAHODY vyzkou‰et si své kuchafiské dovednosti a také se nûco nového
nauãit. 

15. listopadu 15 hod. – V̆ tvarno. Tento t˘den si udûláme v˘let do svû-
ta koláÏí. Budeme stfiíhat, lepit, kreslit nebo malovat a je‰tû se u toho
dozvíme nûco o sobû. 

27. listopadu – Kouzlení s balónky. Na úterním klubu budeme tvo-
fiit s balónky. Zkou‰eli jste uÏ nûkdy z balónku tvarovat rÛzná zvífiata
nebo postavy? 

Klub Džagoda
V listopadu se budeme v DÏagodû vûnovat tématu AIDS a pohlavnû

pfienosn˘ch chorob. BliÏ‰í informace o akcích na www.jahodaweb.cz/dza-
goda.

5. listopadu – GAMApruda – od 17 hod.
9. listopadu – Kulturní klub – od 17 hod.

12. listopadu – DÏagodová liga ve fotbálku – registrace do 16.30
16. listopadu – Oslava zaãátku nov˘ch ãasÛ
26. listopadu – V˘tvarno – po cel˘ klub
30. listopadu – Kulturní klub – od 17 hod.

JAHODA, Vybíralova 969, Praha 9
telefon do v‰ech klubÛ: +420 281 916 352 
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka 
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU Co to je 
„terénní sociální práce“

Terénní sociální práci vykonává v Jahoda, o. s. Martin Pazlar. Martinovi
je 24 let, vystudoval Vy‰‰í odbornou ‰kolu sociálnû právní a v souãasné dobû
studuje tfietím rokem sociální práci na Filozofické fakultû Univerzity Kar-

lovy. Terénní sociální práci se vûnuje
uÏ druh˘m rokem. Od leto‰ního ‰kol-
ního roku ho mÛÏete potkat kaÏdou
stfiedu v dobû od 14 do 20 hodin v uli-
cích âerného Mostu nebo jej mÛÏete
kontaktovat emailem na martin.paz-
lar@jahodaweb.cz a také na mobilu
774 674 060.

Terénní práce je metodou kontakt-
ní a sociální práce, jejímÏ cílem je
poskytování sociálních sluÏeb jed-
notlivcÛm a skupinám v jejich pfiiro-
zeném prostfiedí. Speciálním typem
terénní sociální práce je práce na uli-
ci, tzv. streetwork. Jahoda, o.s. pro-
vozuje v rámci svého Nízkoprahové-
ho klubu DÏagoda terénní sociální
práci – streetwork, kter˘ je zamûfien
na dûti a mladistvé, ktefií tráví vût‰inu
svého volného ãasu na ulici. Úkolem

streetworkera je vyhledávat a kontaktovat mladé lidi, ktefií ãastûji neÏ jejich
vrstevníci experimentují s drogami, mají potíÏe v rodinû a ve ‰kole a tak jako
v‰ichni se pot˘kají s problémy, spojen˘mi s dospíváním. Jde pfiedev‰ím o ty
mladé lidi, ktefií sami nejsou ochotni vyhledat pomoc, nebo to nedokáÏí. Stre-
etworker se s tûmito mlad˘mi lidmi baví o jejich problémech, pocitech, nabí-
zí jim pochopení a pomoc. Cílem práce streetworkera je zmen‰it rizika sou-
visející s jejich zpÛsobem Ïivota, umoÏnit jim lépe se orientovat ve spoleãnosti
a podporovat je, aby mohli fie‰it svoji nepfiíznivou sociální situaci.

Pozvánka 
na bohoslužby

Rádi bychom vás pozva-
li na na‰e pravidelné bo-
hosluÏby kaÏdou nedûli od
10 hodin v KC Hefimánek –
Vybíralova 969. Církev bratr-
ská Rajská zahrada.

www.cb.cz/cerny.most

BB-klub připravuje
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery
KaÏdou stfiedu 16.45–18.15 (V KC Hefimánek – Vybíralova 969). Kon-

verzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími (Ameriãany) zábavnou formou.
Podporovano z grantu PARTNERSTVÍ a Mâ P14. Kontakt: Mgr. Pavel
Trefn˘ 775 024 742, bbklub@centrum.cz

BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í
KaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30 v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 41B, Areál Chva-

ly). Martin 777 033 592. Pofiádá BB klub Církve bratrské – âern˘ Most.

BB klub Církve bratrské zorga-
nizoval náv‰tûvu TEABUSU s osmi
Ameriãany a moÏností procviãit si
angliãtinu. Tato akce by pro velk˘
zájem stála za zopakování.
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Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko 

POZOR – od listopadu inzerujeme pouze zmûny a jednorázové
programy. Pravidelné programy najdete na v˘vûsce.

V rámci pondûlních heren 9.30–11.30 probíhá Listopadové poví-
dání o rodinû nad kávou a ãajem. Vstup na povídání 15 Kã bez vyuÏití
herny. Kontakt: K. Budzanowská 606 340 251 7. 11. v˘tvarná dílna Papí-
rové stromeãky, 14. 11. Hrátky s ptákem Zlobivákem – sociálnû sti-
mulaãní skupina .

21. 11. 9.30–11.30 tradiãní Podzimní burza rodiãÛ a dûtí s tombo-
lou. Vûci do burzy s cenou pfiineste od 9 do 9.30 hod. Herna probíhá v ome-
zeném rozsahu. 

28. 11. v rámci herny od 10.15–11.15 dal‰í ãást cyklu semináfiÛ pro
maminky Îena a zamûstnání – zmûna strategie rodiny? Vstup na semi-
náfi 15 Kã. Kontakt M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková
tel.732 348 550 

V páteãních hernách 9.30–11.30 bude probíhat v listopadu Pohádko-
vé tvofiení. 

Listopad ve ‰koliãce Beránek – kromû pravidelného programu
nás ãeká 8. 11. divadlo Noe, archa a zvífiátka. Pro dûti ze ·koliãky pro-
bûhne 15. 11. keramické tvofiení – vhodné je pracovní obleãení.

Pozor! Od listopadu se taneãní a pohybov˘ krouÏek J. ·indeláfio-
vé pfiesouvá opût na úter˘ v 16.30 – 17.30 jako loni.

Jednorázové akce:
Vítání zimy s Klubíãkem 23. 11. pátek 15–17 hod.
Jako v loÀském roce se sejdeme v páteãních odpoledních hodinách na

zahradû u ohníãku. Zazpíváme písniãky, opeãeme nûco dobrého (s sebou
dobrÛtku i vlastní prut). Do soutûÏe pfiipravte stra‰idelné d˘nû z jakého-
koliv materiálu, které nám ozáfií zahradu. Zakonãíme prÛvodem s lam-
piony.

Duchovní veãery opût probíhají – 7 listopadu 20–22 hod. vstup zdarma
1. 12. sobota – Vánoãní dílniãka ‰koliãky Beránek 9.30–12 hod. pro-

bûhne vyrábûní tradiãních i ménû obvykl˘ch vánoãních dárkÛ. Pfiihlá‰ení
nutné na tel. 608 134 744.

1. 12. sobota – Adventní tvofiení maminek. V ãase veãerním aÏ noãním
(od 19.30) zveme do Klubíãka ty, které si nechtûjí vyrábût svÛj advent-
ní vûnec doma samy a nabízíme veselou a velice inspirativní atmosféru!
Chvojí i ozdÛbky nutno pfiinést vlastní. Nutné pfiihlá‰ení na tel. 608 134 744

5. 12. stfieda – MoÏná pfiijde Mikulá‰ dopoledne 9.30–11.30. Pfiihlá-
‰ení nutné pfiedem na tel. 775 204 208, 732 348 550 

Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

DDM na Černém Mostě
Na měsíc listopad

jsme pro vás 
připravili:

10. 11. so ZOO – spoleãná náv‰tûva. Sraz v 9 hod u DDM – nutná re-
zervace míst pfiedem

15. 11. ãt Smaltovan˘ ‰perk. V̆ tvarná dílna – v˘roba smaltovan˘ch
náu‰nic a pfiívûskÛ technikou sklenûného smaltu. 16–18 hod. – nutná te-
lefonická pfiihlá‰ka pfiedem, poãet míst je omezen. Cena 100 Kã 

24. 11. so Motokáry na âerném Mostû. Trochu adrenalinu nikomu
neu‰kodí. Pro dûti od 14 let. Dotovaná cena 100,– Kã. Sraz v 10 hod.
u DDM – nutná rezervace míst pfiedem

26. a 28. 11. Adventní vûnce. Tradiãní dílny – cena podle spotfiebova-
ného materiálu. Pro v‰echny vûkové kategorie. 16–18 hod. – nutná te-
lefonická pfiihlá‰ka pfiedem, poãet míst je omezen.

Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe – otevfie-
no dennû 15–19 hod. 

Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Organizátorky EKODNE z Ob-
ãanské inspirace na âerném Mos-
tû mûly zase jednou ‰tûstí. Na sobo-
tu 13. fiíjna byla pfiedpovûd poãasí
víc neÏ pesimistická: zima a dé‰È.
Pfiesto z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ
meteorologÛm nevy‰la a cel˘ den
jim na akci „Podzimní EKODEN“
svítilo sluníãko. Pfied Obãanskou
inspirací v Kuãerovû ulici a ve
vnitrobloku bylo jako obyãejnû
nachystáno 10 stanovi‰È, tentokrát
vûnovan˘ch tématu „bezpeãnû
v pfiírodû“. 

Dûti tady vym˘‰lely ekolo-
gick˘ pohon pro vozítka, pozná-
valy jedlé houby od jedovat˘ch,
nauãily se vyrábût ekologické
barvy z pfiírodních plodÛ, zopa-
kovaly si, jak zavolat o pomoc te-
lefonem, kdyÏ se v pfiírodû nûko-
mu nûco stane, a u stánku Policie
âR se seznámily s prací policis-
tÛ. Hledaly vhodná fie‰ení v nej-
rÛznûj‰ích zapeklit˘ch situacích
a mohly si vyzkou‰et i jejich
vybavení. Jaké to je nechat si
udûlat otisky prstÛ, chtûl zkusit
asi kaÏd˘, zato velmi tûÏk˘ oblek
pyrotechnika pro svou váhu kaÏ-
dému dostupn˘ nebyl. Akci ten-
tokrát sponzorovala Policie âR
cenami pro dûti, odbor ÎP
Magistrátu hl. m. Prahy a firma
High Point.  

text a foto: ves 

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

Listopadové akce
Tradiãní EKOVÍKEND – tentokrát na ·umavû. Pro dûti od 9 let pofiá-

dáme víkend v pfiírodû na tradiãní horské chalupû na Kvildû 9.–11. listo-
padu. Cena akce je 250,– Kã za osobu, poãet míst omezen. Info a pfii-
hlá‰ky na tel. 774 707 744 nebo e-mail tereza@obcanskainspirace.cz. Akci
pofiádáme díky grantové podpofie MHMP. 

UÏ v listopadu zahajujeme Nedûlní pfiedvánoãní dílny nejenom pro
maminky, které si chtûjí odpoãinout pfii tvofiivé práci u kávy a ãaje s na‰í
lektorkou Krist˘nou Nedbalovou. 

Cena vÏdy 200 Kã, materiál a obãerstvení v cenû. 
18. 11. první nedûlní dílna 15–18 hod. Malování na hedvábí – tvorba

podle ‰ablon, v˘roba vlastních obrázkÛ.
2. 12. druhá nedûlní dílna 15–18 hod. Adventní dekorace 
Dále pofiádáme pravidelné krouÏky, kurzy pro dûti i dospûlé a moti-

vaãní programy pro maminky s dûtmi a dûti, logopedie skupinová
i individuální. Ve‰keré podrobné informace najdete na v˘vûsce u nás
nebo tel.: 774 707 744 – Mgr. Vo‰ahlíková

Bezplatné sociálnû právní poradenství. Roz‰ifiujeme nabídku pro
obãany o moÏnost pfiijít do poradny bez objednání kaÏd˘ pátek mezi
10–12 hod., kdy bude v Obãanské inspiraci k dispozici právniãka, aby
Vám pomohla a poradila s akutními problémy. Se sloÏitûj‰ími záleÏitost-
mi se nadále objednávejte na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473 nebo
pfiímo ve sdruÏení. Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové pod-
pofie MPSV a MHMP. 

Další úspěšný EKODEN

V obleku pyrotechnika kaÏd˘
vypadal tak trochu jako E. T. –
mimozem‰Èan

Otisky prstÛ si dûti nechávaly dûlat u ãet-
níka v uniformû z první republiky
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� GALERIE 14
14 hod. – pfiijìte se do Galerie 14

POBAVIT. Vyrobíte si masku na
zábavn˘ prÛvod, nebo si ji mÛÏete
pfiinést z domova. Pak budeme vyrá-
bût maliãkosti, uÏ se trochu pfiipra-
víme na advent a Vánoce, budeme
hrát hry a zpívat. 

� KDO VYHRAJE SOUTùÎ
O NEJKRÁSNùJ·Í MASKU?

Vyhlá‰ení soutûÏe ve 14 hod. v Gale-
rii, hodnocení P¤I PRÒVODU.

� PARK P¤ED GALERIÍ
NEBO JINÉ URâENÉ MÍSTO –
vození dûtí na ponících –
ZDARMA

17 hod.– POKUD OKOLNOSTI
DOVOLÍ, P¤IJEDE SVAT¯ MAR-
TIN NA BÍLÉM KONI. A MY
HO BUDEME NÁSLEDOVAT

V PRÒVODU MASEK. VÍCE
SE DOZVÍTE P¤I PROGRAMU
V GALERII.

S sebou vezmûte jen dobrou
náladu, peníze na divadélko, a po-
kud máte zvlá‰tní nápad na mas-
ku, tak vûci k její v˘robû. Jinak
základní materiál na malování
bude na místû.

Bûhem akce budeme vybírat dob-
rovoln˘ pfiíspûvek na krmení pro
konû.

Celá akce probûhne za velké
podpory Mâ Praha 14, za pomoc
dûkujeme spoleãnostem Globus
a Ikea.

Galerie 14, námûstí Plukovníka
Vlãka 686, âern˘ Most II

ORGANIZÁTOR: 
www.zajiceknakoni.cz 
tel.776 582 848

Po prázdninách od nás nikdo neode‰el, ale ani
nov˘ bohuÏel nepfii‰el. A tak kdo by chtûl zaÏívat
v‰elijaká dobrodruÏství s námi, nechÈ zavítá do
na‰í malé satalické klubovniãky (sídlí hned ved-
le matefiské ‰kolky v ulici U obory; bus 186 –
zastávka Satalická obora) kteroukoliv stfiedu od
17 do 19 hod., kdy máme pravidelné schÛzky
a nebo zavolá na telefon: 281 940 668, kde se dozví
více informací.

Holky jsou letos novû rozdûleny do 2 druÏin, kte-
ré nesou názvy: Sasanky a Rosniãky a mají své rád-
kynû a pokfiiky. Od fiíjna uÏ vypukla celoroãní
etapová hra „Cesta kolem svûta za 10 mûsícÛ“ a spo-
leãnû se s Willi Fogem vydáme do jednotliv˘ch kon-
tinentÛ, budeme projíÏdût rÛzn˘mi státy a poznávat
jejich kulturu a tradice. V záfií jsme byly na jedno-
denním v˘letû do nedalek˘ch Radonic a na Jen‰tejn.
V Radonicích nav‰tûvujeme místní nauãnou stez-
ku se zvífiátky, kde nás provádí syn pana Myslivce
a ukazuje nám rÛzná domácí, hospodáfiská ale i les-
ní zvífiata, která na statku chovají. Pak pokraãuje-

me pû‰ky na Jen‰tejn, kde dob˘váme místní zfiíce-
ninu hradu. Z vûÏe je krásn˘ rozhled do kraje. Pak
putujeme kolem rybníkÛ, pfies les a Vinofi aÏ do Sata-

lic, zpátky do na‰í klubovny. Na konci záfií absol-
vujeme tfiídenní v˘pravu do Turnova, kde pfiespá-
váme v místní skautské klubovnû. V sobotu vyrá-
Ïíme na celodenní v˘let do Sedmihorek a na Hrubou
skálu. JelikoÏ právû probíhá „Den bez aut“, jedeme
proto místním vláãkem zadarmo. Nav‰tûvujeme
hrad Vald‰tejn a KopicÛv statek s nauãn˘m okru-
hem se skalními vytesan˘mi reliéfy. Cestou nachá-
zíme také plno jedl˘ch hub a procházíme skoro celé
Hruboskalské mûsto s plno vyhlídkami a skalními
útvary.V nedûli vyráÏíme na majestátné Trosky –
zdoláváme obû dvû vûÏe Babu i Pannu a ãteme si
k tomu povûst o hubené a hezké Karolínû a tlusté
a o‰klivé Marii. Poté scházíme do vesniãky Tros-
kovice a zde nav‰tûvujeme místní muzeum pane-
nek a medvídkÛ a na závûr na nás ãekala ve sklepení
známá hororová panenka Chucky. Na‰tûstí byla za
mfiíÏemi, aby nikomu neublíÏila a na druhé stranû ji
hlídal sám Andûl. Pak uÏ nás ãekala jen pû‰í cesta
do Borku a cesta vlakem aÏ domÛ.V̆ prava se vyda-
fiila dle na‰ich pfiedstav – poãasí sluneãné, nálada
bezvadná a v nohách rovn˘ch 27 km a plno krás-
n˘ch záÏitkÛ!

vedoucí oddílu Eli‰ka Hermannová

Babí léto u Amazonek

Poslední záfiijov˘ víkend patfiil náv‰tûvû míst, na kter˘ch ná‰ oddíl uspo-
fiádal v roce 1981 svÛj první samostatn˘ tábor. I pfies vytrvale vypadající dé‰È
jsme vyrazili do romantického údolí Martinického potoka. Odpoledne z de‰-
tû byl uÏ jen de‰tíãek, naveãer odvál vítr i ten. DruÏiny mohly v klidu posta-
vit stany a v padajícím veãerním pfií‰efií se pustit do pfiípravy svatováclavské
veãefie. KaÏdá si u svého ohni‰tû o‰krábala brambory, naklepala a obalila fiíz-
ky, no a pak ‰up s tím na oheÀ. Nûktefií kluci se nechali sly‰et, Ïe: „takov˘ ne-
umí ani máma“ (hlad je nejlep‰ím kuchafiem, Ïe…). V sobotu se kluci trochu
probûhli po okolí s mapou a buzolou, ponûvadÏ místní ãlenit˘ terén pfiímo
vybízí k orientaãním hrám. Ti mlad‰í pak vafiili ãaj na ohni (je to jeden z úko-
lÛ na‰í pfiijímací zkou‰ky), zatímco ostatní pfiipravovali sezení a dfievo na
veãerní oheÀ. KdyÏ nám po obûdû slunce osu‰ilo louku, zahráli jsme si lak-
ros, u nás v oddíle znaãnû oblíbenou hru. Je‰tû za svûtla svedly druÏiny nemi-
losrdn˘ boj o svatováclavské relikvie, ve kterém zcela jednoznaãnû zvítûzili
Jestfiábi. Podafiilo se jim ukofiistit korunu, Ïezlo i jablko. Houstnoucí tma nás
v‰echny usadila kolem ohnû. Povídáme, hrajeme, Va‰ek vypráví svatovác-
lavskou legendu, kdyÏ tu najednou se na svahu nad potokem objevilo tajem-
né svût˘lko: „…tam je hlídaã vzácného obrazu, pfiipliÏte se k nûmu a zjistû-
te, co je na nûm namalováno, bûda v‰ak tomu, koho hlídaã objeví!“ Poslední
den jsme se je‰tû chvíli mohli vûnovat hrám, ãekalo nás ale taky balení, mas-
kování ohni‰È a cesta na autobus. Mnozí kluci, aã nesli tûÏk˘ batoh, pobíha-

li po lese a je‰tû sbírali houby, kter˘ch se letos urodilo opravdu poÏehnanû.
Více o nás, o tom co jsme zaÏili, i o tom co teprve chystáme, si pfieãtûte na
www.pracata.cz

za 35. skautsk˘ oddíl Práãata Ondfiej PÛbal

Práčata pod stanem

ZVEME V·ECHNY DùTI 
A JEJICH RODIâE 

NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S PRAHOU 14 

A O.S. ZAJÍâEK NA KONI

Sv. Martin na bílém koni s Prahou 14
V SOBOTU – 17. listopadu DO GALERIE 14 A PROSTOR OKOLO
13 hod. – zahájení odpoledne – DIVADÉLKO – (vstupné 40 Kã)

DAL·Í PROGRAM ZDARMA

Klubíčko 
na hradě

Krásné, ale
krátké babí léto je
lépe neprosedût
doma – to vûdí
i dûti a maminky

z MC Klubíãko YMCA Praha na
âerném Mostû. V sobotu 22. záfií
nám poãasí velice pfiálo, a i proto se
v˘let na hrad âerven˘ Újezd nedale-
ko Rudné u Prahy nadmíru vydafiil.
Prohlédli jsme si krásn˘ hrad a skan-
zen staveb typick˘ch pro ãesk˘ ven-
kov dob minul˘ch a zkou‰eli hádat,
jak fungovaly vûci, které uÏ zmizely
z na‰eho Ïivota. Pojìte pfií‰tû s námi
– nebo se kouknûte na www.hrad-
cervenyujezd.cz. text a foto: VAV

Pozvánka od Zajíčka na koni

stránky 6–9 pfiipravila 
Alena Veselá
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JiÏ druh˘ víkendov˘ pobyt pro
dûti z na‰í mûstské ãásti se uskuteã-
nil 21.–23. záfií v Rekreaãním a spor-
tovním stfiedisku JUNIOR PLUS
Srbsko – KnûÏmost v âeském ráji.
Na pfiípravû a realizaci pobytu se

podílely nízkoprahové kluby – Sdru-
Ïení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek a o. s. Jahoda. Obûma
sdruÏením za jejich spolupráci dûku-
jeme. Víkendu se zúãastnilo celkem
17 dûtí, kter˘m se pobyt moc líbil

·kolství a sociální vûci
10LISTOPAD 2007

Dûti ze Z· Hloubûtínská rozjíÏdûjí dal‰í tradici. JiÏ potfietí uspofiádaly
tzv. barevn˘ den, tentokrát jako rozlouãení s létem a pfiivítání barevné-

ho podzimu. KaÏd˘ stupeÀ si vylosoval jednu barvu a v té dûti pfii‰ly 27. záfií
do ‰koly. SoutûÏilo se o to, která tfiída má nejvíc kouskÛ obleãení a dal‰ích
doplÀkÛ ve vylosované barvû. Na prvním stupni bezpeãnû zvítûzila tfiída 4. A,
v níÏ napoãítali prÛmûr 28,7 kousku Ïlutého obleãení na jednoho Ïáka. Umíte
si to vÛbec pfiedstavit? text a foto: ves

Vítûzná tfiída 4. A v záplavû Ïluté barvy. Zelení vpravo jsou prvÀáãkové, kte-
fií si vedli také moc dobfie. 

Hrály všemi barvami

Pozvánka
na koncerty

ZUŠ
� 15. listopadu – 18 hod.
koncert uãitelÛ Základní umû-
lecké ‰koly (Galerie 14, âern˘
Most)
� 19. listopadu – 18 hod.
hudební veãer: koncert ÏákÛ
ZU· (sál ZU· Ratibofiická 30,
H. Poãernice)

Víkendový pobyt

Jak jsme se učili ekologii
Vpolovinû záfií

jsme vyrazili
na terénní ekologic-
k˘ pobyt do CHKO
Kfiivoklátsko.
Vedoucí CHKO Ing.
Petr ·tûpánek nás
seznámil s terénem,
s Ïivoãichy, rostlin-
stvem a ostatními
zajímavostmi Kfii-
voklátska. ZároveÀ
nám zadal témata
pro samostatnou prá-
ci. KaÏd˘ den jsme
mûli pfiipraven˘ bo-
hat˘ program, kter˘
vedli odborní lekto-
fii z oblasti botaniky,
zoologie, lesnictví,
geologie, zemûdûl-
ství a ochrany pfiíro-
dy. Nejvíce se nám
líbila exkurze vede-
ná lesníkem Josefem Jedliãkou, kter˘ nás seznámil s geologií a paleontolo-
gií Kfiivoklátska, provedl Skryjemi, památníkem J. Barranda a hlavnû nám
umoÏnil najít si „svého“ trilobita. Velmi zajímavé bylo i povídání a plnûní
úkolÛ na ‰kolní nauãné stezce.Volné chvilky jsme vûnovali vypracovávání
samostatn˘ch prací, které jsme na závûr obhajovali pfied odbornou komisí.
Podafiilo se nám ale také uklidit ‰kolní nauãnou stezku, na kterou jsme v rám-
ci celosvûtového Dne sázení stromÛ 21. záfií ve 12 hod. zasadili malou lípu.

za tfiídu 9. B Bára Mücková a Mí‰a Hovorková
Z· Gen. Janou‰ka

pfiedev‰ím díky krásné pfiírodû, vyda-
fienému poãasí i vybavenosti rekre-
aãního stfiediska. Program byl sesta-
ven tak, aby byl zábavn˘ a pfiínosn˘
a aby vedl dûti k vzájemnému res-
pektu a t˘mové spolupráci. Kromû
spousty her a sportovních soutûÏí si
dûti vyzkou‰ely i lukostfielbu, vyda-
ly se na v˘let lesní stezkou do údolí
potoka Plakánku a domÛ si odvezly
krásné záÏitky a nová pfiátelství. Pro
velk˘ zájem chceme pfií‰tí rok v rea-
lizaci tûchto pobytÛ pokraãovat.

Jana ·tosková, Mária Fofitová
odbor sociálních vûcí 

a zdravotnictví Mâ Praha 14

Zátopkova pětka
UpfiíleÏitosti 16. roã-

níku republikové
soutûÏe pro základní
a stfiední ‰koly „Zátopko-
vy ‰tafety“, jsme 25. záfií
v na‰í ‰kole uspofiádali
‰tafetov˘ bûh „Zátopko-
vu pûtku,“ které se
zúãastnilo 400 dûtí od
2. do 9. roãníku. Cílem
bylo zapojit do této akce
co nejvût‰í poãet ÏákÛ
a tím posílit jejich fyzic-
kou zdatnost a zdraví
a také je motivovat k ak-
tivnímu sportování.

·tefan Nedjalkov,
Z· Gen. Janou‰ka
foto: Eva Jifiíková

Hrály všemi barvami

stránku pfiipravila: Alena Veselá
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Gastronomick˘ prÛvodce 
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Hokejová sezóna je uÏ v plném
proudu, a tak na‰e dal‰í cesta

vedla do restauraãního zafiízení s ho-
kejkou v názvu, které sídlí v zadním
traktu obchodního domu Hasso na
âerném Mostû. Petr Urban ihned pfii-
spûchal s kresbou, která tak trochu
do drsnûj‰ího hokejového prostfiedí
patfií, takÏe citlivûj‰í ãtenáfii snad
pfiimhoufií oãi. BudiÏ hned v úvodu

fieãeno, Ïe Urbanova hokejka je
v souvislosti s tímto podnikem hokej-
kou jedinou. Pokud ov‰em nepoãí-
táme sázkovou kanceláfi, která od-
dûluje restauraci od herny a nabízí
samozfiejmû také kurzy na hokejová
utkání.

V rozlehlém interiéru restaura-
ce jsme v dobû na‰í náv‰tûvy neza-
znamenali jedin˘ hokejov˘ motiv,
i v dobû obûdÛ se tu veselo koufiilo
a pu‰tûná televize kupodivu nenabí-
zela ani jeden ze sportovních kaná-
lÛ, ale televizi Óãko s tak hlasit˘m
zvukem, Ïe jsme si pfii objednávání
u milého a úsluÏného personálu pfii-

padali témûfi jako na rockovém kon-
certu. Nicménû nabídka byla sym-
patická, ostatnû prostor vedle baru
zdobil transparent s upozornûním
Pfiipravili jsme pro vás nov˘ jídelní
lístek. Dvû patnáctikorunové polév-
ky, ‰est hotovek v cenû 57–72 korun
a jedno jídlo vegetariánské. Jídelní
lístek s minutkami platn˘ od 15 hodin
nabízí dokonce po dvaceti jídlech
z vepfiového a kufiecího masa, po ãty-
fiech z hovûzího a ryb, pût jídel bez-
mas˘ch a nûkolik mlsÛ. K tomu na
ãepu desítky z Plznû a Velk˘ch Popo-
vic za 18,50 a plzeÀská dvanáctka za
24 korun. Objednáváme si kulajdu,

mimochodem jako od jihoãeské ma-
minky, játra po uhersku s r˘Ïí, dopo-
ruãovanou smaÏenou nivu a zástup-
kyni nûÏného pohlaví v na‰í redakãní
trojici pfiipraví zhruba dvû hodiny
pfied zahájením platnosti minutkové-
ho jídelníãku ‰Èouchané brambory se
smaÏen˘m s˘rem a tatarkou. První
jídlo je chuÈovû kvalitní, co se gra-
máÏe t˘ãe tak ve srovnání s tûmi dal-
‰ími ale o dost chud‰í. Niva se ‰un-
kou a pfiílohou byla dobrá i sytá,
takÏe se ani neve‰la do prÛmûrného
Ïaludku. Minutka, ãili v podstatû jed-
no z mála opravdu zde dostupn˘ch
vegetariánsk˘ch jídel, byla chutná,

doplnûná zeleninovou oblohou a co
do mnoÏství nadprÛmûrná. Pivo má
tu správnou teplotu i míru, nabídka
nealkoholick˘ch nápojÛ je bohatá
a posedût se tu dá i pfii káviãce. Pfii
dotazu na dûtské Ïidle kroutí pfiíjem-
ná obsluha zamítavû hlavou (naopak
barov˘ch Ïidlí je tu dost), na druhou
stranu v˘hodou restaurace je bezba-
riérov˘ pfiístup. Nezapomínáme ani

na sociální zafiízení, kde je ãisto
a také dostatek nezbytn˘ch hygie-
nick˘ch potfieb, zarazily nás jen pro-
raÏené dvefie u pánského WC. Pfii
odchodu je‰tû ze zvûdavosti nahléd-
neme do pfiilehlé herny, jestli alespoÀ
tam nenajdeme nûjakou souvislost
s hokejem. Nedafií se nám to, a tak
úplnû na závûr na‰í náv‰tûvy ve Sport
baru Hokejka jen dodejme, Ïe ono-
ho 16. fiíjna se v hokejové extralize
pouze dohrávalo odloÏené stfietnutí
Pardubic se Zlínem, v nûmÏ hosté
zvítûzili 2:1, a jak nás upozornilo
záhlaví jídelníãku, svátek mûl Havel.

red

průvodce
Prahou 14GASTRO

Sport bar HokejkaSport bar Hokejka

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ 
záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 76 %
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Ve vyloÏenû Ïenském teritoriu
jsem se ocitl pfii cestû za dal‰ím

pokraãováním na‰eho seriálu z pod-
nikatelského prostfiedí v Praze 14. Ve
studiu MODELACE v MaÀákovû uli-
ci na âerném Mostû na mû neãekala
ani hlína, ani vláãky nebo letadélka
a dokonce ani trendy modely dám-
sk˘ch lodiãek nebo ‰atÛ, ale sympa-
tická Monika Hemerová se sv˘m
rekondiãním studiem a modelací Ïen-
ského tûla. V pfiíjemném komorním
prostfiedí stometrového interiéru se
ãtyfimi místnostmi, podle majitelky
studia pr˘ klíãi k pûkné postavû, jsem
se toho o podnikání a Ïenském tûle
dozvûdûl tolik, Ïe by to urãitû vyda-
lo víc, neÏ na jeden díl na‰eho seriá-
lu se stejn˘mi otázkami.

Proã jste zaãala podnikat právû
na území Prahy 14?

Na âerném Mostû bydlím od roku
1992 a pfii dostavbû zdej‰ího sídli‰tû
mû zaujaly nabídky na vyuÏití neby-
tov˘ch prostor. Kamarádka uÏ v té
dobû provozovala fitcentrum, které
jsem jako matka mal˘ch dûtí v rám-
ci moÏností nav‰tûvovala. Mûla jsem
vlastní zku‰enosti se cviãením na
rekondiãních stolech a jako absol-
ventka fakulty biochemie jsem i nûco
vûdûla o lidském tûle a problémech
Ïen s vlastní postavou. Rozh˘bání
tûla, tvarování a ze‰tíhlení postavy
pfiíjemnou formou spolu s regenera-
cí organismu – to byl hlavní zámûr
vybudování studia v˘hradnû pro
Ïeny. Pfiesnû 23. fiíjna pfied pûti lety

jsme studio slavnostnû otevfieli cvi-
ãením na 7 rekondiãních stolech.
Cviãení atraktivní pro v‰echny vûko-
vé kategorie, vãetnû klientek se zdra-
votními obtíÏemi a nadváhou. KdyÏ
máte nadváhu nebo jen nûkolik nad-
byteãn˘ch kil navíc, snaÏíme se najít
fie‰ení, aÈ uÏ je vám dvacet, pûtatfii-
cet nebo dvojnásobek tohoto vûku.
Od zaãátku Ïenám slouÏí také dva
pfiístroje Rolletic s rotaãní masáÏí. Pfii
pravidelném pouÏívání dokáÏí tva-
rovat zejména problémové ãásti tûla,
zmen‰it objem masírovan˘ch partií,
odstranit celulitidu, zpevnit podkoÏ-
ní vazivo a vyhladit kÛÏi. Bûhem
masáÏí dochází k uvolnûní blokÛ sva-
lov˘ch skupin, srÛstÛ a zmûkãení
pooperaãních jizev. TotéÏ platí také

o pfiístroji na sek-
venãní tlakovou
masáÏ konãetin
s názvem Lymfo-
ven. Pracuje na
principu lymfatic-
ké masáÏe. Pomá-
há odstraÀovat ce-
lulitidu, aktivuje
lymfatick˘ a Ïilní
systém, napomá-
há metabolismu
a zbavuje tûlo
zplodin i otokÛ.
A koneãnû revolu-
cí v hubnutí je

na‰e vlajková loì s názvem Vacu-
Shape, která pÛsobí proti nepfiíjem-
né pomeranãové kÛÏi a viditelnû
zbavuje tûlo tuku uÏ po deseti pÛl-
hodinov˘ch aplikacích. Jde vlastnû
o pohybov˘ systém v podtlaku, kdy
chÛzí na bûÏeckém pásu cílenû pálíte
tuk na bfii‰e, bocích, h˘Ïdích a steh-
nech.“

Co z Prahy 14 jste uÏ staãila
poznat a kam se naopak teprve
chystáte?

„Za tûch patnáct let jsme se podí-
vali témûfi v‰ude s dûtmi v koãárkách,
na kolobûÏkách, kolech a in-line
bruslích, obdivovali témûfi pohádko-
vou krajinu V pískovnû mezi Své-
pravick˘m potokem a Rokytkou
i dal‰í kouzelná místa jako z jiného

svûta. Pravidelnû jsme chodili do
bazénu v Hloubûtínû, kde nám na-
prosto vyhovuje mírnû slaná voda,
byÈ by tam na mÛj vkus mohlo b˘t
trochu tepleji. Pozornû sledujeme
zmûny, ke kter˘m na âerném Mostû
dochází, dnes je tu v‰e, co ãlovûk
k Ïivotu potfiebuje. Jsme tu opravdu
moc spokojeni. A jestli máme v rodi-
nû nûjak˘ poznávací dluh? Urãitû
ano, uÏ del‰í dobu se chystáme do
hostavického zámeãku a okolního
parku.“

Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatel-
ské zámûry?

„Samozfiejmû chceme i nadále
drÏet vysok˘ standard nabízen˘ch
sluÏeb, které jsem novû roz‰ífiila
o regeneraãní zábaly ve vaku napl-
nûném oxidem uhliãit˘m Biotherik.
Úplnou novinkou je moderní dia-
gnostick˘ pfiístroj pro mûfiení sloÏe-
ní tûla InBody 230. KdyÏ hubnete,

chcete prÛbûÏnû a detailnû sledovat
svoje v˘sledky. PfiibliÏnû za 35 vte-
fiin mûfiení ve stoje máme v˘sledky
namûfien˘ch hodnot va‰í tukové i sva-
lové tkánû a jejich rozloÏení v jed-
notliv˘ch ãástech tûla, pomûr obvo-
du pasu a bokÛ a minimální hodnotu
kalorické potfieby. Souãástí mûfiení je
podrobná interpretace namûfien˘ch
hodnot, v pfiípadû zájmu doporuãí-
me pohybov˘ a stravovací program
v rámci individuálního v˘Ïivového
poradenství. K pát˘m narozeninám
na‰eho studia byla zahájena soutûÏ
o nejvíc odbouran˘ch centimetrÛ,
jejíÏ v˘sledky vyhlásíme 20. prosin-
ce i s vánoãními cenami. V‰echny
zájemkynû o na‰e sluÏby srdeãnû zvu
do studia, pfiípadnû k náv‰tûvû jeho
webové stránky www.modelace.cz,
kde se dozvûdí fiadu dal‰ích aktuál-
ních informací.“

P.S. Do redakce se nám ozvalo
hned nûkolik ãtenáfiek pfieváÏnû
z Hloubûtína, abychom k ãervnové-
mu pfiedstavení kadefinictví Zdena
a Vûra z areálu Staré hospody dopl-
nili jejich spokojenost se zdej‰ími
sluÏbami i fakt, Ïe jde o provozovnu
s bezbariérov˘m pfiístupem. Rádi tak
ãiníme. text a foto: vok

Podnikatelé v Praze 14
12LISTOPAD 2007

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.

Pes a já (MacGregor), vydala Jota,
218,– Kã. Úsmûvné eseje a povíd-
ky oblíbeného kanadského autora
o psech v‰ech ras a jejich souÏití
s lidmi

Dûjiny ãeské literatury 1945 aÏ
1989 I. díl (Janou‰ek), vydala Aca-
demia, 395,– Kã. První svazek ãtyfi-
dílné fiady ucelenû mapuje ãeskou
literaturu po roce 1945 aÏ do sou-
ãasnosti.

Jitfiní zpûvy (Wodehouse), vydala
Paseka, 229,– Kã. První vydání dal-
‰í z fiady humoristick˘ch knih zná-
mého britského autora.

Rytífii lékafiského stavu (Pacner,
Riebauerová), vydala Brána, 269,–
Kã. âtivû a lidsky napsan˘ch 14 por-
trétÛ v˘znamn˘ch ãesk˘ch lékafiÛ
(Niederle, Syllaba,To‰ovsk˘, Mafiat-
ka, Hercz, Marek, Fingerland...)

ëáblova bible (Dubell), vydala
Moba, 399,– Kã. Rozsáhl˘, velmi
napínav˘ historick˘ román, odehrá-
vající se v roce 1572 v Broumovû,
kde se podafiilo zachránit dokument,
kter˘ církev velmi peãlivû stfieÏila –
ëáblovu bibli.

Dûjiny o‰klivosti (Eco), vydalo
Argo, 998,– Kã. Tato mimofiádná
publikace je prorotipólem pfiedchá-
zející knihy Dûjiny krásy. Tentokrát
se slavn˘ italsk˘ spisovatel a editor
zab˘vá problematikou o‰klivost, kte-
rá je stejnû jako krása nedílnou sou-
ãásní Ïivota, umûní a filosofie.

Zapomenuté obrazy Prahy 
19. století (Míka), vydala Paseka,
299,– Kã. Zajímavé svûdectví o pro-
mûnách Prahy v 19. a na poãátku
20. století, kdy probíhaly rozsáhlé
asanace, které podobnû jako poÏáry
a války mûnily tváfi Prahy.

Afterdark (Murakami), vydal
Odeon, 249,– Kã. Nov˘ román svû-
toznámého japonského autora, kte-
r˘ se cel˘ odehrává bûhem jedné
noci.

Bod zlomu (Gladwell), vydalo
nakl. Dokofián, 298,– Kã. Podtitul
knihy O mal˘ch pfiíãinách s velk˘mi
následky jen naznaãuje, ãím se kni-
ha zab˘vá.

Struãné dûjiny svûta pro mladé
ãtenáfie (Gombrich), vydalo Argo,
259,– Kã. Autor, vynikající fran-
couzsk˘ kunsthistorik (proslavil
se knihou Pfiíbûh umûní) napsal jiÏ
ve sv˘ch 26 letech publikaci, v níÏ
ve v˘stiÏné zkratce a ve vypointo-
vané formû podává v˘voj lidstva od
dob jeskynního ãlovûka po souãas-
nost. Knihu si s chutí pfieãte i dospû-
l˘ ãtenáfi.

Vlãí léto laponského mlynáfie (Paa-
silinna), vydal Hejkal, 219,– Kã.
Dal‰í z knih u nás oblíbeného fin-
ského autora, která se vyznaãuje
humorem, fantazií a je oslavou ne-
utuchající touhy po svobodû.

Rekondiční studio Modelace
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SíÈ zdravotnick˘ch zafiízení v na‰í mûstské ãásti a ve spádové oblasti Dolní Poãernice je tvofie-
na v˘hradnû ordinacemi soukrom˘ch lékafiÛ a zdravotníkÛ, jejichÏ seznam pro Listy Prahy 14

pfiipravil odbor sociálních vûcí a zdravotnictví Úfiadu Mâ Praha 14. Jeho prÛbûÏnû aktualizova-
nou verzi naleznete na internetov˘ch stránkách radnice (www.praha14.cz). Tento pfiehled odrá-
Ïí stav nabídky zdravotnick˘ch sluÏeb na území Prahy 14 v polovinû fiíjna 2007. V uplynulém
období do‰lo a dále bude docházet ke zmûnám – vznikají nové ordinace, jiné ukonãí svoji ãin-
nost, dochází i k jejich pfiestûhování v rámci mûstské ãásti. V oblasti zdravotnictví Praha 14 finan-
cuje provoz LSPP, kterou pro na‰i mûstskou ãást a pro spádov˘ region zaji‰Èuje firma M.DELTA
s.r.o., dále finanãnû pfiispívá Oblastnímu spolku ââK, kter˘ zaji‰Èuje peãovatelskou sluÏbu. Díky
podpofie Mâ jsou pofiádány akce Dûtsk˘ úsmûv na matefisk˘ch ‰kolkách, kaÏdoroãnû Den zdraví
pro obãany na‰í mûstské ãásti a dále probíhají odborné zdravotní pfiedná‰ky a besedy lékafiÛ na
‰kolách. Nezanedbatelné jsou rovnûÏ prostfiedky, kter˘mi Praha 14 formou grantÛ podporuje
sociální péãi. Pfied pûti lety uvedla Praha 14 do provozu DÛm sociálních sluÏeb, jehoÏ provozo-
vatelem je Oblastní spolek ââK.

Pfiíloha zdravotnictví 
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Lékařská služba první pomoci (LSPP) 
Poliklinika âern˘ Most („Parník“), 
Gen. Janou‰ka 902
pro dûti: 281 912 372
pro dospûlé: 281 914 072
BIOREGENA PO-PÁ do 17.00

Lékárny
„EUROPHARM, a.s.“
lékárna Centrum âern˘ Most
Chlumecká 765/6
Tel. 281 911 030

Hloubûtín
Klánovická 487/2
Tel. 266 610 536

„Kadmos“
MaÀákova 751
Tel. 281 913 626

„Medinova“
BIOREGENA
Vajgarská 1141
Tel. 281 021 233

„Na Zámeãku“
Hloubûtínská 13/3 
Tel. 266 610 245, linka 2407

Poliklinika âern˘ Most
Generála Janou‰ka 902
Tel. 281 917 485

„U Rajské zahrady“
Cíglerova 1139
Tel. 281 914 999

„Zelená lékárna“
Mochovská 535/38
Tel. 281 866 122

Eurolékárna, s.r.o.
Podûbradská 296
Tel. 281 868 228, 739 630 258

Přehled zdravotnických zařízení
s více obory 

âíslo, které je u sídla zafiízení uvedeno, najdete také
v seznamu u jednotliv˘ch lékafiÛ, ktefií v daném místû mají
svoji ordinaci, abychom nemuseli uvádût stále tytéÏ adresy.

1. Poliklinika âern˘ Most („Parník“), 
Gen. Janou‰ka 902

Alergologie, angiologie, koÏní, endokrinologie, gyne-
kologie, sexuologická poradna, homeopatie, chirurgie,
ortopedie, interna, klinická psychologie, laboratofie, neu-
rologie, urologie, oãní, ORL, praktick˘ lékafi pro dûti,
praktick˘ lékafi pro dospûlé, radiodiagnostika, sonogra-
fie, zubní, TBC a respiraãní nemoci, pracovní lékafiství. 

2. Bioregena – Kyje, Vajgarská 1141
Diabetologie, interna, kardiologie, gynekologie, chi-

rurgie, ortopedie, neurologie, epileptologická poradna,
oãní, ORL, psychiatrie, laboratofie, radiodiagnostika, sono-
grafie, praktick˘ lékafi pro dûti, praktick˘ lékafi pro dospû-
lé, zubní. 

3. Hloubûtín, Klánovická 487
Praktick˘ lékafi pro dûti, praktick˘ lékafi pro dospûlé,

gynekologie, oãní, ORL, rehabilitace, zubní.
4. âern˘ Most, Kpt. Stránského 999
Praktick˘ lékafi pro dûti, praktick˘ lékafi pro dospûlé,

gynekologie, interna, zubní. 
5. Medicur s.r.o., âern˘ Most, Kpt. Stránského 995
Praktick˘ lékafi pro dospûlé, rehabilitace.

Poliklinika „Parník“

�
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6. Centrum prof. âecha s.r.o., 
âern˘ Most, Bobkova 737

Ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace. 
7. Lékafiské centrum, S˘kovecká 276
Praktick˘ lékafi pro dûti, gynekologie. 
8. Objekt Havana, Hloubûtín, Mochovská 38
Praktick˘ lékafi pro dospûlé, koÏní, psychiatrie,

klinická psychologie, oãní. 
9. Kyje, âeskobrodská 1174
Praktick˘ lékafi pro dospûlé, akupunktura,

homeopatie. 
10. Dolní Poãernice, Národních hrdinÛ 587
Praktick˘ lékafi pro dûti, praktick˘ lékafi pro

dospûlé, gynekologie, zubní. 

Ordinace soukromých 
lékařů a zdravotníků
(oborově podle abecedy)

� Akupunktura
MUDr. Peterková Vûra 9
Tel. 281 866 142

� Alergologie
MUDr. Barto‰ová Alexandra 1 
Tel. 281 913 147
MUDr. Havlíãková Magdaléna 1
Tel. 281 913 108

� Angiologie
MUDr. Nádvorníková Irena 1
Tel. 281 912 870

� Dûtské (pediatrie)
praktick˘ lékafi pro dûti a dorost
MUDr. Bubáková Daniela 1
Tel. 281 913 404
MUDr. DoleÏalová Alena 3
Tel. 281 868 605
MUDr. Chaloupka Petr 2
Tel. 281 021 212
MUDr. Jandová Dana 7
Tel. 266 610 451
MUDr. Jedliãková Vûra 1
Tel. 281 918 797
MUDr. Ma‰ková Dagmar 1
Tel. 281 914 321
MUDr. NoÏiãková Jana 10
Tel. 281 931 355
MUDr. Suchá Martina
Kuãerova 806/167
Tel. 281 917 636
MUDr. Svobodová Olga 4
Tel. 281 911 729
MUDr. âechová Miloslava
S˘kovecká 276
Tel. 266 610 451

� Dermatovenerologie (koÏní)
MUDr. ·ípková SoÀa 1
Tel. 281 867 302
MUDr. ·korpíková ·árka 8
Tel. 281 869 309
MUDr. Veãefiová Miroslava 1
(MUDr. Kyslíková Alena)
Tel. 281 912 543

� Diabetologie
Bioregena s.r.o. 
MUDr. Fi‰erová Ivana 2
Tel. 281 021 219

Domáãí péãe
Agentura Alice-OS ââK

Broschová Ludmila
Bfií VenclíkÛ 1070
Tel. 281 916 956

� Endokrinologie
MUDr. Mar‰álková Danu‰e 1
Tel. 281 918 858

� Fyzioterapie, léãebná rehabilitace
Centrum Prof. âecha s.r.o. 
Mgr. Hrdinová-âechová Heda 6
Tel. 266 610 450
MEDICUR s.r.o. 5
Tel. 281 911 490
Str˘halová Svûtla 3
Tel. 281 861 118
Synáãová Milu‰e 3 
Tel. 281 861 118

� Gynekologie
Prof. MUDr. âech EvÏen, DrSc. 7
Tel. 266 610 451
MUDr. Dastychová Zuzana 10
Tel. 281 930 560
MUDr. Fuãíková Zuzana 2
Tel. 281 021 217
MUDr. Grubauerová Vladimíra 1
(a sexuologická poradna)
Tel. 281 916 297
GynCentrum s.r.o.
Hloubûtínská 3/13
Tel. 266 610 245
MUDr. Havránková Iva 3
Tel. 281 869 050
MUDr. Klime‰ Vladislav 1
Tel. 281 917 638
MUDr. Luke‰ová Alexandra
V Chaloupkách 33
Tel. 281 866 067
MUDr. Novotná Jaroslava 1
Tel. 281 918 827
MUDr. Îdichyncová Jitka 4
Tel. 281 911 728

� Homeopatie
MUDr. Bubáková Daniela 1
(pouze pro dûti)
Tel. 281 913 404
MUDr. Peterková Vûra 9
Tel. 281 866 142

� Chirurgie
MUDr. Diblíková Jana 2
Tel. 281 021 218
MUDr. Kijensk˘ Jifií 2
Tel. 281 021 218
MUDr. Mikula Jifií 1
Tel. 281 914 276

� Interna
Bioregena s.r.o.
MUDr. Fi‰erová Ivana 2
Tel. 281 021 219
MUDr. Götzingerová Olga 4
Tel. 281 911 727
MUDr. Nádvorníková Irena 1
Tel. 281 912 870
MUDr. Îdichynec Bohumil, CSc.
Kpt. Stránského 999
Tel. 281 911 728

� Kardiologie
Bioregena s.r.o.
MUDr. Kfiivohlav˘ Antonín 2
Tel. 281 021 221

� Klinická logopedie
PaedDr. Kopfiivová Alena
·estajovická 844
Tel. 281 861 044

� Klinická psychologie
Mgr. Martinová Kamila 8
Tel. 281 868 451
PhDr. Pohlová Anna, CSc. 1
Tel. 281 918 820

� Laboratofie
Bioregena s.r.o. 2 
Klinická biochemie, farmakologie, 
hematologie a mikrobiologie
Tel. 281 021 254, ústfiedna 281 021 211
Lékafiské laboratofie s.r.o. 1
Klinická biochemie, bakteriologie, 
hematologie, imunologie, parazitologie, 
virologie, serologie
Tel. 281 915 178, 281 912 375
VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o. 1
Laboratorní diagnostika infekãních 
onemocnûní zejména virového pÛvodu
Tel. 281 911 908-10

� Neurologie
MEDICUR s.r.o. 5
MUDr. Jano‰ová Vûra
Tel. 281 911 490
Staromûstská poliklinika s.r.o. 
MUDr. Hofiej‰í Jitka 1
Tel. 281 918 816
MUDr. Walterová Jana 2
(a epileptologická poradna)
Tel. 281 021 253

� Oftalmologie (oãní)
MUDr. Blovská Marta 3
Tel. 281 868 221
MUDr. Koudelka Miroslav 
Kukelská 904
Tel. 281 868 428
Eiffel Optic s.r.o.
Chlumecká 765/6 (CâM)
Tel. 281 916 946
MUDr. Havránek Richard 2
(MUDr. Kejzlarová Alena)
Tel. 602 105 355
MUDr. Holubová Edita 8
(MUDr. Fialová Katefiina)
Tel. 281 868 428
MUDr. Rafajová RÛÏena 1
Tel. 281 913 096

Pfiíloha zdravotnictví 
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� Ortopedie 
Centrum prof. âecha s.r.o. 6
Tel. 266 610 450
MUDr. Kopeck˘ Ivan 1
Tel. 281 913 170
MUDr. Semrád Jaromír 1
(pouze operativa)
Tel. 281 913 170

� ORL (u‰ní, nosní, krãní)
MUDr. Nedûla Oldfiich 3
Tel. 281 863 204, 608 020 976
MUDr. Tuzarová Irena 2
Tel. 281 021 258
MUDr. Vejvalka Petr 1
Tel. 281 918 860

� Pracovní lékafiství – se závodní 
preventivní péãí
MUDr. Hanzl Jaroslav, CSc. 1
Gen. Janou‰ka 902
Tel. 606 422 046
MUDr. Hartlová NadûÏda 1
Gen. Janou‰ka 902
Tel. 281 918 812

� Praktick˘ lékafi pro dospûlé
MUDr. Adamoviãová Martina 1
(MUDr. Mafiíková Michaela)
Tel. 281 918 812
Bioregena s.r.o. 
MUDr. âejková Jana 2
Tel. 281 021 237
MUDr. Kostková Jana 2
Tel. 281 021 265
MUDr. Plobstová Magdaléna 2
Tel. 281 021 224
MUDr. Zrebná Brigita 2
Tel. 281 021 223
MUDr. Engelmann Vojtûch 1
Tel. 281 915 599
MUDr. Götzingerová Olga 4
Tel. 281 911 727
MUDr. Jágrová Vûra 3
Tel. 281 867 078
MUDr. Jiráková Vûra 8
Tel. 281 869 303
MEDICUR s.r.o.
MUDr. Forst Jan 5
Tel. 281 910 579
MUDr. Mik‰anová Marcela
V Chaloupkách 583
Tel. 281 864 830
MUDr. Nováková Hana 10
Tel. 281 932 371
MUDr. Vejdûlková Vûnceslava 2
Tel. 281 021 237
MUDr. Kostka Vladimír, CSc. 2
Tel. 281 021 245 
MUDr. Nováková Jitka 1
Tel. 281 913 090
MUDr. Peterková Vûra 9
Tel. 281 866 142

� Staromûstská poliklinika s.r.o. 
MUDr. ·vábová Jitka 1
Tel. 281 912 369
MUDr. Valentík Zdenûk 
Vlãkova 1067/12
Tel. 281 864 585
MUDr. Záhorová Miroslava 3
Tel. 281 866 618

� Praktick˘ lékafi pro dospûlé 
se závodní preventivní péãí

Bioregena s.r.o. 2
MUDr. ·tûpniãková Alena
Tel. 281 021 234
MEDICOVER s.r.o. 
MUDr. Roninová Renáta 
âeskobrodská 1329
(léã. prev. péãe je poskytována pouze 
pracovníkÛm Coca-Coly)
Tel. 283 015 897
MUDr. Peterková Vûra 9
Tel. 281 866 142

� Psychiatrie
MUDr. Dejdar Martin
Slévaãská 905
Tel. 281 868 647
MUDr. Hainová Miroslava 8
Tel. 281 868 445
MUDr. Ondráãková Ivana 2
Tel. 281 021 239

� Radiodiagnostika (RTG), sonografie
Bioregena s.r.o.
MUDr. Nová Jitka 2
Tel. 281 021 210
Dvofiák Petr 1
Tel. 281 918 855

� Stomatologie (zubní)
MUDr. Benáková Miroslava
FZ· Vybíralova 964
Tel. 281 911 401
MUDr. âekanová Laura
Klánovická 601
Tel. 266 610 256
MUDr. Daníková Ludmila
Chvaletická 918
Tel. 281 862 095
DENT-ART s.r.o.
MUDr. Hormandlová Helena 3
MUDr. Madunická Jana 3
Tel. 281 860 115
MUDr. Forman Vladimír
Dentální klinika
Lito‰ická 409/10
Tel. 281 869 547
MUDr. Jurãová Dana 1
Tel. 281 918 813
MUDr. Klime‰ová Miroslava 4
Tel. 281 911 720
MUDr. Kohlík Petr
Za ‰kolou 39/16
Tel. 281 862 245
MUDr. KfiíÏ Pavel
Kuttelwascherova 921
Tel. 281 911 480
(MUDr. DoleÏal Zbynûk,
MUDr. Dvofiáková SoÀa)
Kuttelwascherova 921
Tel. 281 911 480
MAMONA-DENT s.r.o. 
MUDr. Macúrková Zinaida
Tel. 281 915 473
MUDr. Moravcová Ivana-ortodoncie
DoleÏalova 1021
Tel. 281 915 447
MUDr. Miklasová Katefiina 10
Tel. 774 414 313
MUDr. Mitáãková Hana 
Gen. Janou‰ka 1006
Tel. 281 915 626
MUDr. Pavlíãek Jan 2
Tel. 281 021 232

MUDr. Pospí‰il Miroslav
(MUDr. Kfiivánková Alena)
Osická 538
Tel. 266 611 053, 266 610 229
MUDr. Pospí‰ilová Hana
Osická 538
Tel. 266 611 053
MUDr. Rak Pavel 3
Tel. 266 610 540
MUDr. S˘korová Alena 3
Tel. 281 868 197
MUDr. Ciboch Miloslav
Gen. Janou‰ka 902
Tel. 281 913 093
MUDr. âern˘ Jaroslav
Gen. Janou‰ka 902
Tel. 281 913 093
MUDr. Hejnová Zuzana
Klánovická 487
Tel. 266 610 540

� TBC a respiraãní nemoci
MUDr. Bouãková Ivana 1
Tel. 281 918 294

� Urologie
Staromûstská poliklinika s.r.o. 
MUDr. ·alda Svatopluk 1
MUDr. Olexová Katarína 1
Tel. 281 918 815

� Zubní laboratofie
Drozdík Pavel 
Sklenská 20
Tel. 606 102 399
Tomeãková Lubica
Klánovická 601
Tel. 281 864 324

Homeopatické poradenství 2
Janková Jifiina
Bioregena s.r.o.
Vajgarská 1141 

Zdravotní pomÛcky s.r.o. 1
Gen. Janou‰ka 902 – Poliklinika âern˘ Most
Tel. 281 912 487

Pfiíloha zdravotnictví 
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Nemocnice ve Vysoãanech byla
po desetiletí známá jako Obvod-

ní ústav národního zdraví. Po zmûnû
reÏimu se i tady mûnil název, kon-
cem devadesát˘ch let se zafiízení sta-
lo soukrom˘m a asi pfied pÛl rokem
se jeho nov˘m majitelem stala spo-
leãnost Euroclinicum. O bliÏ‰í pfied-
stavení této nemocnice s poliklinikou
jsme poÏádali primáfie zdej‰ího chi-
rurgického oddûlení MUDr. Jifiího
Svobodu.

„CLINICUM a.s. je soukrom˘m
zafiízením se sluÏbami bûÏné státní
nemocnice. Spádovou oblastí je pro
nás obvod Prahy 9 vãetnû mûstské
ãásti Praha 14. Na‰e nemocnice
s poliklinikou je pfiibliÏnû na úrovni
okresního „‰pitálu“, s praktick˘mi
lékafii, ambulantními specialisty, pûti

lÛÏkov˘mi oddûleními a placen˘mi
sluÏbami. Financováni jsme z vefiej-
ného zdravotního poji‰tûní, coÏ
samozfiejmû má své klady i zápory.
Nejvût‰ím oddûlením je interna, kte-
rou vede primáfi Antonín Martínek.
Ta má celkem 56 lÛÏek, plus dal‰ích
52 v Centru následné péãe, kde se
snaÏíme pacienty zejména po úrazech
a tûÏk˘ch onemocnûních vracet do
bûÏného Ïivota. Pak je tu chirurgic-
ké oddûlení se 40 lÛÏky a v˘bornû
fungující ortopedie s primáfiem Jifiím
Váchalem, kterého zná sportovní
vefiejnost jako klubového lékafie fot-

balistÛ Sparty. Ortopedické oddûle-
ní pojme najednou 13 pacientÛ a dal-
‰ích 5 lÛÏek je na ARO, které vede
primáfi Michal Bednáfi. Zde jsou léãe-
ni nejzávaÏnûj‰í pacienti, s porucha-
mi základních Ïivotních funkcí“.

Lidé moÏná ani nevûdí, Ïe v celé
Praze 9 jste v souãasnosti jedin˘m
zafiízením s chirurgickou ambu-
lancí, která má po cel˘ rok nepfie-
trÏit˘ provoz.

„Ano, dennû ãtyfiiadvacet hodin
k nám jezdí sanitky a chodí lidé s úra-
zy i jin˘mi akutními obtíÏemi. Tfie-
ba na Silvestra to je bûÏnû pfies pade-
sát o‰etfiení a fiada v˘konÛ ani zdaleka
nepokryje náklady. Pfii úrazech lido-
vû fieãeno bereme v‰echno, jedin˘m
dÛvodem k odmítnutí pacienta mÛÏe

b˘t jen pln˘ stav, pfiípadnû váÏná
poranûní mozku, velk˘ch cév nebo
srdce a podobná závaÏná poranûní,
na coÏ jsou vybavena jen specializo-
vaná centra, tfieba Vinohradská
nemocnice. I v soukromém zafiízení
je totiÏ pfied finanãním kalkulem etic-
k˘ kodex lékafie a Hippokratova pfií-
saha. Nûkdy sice suplujeme ambu-
lantní specialisty, ale musíme se s tím
nûjak vypofiádat. SnaÏíme se tento
stav vyrovnat zv˘‰ením pfiíjmÛ
z komerce, tfieba nabídkou nadstan-
dardních pokojÛ nebo placen˘mi
sluÏbami.“

Zastavme se je‰tû ve struãnosti
u va‰eho oddûlení, protoÏe málo
platné, chirurgie, aÈ uÏ ta speciali-
zovaná, bfii‰ní operace nebo trau-
matologie, je v popfiedí zájmu
na‰ich ãtenáfiÛ i divákÛ televizních
seriálÛ z nemocniãního prostfiedí.

„Zhruba ãtvrtina námi provádû-
n˘ch operací má akutní charakter. Jde
zejména o úrazy nebo náhlé pfiíhody
bfii‰ní. U tûch plánovan˘ch je to kla-
sika, operace k˘l, slepého stfieva,
Ïaludku, ‰títné Ïlázy, kfieãov˘ch Ïil
a fiada dal‰ích operací. Na velmi dob-
ré úrovni je laparoskopická operati-
va napfi. Ïluãníku, zánûtÛ slepého
stfieva, k˘l ale i tlustého stfieva.
V poslední dobû se stále více vû-
nujeme zejména fie‰ení problémÛ
s nádory zaÏívacího traktu. MuÏi
obecnû mají tendenci prevenci pod-
ceÀovat, ale nádorÛ tlustého stfieva
kaÏdoroãnû pfiib˘vá pfiibliÏnû o 10 %.
Cílem tohoto rozhovoru urãitû není
stra‰ení, ale fakta hovofií jasnû.
Z na‰ich záznamÛ vypl˘vá, Ïe za
posledních pût let se poãet operací
tûchto nádorÛ na na‰em oddûlení
zdvojnásobil.“

KdyÏ uÏ jsme u tûch ãísel,
ãekárny u chirurgické ambulance
mnû pfiipadají pofiád stejnû pfiepl-
nûné, urãitû si vedete statistiku,
takÏe, co s tím?

„¤eã ãísel je jasná. Za rok projde
chirurgick˘m oddûlením pfies 24 000
ambulantnû o‰etfien˘ch pacientÛ, coÏ
je asi 65 lidí kaÏd˘ den. A co s tím?
Kapacity zatím roz‰ífiit nemÛÏeme,
takÏe bych rád apeloval na ãtenáfie,
aby více vyuÏívali ambulantních spe-
cialistÛ. Ono i tûch 1 700 kaÏdoroã-
nû hospitalizovan˘ch osob v na‰em
oddûlení je dost vysoké ãíslo. Stejnû
jako tfieba pfies 200 operací Ïluãníku
kaÏd˘ rok. Pro srovnání, tfieba ve FN
Motol je to ÏluãníkÛ 300, jenÏe tam
se o nû podûlí 25 chirurgÛ, zatímco
u nás jen 7. CoÏ na druhé stranû
pomáhá jejich profesionálnímu rÛstu,
abychom v souladu s pozitivním
my‰lením hledali ve v‰em hlavnû to
dobré. Mrzí nás v‰ak skuteãnost, Ïe
pfiestoÏe nabízíme velmi dobrou
medicínskou úroveÀ chirurgick˘ch
i jin˘ch odborností takfika v rodin-
ném prostfiedí mal˘ch oddûlení, fiada
pacientÛ odchází z na‰eho obvodu
k plánovan˘m v˘konÛm do jin˘ch
zdravotnick˘ch zafiízení v Praze. Stá-
le totiÏ pfietrvává urãitá pfiedstava, Ïe
na‰e nemocnice je spí‰e poliklinikou,
tedy poskytuje ambulantní sluÏby. Ve
skuteãnosti je tomu naopak a hlavní
náplní práce chirurgického oddûlení
je pfiedev‰ím lÛÏková péãe a prová-
dûní operací aÈ uÏ akutních nebo plá-
novan˘ch.“

Tím jsme se dostali k personál-
nímu obsazení va‰í nemocnice.
PomiÀme technické zázemí, které
vám zaji‰Èují jiné soukromé firmy.
Co lékafii, sestry?

„S lékafii, jejich odborností i vûko-
v˘m rozloÏením problémy nemáme.
Cílem bylo stabilizování kádru, coÏ
se podafiilo. Tfieba na chirurgii je dnes
fungující t˘m, kter˘ se snaÏí vyjít
pacientÛm maximálnû vstfiíc. Odmû-
nou jsou nám velmi dobré v˘sledky
na‰í práce a drtivá vût‰ina spokoje-
n˘ch pacientÛ. Pokud má nûkdo ze
ãtenáfiÛ ‰patné zku‰enosti, mûl by je
fie‰it s námi. CoÏ pochopitelnû platí
pro celou nemocnici. Obecnû lze fiíci,
Ïe znaãné problémy máme s nedo-
statkem stfiedního a niÏ‰ího zdravot-
nického personálu. Dûvãata vystu-
dují, a pak odcházejí do zahraniãí
nebo mimo zdravotnictví. Ona je to
totiÏ nesmírnû tûÏká práce se spous-
tou pfiesãasÛ za málo penûz. CoÏ pla-
tí o chirurgii, stejnû jako o internû
a ortopedii, o ARO ani nemluvû.
A neb˘t zahraniãní v˘pomoci, tak by
to bylo hodnû sloÏité. Skláním se
pfied sestfiiãkami, protoÏe na oddûle-
ních jsou cel˘ den s pacienty, mají
toho na starosti opravdu hodnû, jsou
vlastnû prodlouÏenou rukou lékafie,
ov‰em dost ãasto i uklízeãkami.“

Pojìme se na závûr na‰eho poví-
dání je‰tû krátce zastavit u va‰í
osoby. Jak dlouho jste ve Vysoãa-
nech a kde jste pracoval pfied tím?

„Po ukonãení studia jsem nastou-
pil na chirurgické oddûlení v ¤íãa-
nech, kde jsem dostal velmi dobré
chirurgické základy. Poté jsem pfie-
‰el na chirurgickou kliniku FN
Motol, kde jsem po sloÏení II. ates-
tace pÛsobil ve funkci odborného asi-
stenta katedry, pod vedením profe-
sora Dvofiáka a pozdûji profesora
Hocha. Pfied sedmi lety jsem vyhrál
v˘bûrové fiízení na primáfie ve vyso-
ãanském CLINICUM a. s. a ve sv˘ch
37 letech jsem se stal nejmlad‰ím pri-
máfiem ze v‰ech 156 chirurgick˘ch
primariátÛ v celé âeské republice.
TakÏe tady mám za sebou ‰Èastn˘ch
sedm let, bûhem nichÏ se stále uãím,
stále objevuji nûco nového.“

Podûkoval jsem sympatickému
primáfii za rozhovor a pronesl nûco
v tom smyslu, Ïe v jeho osobû by
diváci na‰li asi to nejlep‰í z te-
levizních primáfiÛ Sovy, BlaÏeje,
Mázla Hru‰ky nebo Kroupy, ãi
jak se v‰ichni ti dal‰í hrdinové jme-
nují. Pousmál se, aby vzápûtí s nob-
lesou i dÛrazem odmítl Ïádost o vy-
focení ve své pracovnû. Nebyl totiÏ
po noãní sluÏbû oholen, coÏ sám
vyÏaduje od sv˘ch lékafiÛ, takÏe by
pr˘ poru‰il onu stále platnou meto-
du osobního pfiíkladu. I to o nûãem
svûdãí.

pfiipravil vok, foto: autor

Pfiíloha zdravotnictví 
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Nemocnice s poliklinikou Vysočany
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Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 7.11.

Mochovská x Zeleneãská 

·estajovická x V Chaloupkách

Pofiíãanská x Klánovická

VaÀkova x V Chaloupkách

Konzumní x Na Obrátce

Svépravická x ·estajovická 12.11.

Liblická x Klánovická 

Zámeãnická x Mochovská

Nehvizdská x Zeleneãská 

Karda‰ovská u obch. stfiediska 

Hejtmanská x Vranovská 14.11.

Îelivská x Metujská 

Tálínská u ã.p. 15 

·imanovská x Za ‰kolou 

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Koclífiova x VodÀanská 19.11. 

VodÀanská x Skorkovská   

Koclífiova x Kaãínská 

Kukelská x Chvaletická

Cidlinská x Mar‰ovská   

Vírská x Branská 21.11.  

Jordánská x Svárovská   

Cvrãkova x Burdova 

Svûtská x Lipnická 

Borská x Rotenská 

Horusická x Osická 26.11.

Zvíkovská x Dáfiská

RoÏmberská x Podli‰ovská 

Herdovská x Bo‰ilecká

Jednostranná

Dfiítenská x Velkoborská 28.11.  

Vlkovická x Dvofii‰Èská 

Lásenická x Lipnická 

Jezdovická x Froncova

Lipenské námûstí 

V Humenci x Sadská 5.12.

Mochovská x Zeleneãská 

Svépravická x ·estajovická 

Pofiíãanská x Klánovická

Konzumní x Na Obrátce

Nehvizdská x Zeleneãská 

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 14 hodin dne dle roz-
pisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 7.11.

Rone‰ova x Volkova 8.11.

·romova x Gen. Janou‰ka 12.11.

DoleÏalova chodník 

proti 1051 

Va‰átkova x DoleÏalova 13.11.

Va‰átkova x Dygr˘nova 14.11.

Bryksova x Fejfarova 15.11.

Lomnická x StaÀkovská 19.11.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303

Bryksova proti ã.p. 949 20.11.

Bryksova x Kpt. Stránského 21.11.

Mansfeldova x Kuãerova 22.11.

Bobkova proti ã.p. 747 26.11.

Hlaìova proti ã.p. 671 27.11.

Dygr˘nova x Breitcetlova 28.11.

Kpt. Stránského x Vybíralova 

Doubecká x Ba‰t˘fiská 29.11.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 11 hodin dne dle roz-
pisu a odváÏeny následující den. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na LISTOPAD a začátek PROSINCE

Upozornûní: velkoobjemové
kontejnery jsou urãeny na odpad
z provozu domácností, kter˘
není moÏné pro jeho objem
odloÏit do nádob na smûsn˘
komunální odpad (popelnic).
Jedná se pfiedev‰ím o ãásti ná-
bytku, podlahové krytiny (ko-
berce, linolea, pfiípadnû elekt-
rospotfiebiãe neobsahující ne-
bezpeãné látky, apod.). 
Kontejnery nejsou urãeny na
stavební suÈ, v˘kopovou zemi-
nu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad,
odpad z podnikatelské ãinnosti
a nebezpeãné sloÏky komunál-
ního odpadu. 

Harmonogram svozu BIO (bioodpadu)

Rozpis sběrných tras:

10. 11. 2007 – 1. auto
Sadská x V Humenci 8.00 – 8.30

·estajovická x 

Svépravická 8.40 – 9.10

VaÀkova x âertouská 9.20 – 9.50

Pofiíãanská x 

V Chaloupkách 10.00 – 10.30

Knínická x Mar‰ovská 10.40 – 11.10 

Hejtmanská x Sklenská 11.20 – 11.50

Hejtmanská x Vranovská 12.00 – 12.30

Hejtmanská x Vajgarská 12.40 – 13.10

10. 11. 2007 – 2. auto
Mochovská x 

V Novém Hloubûtínû 8.00 – 8.30

V Chaloupkách x 

Lito‰ická 8.40 – 9.10

V Chaloupkách x 

·estajovická 9.20 – 9.50 

V Chaloupkách x 

VaÀkova 10.00 – 10.30

Îelivská u ã. p. 560 10.40 – 11.10

Îelivská x Metujská 11.20 – 11.50

Sklenská u ã.p. 102 12.00 – 12.30

HÛrská u ã.p. 528 12.40 – 13.10

11. 11. 2007 – l. auto
Tálínská u ã.p. 1005 8.00 – 8.30

Bo‰ilecká x K Rokytce 8.40 – 9.10

Vlkovická x Herdovská 9.20 – 9.50

Podedvorská x 

Herdovská 10.00 – 10.30

Podedvorská x 

Podli‰ovská 10.40 – 11.10

Dáfiská x Zvíkovská 11.20 – 11.50

S˘kovecká u ã.p. 296 12.00 – 12.30 

S˘kovecká u ã.p. 234 12.40 – 13.10

11. 11. 2007 – 2. auto
Tálínská u ã.p. 1053 8.00 – 8.30

Tfie‰Àová u ã.p. 10 8.40 – 9.10

Koberkova x Podli‰ovská 9.20 – 9.50

Medlovská x 

RoÏmberská 10.00 – 10.30

Kali‰Èská x Hamerská 10.40 – 11.10

Horusická x Osická 11.20 – 11.50

Hamerská x Hradeãkova 12.00 – 12.30

Spolská x Milovská 12.40 – 13.10

17. 11. 2007 – 1. auto
VodÀanská x Skorkovská 8.00 – 8.30

Svûtská x Lipnická 8.40 – 9.10

Vírská x Branská 9.20 – 9.50

Vírská x Vizovická 10.00 – 10.30

Okrouhlíkova x 

Sádovská 10.40 – 11.10

Skryjská x Svárovská 11.20 – 11.50

Borská u ã.p. 1460, 45 12.00 – 12.30

Borská x Rotenská 12.40 – 13.10 

17. 11. 2007 – 2. auto
VodÀanská x Koclífiova 8.00 – 8.30

Branská u ã.p. 390 8.40 – 9.10

Branská x Cvrãkova 9.20 – 9.50

Cvrãkova x Vizovická 10.00 – 10.30 

Babylonská x Splavná 10.40 – 11.10 

Svárovská x Jordánská 11.20 – 11.50

Tûrlická x Borská 12.00 – 12.30

Borská u ã.p. 3 12.40 – 13.10

18. 11. 2007 – 1. auto
Hodûjovická u kontejnerÛ 8.00 – 8.30

Froncova x Jezdovická 8.40 – 9.10

StaÀkovská x Pasecká 9.20 – 9.50

Písãitá x Zalinská 10.00 – 10.30

Doubecká x Ba‰t˘fiská 10.40 – 11.10

Bezdrevská x LouÏecká 11.20 – 11.50

18. 11. 2007 – 2. auto
Lipenské námûstí 8.00 – 8.30

Novozámecká x Vidlák 8.40 – 9.10

9. kvûtna x Písãitá 9.20 – 9.50

Zalinská x Panenská 10.00 – 10.30

Bezdrevská x 9. kvûtna 10.40 – 11.10

ManÏ. Dostálov˘ch x 

Kostlivého 11.20 – 11.50

OÎP ÚMâ Praha 14

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 22. listopadu

Boufiilova x Bojãenkova 15.00 – 15.20

Volkova x Pospíchalova 15.30 – 15.50

Va‰átkova x Dygr˘nova 16.00 – 16.20

Smikova x Gen. Janou‰ka 16.30 – 16.50

Himrova x Gen. Janou‰ka 17.00 – 17.20

Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30 – 17.50

Fejfarova x Bryksova 18.00 – 18.20

Kuãerova x Mansfeldova 18.30 – 18.50

Odpady, které sbíráme: barvy,

baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch

akumulátorÛ, ãistící prostfiedky, foto-

chemikálie, hydroxidy, chemikálie,

kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,

nádoby od sprejÛ, motorové oleje,

pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry,

tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluhová-

na celá sbûrová trasa se v‰emi zastáv-

kami.

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

UpozorÀujeme:
Kontejnery na bioodpad jsou urãeny
pouze na rostlinn˘ odpad vãetnû
vûtví (dfievin). Kmeny a vûtve musí
b˘t nafiezány na men‰í díly, aby byla
lep‰í manipulovatelnost a uloÏení do
kontejneru. Odpad nesmí obsahovat
PVC, papír, apod.. Rostlinn˘ odpad
musí b˘t do kontejneru vysypán z pfii-
nesen˘ch nádob (PVC pytlÛ, bedni-
ãek apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na od-
pad z provozu domácností, dfievûn˘
nábytek a chemicky o‰etfiené dfievo
a podnikatelsk˘m subjektÛm.
Dále upozorÀujeme, Ïe v pfiípadû
naplnûní kontejneru bûhem svozové
trasy bude tento vymûnûn. Z tohoto
dÛvodu mÛÏe dojít k ãasovému posu-
nu na jednotliv˘ch stanovi‰tích.
O této skuteãnosti budete operativnû
vyrozumûni. 

V mûsíci listopadu – ve dnech 10., 11., 17. a 18. – probûhne na mûstské ãásti Prahy 14 svoz
bioodpadu formou stanovi‰È na sbûrn˘ch trasách.
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Nejúspû‰nûj‰í sezónu v sedmnác-
tileté historii má za sebou soft-

balov˘ oddíl Spectrum. PovaÏte, Ïe
mistry republiky se staly v‰echny
jeho vûkové kategorie. Mlad‰í Ïáci
do 13 let, kadeti (15), mlad‰í (17)
i star‰í juniofii (19). To je nûco na-
prosto neuvûfiitelného, vÏdyÈ bilanci
kazí vlastnû jen muÏi, ktefií ve finále
ligy podlehli Chomutovu 1:3 na utká-
ní. Tomu Chomutovu, kter˘ se za
posledních deset let stal osmkrát
mistrem republiky. Ov‰em letos mûl
namále. V prvním stfietnutí na hfii‰ti
u Z· Bfií VenclíkÛ sice vyhrál 1:0,
poté v‰ak v domácím prostfiedí pro-

hrál 1:3. Mimofiádnû dÛleÏitému tfie-
tímu utkání pfiihlíÏelo u Rajské zahra-
dy na dvû stovky nad‰en˘ch pfiízniv-
cÛ domácích. Mezi ni mi také starosta
na‰í mûstské ãásti Miroslav Fronûk,
kter˘ jako velk˘ pfiíznivec sportu fotil
zajímavé momenty zápasu a po jeho
skonãení jej zasvûcenû komentoval.

„Prohrávali jsme uÏ 0:4, ve druhé
polovinû zápasu vyslal David Mertl
dalekonosn˘ homerun pfii obsazení
v‰ech met aÏ na chodník pfiilehlé
Ocelkovy ulice a vyrovnal tak skó-
re. Hosté ‰li opût o bod do vedení,
Spectrum vyrovnalo a vzápûtí opût
zásluhou Davida Mertla, kter˘ dos-

printoval na domácí metu, dokon-
ce vedlo 6:5. V ‰estém útoku pro
zmûnu vyrovnal zase nûkolikaná-
sobn˘ vítûz evropského Poháru mist-
rÛ z Chomutova, aby v sedmé smûnû
zásluhou druhého homerunu zápasu
vybojoval cenné vítûzství o jedin˘
bod. Do poslední chvíle to bylo
nesmírnû dramatické stfietnutí, ve
kterém jasnû pfievaÏovaly v˘kony
nadhazovaãÛ nad pálkafii, o ãemÏ
svûdãí pouze dvanáct „ukraden˘ch“
met v jeho prÛbûhu. Dá se fiíci, Ïe
hostÛm zápas vyhrál Lubo‰ Vrben-
sk˘, kter˘ patfií mezi pût nejlep‰ích
nadhazovaãÛ na svûtû s rychlostí míã-

ku 130 km/hod. Utkání mûlo fan-
tastickou atmosféru, o kterou se
zaslouÏili také mladí aktéfii souãasnû
konaného turnaje tady a v Satali-
cích.“

Ve ãtvrtém mûfiení sil Chomutov
doma finálovou sérii definitivnû
ukonãil, ov‰em Spectrum prohrálo
s hodnû vztyãenou hlavou, je to t˘m
s vûkov˘m prÛmûrem 21 let a velmi
nadûjnou perspektivou. Je témûfi neu-
vûfiitelné, Ïe ze ‰estnácti svûfiencÛ
trenéra Petra Nováka (na snímku po
finále vlevo) a asistenta Petr Gutvir-
ta (na spoleãném snímku vpravo)
je pln˘ch 14 (!) odchovancÛ. I to je
dokladem vynikající práce oddílu,
kter˘ se letos py‰ní fantastickou
bilancí. âtyfiikrát mistfii a jednou
vicemistfii. To tu fakt je‰tû nebylo!

Sport
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To tu ještě nebylo!
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První bowlingovou
dráhu pr˘ nechal po-
stavit anglick˘ král Hen-
ry VIII. uÏ 15. fiíjna 1520.
Vida, Albion neposlal po-
zdûji do svûta jen fotbal, rag-
by nebo veslování. A Henry ve
své dobû uÏ vÛbec netu‰il, jak
masovû jednou porostou bowlingo-
vé herny po celém svûtû. A kolik se
kaÏd˘ den bude konat turnajÛ v tom-
to odvûtví. Jeden z nich probûhl

dvaadvacát˘ fiíjnov˘ den
v pfiekrásném prostfiedí

J.R. Clubu – Bowling
vedle kostela sv. Bartolo-

mûje v Kyjích. A mûl vy-
nikající sportovní úroveÀ

i neb˘vale pfiátelskou atmosfé-
ru, protoÏe kaÏd˘ si pfii‰el hlavnû

zahrát a trochu si proãistit hlavu. Hrá-
lo se plné ãtyfii hodiny, do celkové-
ho souãtu bodÛ se poãítalo pût her
a vítûzové obou kategorií vedli prÛ-

bûÏnû bûhem celého veãera. Jarka
Vaníãková s prÛmûrem 132 bodÛ
dokázala, Ïe koulení jí jde stejnû dob-
fie jako volejbal nebo stolní tenis. Po
skonãení turnaje se nad‰enû kaÏdé-
mu chlubila, Ïe dosáhla na bod stej-
ného v˘sledku jako její kamarád Jar-
da SníÏek. Vítûzn˘ Antonín Kitler
s fantastick˘m prÛmûrem 152 bodÛ
se o turnaji dozvûdûl od svého kama-
ráda, mûl tady mimofiádnû zdafiilou
premiéru, pochvaloval si atmosféru
v hernû a zajímal se, kdy bude moci
své prvenství obhajovat. Pr˘ v bfiez-
nu, tak uvidíme…

Sport
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Aerobic v zimě v létě
V plném tréninku a pfiípravû na dal-

‰í soutûÏe jsou dûti z Aerobic klubu
Chvaletická. Jejich trenérka Kamila
·ebíková nám poslala nûkolik foto-
grafií z letního soustfiedûní, které bylo
v âeském ráji pro dûti od osmi do ãtr-
nácti a na Maloskalsku pro ty zaãína-
jící pûti aÏ sedmileté. V souãasném
sychravém podzimu je to milá vzpo-
mínka na krásné poãasí a tréninky
v je‰tû krásnûj‰í pfiírodû. Dûvãata tam
dostala dost do tûla, takÏe teì urãitû
znovu rozmnoÏí poãty sv˘ch diplo-
mÛ, medailí i pohárÛ. 

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, 
foto: autor, Ivan Klein (5), Kamila ·ebíková (2), Miroslav Fronûk (2), 

Josef Vokurka (1) a archiv

Mistrovství âR v silniãním bûhu
Bûchovice-Praha se letos konalo po
stojedenácté. A popáté mohli silnici
bez aut mezi Bûchovicemi a Kyjemi
vyuÏít milovníci in-line bruslení.
Taková pfiíleÏitost se jim za cel˘ rok
nikde jinde v Praze nenaskytne.
Jejich závod není o ãase, kter˘ se na
pûtikilometrové trase nemûfií, ani
o vítûzství, byÈ první tfii jezdci v cíli
vystoupí hrdû na bednu, ale o úãasti,
o tom pocitu, kter˘ proÏíváte, kdyÏ

se fiítíte na koleãkov˘ch bruslích
a pod vámi svi‰tí hladk˘ asfalt. To je
nádhera, úplnû nûco jiného, neÏ kdyÏ
‰lapete na kole nebo cváláte v sedle
vraného konû. Letos si to pfii‰lo uÏít
132 borcÛ vãetnû dvou maminek, tla-
ãících pfied sebou koãárek. A Ïe in-
liny nejsou sportem jen pro teenage-
ry, dokládá vûk nejstar‰ího bruslafie,
jímÏ byl pán roãník 1936! Pfied ním
jako in-linista, teprve roãník 1952,
hluboce smekám.

text a foto: j‰

Samá chvála na bowlingu

Běchovické in-liny

Spokojení drÏitelé pohárÛ starosty Prahy 14 Jaroslava Vaníãková (661 bodÛ),
Zuzana Perlová (573), Dana Davidová (624), Jaroslav SníÏek (661), Antonín
Kitler (760) a Petr Farka (680)
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Jedna z budoucích legend Tfiistaje-
denáctky, muÏ, jenÏ u Bomber

Command nalétal 42 a u Coastal
Command dal‰ích 15 bojov˘ch akcí,
se narodil 23. ledna 1915 v obci Bílo-
vice nad Svitavou v okrese Brno-
venkov. Vyuãil se sice elektrome-
chanikem, ale podobnû jako mnozí
dal‰í mladí muÏi rychle podlehl vábe-
ní v˘‰ek a v aeroklubu absolvoval
pilotní v˘cvik. Po odvodu v roce
1933 narukoval k letectvu, kde ab-
solvoval v˘cvik pilota dvoumíst-
n˘ch letounÛ. Za mobilizace pÛsobil
u 8. pozorovací letky Leteckého plu-
ku 2 Dr. E. Bene‰e na leti‰tích Vy‰-
kov a Ivanovice na Hané. Jako ãe-
tafi déleslouÏící po okupaci vstoupil
1. ãervence 1939 do fiad právû zfií-
zeného protektorátního vládního
vojska, coÏ podobnû jako dal‰í b˘va-
lí gáÏisté chápal spí‰e jako sociální
opatfiení. Byl pfiidûlen k praÏskému
1. praporu, kam brali pfiedev‰ím
muÏe vy‰‰ích postav, neboÈ prapor
plnil funkci hradní stráÏe v Praze
a v Lánech. 

Z okupované vlasti uprchl jako
jeden z posledních. Podle v‰eho se
tak stalo 22. kvûtna 1940. Tímto
datem byl totiÏ formálnû propu‰tûn
z vládního vojska „bez nárokÛ na
odpoãivné platy“, coÏ byla obvyklá
formulace v pfiípadech, kdy pfiíslu‰-
ník vládního vojska zbûhl. SloÏitou
cestou pfies Slovensko a Maìarsko se
dostal do Jugoslávie a 28. kvûtna
1940 byl na francouzském konzulá-
tû v Bûlehradû odveden do ãeskoslo-

venské zahraniãní armády.
Následovala cesta pfies Liba-
non do Palestiny a 29. ãerv-
na 1940 byl prezentován
u ãeskoslovenského pû‰ího
pluku 4 v tábofie Az Sumeiy-
ra. Vzhledem k tomu, Ïe
ãet. Metodûj ·ebela byl
déleslouÏícím poddÛstojní-
kem, byl urãen zástupcem
velitele 2. ãety 1. roty. Pro
letce zde v‰ak nebylo místo
tím více, Ïe letecké jednotky
ve Velké Británii naopak po
posilách volaly. Po odeslání
jednotky do Gedery poblíÏ
Tel Avivu byl tedy ·ebela
10. záfií 1940 odeslán s ma-
lou skupinou dal‰ích letcÛ do
Velké Británie. Ze Suezu
vyrazili lodí Reina del Paci-
fico trasou pfies Aden, Port
Elizabeth, Kapské Mûsto,

Freetown a Gibraltar; do Liverpoolu
dorazili 25. fiíjna 1940. Následova-
lo odeslání do ãs. leteckého depa
ve Wilmslow, kde byl Metodûj ·e-
bela do RAF VR pfiijat v hodnosti
Sergeant.

ProtoÏe ze v‰ech ãeskosloven-
sk˘ch jednotek nejvíce po posilách
volala 311. bombardovací peruÈ, byl
28. února 1941 pfiidûlen do jejích
fiad zahájil u ní operaãní v˘cvik
na dvoumotorov˘ch Wellingtonech
Mk.IC. První operaãní let provedl –
je‰tû jako druh˘ pilot – v noci 1. ãer-
vence 1941 a od 7. záfií téhoÏ roku
létal jiÏ jako kapitán. SvÛj dvouset-
hodinov˘ operaãní turnus zakonãil
31. ledna 1942. Pfiedstavoval pro nûj
provedení 41 noãních bombardova-
cích náletÛ nad Nûmecko a okupo-
vaná území, z toho posledních 19 ve
funkci kapitána letounu.

O tom, Ïe patfiil k tûm nejlep‰ím,
svûdãí i to, Ïe nûkolikrát doká-
zal vyváznout z velmi kritick˘ch
situací. Pfii návratu od Hannoveru,
kde byl v noci 20. ãervence 1941
váÏnû zasaÏen flakem, musel se sv˘m
Wellingtonem Mk.IC R1598 (KX-C)
v matefiském East Wrethamu nouzo-
vû sedat „na bfiicho“. TotéÏ a ze stej-
ného dÛvodu musel zopakovat v noci
na 29. záfií 1941, kdy se strojem
X3221 (KX-O) unikal od hofiícího
Hamburku. Bez podvozku pfiistál
poblíÏ Stradishallu a i v tomto pfií-
padû vyvázla osádka bez váÏnûj‰í
újmy. Pfii návratu od Mannheimu
v noci 7. listopadu 1941 se dokázal

ubránit útokÛm noãního stíhacího
Messerschmittu Bf 110, kter˘ na nûj
zaútoãil nad belgick˘m Roubaix. Po
odlétání „túry“ ode‰el Metodûj ·e-
bela 8. dubna 1942 na pfiedepsan˘
odpoãinek, v jehoÏ prÛbûhu byl
pov˘‰en do nejniÏ‰í dÛstojnické hod-
nosti Pilot Officer (P/O). Stal se pilo-
tem u navigaãní ‰koly 10. AOS ve
skotském Dumfries. Zde se v noci
30. kvûtna 1942 zúãastnil je‰tû jed-
noho náletu na Kolín nad R˘nem, pfii
kterém musely vypomáhat i operaã-
nû v˘cvikové jednotky. Pilotoval teh-
dy Wellington v fiadách 75. bombar-
dovací peruti (New Zealand).

U 10. AOS byl Metodûj ·ebela
pln˘ch deset mûsícÛ, do 2. února
1943. Tehdy se opût vrátil k Tfiista-
jedenáctce, která v‰ak nyní jiÏ pÛ-
sobila v rámci Coastal Command
a neoperovala z East Wrethamu, ale
z Talbenny. AniÏ to tu‰il, ãekalo jej
dal‰ích 15 bojov˘ch akcí, tentokráte
nad ‰iro‰ir˘mi vlnami Atlantiku.
Urãitû nejproslulej‰í z nich se stala
akce, kterou podnikl 10. dubna 1943,
tedy krátce po opûtovném návratu do
operací. Se sv˘m Wellingtonem
Mk.X HZ268 (Z) se tehdy zúãastnil
útoku na italsk˘ blockade-runner
Himalaya (6240 BRT), snaÏící se
z pfiístavu Bordeaux proniknout do
nitra Atlantiku, aby ze vzdáleného
Japonska dopravil zpût strategicky
dÛleÏité suroviny. O tom, jakou dÛle-
Ïitost nûmecké velení celé akci pfii-
kládalo, nejlépe svûdãí skuteãnost,
Ïe Himalayu na cestû do nitra Atlan-
tiku doprovázelo celkem ‰est po zuby
ozbrojen˘ch plavidel.

Námofiní útok patfiil k snad je‰tû
obávanûj‰ím neÏli ten pozemní a po-
tvrdilo se to i nyní. Hned na poãátku
zteãe Nûmci útoãícímu ·ebelovi
vyfiadili jeden motor, coÏ bylo zcela
legitimním dÛvodem k urychlenému
opu‰tûní místa boje. ·ebela v‰ak – ke
zdû‰ení NûmcÛ, ale i ostatních dru-
hÛ na palubû, ale i k nad‰ení nadfií-
zen˘ch – v útoku pokraãoval. Za tuto
bezmála sebevraÏednou akci si vy-
slouÏil velice cenûn˘ ZásluÏn˘ letec-
k˘ kfiíÏ (DFC). 

„…Jakmile F/O ·ebela spatfiil
svÛj cíl, dostal se do prudkého a vel-
mi pfiesného ohnû protiletadlové pal-
by jednoho z torpédoborcÛ“, pravi-
lo se v citaci k jeho udûlení. „Lev˘
motor ·ebelova letounu byl zasaÏen
do karburátoru a magnetu. S vyfia-
zen˘m motorem a ohroÏován mohut-
nou palbou nepfiítele podnikl pfiesto
F/O ·ebela útok a z v˘‰ky 1800 stop
úspû‰nû bombardoval svÛj cíl. Aãko-
li v˘sledky bombardování nemohly
b˘t pozorovány, je pravdûpodobné,
Ïe loì zasáhl. 

Útok byl proveden se skvûlou veli-
telskou rozhodností, za mimofiádnû
tûÏk˘ch podmínek bez ohledu na
nebezpeãí vlastního Ïivota. V˘kon
zasluhuje plného uznání. Po útoku se
pak F/O ·ebela s tûÏce po‰kozen˘m

strojem vrátil na matefiské leti‰tû
vzdálené 306 námofiních mil, maje
schopn˘ pouze prav˘ motor stro-
je…Jako kapitán letounu se ·ebela
vÏdy ukázal jako obratn˘, stateãn˘
a ukáznûn˘ letec a je mimofiádn˘m
pfiíkladem v‰em podfiízen˘m. Jako
pilot a jako dÛstojník F/O ·ebela stál
vÏdy na vysoké úrovni ve své osádce
i mezi ãleny celé peruti…“

Tolik tedy oficiální dokument
k udûlenému vyznamenání. A jak
vysvûtlil svou akci pfiátelÛm? „KdyÏ
jsem dostal ránu do motoru, uvûdo-
mil jsem si, Ïe je se mnou i s celou
osádkou konec, Ïe skonãíme v oceá-
nu jako pastva pro ryby,“ vyprávûl
po návratu. „Pamatuji si, Ïe mne také
napadlo, jak je to mizerné, Ïe ode-
jdeme ze svûta, aniÏ jsme vlastnû
nûco pofiádného udûlali. V tu chvíli
jsem se rozhodl vletût s celou ma‰i-
nou do té lodi a zapálit ji na‰ím vlast-
ním benzínem. AlespoÀ sv˘m koncem
jsem chtûl provést nûco uÏiteãného.
Pfii tom to nebylo Ïádné bláznovství
sebevraha, vím to zcela urãitû, ale
zcela chladnokrevné rozhodnutí s vy-
hranûn˘m úmyslem.“

Za pfiítomnosti inspektora ãesko-
slovenského letectva, Karla Janou‰-
ka, KCB, pak DFC ·ebelovi 22. fiíj-
na 1943 osobnû pfiipnul na uniformu
velitel 19. skupiny Coastal Com-
mand, Brian E. Baker. Bílo-fialovou
stuÏku zcela zaslouÏeného DFC v‰ak
Metodûj ·ebela nenosil ani mûsíc. Za
fiízením svého ãtyfimotorového Libe-
ratoru GR.Mk.V BZ872 (E) se se
svou osádkou odpoutal z dráhy ma-
tefiské základny Beaulieu 17. listo-
padu 1943 pouh˘ch sedm minut pfied
pÛlnocí, ve 23.53 hod. Úkolem byla
obvyklá protiponorková hlídka nad
Biskajsk˘m zálivem. JiÏ se z ní
nevrátil. Naposledy byl stroj ve spo-
jení se zemí více neÏ tfiináct hodin po
startu, 18. listopadu 1943 ve 13.10
hod. Signalizoval, Ïe pro nedostatek
paliva musí nouzovû pfiistát a pak se
odmlãel. NavÏdycky. 

„Nikdo neví, co se s jeho letou-
nem pfiihodilo“, pí‰e váleãn˘ ko-
respondent dlící tehdy u jednot-
ky. „Hovofiilo se jen o mimofiádném
mnoÏství nûmeck˘ch stíhaãÛ, ktefií
toho dne nad Biskajsk˘m zálivem
létali. Snad nûkter˘ z nich má Cyrdu
na svûdomí…“

O vojensk˘ch a leteck˘ch kvali-
tách Metodûje ·ebely, DFC vypoví-
dají i ãetná vyznamenání, která mu
byla udûlena. Za svou dlouhodobou
a úspû‰nou bojovou ãinnost byl vy-
znamenán tfiikrát âeskoslovensk˘m
váleãn˘m kfiíÏem, dále âeskoslo-
venskou medailí Za chrabrost, âes-
koslovenskou medailí Za zásluhy
I. st., Pamûtní medailí ãs. zahraniãní
armády (se ‰títky F a VB), britská
místa mu kromû jiÏ zmínûného DFC
udûlila je‰tû Air Crew Europe Star. 

Jifií Rajlich, 
Historick˘ ústav AâR

Plk. in mem. Metoděj Šebela, DFC
Pokraãujeme v publikování Ïivotopisn˘ch portrétÛ ãs. letcÛ, hrdi-
nÛ bojujících v anglické RAF za druhé svûtové války, po nichÏ
byly pojmenovány ulice na âerném Mostû. Po dvou z nich –
gen. K. Janou‰kovi a gen. J. Ocelkovi – byly koncen fiíjna 2007
na leti‰ti Kbely pojmenovány za úãasti prezidenta Václava
Klause nové letouny Airbus dopravní letky ãs. armády.

AÏ dosud jste si mohli v Listech pfieãíst v abecedním pofiadí
21 profilÛ, první z nich vûnovan˘ plk. in mem. L. Anderlemu byl uve-
fiejnûn uÏ v roce 2004. Dnes pfiichází na fiadu Metodûj ·ebela.
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Kolem stovky vyznavaãÛ turistiky
si nenechalo ujít leto‰ní roãník

pochodu kolem Prahy 14, kter˘ tra-
diãnû zaãíná a konãí pfied restaura-
cí Slavoj Hloubûtín. Poprvé bûhem
pochodu mohli jeho úãastníci nara-
zit na nûkterá stanovi‰tû nauãné stez-
ky Prahy 14, která byla otevfiena letos
na jafie. Podobnû jako loni na‰e
redakce pochod absolvovala na ko-
lech, díky nimÏ jsme mobilnûj‰í,
rychlej‰í a lépe mÛÏeme také sledo-
vat pohyb úãastníkÛ po celé trase
a vytipovávat si nejvhodnûj‰í místa
pro fotografování. PfiestoÏe se kolem
Prahy 14 pochoduje uÏ po tfiináctou
sezónu, zatím je‰tû nikdy nebyla celá
trasa velkého okruhu pfiesnû zmû-
fiena. Díky tachometru na jednom

z na‰ich kol jsme mohli zmûfiit ujetou
vzdálenost s pfiesností na metry. Sami
jsme byli zvûdavi, zda pochod je
nebo není 14 km dlouh˘. KdyÏ jej
pfied 13 lety ‰éfredaktor ListÛ vymys-
lel, nejprve zakreslil pfiibliÏnou dél-
ku trasy do mapy v mûfiítku 1:15 000
a pak pfiemûfiil centimetrem tak, aby
mûfiila 94 cm, coÏ v reálu odpovídá
14 km. Po dojezdu k cíli nám tacho-
metr ukázal 13 km a 540 metrÛ. Tûch
13 km odpovídá tomu, Ïe byl 13. roã-
ník, a ten pÛl kilometr navíc tomu,
Ïe je trasa kaÏd˘ rok trochu jiná, ale
nakonec vÏdy okolo 14 km. Tak jsme
si oddechli – na tom, Ïe se dooprav-
dy chodí 14 km kolem Prahy 14, se
ani pfií‰tí roky nemusí nic mûnit.

text j‰, foto: vok

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

• Maso pro psy Hloubûtín, Chvalská 10 (napro-
ti po‰tû). Jediná prodejna s touto kvalitou masa
v Praze. KrÛtí prsa 35, kufiecí ofiez 24, hovûzí
ofiez 24, drÛbeÏí mleté 15. a ostatní krmiva. Psi
a koãky by kupovali maso! Telef. 739 578 925

11/07

• Vymûním obecní 55 m2 ve Vysoãan. 2+1
jako 3+kk za men‰í pfied privat.T. ã. 737 047 843
nebo 281 86 20 90 11/13

• Salon Stefani: kosmetika, kadefinictví, mode-
láÏ nehtÛ, manikúra, pedikúra, solárium-turbo,
masáÏe, permanentní make-up. Hamerská 514,
Praha9-Kyje. Objednávky dle telef. dohody
774 94 7172, 266610017. Pfiípadnû pfiijedeme
i za vámi. 11/08

• Fotoateliér Ren v listopadu roz‰ifiuje nabíd-
ku o fotozboÏí (fotoalba, rámeãky, pasparty,
pam.karty a jiné). Navíc akce „vánoãní fotogra-
fování“. Fotografie na prÛkazky od 120 Kã. Rádi
vás pfiivítáme. Bobkova 738. 11/11

• PÛjãky, úvûry, hypotéky pro zamûstnance,
OSVâ, podnikatele, studenty i pro cizince. RPSN
podle druhu pÛjãky a podle záruk 5 aÏ 28%.
Osobní jednání. Volejte 721 703 233. 11/15

V¯PRODEJ
VE·KERÉHO ZBOÎÍ

kus 35, navíc 2+1 zdarma

SEKÁâ Klánovická 34

Praha 9 – HLOUBùTÍN

POZOR: otev. doba  po, stfi, pá 12–17 h
út, ãt 10–17 h

Třináctý ročník pochoduTřináctý ročník pochodu

·okující kontrast – odpadky pfiímo
pod oznaãením pfiírodní rezervace
V pískovnû a zrcadlící se hladina sou-
sedícího „pafiezáku.“
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UZÁVùRKA inzerce
a pfiíspûvkÛ do ã. 12/07

je 14. 11. 2007
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

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

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.

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

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 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

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 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz
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ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní

smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod.

I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, ne-

oprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem,

ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality

zajistím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy

na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat

a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu

apod. a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání,

platba ihned a v hotovosti, tel.: 222 941 032.

12/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Te-

lefon 603 973 500. 2/09

• Koupím byt 2+kk aÏ 3+1, DV ãi OV, pfiízemí

mi nevadí, tel.: 721 784 723. 9/05

• Koupíme tyto pfiedmûty: staré zlaté ‰perky

s brilianty i bez nich, st. ãeské ‰perky s granáty,

st. zl. pánské hodinky, kapesní i na ruku, st. zla-

té mince, bronzové so‰ky, st. ‰avle, bajonety

(i samotné pochvy). Nakupujeme st. zlaté snub-

ní prsteny 200 Kã za gr. zl. 14 kar. Hotovû zapla-

tíme za obraz od E. Famíry cca 5000 Kã! Staro-

Ïitnosti Praha 9, Pod pekárnami 3, T: 283 893

334, M: 604 477 771, 605 829 440. 9/12

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?

ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,

tel. 284 693 533. 10/03

• Douãím NJ, âM 728 606 791. 10/04

• Kadefinictví, modeláÏ nehtÛ-pfiijedu k vám

domÛ. Tel.: 775 120 197. 10/08

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:

606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

10/11

• Matematiku perfektnû douãí stfiedo‰kolsk˘

profesor, tel. 281 914 562,603 909 327 10/13

• Kavárna-Bistro. Pfiíjemné posezení s boha-

tou nabídkou. Poháry, fondue, frape, kokteily,

zmrzlina, zákusky, zapékané bagety. Pfies ulici

lango‰e, palaãinky, hamburgery. Bobkova 665.

U pû‰í lávky smûrem k Albertovi. 10.30–20.00,

tel. 602 200 270 11/02

• Pedikúra – Rajská zahrada, tel.: 776 563 341

11/05

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

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

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, 
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE –

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,– KČ BEZ DPH

JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,– KČ BEZ DPH

DVOJHROB ŽULA OD 29 000,– KČ BEZ DPH

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûfiení s doporuãením 

a nezávazné rozpoãty 
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu 

vãetnû sobot a nedûlí

Provozovna:
U stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30 Pá 8–15.30

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN

� elektromontáÏe

� opravy elektroinstalace v bytech

� revize elektro, vãetnû PRE a hromosvody

� pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10 % na práci

Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22; 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

HH-copytisk
Tiskneme, kopírujeme, scanujeme

Máme rÛzné cenové a mnoÏstevní programy, 
pouÏíváme v˘konné kopírovací stroje.

Kde nás najdete:
Mochovská 534/36, Praha 9-Hloubûtín

Nav‰tívit, volat ãi zaslat email je moÏné
v ãase: Po–Pá: 15.00–19.00

Tel.: 281 861 176, mob.: 737 197 223
info@hh-copytisk.cz, www.hh-copytisk.cz

www stránky v konstrukci, omlouváme se za 
moÏné doãasné poruchy.

22-26_inz_P14  29.10.2007  15:26  Stránka 26



Opravdovou oslavou Svûtového dne bez aut, kter˘ vyhla‰uje kaÏdoroãnû
Evropská unie na 22. záfií, byl v˘let, kter˘ uspofiádal Gigasport âern˘

Most ve spolupráci s libereckou Cestovní kanceláfií TRIP. Dva autobusy plnû
obsazené cyklisty a za nimi pfiívûsy s uloÏen˘mi koly se ten den vydaly z âer-
ného Mostu smûrem na Krkono‰e. V Harrachovû nám kola vyloÏili a od té
chvíle jsme v‰ichni jeli jen na ekologick˘ pohon. Nejprve nás lanovka i s koly
vyvezla do v˘‰ky 1021 m n. m. na âertovu horu a dál jsme uÏ jen ‰lapali –
buì do pedálÛ nebo pû‰ky (to kdyÏ bylo stoupání nad na‰e síly). ProjíÏdûli jsme
krásnou krkono‰skou pfiírodou se zastávkami, které mûly nejroztodivnûj‰í
názvy – rozcestí Ruãiãky s obãerstvením v dfievûné chaloupce, infocentrum
Krakono‰ova snídanû, cestou Terex, pfies chatu Alfrédka a Mrtv˘ vrch aÏ
k polské hranici. Tu jsme pfiejeli a pokraãovali dál Polskem po cyklostezce
ER 2 aÏ k rozcestí Orle s krásnou kamennou hospodou, v níÏ nám za ãeské
koruny prodali obãerstvení a mohli jsme tak nabrat síly na závûreãnou ãást ces-
ty. Hraniãní pfiechod zpût do âR pfiedstavovala kouzelná lávka pfies fieku Jize-
ru, která je v tûchto místech i fiekou velk˘ch kamenÛ, jeÏ dekorativnû zdobí
celé její koryto a okolí. Následné stoupání na Jizerku (to uÏ jsme byli v Jizer-
sk˘ch horách) nedokázal vyjet na kole nejspí‰ nikdo také díky pfiekáÏkám,
které tvofiily hluboké strouhy na odvod vody. Zbytek cesty do Kofienova, kde
v Martinském údolí ãekaly na stateãné cyklisty autobusy CK TRIP byl pro
nûkteré ménû trénované cyklisty uÏ doslova sáhnutím si na dno sil. 45 kilo-
metrÛ hornat˘m terénem nebyla procházka rÛÏovou zahradou. Pfiesto dojeli
v‰ichni v pofiádku a s dobr˘m pocitem „Ïe to dokázali“. Do Prahy na âern˘
Most jsme se vrátili uÏ za tmy, coÏ nikomu nevadilo – hlavnû Ïe tento posled-
ní letní den byl opravdu letní a mohli jsme si uÏít nejen sluníãka a tepla, ale
i krásn˘ch v˘hledÛ na na‰e hory. Chcete se také zúãastnit nûkterého dal‰ího
v˘letu s Gigasportem? Sledujte nabídku na www.gigasport.cz.

text a foto: ves

S Gigasportem na kole do hor

Autobusy CK Trip nás i s na‰imi koly vysadily na parkovi‰ti v Harrachovû

Jízda lanovkou s kolem byla pro mnohé nev‰ední záÏitek

Cyklostezky v Krkono‰ích jsou na velmi dobré úrovni

Kamenná hospoda v polském Orle, kde vám prodají obãerstvení i za ãeské
koruny

Hraniãním pfiechodem z Polska zpût do âR byla lávka pfies Jizeru ¤eka vody a kamenÛ – taková je Jizera na hranicích
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Na závûr Evropského t˘dne mobility uspofiádal Dopravní podnik hl. m.
Prahy ve vozovnû Hloubûtín Den otevfien˘ch dvefií, kter˘ vyvolal mimo-

fiádn˘ zájem vefiejnosti. Do areálu mífiila v nûkolikaminutov˘ch intervalech
speciální autobusová linka, auta nemûla pomalu kde zaparkovat, fiady pû‰ích
se míjely v‰emi smûry. Pamûtníci si pfii‰li s nostalgií zavzpomínat na mládí,
pro dûti to byla jedineãná moÏnost k poznání, hrám a jednoduch˘m soutûÏím
o drobné ceny. K vidûní byly historické tramvaje i moderní vozy porsche,
pomocná technika a fiídící systémy, interiéry vozovny vãetnû tramvajové

myãky, ekologic-
k˘ koutek, lákavé
modely i burza
pfiedmûtÛ s do-
pravní tématikou.
Vyvrcholením
zdafiilé podívané
byla odpolední
jízda historick˘ch
tramvají do cent-
ra mûsta.
text a foto: vok

Den otevřených
dveří

Den otevřených
dveří
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