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Květnová minianketa

V máji se sice nabízejí zajímavější témata, ale protože jsme pro naše čtenáře minulý měsíc připravili Listy v
dvojnásobném rozsahu, tedy dvaatřicetistránkové, zajímalo nás jejich hodnocení.

Jak se vám Listy Prahy 14 líbí? Jaká témata v nich postrádáte?

Petra Kubizniaková

Myslím, že občas se tam najde něco zajímavého; je dobré, že víme, kam se v Praze 14 obrátit, kde co je. Co se týče dětí, mohlo by se
víc psát o zájmových kroužcích při školách, kam se dá s dětmi chodit na plavání, na cvičení, jaké jsou tu pro ně kulturní programy a tak.
To asi bude zajímat víc rodin. Možná by se mohlo víc informovat o nových bytech - jaké jsou podmínky jejich přidělování.

Milena Prášilová

Líbí se mi, že člověk má trošku přehled o tom, co je na úřadě. Jinak ale myslím, že Listy spíš zajímají lidi, co mají děti, já nevidím nic,
co by mi v nich chybělo. Možná je tu málo o přírodě, třeba jak je to s tím rybníčkem na Černém Mostě. Jestli tu zůstane, jestli se dá
nějak napravit, že se ztratily ty prameny.

Jana Oktávcová

Musím se přiznat, že rozšířené Listy jsem ještě nečetla, ale chystám se na to. Já mám pocit, že bych nic neměnila - pro lidi, kteří tady
bydlí, jsou informace dostačující. A hlavně jsem potěšená tím, že se vždycky objeví ve schránce, že jsem pravidelně informovaná.

Josef Eliáš

Listy nečtu celé, ale občas mě něco zaujme - informace o kontejnerech, sportovní akce. A co by tam ještě mohlo být? Já nevím. Třeba
půlstrana o zájmové činnosti: něco pro motoristy, o autech, nebo akvaristika.
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Eva Blandová

Mně se líbí, že se toho hodně dozvíme, ale nejsou tam všechny informace, které by člověka zajímaly. Třeba na co si dát pozor: není
tam nic o lupičích, ale když jdu s pejskem v noci ven, bojím se. Ráda bych si přečetla, jak se tu zajišťuje bezpečnost - policii tu vidíte,
když se něco stane, ale jinak tu jen tak někdy profrčí. Taky by se mělo psát o tom, že po malých pejskách se uklízí, ale neviděla jsem,
že by někdo uklidil třeba po vlčákovi. Lidi se k nim nehlásí a přivolají si je až u vchodu do domu. A ten nepořádek! Čtrnáctku musím
pochválit, že se tu uklízí, ale tohle dělají lidi, který klidně vyhazujou odpadky z oken.
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