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po čtyřech letech přichází čas skládání
účtů, doba, kdy budete právě vy, oby-
vatelé naší městské části, rozhodovat
ve volbách o budoucím směřování
Prahy 14. Jsem rád, že v tuto chvíli
mohu s čistým svědomím říci, že jsme
uplynulé čtyři roky nepromarnili. Po-
dařilo se vybudovat řadu věcí, jako
například dětská hřiště či sportoviště,
opravit a zateplit mnoho škol a školek,
zahájit výstavbu parku U Čeňku a další.
Tím i splnit významnou část progra-

mového prohlášení. Došlo k zásadním úsporám v činnosti
úřadu, zefektivnilo se mnoho činností. Mnoho dalších rozvo-
jových projektů je připraveno případně již v procesu schvalování.
Téměř čtyřicet veřejných projednání také ukazuje, že se ne-
bojíme jít mezi vás, naslouchat a brát váš názor vážně. I to je
zásadní změna proti minulosti.
V rozvoji městské části chceme pokračovat i do budoucna,
a proto jsme už také připravili strategický plán, který nás
posouvá mezi moderní města, která se nebojí nastavit své
vize a diskutovat o svém rozvoji se svými občany. Tento krok
jsme připravovali s vědomím, že chceme zabránit tomu, aby
se s každým novým volebním obdobím měnil směr, ale
naopak aby Praha 14 nabízela stále lepší podmínky k životu.
A to je i zásadní myšlenka celého strategického plánu. Tuto
vizi jsme proto společně definovali my, jakožto zastupitelé,
s vámi, občany. Nejde přitom o plácnutí do vody, ale o doku-
ment, který má nasměrovat budoucí vedení městské části
na cestu společného a prospěšného rozvoje Prahy 14.
Doba, kdy se řada projektů stala jen volební vějičkou a následně
se od nich upustilo, je tak doufejme konečně za námi. Budete
hodnotit práci nejen mou, ale celého zastupitelstva a věřím,
že plány vytvořené společně s vámi nyní dávají smysl a podaří
se nám je dotáhnout do zdárného konce.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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O TOM, CO JE STRATEGICKÝ PLÁN,
A O JEHO DŮLEŽITOSTI PRO UDRŽI-
TELNÝ ROZVOJ V NEJRŮZNĚJŠÍCH
OBLASTECH ŽIVOTA V MĚSTSKÉ
ČÁSTI JSME INFORMOVALI V MINU-
LÉM VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY. DNES SE
ZAMĚŘÍME NA TO, JAK TENTO DOKU-
MENT OBSTÁL TVÁŘÍ V TVÁŘ OBČA-
NŮM V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH
PRAHY 14, KDE SE KONALA VEŘEJ-
NÁ PROJEDNÁNÍ K JEDNOTLIVÝM
BODŮM STRATEGICKÉHO PLÁNU.

Jako první se sešli zástupci městské
části s obyvateli Hloubětína, a to v sa-
motném srdci této čtvrti na dnes beze-
jmenném náměstí u stanice metra
Hloubětín. Právě tento prostor vnímají
zdejší občané jako přirozené centrum
své lokality. Z toho důvodu bylo také
téma celkové revitalizace této plochy
jedním z nejdiskutovanějších podnětů
celého setkání. Architekti zde prezen-
tovali odvážnou vizi oživení celého pro-
storu a výhledově možné výstavby nové
budovy u východního okraje náměstí.
Ta by měla nahradit stávající objekt
drogerie a vtisknout celé ploše nový
charakter. „Hloubětín má z hlediska
rozvoje několik významných témat a je
zřejmé, že revitalizace náměstí je jed-
ním z těch nejvýznamnějších. Velkou
pozornost si nicméně získal i projekt
komunitního centra H55, který by měl

této čtvrti navrátit společenské cen-
trum, které tu nyní chybí,“ přiblížil sta-
rosta Radek Vondra s tím, že i v dalších
tématech měli lidé možnost sdělit své
podněty a připomínky.

ČERNÝ MOST – VNITROBLOKY,
PARKY A PARKOVÁNÍ
Totéž platilo i pro další veřejná projed-
nání ze zářijového „seriálu“, v jehož
rámci zástupci radnice zavítali do
všech čtvrtí, které tvoří MČ Praha 14.
Za velkého zájmu veřejnosti se konalo
i setkání u stanice metra na Černém
Mostě, které se zaměřilo právě na ob-
last sídliště Černý Most II. „Pokračovali
jsme v diskusi o řešení problematiky

vnitrobloků a využití prostoru nad pod-
zemními garážemi. Jako nejvýznam-
nější se ale jeví ze strany občanů téma,
které se týká celé městské části, a to
je výstavba parku U Čeňku,“ přiblížil
starosta Vondra. Z lokálních témat bylo
citlivě vnímáno možné řešení parkové
úpravy dnes nevyužívané plochy mezi
ulicemi Bryksova, Mansfeldova a Ku-
čerova. „Konkrétní podněty, kterými se
bude úřad zabývat, jsme obdrželi
i z oblastí bezpečnosti a dopravy, kde
šlo především o parkování,“ dodal sta-
rosta Radek Vondra. V podobném du-
chu se pak neslo i pokračování diskuse
o týden později v Centrálním parku na
Černém Mostě, kde byla diskuse spo-

STRATEGICKÝ PLÁN
TVÁŘÍ V TVÁŘ OBČANŮM

Setkání s občany přineslo řadu podnětů, nejvíce se ale diskutovalo nad plány možné  revitalizace
prostoru okolo stanice metra Hloubětín.

Veřejné projednání strategického plánu rozvoje na Lehovci.  
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jena se zahájením festivalu Street for
Art. Zde jako hlavní téma rezonovaly
chystané projekty Lávky na Hutě, ale
například i plánovaná rekonstrukce
MŠ Paculova. Debata se stočila také
k plánované revitalizaci a dostavbě Do-
mova pro seniory v Bojčenkově ulici.

HUTĚ LÉPE DOSTUPNÉ A VÍCE
ZELENÉ
Lokalita na Hutích je i přes svou polo-
hu na okraji městské části v poslední
době v centru pozornosti. Souvisí to
mimo jiné i s velkým developerským
projektem Panorama Kyje, v jehož
rámci roste na okraji hutí zcela nová
rezidenční čtvrť. „Taková výstavba nut-
ně vyžaduje i řešení občanské vybave-
nosti a je třeba tlačit na to, aby se de-
veloper choval zodpovědně. Proto také
požadujeme výstavbu nového dětské-
ho hřiště se sportovištěm a na základě
připomínek a podnětů obyvatel stáva-
jící zástavby na Hutích se snažíme ře-
šit například i větší plochy veřejné ze-
leně v této oblasti, ale také vybudování
mateřské školky, která je již v přípra-
vě,“ poznamenal starosta Vondra. 
Podle jeho zástupce Aleše Kudy se
mezi občany řeší také významná té-
mata z oblasti dopravy. „Cílem těchto
setkání je především nastavení pri-
orit pro další rozvoj, proto jsem rád,
že občané zformulovali své podněty,
čímž může budoucí vedení městské
části řešit konkrétní problémy, které
tu kterou lokalitu trápí. Na Hutích se
v oblasti dopravy místní shodují na
potřebě nové lávky pro pěší, která
oblast spojí se stanicí metra Rajská
zahrada, podněty se ale týkaly napří-
klad intervalů autobusové linky 202
a 186. Problém lidé vidí i ve špatném
stavu mostu přes železniční trať,“
shrnul místostarosta Aleš Kuda.

LEHOVEČTÍ CHTĚJÍ RYCHLEJŠÍ
ROZVOJ
Veřejné projednání strategie rozvoje
se na Lehovci neslo zpočátku ve vzru-
šenějším duchu, nakonec však deba-
ta občanů se zástupci radnice a na-
příklad i strážníky městské policie
dospěla do věcné roviny. „Jedním
z výrazných problémů, které jsme na
Lehovci zaznamenali, jsou nedostatky
ve správě bytových domů a také mož-
nosti privatizace bytů. Jako starosta

musím uznat argumenty občanů
a pokusím se tyto nedostatky systé-
mově vyřešit,“ poznamenal Vondra
s tím, že městská část s odprodejem
bytů nájemníkům nadále počítá, ale
je limitována udržitelností rozpočtu. 
Dalším z témat byla údržba zeleně
a využití nové psí louky ze strany
místních obyvatel. Zatímco někteří
lidé kritizovali radikální zmlazovací
řez na dřevinách a celkovou kvalitu
údržby, ze strany pejskařů byly ohla-
sy na novou psí louku pozitivní. 
A co by se mělo změnit? „Lidem na Le-
hovci obecně chybí nějaký konkrétní plán
s harmonogramem jednotlivých kroků
rozvoje, přesto kladně hodnotí možnost
diskuse a uplatnění svých podnětů
v rámci veřejných projednání. Chápu, že
by občané chtěli, aby se na Lehovci po-
stupovalo rychleji, ale v mnoha přípa-
dech to jako městská část nemůžeme
přímo ovlivnit,“ vysvětlil starosta Vondra.

JAHODNICE ŘEŠÍ NOVOU VÝSTAVBU
Setkání zástupců městské části s ob-
čany Jahodnice a Hostavic se neslo
v otevřené atmosféře už proto, že se
termínově shodovalo se slavnostním
otevřením dětského hřiště na okraji
právě dokončované bytové výstavby
Skansky. Přes neutichající dětský křik
a smích ze skákacího hradu přišla na
přetřes i vážná témata zdejší lokality.
A týkala se především dopravy a její-
ho možného nárůstu v souvislosti
s novou zástavbou. „Zde bude třeba
pečlivě dohlížet na dopravní řešení
a pochopitelně je sledovat i v souvi-
slosti s podněty místních občanů tak,
aby zde nevznikl do budoucna prob-
lém,“ poznamenal po debatě místo-
starosta Aleš Kuda.
Velkou pozornost u místních usedlíků
má i řešení zeleně a především pak
soudobě připravovaný projekt revita-
lizace parkové zahrady Hostavického
zámečku a její otevření veřejnosti.
Podobně sledovaný je ostatně i další
hostavický park Vidlák, kde je však
zatím k dispozici jen pracovní vize
mladých architektů. V kontextu této
problematiky se řešila i plánovaná vý-
stavba na Jahodnici, přičemž zde ob-
čané jasně deklarovali vizi zástavby
s maximálním možným prostorem
pro zeleň a možností průchodnosti.

(jam)

Téma

SLOVO STAROSTY

Série veřejných projednání stra-
tegického plánu rozvoje Prahy 14
mě přesvědčila o tom, že máme
v městské části řadu občanů,
kterým není budoucnost jejich
okolí lhostejná. A jsem za to
upřímně rád. 
Přestože byla účast veřejnosti
v některých lokalitách nižší, zatím-
co jinde přišlo zájemců o diskusi
více, my jako zastupi-
telé jsme rádi za
každý věcný podnět,
který jsme od vás
obdrželi.
Mohu vám slíbit, že
váš názor neza-
padne. Naopak
se stane sou-
částí tohoto
významného
dokumentu,
který bude
jakýmsi
manuálem
pro řešení
budoucího
rozvoje
městské
části pro
zastupitele,
kteří na rad-
nici usednou
po nastávajících
volbách.
A budete to právě
vy, kdo bude roz-
hodovat o budou-
cím směřování
Prahy 14. Už nyní
ale díky strate-
gickému plánu
víte, že váš
názor bude
součástí rozvojové
strategie, ať již dáte svůj
hlas ve volbách komukoliv.

Bc. Radek Vondra,
starosta MČ Praha 14
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Téma

NOVÁ VIZE STARÝCH KYJÍ
VE STŘEDU 9. 9. SE JAKO JEDNA
Z AKTIVIT PROJEKTU PRAHA PRO
LIDI VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA 14
USKUTEČNILO VEŘEJNÉ PROJED-
NÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
ROZVOJE ÚZEMÍ STARÝCH KYJÍ. 
CÍLEM BYLO PŘEDSTAVIT VÍTĚZNOU
ARCHITEKTONICKOU STUDII ROZVOJE
ÚZEMÍ U KYJSKÉHO RYBNÍKA 
A OBLASTI STARÝCH KYJÍ A DISKU-
TOVAT O NÍ. PROJEDNÁNÍ PROBĚHLO
PO VZRUŠENÉM ZAČÁTKU ÚSPĚŠNĚ
A ARCHITEKTI I STAROSTA 
NA ZÁVĚR ZA SVOU ODVAHU 
SKLIDILI TAKÉ POTLESK.

Více než stovka občanů vyrazila na
ohlídku území od kyjského kostela. Už
zde proběhlo zásadní rozdělení na ty,
kteří odmítají jakoukoliv diskusi o změ-
nách v území a představují si zakonzer-
vování původního stavu, a na ty, kteří se
s návrhy architektů chtěli seznámit
a diskutovat o nich. Těch prvních bylo
přesně 23. Větší část občanů došla
k rybníku, kde byly ve třech stanech vy-
staveny vizualizace studie. V každém
z nich architekt z ateliéru Headhand ar-
chitekti představoval určitou část úze-
mí. „V diskusi padala řada otázek, při-
pomínek i námětů a přesně to bylo také
cílem setkání,“ poznamenal starosta
Radek Vondra s tím, že podněty ze stra-
ny občanů budou podkladem pro rozho-
dování nového zastupitelstva Prahy 14.

MĚSTSKÝ PARK SEVERNĚ OD
BROUMARSKÉ
Oblast mezi Broumarskou a břehem
rybníka by lidé viděli rádi zkultivova-
nou do podoby přírodního či městské-
ho parku. Rozhodně požadují dlouho-
dobou záruku toho, jak bude území do

budoucna vypadat. Diskuse se také
zaměřovala na důsledky změn v do-
pravě či reálnost proměny Broumar-
ské ze silnice ve zklidněnou městskou
třídu. „Ze studie vyplynula i možnost
odclonění Broumarské obchodním
parterem, konkrétní podoba by však
musela být předmětem dalších disku-
sí,“ doplnil starosta Vondra.

NOVÝ MOST, NEBO JEN LÁVKU?
Při diskusi nad návrhem změn v území
jižně od Broumarské a kolem Rokytky
obyvatelé z ulice Za Rokytkou vyjadřovali
obavy ze zvýšení průjezdní dopravy po
vybudování nového mostu. Možné řešení
je most nebudovat (jen lávku pro pěší)
a zaslepit ulici s obratištěm na konci.
Část obyvatel si přeje vidět i jiné mož-
nosti využití tohoto území podobně jako
u lokality „sever“. Například s cílem vy-
užít jej pro chybějící občanskou vybave-
nost. Obecně zaznívaly  obavy ze zvýšení
dopravy. Pozitivně obyvatelé naopak vní-
mali revitalizaci koryta Rokytky stejně
jako plochy pro volný čas za Rokytkou.

MÍSTO „AKCE Z“ PROSTOR PRO
ŠKOLÁKY
V oblasti centrálních Kyjí kolem koste-
la občany zajímalo dispoziční řešení
náměstí. Především se jednalo o mož-
nost odstranění budovy bývalé samo-
obsluhy postavené v rámci „Akce Z“,
která stojí před školou, a vystavění její

„náhrady“ vedle fary, kde by lépe uza-
vírala kompozici náměstí. Tím by
vznikl otevřený prostor před školou,
který zde dnes chybí. Tato změna by
ale vyžadovala především souhlasy
dotčených soukromých vlastníků. Ně-
kteří občané zpochybnili nutnost stě-
hovat pomníček obětem I. světové
války právě na toto nově vzniklé ná-
městíčko. Diskutovalo se o charakte-
ru nově navržených obecních domů,
někteří občané navrhovali jejich využití
jako startovací bydlení pro mladé.
Mezi jinými tématy se živě probírala
i navrhovaná změna tvaru Broumarské
ulice kolem kostela a probíraly se vý-
hody a nevýhody především z hlediska
zpomalení dopravy a hlučnosti. „Dě-
kuji všem účastníkům za jejich ochotu
přijít diskutovat s autory studie, zá-
stupci města a zástupci Institutu plá-
nování a rozvoje hlavního města Pra-
hy,“ vzkázal starosta svým sousedům
z Kyjí s tím, že projednávaná studie
není projektem. „V tuto chvíli jde
opravdu o hledání možnosti, jak území
starých Kyjí řešit zejména s ohledem na
známé problémy a dlouhodobě nevyuží-
vané pozemky, které ve stávající podobě
nepřinášejí žádný užitek. Mohu slíbit,
že připomínky budou do studie zapra-
covány a takto bude předložena příští-
mu zastupitelstvu. Cíl zpracování ná-
vrhů i projednání tak byl naplněn,“
dodal starosta. (red)

1. kostel sv. Bartoloměje; 2. řadové domky v areálu Gamatel; 
3. půjčovna kol, kavárna; 4. upravená plocha břehu (louka, třešňový sad); 
5. možná bytová výstavba; 6. nová sportovní hala; 7. revitalizace areálu UNIP

Kyjský 
rybník

2

3

4

7

1 5

6

Broumarská ul.
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Aktuality

Letošní podzim přináší 10. a 11. října
občanům naší městské části hned troje
volby. Volby do Zastupitelstva MČ Pra-
ha 14, volby do Zastupitelstva hl. m.
Prahy a volby do Senátu Parlamentu
ČR. Senátní volby budou dvoukolové,
pokud v prvním kole nezíská jeden
z kandidátů více než 50 % všech hlasů.
Do případného druhého kola postupují
dva kandidáti, kteří získají nejvíce hla-
sů v prvním kole. To se bude pak konat
17. a 18. října. Volby se uskuteční v pá-
tek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin.
V sobotu 11. října od 8.00 do 14.00 hod.
Ve volbách do zastupitelstev obcí (pro
volby do Zastupitelstva MČ Praha 14
i pro volby do Zastupitelstva hlavního
města Prahy) je možnost hlasování
napříč politickým spektrem. 
Své hlasy můžete tedy dát nejen vybra-
nému politickému subjektu, ale také
konkrétním kandidátům bez ohledu na
politickou příslušnost, a to až do plné-
ho počtu volených zastupitelů. Obě
možnosti lze také kombinovat.
Podrobné informace o volbách najdete
aktuálně na www.praha14.cz, a to v mod-
ré sekci na úvodní straně pod titulkem In-
formace k volbám.    (jam)

VOLBY 2014

RADNICE OPRAVÍ DALŠÍ
DVĚ ŠKOLKY

STOP ZEVLING – 2 DNY SPORTU A ZÁBAVY
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Dnes již legendární festival Stop Zevling
se letos konal již po osmé v řadě. Od
doby svého vzniku prošel vývojem od
lokální akce místních aktivistů z řad
mladých až do současné podoby, kdy je
respektovaným festivalem sportu, zá-
bavy, hudby, ale také přehlídkou volno-
časových aktivit pro všechny generace.
A co je důležité, stal se celopražskou
záležitostí, která přiláká každoročně
do Prahy 14 desítky sportovců a tisíce
návštěvníků kulturní sekce festivalu
z celé metropole. Narůstající počet
návštěvníků Stop Zevlingu a opět širší
portfolio nabízených aktivit vedly
k tomu, že se festival rozšířil do dvou

dnů. Letos si jedinečnou atmosféru
Stop Zevlingu přes nepřízeň počasí
užily 2 tisíce návštěvníků, klání v růz-
ných disciplínách se účastnilo na 130
sportovců a řada fanoušků.
Velký dík pořadatelů patří všem
návštěvníkům akce i partnerům pro-
dukce: MČ Praha 14 a Praha 14 kul-
turní, CČM, DP Praha, Pražské
služby, Pekařství Moravec, Deca-
thlon, Violete, Cyde, Labek Design,
Česká free croquet asociace, Česká
fotbálková organizace, Totalboard
shop, Radio 1, Grow Shop, Pivovary
Lobkowicz, IKEA, Český sport 21
a Ski Centrum Černý Most.          (jam)

Další z mateřských škol v Praze 14 se
již v příštím roce dočkají rekonstrukce.
Půjde o propojené objekty ve Vybíralo-
vě 967–969 a budovou MŠ Paculova na
Černém Mostě. 
„Oba projekty jsou již nyní ve fázi pří-
prav, abychom co nejméně omezili
provoz školek, plánujeme rekon-
strukce na období od května do srp-
na příštího roku,“ přiblížila zástupky-
ně starosty Lucie Svobodová s tím, že
v případě MŠ Paculova již běží výbě-
rové řízení na dodavatele stavby.
„V rámci stavebních úprav chceme
kompletně zateplit budovy včetně

střech, současně také vytvoříme pro
děti zimní zahradu tím, že zasklíme
terasy. Úprav se dočkají i venkovní
prostory pro hry v zahradě,“ přiblížila
plány oprav v Paculově místostarost-
ka Svobodová.
Podobně tomu s rozdílem úprav na te-
rasách bude i v případě MŠ Vybíralova
s tím, že členění fasády, oken i dveří
zůstane zachováno v nynější podobě.
Spolu se zateplením, které přinese
provozní úspory, získají obě školky i no-
vou fasádu, a připojí se tak k ostatním
již opraveným školským budovám.

(jam)

Aktuální vizualizace, která ukazuje jednu z možností barevného řešení fasády MŠ Vybíralova.

WORKOUT NOVĚ 
NA ČERNÉM MOSTĚ

Baví vás cvičení s váhou svého těla?
Pak je právě vám určena novinka
v podobě venkovní plochy pro cvičení
workout, která v době uzávěrky to-
hoto vydání  postupně rostla na plo-
še sportoviště v těsném sousedství
Domova seniorů  Bojčenkova podél
Pospíchalovy ulice. 
Zajímavě řešená soustava cvičeb-
ních prvků, jako jsou hrazdy, žebřiny
či lavice bude vřejnosti k dispozici
už od začátku října. 
Slavnostní otevření se bude konat
dne 8. října v 16.00 přímo na hřišti,
které otestují i zkušení cvičitelé.
Proto neváhejte a přijďte si vyzkoušet
tuto moderní metodu cvičení. (red)
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SNAD TO NEBUDE PŘÍLIŠ OSOBNÍ
OTÁZKA NA ZAČÁTEK, ALE KDE
BYDLÍTE? 
Pocházím ze středočeských Hořovic, ale
už pět let bydlím vPraze. Vsoučasné chvíli
u Vltavy na pomezí Modřan a Braníku.

MÁTE POCIT, ŽE SE I DÍKY VAŠIM
SPORTOVNÍM ÚSPĚCHŮM ZVÝŠILA
NABÍDKA PRO MALÉ I VELKÉ BAD-
MINTONISTY? 
Věřím, že jsem tomu malou částí při-
spěl také já, ale badminton je jistě
i sám o sobě velmi rychle se rozvíjející
sport, který stále láká více a více no-
vých příznivců. A mě to samozřejmě
velmi těší a věřím, že tento trend
bude nadále pokračovat.

MYSLÍTE SI, ŽE JE NABÍDKA 
BADMINTONOVÝCH HŘIŠŤ V PRAZE
DOSTATEČNÁ?
Rozhodně by se v Praze uživilo několik
dalších badmintonových center. Já sám
mám v hlavě vymyšlený skvělý projekt
a věřím, že časem pro něj seženu inves-
tora a dostane reálnou podobu. Ze světa
vím, jak by takové centrum mělo vypadat
a co by mělo nabízet, a zatím žádné ta-
kové v Praze ani v ČR bohužel není.

A POKUD BYCHOM SE PODÍVALI NA
SPORTOVIŠTĚ OBECNĚ? ZEJMÉNA
S NABÍDKOU PRO DĚTI A RODIČE?
Určitě na tom nejsme v Česku nijak
špatně oproti mnoha zemím. Na dru-
hou stranu ale často vidím i spoustu
různých „vychytávek“, které by jistě
našly své místo i v Praze. A pevně vě-
řím, že se Praha brzy stane ještě lep-
ším místem pro volný čas, sport
a zábavu nejen pro dospělé, ale
především pro děti…

JE PRAVDA, ŽE BADMINTONOVÝ
KURT JE VÍCEÚČELOVÝ?
Jeden badmintonový kurt je samo-
zřejmě příliš malý, ale je vyzkoušené,
že 5 badmintonových kurtů s ideální-

ROZHOVOR S PETREM KOUKALEM VYCHÁZÍ V DOBĚ, KDY JIŽ VŠICHNI
PŘÍZNIVCI BADMINTONU VĚDÍ, ŽE SE TENTO SYMPATICKÝ SPORTOVEC,
OLYMPIJSKÝ ČINOVNÍK A PROPAGÁTOR TAKZVANÝCH MALÝCH SPORTŮ
PROBOJOVAL DO DRUHÉHO KOLA  NA MS V KODANI, KDE PODLEHL
SVÉMU SOUPEŘI. NÁŠ ROZHOVOR VZNIKAL JEŠTĚ PŘED JEHO ODLETEM
A ZAMĚŘILI JSME SE NA TROCHU JINÉ VĚCI. PETR KOUKAL SE TOTIŽ STAL
PATRONEM, PARTNEREM A ROVNĚŽ ODBORNÝM PORADCEM 
UVAŽOVANÉHO VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU ČIHADLA, 
O JEHOŽ REALIZACI NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST DLOUHODO BĚ USILUJE 
V NÁVAZNOSTI NA BUDOVANÝ PARK U ČEŇKU. VEDLE ZKUŠENÝCH
SPORTOVCŮ SE NA JEHO PODOBĚ BUDOU MOCI PODÍLET I SAMI OBČANÉ. 

PARTNER, PATRON 
A PORADCE…

PETR KOUKAL
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mi rozestupy mezi sebou tvoří roz-
měr 40 x 20 m, což je rozměr florba-
lového hřiště.

SPORTOVNÍ AREÁL NA ČIHADLECH,
MEZI NOVÝM PARKEM U ČEŇKU
A NOVOU ČTVRTÍ RAJSKÝ VRCH BY
URČITĚ MOHL ZAHRNOVAT I KURTY
PRO BADMINTON.
Takový areál by určitě patřil mezi
velmi atraktivní badmintonové
„herny“ v Praze i v ČR.

VAŠÍM SNEM JE PRÝ VZNIK TRÉNIN-
KOVÉHO CENTRA A VEDENÍ BAD-
MINTONOVÉHO ODDÍLU. CÍTÍTE
ŠANCI PRÁVĚ NA PRAZE 14?
Bohužel obojí u nás stále chybí a obá-
vám se, že pokud se to nepodaří co nej-
dříve vyřešit, tak mým nástupcům de-
finitivně ujede nejen světový, ale také
evropský vlak badmintonového roz-
voje… Nevidím jediný důvod, proč by ta-
kové centrum nemohlo vzniknout na
Praze 14. Mým cílem je mimochodem
to, aby se v jednom areálu měli možnost
potkávat profesionální sportovci s těmi
rekreačními a navzájem se motivovali
a byli v kontaktu. Je to skvělá možnost,
jak přitáhnout ke sportu další děti.

SOUČÁSTÍ AREÁLU MÁ BÝT VEDLE
KURTŮ PRO BADMINTON, TENIS ČI
FLORBAL I HŘIŠTĚ PRO SÁLOVOU
KOPANOU, VOLEJBAL, BASKET, 
DOKONCE ŠERMÍŘSKÁ DRÁHA…
MYSLÍTE, ŽE NAJDOU VYUŽITÍ?
Jsem přesvědčený o tom, že všechna
sportoviště si bez problémů najdou vy-
užití. A také věřím, že by tento projekt
mohl motivovat i výstavbu dalších po-
dobných projektů v Praze i v ČR, které

se budou zaměřovat i na menší sporty,
které se stávají stále populárnějšími.
Poroste totiž nejen poptávka, ale také
potřeba kvalitních center, kde se lidé
budou cítit dobře a dostanou více než
jen „pronájem sportovního prostoru“.
A podle toho, co jsem zatím měl mož-
nost vidět, tak přesně to by mohl spor-
tovní areál na Praze 14 nabídnout.

TO ALE ASI POČKÁ AŽ POTÉ, CO AB-
SOLVUJETE SVOU TŘETÍ OLYMPIÁDU
V ŘADĚ – V RIO DE JANEIRU 2016…
Samozřejmě že další dva roky má olym-
pijská kvalifikace naprostou prioritu, ale
plánování podobného centra je také
velmi motivující záležitost… Co se am-
bicí týče, cílem je se na Olympijské hry
probojovat, což obnáší 12 měsíců olym-
pijské kvalifikace, během kterých ode-
hraji asi 20 turnajů. Pokud uspěji, budu
se samozřejmě snažit na hrách před-
stavit v co nejlepším světle a bojovat
o medaile, což byl vždy můj sen.

KOLIK ČASU VÁM ZABERE TRÉNINK?
Prakticky celý den, 2,5 hodiny ranní
herní trénink, 2 hodiny odpolední kon-
diční trénink, hodina cvičení s fyziote-
rapeutem a další čas regenerace. Zby-
tek času jím, spím nebo chodím na
schůzky a sháním si peníze, abych vů-
bec mohl dělat svůj sport na takové
úrovni. I to k tomu bohužel patří a není
to vůbec jednoduché…

VY JSTE ALE AKTIVNÍ I V RÁMCI OLYM-
PIJSKÉHO VÝBORU. CO TO OBNÁŠÍ?  
Oficiálně se moje funkce jmenuje před-
seda komise sportovců, prakticky to
znamená, že se snažíme dělat maxi-
mum pro to, aby sportovci měli co nej-

lepší podmínky pro přípravu i pro výkon
na hrách samotných, zdravotní, mate-
riální nebo třeba i právní zabezpečení
a podobně. V současnosti například
také aktivně spolupracujeme na vývoji
olympijské kolekce oblečení pro Rio
2016 a ještě více se věnujeme tzv. pro-
jektu Dual Career, který má za úkol
dobře připravit sportovce na jejich
běžný život po skončení sportovní kari-
éry. Jedná se o nabídku různých studij-
ních pobytů, rekvalifikačních kurzů, ja-
zykových kurzů a podobně. 

POJĎME NA TROCHU JINOU KAPI-
TOLU: PŘED ČASEM JSTE MUSEL
PORAZIT RAKOVINU. JAK DLOUHÝ
BYL TEN BOJ?
Tuto nepříjemnou diagnózu jsem se do-
zvěděl v září 2010, hned druhý den jsem
absolvoval operaci, čtyři týdny nato jsem
šel na první cyklus chemoterapie, které
jsem nakonec absolvoval tři, a ta po-
slední skončila 3. prosince. Dá se tedy
říci, že aktivní léčba trvala „jen“ necelé
4 měsíce. Bohužel rekonvalescence
z náročné léčby a návrat do původní
formy trval více než dva roky a bylo to
opravdu těžké období mého života.

Z LIDSKÉHO I PROFESIONÁLNÍHO
HLEDISKA JE OBDIVUHODNÉ, JAK
JSTE SE K TÉTO ZÁKEŘNÉ NEMOCI
POSTAVIL. VÝSLEDKEM BYLA NAKO-
NEC I NADAČNÍ ČINNOST...
Přesněji je to Nadační fond Petra Kou-
kala, ale ještě více než fond samotný
chceme propagovat náš velký pilotní
projekt s názvem STK PRO CHLAPY.
Jedná se o projekt, který má za úkol
zbořit společenská tabu ohledně muž-
ského zdraví a přimět muže, aby se za-
mysleli nad svým zdravím a více dbali
na prevenci. A proč název STK?
Chceme, aby každý správný chlap ab-
solvoval vždy jednou za dva roky celko-
vou preventivní prohlídku...

A TAKOVÁ ODLEHČENÁ OTÁZKA 
NA ZÁVĚR: JE NĚCO, CO VÁS NA
PRAZE 14 ZAUJALO? 
Ano, kdyby se mě ještě před časem
někdo zeptal, kde je Praha 14, tak bych
mu nedokázal přesně odpovědět. Ale
jelikož se od jisté doby poohlížím po
pěkném místě k bydlení, zaujal mě pro-
jekt Rajský vrch. Tím pádem jsem také
nabyl povědomí o Praze 14, její přesné
poloze a mnoha zajímavých výhodách
této pražské části. Pevně doufám, že
mi jednou přiroste k srdci ještě víc.

(jam)

Rozhovor

Nejvěrnější fanda. Petr Koukal na tréninku s kamarádovým psem...
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Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infra-
struktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!

První vydání cyklomapy Prahy 14 bylo
naplánováno k vydání při příležitosti
společné cyklojízdy městských částí,
nazvané „Pražské cyklozvonění“, na
kterou jsme vás zvali v minulém čísle
Čtrnáctky. Termín se podařilo dodržet,
takže ji získali všichni účastníci peloto-
nu z Prahy 14, ale od této chvíle ji mo-
hou získat zdarma i všichni zájemci
v Informační kanceláři na naší radnici.
Mapová část zobrazuje celé území
naší městské části v měřítku 1:14 000
s přesahem k našim sousedům (od Vy-
sočan do Horních Počernic a od Dolních
Počernic do Kbel). Vyznačeny jsou
všechny značené cyklotrasy a cyklostez-
ky, doplněné o úseky s dopravním opa-
třením pro cyklisty. Síť cyklotras je do-
plněna neznačenými, ale doporučenými
a ověřenými trasami, které nabízejí
různé alternativy propojení dosud chy-
bějících cyklotras. Mapovými značkami
jsou vyznačena nejen některá proble-
matická a nebezpečná místa, ale

také cykloservisy a cyklostojany. Dále
v mapě naleznete vhodné terény pro
vyznavače in-line bruslení, nechybí
ani vyznačení dětských hřišť.
Textová část je zaměřena na popis a vy-
světlení opatření pro cyklisty a pěší, je-
jich terminologii, způsob a doporučení
k jejich správnému využití. Nechybí zá-
kladní pravidla chování pro cyklisty
z hlediska bezpečnosti vlastní i okolních
účastníků provozu. Dále zde naleznete
přehledovou mapku blízkého okolí s vy-
značenými cyklotrasami pro kratší výle-
ty za hranice hlavního města, stejně jako

informace, jak se pohybovat s kolem po
městě v dopravních prostředcích Praž-
ské integrované dopravy. K cyklomapě
je možné zasílat připomínky a další ino-
vace, které budou zapracovány při její
budoucí aktualizaci. Návrhy můžete za-
sílat na e-mail: bezmotoru@praha14.cz.

Mojmír Kopečný

UŽ MÁTE NOVOU MAPU? ČTRNÁCTKOU NA KOLE!

LÁVKA SPOJÍ HUTĚ S RAJSKOU ZAHRADOU,
VZNIKNE I NOVÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA

„V rámci stavby Rajská zahrada – pře-
mostění bude vybudováno dopravní pro-
pojení pro pěší mezi stanicí metra B Raj-
ská zahrada a budoucí zastávkou
Českých drah. Vytvoří jej dvě mostní
konstrukce – lávky – včetně přístupových
ramp, resp. výtahů. První lávka překlene
komunikaci Chlumecká, druhá lávka
překlene železniční trať,“ upřesnil ná-
městek pražského primátora Jiří Nouza
po nedávném jednání městské rady. 

Přimět hlavní město k tomuto dlouhodo-
bě plánovanému kroku nebylo nijak
snadné, stejně jako oživení projektu vla-
kové zastávky Kyje – Hutě, o které se ho-
vořilo již dlouhou dobu. Nedostatek pe-
něz v rozpočtu hlavního města způsobil
řadu odkladů, a místní obyvatelé tak po-
malu přestali doufat, že se tento slib kdy
vyplní. „Vím, že složitá dostupnost metra
je pro obyvatele Hutí jeden z klíčových
problémů, a proto jsem rád, že město

konečně vyslyšelo naše podněty a pro-
jekt se posunul směrem k realizaci,“ po-
psal místostarosta Mgr. Aleš Kuda, od-
povědný za problematiku dopravy
v Praze 14. Podle svých slov usilovalo
stávající vedení městské části o rozhýbá-
ní projektu od začátku svého působení
na radnici v roce 2010.
Projekt lávky a železniční zastávky byl
kompletně přepracován, aby byla jeho
realizace finančně reálná. Toto nové ko-
munikační propojení významně zlepší
dostupnost obyvatelům Hutí i návštěvní-
kům této části Prahy 14,“ upřesnil
místostarosta. V tuto chvíli je schválen
návrh smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace pro stavbu „Rajská zahra-
da – přemostění“, kterou na základě vý-
běrového řízení zhotoví společnost VPÚ
DECO PRAHA. V rámci připravované vel-
ké rekonstrukce železničního koridoru
Praha, Vysočany – Lysá n. L. je projekto-
vána železniční zastávka, která bude na
lávku napojena.
„Věřím, že se lávku podaří vybudovat
v krátkém časovém horizontu, závisí to
ale na postupu opravy železničního kori-
doru,“ dodal místostarosta Kuda.   (jam)

OBYVATELÉ HUTÍ SE PO LETECH DOČKAJÍ SNADNÉHO PĚŠÍHO SPOJENÍ
K METRU NA RAJSKÉ ZAHRADĚ. DÍKY SYSTEMATICKÉMU TLAKU ZE STRANY
MĚSTSKÉ ČÁSTI SE PO DLOUHÉ DOBĚ KONEČNĚ POSUNUL KUPŘEDU
PROJEKT PŘEMOSTĚNÍ CHLUMECKÉ ULICE OD STANICE METRA K BUDOUCÍ
VLAKOVÉ ZASTÁVCE A DÁLE DO SAMOTNÉHO SRDCE LOKALITY NA HUTÍCH.
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Doprava

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V PRAZE 14 – ŘÍJEN 2014
Blok č. 1 | 7. 10. Černý Most
Cíglerova, Vlčkova, Bojčenkova, Ronešova, Paculova, Bří. Venclíků, Bouřilova, Trytova, Volkova, NN 2384 (parkoviště Rajská zahrada)

Blok č. 2 | 8. 10. Černý Most
Pospíchalova

Blok č. 3 | 9. 10. Hloubětín
Zelenečská (Kbelská–Nehvizdská), V Novém Hloubětíně, Kbelská, V Humenci, Sadská, Konzumní, 
Mochovská (Kbelská – Pod Turnovskou tratí), Na Obrátce, Milovická, Pod Turnovskou tratí

Blok č. 4 | 10. 10. Hloubětín
Zelenečská (Nehvizdská–Slévačská), Nehvizdská, Mochovská (Pod Turnovskou tratí – Slévačská), 
Zálužská (Zelenečská–Kolbenova), Slévačská (Kolbenova–Poděbradská), Zámečnická

Blok č. 5 | 13. 10. Hloubětín
K Mototechně, Hloubětínská, náměstí Ve Starém Hloubětíně, Klánovická, Soustružnická, Čertouská (Klánovická–Vaňkova), Chvalská,
Horoušanská, Liblická, Štolmířská, Poříčanská

Blok č. 6 | 14. 10. Hloubětín
Vaňkova, Kyjská, Hostavická, Litošická, V Chaloupkách, Svépravická, Šestajovická, Hloubětínská (Vaňkova – V Chaloupkách), 
Čertouská (Vaňkova – slepý konec)

Blok č. 7 | 15. 10. Lehovec
Žárská, Rochovská, Krylovecká, Kardašovská, Kukelská, Zárská, Vizírská

Blok č. 8 | 16. 10. Černý Most
Generála Janouška, Anderleho, Smikova, Jíchova, Šebelova, Dygrýnova (Šebelova – Gen. Janouška), Šromova, Himrova (Gen. Janouška –
NN5075), NN 5075, NN 3518 (parkoviště u Generála Janouška)

Blok č. 9 | 17. 10. Černý Most
Doležalova, Dygrýnova, Vašátkova, Breitcetlova, Irvingova

Blok č. 10 | 21. 10. Černý Most
Bryksova (Ocelkova – Kpt. Stránského), Kapitána Stránského, Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránského), Arnošta Valenty, Šedova, Hlaďova

Blok č. 11 | 22. 10. Černý Most
Bryksova (Kpt. Stránského – Bobkova), Fejfarova (+ parkoviště), Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránského), Kuttelwascherova (+ parkoviště), NN 3024

Blok č. 12 | 23. 10. Černý Most
Bryksova (Ocelkova–Mansfeldova), Maňákova (Kučerova–Bobkova), Kučerova (Maňákova–Bobkova), Bobkova (Bryksova – slepé
úseky, Bryksova–Kučerova)

Blok č. 13 | 24. 10. Černý Most
Bryksova (Bobkova–Mansfeldova + parkoviště), Maňákova (Kučerova–Bobkova), Františkova, Kučerova (Bryksova – slepý úsek), 
Bobkova (Kučerova–Bryksova), Mansfeldova (Bryksova–Bobkova), NN 4148 (slepý úsek u Bryksovy část)

Blok č. 1 | 17. 10. oblast: Hutě – 1. část
Nad Hutěmi, Za Černým mostem, Stropnická, Branská, Burdova, Vizovická, Jordánská, Virská, Cvrčkova, Jamská, Skryjská, Svárovská,
Okrouhlíkova, Sádovská, Splavná, K Viaduktu, U Jamské, Borská

Blok č. 2 | 20. 10. oblast: Hostavice – 2. část + Staré Kyje
Pilská, Dřínovská, Jakubovská, Froncova, Farská, Jezdovická, Hodějovská, Oborská, Lánská, Tálínská, Hlinská, Šimanovská, Za Školou,
Prelátská, Krčínovo nám., Stupská, Za Rokytkou

Blok č. 3 | 21. 10. oblast: Jiráskova čtvrť – 2. část
Bošilecká, Herdovská, Vlkovická, Třešňová, Švestková, Koberkova, Podedvorská, Dvořišťská, Podlišovská, Velkoborská, Dřítenská, Zacharská

Blok č. 4 | 22. 10. oblast: Hostavice – 1. část
Vidlák, Osetá, Včelničná, Nežárská, Čeňkova, K Luhu, Novozámecká, Lipenské nám., Vokřínská, Malšovské nám., Hruškovská, Zá-
blatská, V Ráji, Postlova, Jansova, Minaříkova, Kubaštova, Bartoňkova, Langweilova, Šemberova, Nám. Zdeňky Braunerové

Blok č. 5 | 23. 10. oblast: Jahodnice – 1. část
9. května, Bezdrevská, Baštýřská, Loužecká, Doubecká, Travná, Kostlivého, Slavatova, Tovarova, Manž. Dostálových, Stružná, Bajgarova

Blok č. 6 | 24. 10. oblast: Jiráskova čtvrť – 1. část
Zvíkovská, Dářská, Sýkovecká, Hvozdecká, Medlovská, Pávovské náměstí, Cirkvičná, Hradečkova, Kališťská, Horusická, Osická,
Hamerská, Mílovská, Morušová, Lednická, Spolská

Blok č. 7 | 27. 10. oblast: Lehovec + Hutě
Cidlinská, Jaroslavická, Maršovská, Žehuňská, Knínická, Nedvědická, Vodňanská, Svatojánská, Koclířova, Kačínská, Skorkovská,
Blatská, K Viaduktu, Zdobnická

Blok č. 8 | 29. 10. oblast: Hutě – 2. část
Světská, Pelušková, Hajní, Stulíková, Babylonská, Borská, Těrlická, Rotenská, U Járku, Stružky, Lipnická, Lásenická, Sádovská, Splavná

Blok č. 9 | 30. 10. oblast: Jahodnice – 2. část
Pasecká, Staňkovská, 9. května, Baštýřská, Lomnická, Panenská, Písčitá, Doubecká, Bezdrevská, Zalinská, Holenská, Kamencova,
Kaňovská, U Hostavického potoka, Radovská

Blok č. 10 | 31. 10. oblast: Nad Rybníkem
Zdobnická, Tálínská, Černičná, Želivská, Metujská, Sklenská, Vranovská, Hejtmanská, Vajgarská, Hůrská
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Novinky z městské části 

12

NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ SLAVNOSTNĚ
OTEVŘELI ZÁSTUPCI MČ PRAHA 14
HNED NA POČÁTKU ŠKOLNÍHO
ROKU. ZATÍMCO DLOUHO
OČEKÁVANÉ HŘIŠTĚ NA JAHODNICI 
UŽ DĚTI MOHLY POZNAT
O PRÁZDNINÁCH, V PŘÍPADĚ
HŘIŠTĚ V ROŽMBERSKÉ SE
JEDNALO O NAPROSTOU NOVINKU.

Přestože bylo jahodnické hřiště, které
v rámci dohody s městskou částí po-
stavila v rámci občanské vybavenosti
společnost Skanska reality, zpřístup-
něno veřejnosti již v červnu, zkraje
školního roku se děti i rodiče dočkali
slíbené slavnosti. Tu červnovou, která
se nekonala kvůli přívalovému dešti,
si ale nahradili se „vším všudy“. 
Vedle tradičního stříhání pásky, při
němž starosta Radek Vondra osobně
poděkoval zástupcům Skansky, byla
připravena celá řada atrakcí. Nechy-
běl skákací hrad, který byl celé od-
poledne plný rozjařených dětí. 
Kdo chtěl odměnu, musel ale plnit
úkoly, což ale nikoho ze školáků
i předškoláků neodradilo. Skákalo se
v pytli, pro kola a koloběžky byl při-
praven slalom, šikovnost se projevila
na trati, kterou musely děti absolvo-
vat s míčkem na lžíci. Skákal se tra-
diční panák a házelo se na koš na
novém sportovišti, které těsně sou-
sedí s dětským hřištěm.
Zde se také servírovaly dobroty i po-
řádná porce ponaučení, které se neslo
v duchu bezpečnosti a první pomoci.
Co dodat? Dětské úsměvy a spokojené
tváře rodičů jasně ukázaly, že akce se
podařila na výbornou. Skvělá atmosfé-
ra zavládla i v následujícím týdnu, kdy

bylo veřejnosti slavnostně otevřeno
zbrusu nové dětské hřiště v Rož-
mberské ulici. To nahradilo zpustlá
betonová torza z doby výstavby zdej-
ších „bytovek“, která již neplnila
žádnou funkci. V zákrytu protihluko-
vé stěny a zeleně vyrostlo krásně

barevné hřiště se skluzavkou, písko-
vištěm, prolézačkou, točidlem a dvě-
ma pružinovými houpadly. Bonusem
pak je i úprava povrchu nevyužíva-
ného parkoviště, které se proměnilo
v hřiště s dopravní tematikou.

(jam)

NOVÁ HŘIŠTĚ OTEVŘENA DĚTEM

Děti řádily na nových herních prvcích hřiště na Jahodnici, kterým vévodí zajímavě pojatá 
lezecká stěna, kde si mohou své schopnosti vyzkoušet i ti nejmenší. 

Hlavním prvkem hřiště v Rožmberské ulici je věž s klouzačkou a prolézačkami, 
na hřišti ale nechybí ani točidlo, pružinová houpadla nebo „povinné“ pískoviště. 

Z bývalého parkoviště v Rožmberské se stala
dráha, na cvičení bezpečného pohybu v provozu.
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Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
MALÝ PRŮVODCE 
PRO VOLIČE PRAHY 14

Vážení čtenáři, v úvodu svého příspěvku
vám představím dva důležité pojmy,
které se týkají nadcházejících voleb:
veletočář – politik, který v rychlém sledu
mění své názory podle toho, komu se
chce zrovna zalíbit a převlékač – politik,
který ztratil důvěru ve své politické stra-
ně, a proto mrštně přeskočil do jiné, za
kterou opět kandiduje na některé čelní
pozici jako „nová“ tvář.
Musím se vám totiž svěřit s tím, že v po-
slední době nevycházím z údivu. Před-
volební programy různých stran se jen
hemží zelenými myšlenkami. Na jednu
stranu bych se ráda radovala, vždyť vše-
obecná shoda je tou nejlepší cestou
k jejich realizaci.
Na druhou stranu mám po předchozích
zkušenostech obavu, jak dlouho tyto
myšlenky v hlavách zvolených zastupitelů
vydrží. Pokud jsou napsány pouze s cílem
zlákat voliče, nejspíš se vytratí hned po
volbách.
Takových názorových veletočů, kdy kan-
didáti jiných stran náhle „zelenají“, jsem
v rámci kampaně zaznamenala již ně-
kolik. Některé mohou působit komicky,
jiné jsou téměř až nemravné. 
Strany přicházejí se sliby v rámci péče
o zeleň, zklidňování dopravy, omezování
tranzitu a s mnoha dalšími šlechetnými
nápady. Jak si mezi nimi vybrat? 
Věnujte proto, prosím, alespoň malou
chvilku k zamyšlení nad tím, zda ten,
kdo na první pohled strhává vaše sym-
patie, je názorově stabilní, protože tyto
volby v Praze 14 nabízejí mimořádně
velké množství veletočářů. Další skupinou
jsou tzv. političtí převlékači. To jsou staré
profláknuté tváře v novém politickém
nátěru, instalované na čelních místech
kandidátek. Ale znáte to sami – když
natřete starý plot hezkou barvou, koroze
stejně brzy vyleze na povrch.
Pokud máte skutečně zájem, aby dob-
ré myšlenky po volbách nevyčpěly,
volte ty, kteří s nimi nepřicházejí jen
před volbami, ale drží je dlouhodobě
a také je dlouhodobě svým hlasováním
podporují.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

SEN O ČTRNÁCTCE
Naše městská část v letošním roce slaví
dvacáté výročí vzniku. Za tu dobu vyrostla
z dětských botiček, přestála divoké časy
pubertální a nyní se posunula do let
mladé dospělosti, tedy ještě si všechno
pamatuje, ale už má zkušenosti a více
vnitřního klidu… Jelikož se současně chýlí
ke konci další volební období, je čas i na
rekapitulaci. Rád bych, aby se nám všem
zde žilo lépe. Představuji si, že městskou
částí chodím přes spoustu zeleně, tedy
nezastavěným prostorem bez nadbyteč-
ného množství nových domů. Předtím
však zaparkuji automobil na jednom z od-
stavných parkovišť a chystám se s dětmi
zajít na jedno z nových dětských hřišť, je-
jichž výstavba trvala dlouho, ale už jich je
dostatek, a mohu si tak vybrat, na které
s dětmi půjdu. K dětskému hřišti samo-
zřejmě dojdu bezpečně přes několik ulic
a dobře osvětlené a značené přechody.
A kdyby se mně nebo mému dítěti na
hřišti přihodil nějaký úraz, ošetření se
nám dostane na pohotovosti na Poliklinice
Parník, která je zde opět umístěna. A po
ošetření se vrátím do bytu, který jsem
odkoupil v rámci privatizace, když radnice
rozumně usoudila, že jí stačí jen omezený
počet sociálních bytů pro sociální účely,
a zbytek nabídla k odprodeji nájemníkům.
Zdá se vám to vše jako sen? Ale i sny se
někdy splní – jen je potřeba jim pomoci!

Petr Pospíchal, 
hnutí Úsvit přímé demokracie

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jsme rádi, že jsme vám již v červenci
letošního roku představili hlavní body našeho
volebního programu. Děkujeme vám za
celou řadu pozitivních ohlasů. Obzvláště
nás však těší, že se stal důležitou inspirací
i pro další politické strany, které se uchází
o vaši přízeň. Před napsáním posledního
fejetonu na konci volebního období jsme si
přečetli předvolební materiály stran radniční
koalice (TOP 09, ČSSD a Strana zelených),
se kterými kandidovaly v roce 2010. Na
rozdíl od nás se čtením vlastních slibů
koaliční zastupitelé pravděpodobně neza-
těžovali, nebo si jen prostě nevšimli, že
nejsou v opozici! Jak jinak si vyložit to, co

po čtyřletém vládnutí Praze 14 chtějí: Cítit
se doma bezpečně: Jaká škoda, že si ne-
vzpomněli na občany z Černého Mostu,
kteří chodili do zastupitelstva prosit o to,
aby do jejich domů nebyly nastěhovány
konkrétní rodiny, se kterými byly v jiných
domech velmi špatné zkušenosti. Škoda,
že neřešili stížnosti občanů z okolí, kteří
opakovaně upozorňovali na neudržitelný
stav soužití v jejich bydlišti. Park blízko byd-
liště: Ve skutečnosti je připraven projekt na
zástavbu zeleně uKyjského rybníka. Školky
blízko místa bydliště: Je zbytečné se ptát,
proč nebyly postaveny vposledních čtyřech
letech. Ano, bylo tady potřeba udělat spoustu
důležité práce: Změnit logo Prahy 14, změnit
radniční časopis na profesionálně dělaný
nástroj sebeprezentace, změnit podobu
webových stránek atd. Tak teď snad ty škol-
ky… Plýtvání, nehospodárnost, netranspa-
rentnost, přebujelý aparát adalší věci, které
nám byly vytýkány, pravděpodobně způsobily,
že vroce 2010 koalice převzala vedení Pra-
hy 14 s 200 miliony korun na účtech. O ta-
kovém startu si příští zastupitelé nemohou
nechat ani zdát. ODS byla vprávě končícím
volebním období jedinou autentickou opoziční
stranou, neuplacenou pozicemi zbytečných,
jinde nepoužitelných poradců. Po celé volební
období jsme se snažili prosadit různá úspor-
ná opatření (zahájení kroků ke zrušení
Správy majetku Praha 14 a další), které
koalice sobdivuhodnou důsledností nepustila
ani na pořad jednání zastupitelstva. Za
těchto okolností jsme nikdy nemohli podpořit
rozpočet, který byl halasně prezentován
jako úsporný. Navrhli jsme revokaci usnesení
rady na navýšení koeficientů zastavěnosti
projektu Canaba. (Rada koeficienty revokovala
na svém zasedání, projednání vzastupitelstvu
koalice těsně zablokovala.) Iniciovali jsme
kroky k zamezení výstavby obřího logistic-
kého areálu společnosti Coca-Cola na
našem území. Navrhli jsme přijetí regu-
lačního plánu (tady jsme zablokování opravdu
nečekali). Snažili jsme se pomoci všem,
kterým nebylo na radnici popřáno sluchu.
Ať to byli jednotlivci zoufalí zpoměrů vuby-
tovně na Broumarské, tak ti, kteří se na
nás obraceli v souvislosti s černou stavbou
v Herdovské ulici. Děkujeme vám za vaši
dosavadní důvěru.

Vaši zastupitelé za ODS
Náš volební program najdete na

www.odspraha14.cz
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Ohlédnutí

DNY ZDRAVÍ V NOVÉM
DNY ZDRAVÍ PRAHY 14 PATŘÍ 
MEZI TRADIČNÍ AKCE, KTERÉ
VEŘEJNOSTI PŘIBLIŽUJÍ TÉMATA
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
A KAŽDOROČNĚ NABÍZEJÍ
ZAJÍMAVÝ PROGRAM. TEN SE
LETOS NESL V DUCHU NOVINEK,
KTERÉ TAK TROCHU PŘEKRAČUJÍ
RÁMEC OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ. 

Vedle tradičního programu, který již
účastníci minulých ročníků dobře
znají, připravili letos pořadatelé hned
několik novinek. Diskutovalo se
o zdravotnictví z pohledu politiky, ale
také o různých nemocech dětí a je-
jich možném řešení v rámci běžné
i alternativní medicíny.
Kromě měření cholesterolu a výživo-
vého poradenství či stánku zaměřené-
ho na zubní hygienu se tak návštěvníci
mohli poradit s podoložkou o správ-
ném výběru obuvi pro své děti
i problémech nohou, které mohou
postihnout dospělé.
Tradiční ukázky výcviku asistenčních
psů, které si připravila Pestrá spo-
lečnost, jako vždy našly v prostorách
Centra Černý Most pestré publikum
složené jak z dětí, tak i dospělých či
seniorů. 
A hned následující den se konala i jed-
na skutečně ojedinělá akce. Cílem
bylo přiblížit  Dny zdraví ještě více li-
dem, pořadatelé proto připravili jed-
norázový kurz sebeobrany pro ženy
z Prahy 14. Toho se zúčastnila i místo-
starostka Lucie Svobodová, která pře-
vzala nad Dny zdraví záštitu.
Sama také mohla jako aktivní účast-
nice kurzu posoudit, jak se tato no-
vinka osvědčila. „Myslím si, že nejen
pro mě, ale i pro všechny ostatní
účastnice to bylo velice inspirativní.
Je pochopitelné, že sebeobraně se
člověk nenaučí za jednu lekci, ale
program byl nastavený tak, abychom
si odnesly důležité návyky a naučily
se správně reagovat v případě napa-
dení,“ shrnula zástupkyně starosty
Svobodová.
Na kurz vedený instruktory izrael-
ského bojového systému Krav Maga
se kromě žen různého věku přihlási-
lo i několik dívek. Na tvářích všech
účastnic ale bylo vidět, že se učením
baví, že i přes úsměvy na tvářích ne-
braly kurz na lehkou váhu.  (jam)

Asistenční pes Myšák si užívá zasloužené pozornosti návštěvníků letošních Dnů zdraví Prahy 14. Musel
ale také ukázat, co vše se naučil v rámci speciálního výcviku, který  zajišťuje Pestrá společnost, o.p.s.

Každý z malých návštěvníků si mohl vyzkoušet, jak správně čistit zoubky. Za odměnu se pak rozdávaly
kvalitní dětské kartáčky na zuby, doporučované odborníky na dentální hygienu.

Bezplatného kurzu sebeobrany podle bojového systému Krav Maga se v rámci letošních 
Dnů zdraví zúčastnilo na dvě desítky žen a dívek z různých koutů Prahy 14. 
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
SoutûÏ 
o ceny

Čtrnáctníček pouští draka s ostatními dětmi a zamotaly se jim provázky. 
Poznáte, jakou barvu a číslo má Čtrnáctníčkův drak?

Správné řešení a výherce z minulého čísla: 
(2, 4, 1, 5, 3) Terezka Nováková, Hutě

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem posílejte do 15. 10. 2014 na e-mailovou
adresu: skritek@casopis14.cz, nebo je můžete poslat v zalepené označené obálce 

na adresu PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč
(vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK).
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DEN ARCHITEKTURY
NA ČERNÉM MOSTĚ

Téma:
Idea humanizace sídlišť a projevy postmoderny 

v sídlištní výstavbě – sídliště Poděbradská / obytný 
soubor Černý Most II (IV. stavba) (Den architektury)

5. 10. 2014
Sraz: 14.00 hod. 

na konečné tramvaje Lehovec

2
3

1
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Ohlédnutí

SOUSEDÉ SLAVILI 20 LET PRAHY 14
PRAHA 14 LETOS SLAVÍ DVACÁTÉ
VÝROČÍ. A JEJÍ OBYVATELÉ JÍ
POPŘÁLI TÍM NEJLEPŠÍM
ZPŮSOBEM. BĚHEM CELÉHO ROKU
SE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
KONALO NĚKOLIK KOMUNITNÍCH
PROJEKTŮ, KTERÉ POŘÁDALI
MÍSTNÍ ORGANIZÁTOŘI.

Kyjský rybník. Labutě, vydry, výhled na
kostel sv. Bartoloměje, výhled na síd-
liště, zenový klid a promenáda. Jedna
z přírodních dominant Prahy 14. A tak
oslavy začaly přirozeně právě tam. Po
tradičním Kyjském rybaření doprová-
zeném výstavkou o historii lovu ryb na
Kyjském rybníku při pražských přebo-
rech v plavané (17. 5. 2014), jehož or-
ganizátorem byl Český rybářský svaz,
následovala Hloubětínská smeč (24. 5.
2014), během které se Michal Zábran-
ský a jeho přátelé na hřišti základní
školy Tolerance pokusili vůbec poprvé
v Hloubětíně o obnovení místní no-
hejbalové tradice, jejíž počátky sahají
až do šedesátých let. Akci, které se
účastnilo 14 profesionálních i ama-
térských týmů, doprovázela výstava
o historii sportu v této čtvrti.

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI I RODINNÁ
ODPOLEDNE
Po své ose a trochu mimo záběr hlav-
ního proudu oslav dvacetiletého výro-
čí městské části proběhla Sousedská
slavnost v Hostavicích (8. 6. 2014) po-
řádaná občanským sdružením Hosta-
vice.eu. Kromě přátelského setkání
a navázání sousedských vztahů bylo
zásadním cílem akce představit nové
lokální webové stránky www.hostavi-
ce.eu a probrat s veřejností návrh re-
vitalizace místního parku Vidlák. Vvyda-

řenou rodinnou akcí se stal Jahodnický
art park (21. 6. 2014) pod taktovkou
Jany Roulové a Šárky Grygarové, které
se pustily do zpracování legionářské
historie i současnosti Jahodnice netra-
dičním výtvarným způsobem. Krátce
před začátkem letních prázdnin pak
místní fotbalová liga stihla retrospektiv-
ní výstavou zpestřit tradiční Memoriál
Oldy Pecha (28. 6. 2014).

STREET FOR ART 2014:
NAPOSLEDY A NEJLÉPE 
Lokální festival celoměstského význa-
mu, Street for Art, se letos konal napo-
sledy. A nutno říci, že se opravdu podařil.
Organická struktura z latí studia Smrk,
která ohraničila festivalové městečko
tvořené maringotkou a cirkusovým ša-
pitó, přilákala řadu místních obyvatel
i návštěvníků z celé Prahy. Program od-
startoval mezinárodní konferencí Praga
Caput Cultura, místní pak v rámci story-
tellingového představení Sídliště z ple-

chu vyprávěli své příběhy. Představily se
i mladé kapely ze zkušeben v Plechárně
či Jahodě a řada dalších místních uměl-
ců. Pestrý program oslovil všechny ge-
nerace, a podle mnohých návštěvníků
se tak podařilo uspořádat nezapomenu-
telnou akci v samotném srdci Černého
Mostu, v Centrálním parku.

VÁCLAV NECKÁŘ A KAŠPÁREK
V ROHLÍKU – HVĚZDNÍ GRATULANTI
Oslavenkyni Praze 14 měli popřát po
uzávěrce tohoto vydání i český zpěvák
Václav Neckář a dnes velmi oblíbená
„bejbypanková“ kapela Kašpárek v ro-
hlíku. Finální koncert v Centrálním
parku na Černém Mostě sliboval náv-
štěvníkům vedle hudebního zážitku pro
všechny generace i jedno překvapení.
Tím měl být slavnostní ohňostroj, do-
provázející Neckářovu Půlnoční.
„Komunitní projekty v Praze 14 doka-
zují, že příspěvková organizace není
šéfdirigentem lokální kultury, ale jejím
rozhraním a pokorným učitelem, který
ví, že když se zadaří, jeho vlastní žák
ho jednou samostatně opustí. Je skvě-
lé, že pro něco takového jsou v Praze
14 životadárné podmínky,“ pochvaloval
si David Kašpar, ředitel příspěvkové
organizace Praha 14 kulturní. 

(dm)
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Novinky z městské části

KDO SI HRAJE, NEKOUŠE
Po několika projektech určených pej-
skařům z Prahy 14 se koncem září
konal na Černém Mostě pod záštitou
starosty Radka Vondry první Pestival.
Akce, která přilákala celou řadu mi-
lovníků psů i čtyřnohých přátel člově-
ka. K vidění byla celá řada atrakcí,
ukázky psích sportů, kynologie, ca-
nisterapie a také soutěže pro pejsky

i jejich majitele. Ti se mohli na místě
poradit s odborníky stran výcviku či
výživy svých miláčků. Konala se zde
také sbírka pro psí útulky a vyhlašo-
vali se výherci soutěže Pes Prahy 14.
Podtrženo, sečteno, šlo o vydařenou
akci, která má potenciál stát se dal-
ším tradičním setkáním obyvatel
Prahy 14.                                       (jam)

HLOUBĚTÍNSKÝ AREÁL ZVE ZKUŠENÉ JEZDCE
O novém sportovně-rodinném areálu,
který vznikl oživením dříve zanedbané-
ho prostoru za hloubětínským hřbito-
vem, jsme informovali už na přelomu
jara a léta. Nyní jsme se na toto jedi-
nečné místo vrátili, abychom se pře-
svědčili, jak se tomuto projektu daří po
zahájení plného provozu.
„Začali jsme v červnu tak trochu na-
půl, v červenci jsme potom zorgani-
zovali úspěšný příměstský tábor
a nyní od poloviny září fungujeme
naplno,“ popsala Jana Kottová z ro-
dinného a sportovního centra Quo Va-
dis. To nyní nabízí vedle beachvolej-
balových kurtů také pravidelné lekce
jezdectví pro děti i dospělé. „Na vý-
ukových kroužcích se zaměřujeme na
tři úrovně jezdců: začátečníky, mírně
pokročilé (klus) a pokročilé (klus,
cval). První kategorie je již zaplněna,
ve druhé a třetí zbývá posledních pár
míst. Naší ambicí není vychovávat zá-
vodní jezdce, ale naučit děti i dospělé,
aby rozuměli tomu nádhernému zví-
řeti pod sebou a aby ono rozumělo
jim. A pokud se nám tato provázanost
podaří zprostředkovat, pak poznáme,
že jsme pracovali dobře,“ vysvětluje
Jana Kottová.

Podle jejích slov nyní záleží hlavně na
počasí, jako provozovatelka pochopitel-
ně doufá, že sezona beachvolejbalu vy-
drží až do října, a po zimní pauze už se
chystá na jaro a připravuje novinky pro
návštěvníky z Hloubětína i odjinud.
„Uplynulé tři měsíce nám počasí přálo,
takže hřiště bylo poměrně využívané, což
nás těší. Dopoledne se pak často měnilo
v obří pískoviště pro školky. Na příští rok
také plánujeme dopolední hraní mami-
nek s možným hlídáním dětí, jako vari-
antu aktivního odpočinku pro rodiče
z blízkého okolí,“ představuje svoje plány
na příští sezonu a nezapomíná na podě-
kování všem návštěvníkům, kteří si do
centra Quo Vadis našli cestu za spor-
tem či zábavou. Zájemcům o pravidelné

hraní beachvolejbalu pak doporučuje se
včas přihlásit a rezervovat si termíny.
To ostatně platí i pro nárazové návště-
vy, které mohou stejně jako ostatní vy-
užít i zázemí klubovny například ke
konání firemních i soukromých akcí
spojených s beachvolejbalem, grilová-
ním a posezením s kytarou u venkov-
ního ohniště nebo krbu tak, jak se to
osvědčilo už v letošní první sezoně
provozu nového centra.                 (jam)

Informace o všech zmiňovaných ak-
tivitách a rezervacích hodin získáte
přímo u pí. Jany Kottové.
E-mail: jana.kottova@email.cz nebo
na tel.: 724 295 660. 
Otevřeno je po–so 9.00– 21.00 hod.

SOKOLKA OBDRŽELA
CENU PRAHY 14

Ocenění za celoživotní přínos lokál-
nímu sportu v Praze 14 převzala
z rukou starosty Radka Vondry
dlouholetá členka Sokola Kyje paní
Bohumila Rysová. Cenu převzala
tato aktivní seniorka u příležitosti
zahájení výstavy ke dvacátému vý-
ročí vzniku MČ Praha 14 v Gale-
rii 14 dne 17. září. „Toto ocenění
udělujeme jako projev úcty člově-
ku, který se svou aktivitou zasloužil
o zkvalitnění života v naší městské
části, a paní Rysová si bezpochyby
takovou cenu zaslouží,“ uvedl sta-
rosta Radek Vondra.                 (jam)
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi

Mochovská/Zelenečská

Šestajovická/V Chaloupkách

Vaňkova/V Chaloupkách

Zámečnická/Mochovská

Želivská/Metujská

Splavná/Svárovská

Borská/Rotenská

Stropnická/Za Černým mostem

Koclířova/Kačínská

Horusická/Osická

Zvíkovská/Dářská

Vlkovická/Dvořišťská

Kardašovská u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Nedvědická/Žehuňská

Lásenická/Lipnická

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

ST

ST

ST

ČT

ČT

ČT

PÁ

PÁ

ST

ČT

PÁ

ČT

ST

PÁ

ST

PÁ

ST

ČT

PÁ

8. 10.

29. 10.

8. 10.

30. 10.

16. 10.

9. 10.

10. 10.

17. 10.

15. 10.

9. 10.

10. 10.

16. 10.

15. 10.

17. 10.

22. 10.

24. 10.

22. 10.

23. 10.

31. 10.

Lomnická/Staňkovská

9. května/Písčitá

Lomnická/Zalinská

Doubecká/Baštýřská

Travná/Kostlivého

Manž. Dostálových č. p. 1303

Bří. Venclíků/Vlčkova

Bouřilova/Bojčenkova

Trytova/Paculova

Ronešova/Volkova

Anderleho/Gen. Janouška

Smikova/Gen. Janouška

Šromova/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Doležalova chodník proti 1051

Vašátkova/Doležalova

Vašátkova/Dygrýnova

Dygrýnova/Breicetlova

Bryksova u zad. traktu č. p. 762

Bryksova/Fejfarova

Bryksova proti č. p. 949

Kpt. Stránského/Vybíralova

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova proti č. p. 747

Bobkova/Maňákova

Hlaďova proti č. p. 671

A. Valenty/Šedova

20. 10.

22. 10.

6. 10.

21. 10

9. 10.

7. 10.

30. 10

8. 10.

29. 10.

13. 10.

20. 10.

6. 10.

14. 10.

23. 10.

29. 10.

7. 10.

22. 10

15. 10.

16. 10.

21. 10.

8. 10.

9. 10.

15. 10.

13. 10.

23. 10.

14. 10.

16. 10.

Přistavení VOK ze systému HMP říjenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 říjen

18

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY

13.10./12.00–18.00

16.10./12.00–18.00

20.10./12.00–18.00

Datum/Čas Stanoviště

Bryksova x Kpt. Stránského (u spod. trafost.)

Malšovské náměstí

Podlišovská – parkoviště 

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hodin
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den. 
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou zemi-
nu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunál-
ního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti. Upozornění:
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na odpad z provozu do-
mácností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob
na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především
o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce). Porušení
výše uvedených zásad je pod pokutou dle platných předpisů.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha, koordi-
nující ukládání odpadů.VOK nejsou určeny: na stavební suť,
výkopovou zeminu, živočišný odpad arostlinný odpad, nebezpečné
složky komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

křižovatka Panenská – 9. května

křižovatka Baštýřská – Bezdrevská

křižovatka Horusická – Osická

křižovatka Dářská – Zvíkovská

křižovatka Zacharská – Velkoborská

křižovatka Dvořišťská – Vlkovická

křižovatka Lánská – Oborská (u rybníka)

křižovatka Hejtmanská – Vranovská

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.10–18.30

18.40–19.00

Praha 14 – trasa C – čtvrtek 30. října čas

V MSD lze odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad
a kovy. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamenává jmé-
no, příjmení a adresu občana.
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Projekty

S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM PŘIŠLA
DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PRAZE 14
TAKÉ NOVINKA Z OBLASTI PRE-
VENCE. NOVÝM POSKYTOVATELEM
PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ SE STALA ORGANIZACE
PREV-CENTRUM. CO JE PRO ŽÁKY
A UČITELE PŘIPRAVENO A JAKÉ
ZMĚNY JE ČEKAJÍ? NEJVĚTŠÍ NO-
VINKOU, KTEROU SI BLÍŽE PŘED-
STAVÍME, JE ZAVEDENÍ PREVEN-
TIVNÍCH PROGRAMŮ NA PRVNÍM
STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Pro učitele žáků 1.–4. tříd je v rámci
nového programu připraveno odborné
školení v rámci primární prevence ri-
zikového chování. „Současný projekt
je oproti minulosti rozsáhlejší, školám
navíc nedává jeden vzor, ale nabízí jim
možnost ucelených programů, které
pružně reagují na individuální potřeby
školy a samotných kolektivů,“ vysvět-
luje místostarosta Mgr. Aleš Kuda,
který má na starosti vedle dalších
i oblast bezpečnosti a prevence.
Vzdělávací kurz pro pedagogy 1. až 4.
tříd podle jeho slov začal už v září

a potrvá až do listopadu. Kurzu se ve-
dle samotných učitelů mohou účastnit
i další pedagogičtí pracovníci, kteří
mohou být v rámci své profese nositeli
preventivního a výchovného potenciálu.
„Cílem je zařadit preventivní témata
do běžné výuky na prvním stupni zá-
kladních škol. Žáci se s těmito tématy

budou seznamovat například v prvou-
ce a dalších předmětech,“ přiblížil
místostarosta Kuda. Účastníci kurzu
zároveň obdrží Metodickou příručku
k realizaci programů primární pre-
vence rizikového chování a další ak-
tuální materiály. 
Ty poslouží nejen ke zkvalitnění tvorby
školní preventivní strategie, ale záro-
veň poskytnou doporučení a výběr
technik (her) k práci s třídním kolekti-
vem v kontextu primární prevence
a zlepšení celkového klimatu ve třídě.
Žáci tak budou v hodinách prevence
probírat podle věkových kategorií
s třídními učiteli skupiny témat, jako
např. přátelství a osamělost, spolu-
práce a komunikace ve skupině, zvlá-
dání agrese a řešení konfliktů, preven-
ce šikany, zdravý životní styl, bezpečný
pohyb na internetu, bezpečné chování
v dopravě a při sportu, prevence kou-
ření, užívání alkoholu a další.
Více o preventivních programech pro
žáky v 5. až 9. třídách základních škol
se dozvíte v příštím vydání Čtrnáctky
na témže místě.

(red)

PREVENCE NA ŠKOLÁCH V NOVÉM

Il
u

st
ra

čn
í f

ot
o

www.spilka-truhlarstvi.cz

SPILKA truhlářství, Breicetlova 771 
Praha 9 (HASSO) Černý Most, tel.: 224 317 142

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

PODZIMNÍ SLEVA
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A POCHOD
OKOLO
PRAHY 14

Start na malý okruh je v 8.30–14.00 hod., na  velký
okruh v 8.30–12.00 hod. před restaurací Club Slavoj
v Hloubětínské ulici č. 88.
Při pochodu se můžete zastavit v kostele sv. Bartoloměje
v Kyjích – prohlídka této starobylé kulturní památky a farské
zahrady se uskuteční v 9.00, 10.00 a 11.00 hod. Dále bude
připravena návštěva společnosti Coca-Cola. V kinosále bude
od 10.00 a od 11.00 hod. probíhat prezentace této světozná-
mé firmy. Děti i dospělí se od 9.30 do 15.30 hod. mohou svézt
na huculských koních v jezdeckém klubu Počin v Ráji v Dolních
Počernicích. Při návštěvě výše uvedených míst se prokažte
platnou vstupenkou zakoupenou na startu pochodu. 

Startovné pro děti a pro důchodce je 10 Kč, startovné pro
dospělé je 20 Kč. V cíli čeká na každého dárek. Pochod
bude ukončen v 16.00 hodin. 
Sponzoři: Coca-Cola a restaurace Club Slavoj Hloubětín.

Tradiční turistický pochod „14 km
kolem Prahy 14“ se koná v sobotu
11. října.
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www.zuzanajelenova.cz NESLIBUJEME, POMÁHÁME!

VOLTE 7
Na naší kandidátce najdete tým lidí, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch 
občanů Prahy 14. Např. Komunitní centrum Motýlek poskytlo za 12 let své 
existence pomoc stovkám zdravotně i sociálně znevýhodněných dětí a mládeži. 
Za námi je kus práce, většina z nás se ve volném čase věnuje aktivitám  pro  děti 
a mládež, pomáhá seniorům a potřebným.

Jsme připraveni v novém zastupitelstvu prosazovat zájmy rodin s dětmi, 
mládeže, seniorů i občanů se zdravotním handicapem. Zlepšíme 
bezpečnost a pořádek, zejména v sídlištních lokalitách. Naší prioritou je 
účinné řešení problémů s nepřizpůsobivými obyvateli, ať už jsou jakékoli národ-
nosti. Všichni máme právo na klidný domov. S pomocí evropských fondů 
podpoříme vznik nových pracovních příležitostí v Praze 14. Prosadíme více 
dobře udržovaných hřišť, zeleně a rekreačních ploch. Jsme proti dalšímu 
zahušťování zástavby v naší městské části. 

Koalice hnutí Pro Prahu a KDU-ČSL je složena z osobností, které spojuje slušnost 
a důvěryhodnost. Známe zdejší problémy a chceme je řešit.  Proto si Vás 
dovolujeme požádat o hlas pro kandidátku číslo 7. Neslibujeme – pomáháme! 

Zuzana Jelenová
LÍDR KOALICE PRO PRAHU A KDU-ČSL 

ZAKLADATELKA KOMUNITNÍHO CENTRA MOTÝLEK
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Praha 14 - s námi
ta pravá 

pro všechny 
generace

odspraha14.cz

Mgr. Tomáš Kladívko se narodil 
v Praze, kde se svou rodinou 
žije celý sv j život. P ed rokem 
1989 pracoval jako programá-
tor a v noval se zavád ní po-
íta ových technologií do ob-

chodních organizací v mnoha 
oblastech.
Po revoluci spoluzakládal Ob-
anské fórum na Praze 9 na 

Proseku a zú astnil se v jeho 
adách prvních svobodných 

komunálních voleb do zastupitelstva Prahy 9. V roce 1991 se stal 
lenem Ob anské demokratické strany. V komunální politice aktiv-

n  p sobil do roku 1998 - nejprve jako radní a poté jako zástup-
ce starosty pro v ci ekonomické, zdravotnické a školské. V letech 
1994–98 byl starostou m stské ásti Praha 9.
Mezi své úsp chy adí nastartování p em ny Prahy 9 ze šedivé, za-
šlé a pr myslové ásti m sta na moderní tvr , kterou ob ané vy-
hledávají k bydlení, podnikání a volno asovým aktivitám. V letech 
1998–2008 p sobil v Poslanecké sn movn  Parlamentu R ve Vý-
boru pro obranu a bezpe nost. V noval se problematice armády, 
policie, záchranných složek, v ze ství a zpravodajských služeb. 
Od roku 2008 p sobí jako senátor v Senátu Parlamentu R, kde 
pracuje ve Výboru pro zahrani ní v ci, obranu a bezpe nost. Mezi 
jeho priority v oblasti zahrani ní politiky pat í problematika St ed-
ního východu, západního Balkánu a jihoamerických stát . V oblasti 
obrany se v nuje problematice p sobení voják  v zahrani ních 
misích a aktivn  podporuje výrobní a obchodní innost eského 
obranného a bezpe nostního pr myslu. V oblasti bezpe nosti se 
v nuje problematice migra ní a azylové politiky.

PRO VAŠI BEZPE NOST CHCI:
Zvýšit po et strážník  a policist  v ulicích
• strážníci a policisté musí dob e znát obvod, 

ve kterém slouží
• strážníci a policisté musí být profesionálové, 

kte í budou respektovanými partnery ob an  
p i ešení jejich problém

• spolupráci radnic se strážníky a policií p i zlepšování 
jejich pracovních podmínek a sociálních pot eb

Rozší it kamerové systémy jen tam, 
kde je to pot ebné
• místa se zvýšeným rizikem trestné innosti
• parky, h bitovy a ve ejná h išt
Zrušit potenciáln  riziková místa
• likvidace a rušení problematických ubytoven
• zabezpe ení nebo likvidace opušt ných objekt
Vymístit bezdomovce mimo obytné zóny
Více chránit naše d ti p ed nebezpe ím drog
Chránit naše seniory p ed nebezpe ím „šmejd “
Snížit dopravní úrazovost d tí

Volební program na www.odspraha14.cz

Kandidát do Sennátu Tomášš Kladdívko:
Pokud se neecítíte bbezpe n , nem žetee 
nazvat místto, kde bbydlííte, domoveem.

Sportovní duch je mu blízký už od d tství díky aktivnímu hraní fot-
balu za Duklu Praha a Bohemians Praha a provází ho celým živo-
tem. Mgr. Kladívko je a vždy bude podporovatelem sportovních 
aktivit na Praze 9.

VAŠE DOMOVY DO VAŠICH RUKOU

Josef 
Kutmon Katka

Denisa
Stoná ková

Hlavní bod našeho programu se netýká jen privatizace, po které tolik voláte, ale p edevším 
chceme využít � nan ní prost edky, získané z prodeje byt , ke zlepšení kvality bydlení všech 
obyvatel Prahy 14. Údržba zelen , výsadba nových strom  a opravy chodník  musí být 
samoz ejmostí. Chceme, aby se zde lépe žilo, a hodláme pro to ud lat maximum. 
Dejte nám sv j hlas a pomozte nám zlepšit kvalitu života na trnáctce.
 Ji í Zajac, váš kandidát na starostu
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Kandidát do Senátu ČR

za volební obvod 24 

pro Prahu 9

Miroslav Froněk

6
volte č.

VÍCE PRAVOMOCÍ PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Větší pravomoci při projednávání územního plánu.
Možnost vydávání vyhlášek např. výherní automaty.
Stanovení daně z nemovitosti.

PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ

NAROVNÁNÍ VZTAHŮ PRAHA VS VLÁDA
Finanční spoluúčast vlády na výstavbě metra.
Převod vybraných nemocnic ze státu na hl. m.

více informací:

www.miroslavfronek.cz

Miroslav Froněk

Na volebním koncertu
7. 10. od 15 hod.
u stanice metra Černý Most.

říjnové vydání
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Nabízíme poctivou, pilnou a odborně kvalifi kovanou práci. 
Zastupujeme skutečné zájmy občanů a městské části Prahy 14.

Přijďte k volbám dne 
10. – 11. 10. 2014 

Volte TOP 09 
Volte č. 10 Mgr. Irena Kolmanová

Bc. Radek Vondra

starosta MČ Praha 14

Dvacet nových strážníků s asistenty v ulicích

100 nových míst ve školkách

500 nových parkovacích míst na Černém Mostě

Pět nových parků do čtyř let 

Pět nových hřišť a sportovišť 
do čtyř let

Další zklidnění dopravy 
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TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

DĚTI
baby aerobik – úterý od 16.30 hod.
a od 17.30 hod. (3–9 let)
sportovní hry – středa od 16.30 hod.
(4–6 let), čtvrtek od 15.30 hod. (3–5 let),
od 16.30 hod. (6–10 let) od 17.30 hod.
(10–18 let), kurzovné 300 Kč/pololetí
MLÁDEŽ a DOSPĚLÍ
aerobik + balony + body fit + pilates +
power jóga + trampolínky + step aerobik
+ jóga pro zdraví a krásu + zumba
od 35 Kč/lekce.

CENTRUM 14
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let, stále
volná místa ve školičce.
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
7.45–12.30 hod. bude pro vaše děti
dopolední program. Ve školičce si bu-
deme hrát, zpívat, malovat, tancovat
a chodit ven na procházky a pískoviště. 
Každé úterý a čtvrtek školička do
15.30 hod. a denně možnost večerní
školičky od 17.00 do 19.00 hod.
Nově služba pro rodiče: vyzvedávání
dětí z mateřinek – Korálek, Obláček,
Vybíralova a večerní školička. 
Mezi 16.00 a 17.00 hod. vyzvedneme
vaše děti ze školky a vy budete mít
možnost si je převzít od 17.00 do 19.00
hod. v našem centru.
Nestíháte, potřebuje v práci zůstat
déle, stojíte v pražských kolonách?
Právě pro vás je určena naše služba,
více na www.centrum14.cz nebo na
tel. 603 24 94 27.

PRO NAŠE NEJMENŠÍ 
STŘEDY: Pro maminky a děti 
Chcete se seznámit s novou kosmetikou?
Přijďte mezi nás 8. 10. v 10.00 hod. do
našeho centra Čtrnáctky – zdarma
kurz líčení.
Montessori pro děti od 1,5 roku do 
3 let, těšíme se na vás.
Od 1. 10. začínáme 10 lekcí.
Od 10.00 hod. herna s tvořením pro
mámy s dětmi do 12.00 hod. Cena díl-
ničky je 60 Kč.
Čeká na nás ubrousková technika,
malování na látky, různé zajímavé
workshopy, které z nadšení tvoří ma-
minky pro svou radost.
Páteční herny od 15.30 do 18.00 hod.,
jen za ošklivého počasí.

KROUŽKY – STÁLE VOLNÁ MÍSTA 
Naše nabídka:
Logopedický program pro děti od 
4 let první týden v říjnu. 
Flétnička, jóga, výtvarka pro děti od
3 let.
Pro děti od 6 do 15 let: kytara, keyboard,
výtvarka, flétna, turistický kroužek. 
Pro dospělé: přednášky, kurz jógy,
kurz malování, kurzy angličtiny, kytary. 
Workshopy a akce na měsíc říjen –
Centrum 14 pro váš volný čas.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Nabízíme volná místa v naší DOPOLEDNÍ
ŠKOLIČCE Pohádka. 
Po–pá 8.00–12.00  hod. Můžete navště-
vovat i jednotlivé dny. Příjemné rodinné
prostředí. Vhodné jako zvykání na dětský
kolektiv před vstupem do mateřské
školky. Zkušené lektorky vedou skupinku
maximálně 10 dětí. Pro děti 2–6 let.
Jednotlivé dny jsou tematicky zaměřené,
např. tvoření, cvičení a tanečky, hrajeme
divadýlko v kostýmech atd. Jednorázový
vstup je možný po dohodě 240 Kč/do-
poledne. V pátek dopoledne budeme
v Pohádce cvičit. 
Cvičení miminek 9.30–10.15 hod.
a Cvičení maminek s dětmi 10.30–
11.15 hod. 

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: 
Malované zpívánky pro děti 3–6 let čt
15.00–15.45 hod., Povídánky–logopedie
pro děti 4–7 let čt 17.15–18.15 hod.,
Pilates pro děti 7–10 let út 16.15–
17.00 hod., 11–14 let út 18.15–19.00
hod., Výtvarný ateliér pro děti 7–10 let
čt 16–17 hod. 
Více informací o kroužcích najdete na
našich webových stránkách.

NOVĚ Pilates pro dospělé s Jitkou
vždy v úterý 19.15–20.15 hod. 
Taneční studio ČM: přijmeme děti 3–4
roky a 11–14 let se vztahem k hudbě a po-
hybu. Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35.
E-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

VOLNÁ MÍSTA V PROGRAMECH:
Přihlášení do programů nutné na tele-
fonním čísle 777 596 163 nebo
klubicko.ymca@seznam.cz.

Školička Šikulka od 2,5 roku – úterý
8.15–12.15 hod. 
Montessori pracovna pro děti od 1,5
roku s rodiči – čtvrtek 13.30–14.30
hod. a 14.45–15.45 hod. 
Keramika pro nejmenší pro děti od 2
let s rodiči, od 3 let možno bez přítom-
nosti rodičů – úterý 14.30–15.15 hod.
Hrátky s barvičkami pro děti od 2 let
s rodiči, od 3 let možno bez přítomnosti
rodičů – úterý 15.30–16.15 hod. 
Pohybové hry pro rodiče s kojenci –
pondělí 3–7 měsíců (12.00–12.40 hod.),
8–11 měsíců (12.50–13.30 hod.)
Aby záda nebolela – čtvrtek 18.00–
19.30 hod. 
Kurz čchi-kung – čtvrtek 19.45–20.45
hod.
Kurz Tai-či – čtvrtek 20.45–21.45 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně pokročilí
– středa 18.00–19.00 hod.
Herny – přihlášení není nutné: herny
s programem probíhají ve středu a v pá-
tek 9.00–12.00 hod., volné herny v pon-
dělí 9.00–12.00 hod., multikulturní
herna v pátek 16.00–18.00 hod. 

ODBORNÉ PROGRAMY:
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno
objednat M. Nováková, tel. 775 204 208.

BB KLUB CÍRKVE BRATRSKÉ
www.cb.cz/rajska.zahrada

ROYAL RANGERS – křesťanský skaut
pro děti 6–11 let, každé úterý 16.00–
18.00 hod. Scházíme se v Pražském
Tyrannus Hall (Stoliňská 41B, Chvaly)
ENGLISH CLUB – konverzační anglič-
tina s Američany, každé úterý v kavárně
Maňána (Maňákova 745, 2 min. od
metra ČM) 
16.30–17.30 hod. pro 12–18leté 
18.00–19.00 hod. pro 19–25leté

JAHODA, O.P.S.
www.jahoda.cz

KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let), 
KLUB pro rodinu JAHŮDKA (fb/rcklub-
jahoda), DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA pro
děti od 1 roku – dopolední hlídání. Ško-
ličku vede teta Lucka, absolventka kurzu
1. pomoci a dvojnásobná maminka. 
Školička využívá prvky montessori,
vede děti k samostatnosti už od nej-
ranějšího věku. S dětmi se snažíme
trávit co nejvíce času venku. K dispozici

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ŘÍJEN 2014
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máme velké hřiště Jahoda. Děti hlí-
dáme od 8.00 do 12.00 hod. Jednorá-
zový vstup je 200 Kč. Když si zakoupíte
permanentku na 5 vstupů, vyjde vás
celé dopoledne na 180 Kč.
V září hlídáme 3x v týdnu – pondělí,
úterý, čtvrtek, tel.: 775 238 485.
Informace na www.jahoda.cz

PORADENSTVÍ ZDARMA:
Právní – oddlužení, rodinné a trestní
právo, zastupování ex offo. Individuální
– psychická pomoc v krizi, krizová in-
tervence, podpora v obtížných životních
situacích. Sociálněprávní – dávky, ne-
mocenská, mateřský a rodičovský pří-
spěvek, zdravotní a sociální. Pro těhule
– příprava na porod, práva, péče o no-
vorozence, pomoc s kojením. Finanční
– hypotéky, půjčky, spoření.

Soukromá mateřská škola Jahoda
(2–7 let), stále probíhá zápis na školní
rok 2014–15, informace o školce
a o zápisu u Mgr. Markéty Křivkové,
skolka@jahoda.cz, tel.: 777  674  161,
www.skolka-jahoda.cz, fb/Soukroma-
MaterskaSkolaJahoda. 
Informace o Jahodě na www.jahoda.cz
nebo na www.facebook.com/ejahoda.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org

KC Motýlek – Sdružení na pomoc
dětem s handicapy

MATEŘSKÉ CENTRUM:
Herna s programem: út 8.30–11.30 hod.
1 500 Kč za 9.–12. měs. nebo 150 Kč
za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.,
2 300 Kč za 9.–12. měs. nebo 200 Kč
za návštěvu 
Volná herna: po 8.30–11.30 hod.,
14.30–17.00 hod., čt 14.00–17.00 hod.,
pá 13–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: čt 15.30–16.30 hod.,
1600 Kč/pololetí
Poradenství – dle dohody a vašich
potřeb

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB:
poskytuje dětem se zdravotním posti-
žením – keramiku, plavání, muzikote-
rapii, klub s výtvarným tvořením, spor-
tovní klub, logopedii, arteterapii v od-
poledních hodinách ve všední dny. 
Více na www. motylek.org.

PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NE-
PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: 
Školička – ve středu a v pátek
9.00–11.45 hod. 
Poradenství v sociální, bytové a psy-
chologické oblasti – po telefonické

nebo osobní dohodě. Doučování dle
dohody

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
Každé po a st od 17.00 hod. zumba
s Luckou.
Místo konání akcí: Sdružení na pomoc
dětem s handicapy, Vlčkova 1067, Pra-
ha 14, Nízkoprahový klub Pacific – KC
Motýlek, www.motylek.org

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz; fb kavárna maňána

Čtvrtek 2., 9., 16., 23. a 30. 10. v 17.15
hod. – Zpívánky pro děti 
Hodina plná písniček, říkaček a pohy-
bovaček pro děti od pěti let. Vede Marie
Kozáková.
Místo konání: Ateliér Centra Slunečnice
– vstup přes kavárnu Maňána, Maňá-
kova 745.
Pondělí: 9.30–14.00 hod. Počítačové
kurzy (skupinový kurz do 5 osob pro
veřejnost; individuální výuka pro dospělé
se zdravotním znevýhodněním)

Volnočasové aktivity pro dospělé se
zdravotním znevýhodněním:
Pondělí: 14.00–17.30 hod. keramický
ateliér (skupinový program)
Středa: 9.00–13.00 hod. výtvarný ate-
liér (skupinový program)
Pátek: 10.30–13.00 hod. bowlingový klub
Centrum Slunečnice, o.p.s.
Maňákova 745/13; Praha 9 – Černý
Most, Tel.: 777 219 162; 775 721 075

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.charitakyje.cz

V měsíci září jsme otevřeli nové webové
stránky naší Farní charity. Budou se
průběžně doplňovat, ale již nyní jsou
napojeny na celorepublikovou síť cha-
ritních webových stránek. Budeme vás
zde informovat o všech akcích, které
ve Farní charitě pořádáme.
Program „podpora integrace cizinců“
Od konce září otevíráme opět kurzy
českého jazyka pro cizince. Budou
probíhat v učebně Farní charity (vchod
z ulice Bobkova č. 34) vždy 2x týdně
a budou otevřeny kurzy pro začátečníky
a pro pokročilé.
Cena za pololetí (30 dvouhodin, tedy
vždy 90 minut) je 1 500 Kč za osobu.
Platí se při zahájení kurzu buď v hoto-
vosti v kanceláři Farní charity, nebo
převodem na účet. Vše dohodneme
při zápisu při vaší první hodině.
Zahájení je v pondělí 29. 9. Je možné
také poslat svoji přihlášku e-mailem na
adresu: simek.pavel@praha.charita.cz.
Přehled vyučovacích hodin:
Pondělí: 14.30–16.00 hod. začátečníci,
16.30–18.00 hod. pokročilí

Středa: 14.30–16.00 hod. začátečníci,
16.30–18.00 hod. pokročilí
Školička pro děti (spojená shlídáním dětí)
Od 1. 10. v prostorách Farní charity
(vchod z Maňákovy ulice) každou středu
od 8.00 do 12.00 hodin. 
Setkání s duchovním
Od začátku října je každý čtvrtek od
16.00 do 17.00 hodin v prostorách
Farní charity příležitost k osobnímu
rozhovoru s P. Edwardem Walczykem,
katolickým knězem z farnosti Černý
Most – Kyje. 
Tvořivá dílna Barevný podzim 
V pátek 26. 9. vás zveme k akci určené
nejen pro rodiny s dětmi. Vyrobit si
zde můžete vlastní podzimní dekorace
do své domácnosti. Dílna bude od
16.00 do 20.00 hodin v prostorách
Farní charity.

MC PASTELKA 
www.mcpastelka.cz

Mateřské centrum Pastelka organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro
děti ve věkové kategorii 0–6 let, pro
jejich rodiče a zároveň provozuje ce-
lodenní školku (pro děti 2,5–6 let). 

Zápis do Pastelky – školky s prvky
Montessori na nový školní rok
2014/2015 pouze na volná místa. 
Školka je otevřena denně 7.30–16.00
hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu
Montessori metody, kvalitní výuka dle
osnov kvalifikovanými učiteli, připra-
vené a motivující prostředí pro vzdě-
lávání dětí, bio stravování. 
Zápis do programu Hurá – jdeme do
školky! Tento program je určen dětem
od 2 let, které se chystají do školky
a chtějí si to vyzkoušet. Děti navštěvují
školku 1–2x týdně dopoledne. Zápis
do tohoto programu na školní rok
2014/2015 probíhá do 3. 10. 2014. 
Zápis do zájmových kroužků na školní
rok 2014/2015: Montessori krůčky
(děti 1,5–2,5 roky + rodič) v úterý od
16.05–16.45 hod. Montessori dílnička
(děti 2–3 roky + rodič) v pondělí od
16.50–17.35 hod. Dětský aerobik (děti
3–6 let) ve čtvrtek 16.50–17.30 hod.
Pohybové hry (děti 2,5–5 let) ve čtvrtek
16.05–16.45 hod. Angličtina pro před-
školáky (děti 3–5 let) v pondělí a ve
středu od 16.05 –16.40 hod. 
Zápis do zájmových kroužků co nej-
dříve, nejpozději do 3. 10. 2014. 

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ: 2hodinový se-
minář Montessori cestou pro rodiče
předškolních dětí. Seminář se koná
v Pastelce dne 16. 10. od 17.30 hod.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

Praha 14 žije



KULTURNÍ 
PŘEHLED 
PRAHY 14

2. 16:00  ZÁVĚREČNÝ KONCERT OSLAV 20 LET 
PRAHY 14 
P   raha 14 slaví 20 let. K jejím kulatinám jí 
přijde zahrát a zazpívat český zpěvák Václav 
Neckář a kapela Kašpárek v rohlíku. Koncert se 
uskuteční v Centrálním parku u Pospíchalovy 
ulice (u metra Rajská zahrada).  Praha 14 
kulturní, www.praha14kulturni.cz

3. 15:00  DÍLNIČKA V IKEA
V  ýroba výra z přírodního materiálu.  
Centrum volného času 14, www.centrum14.cz 

4.  9:30 EHON JBALOVÝ TURNAJ TROJIC
P   ro neregistrované hráče od 10:00 hod. 
Startovné 100,-Kč /osoba. Prezence od 
9.30 hod. na místě. Hraje se podle pravidel 
vyvěšených v Klubu TJ Sokol Jahodnice. Po 
skončení akce volná zábava. Kontaktujte nás 
na Jan Ptáček tel. 602 423 007. Místo konání: TJ 
Sokol Jahodnice.  TJ Sokol Jahodnice, www.
tjsokoljahodnice.cz

4.  14:00   NAROZENINOVÁ ZAHRADNÍ PÁRTY! 
P  řijďte s námi oslavit desáté narozeniny. Čekají 
vás soutěže, hry, úkoly pro rodiny s dětmi. Cena: 
zdarma, věk účastníků: od 2 let. Místo konání: 
zahrada DDM Praha 9  pracoviště Černý 
Most, www.ddmpraha9.cz

5.  DEN ARCHITEKTURY NA PRAZE 14
T  éma: Idea humanizace sídlišť a projevy 
postmoderny v sídlištní výstavbě – sídliště 
Poděbradská/obytný soubor Černý Most II 
(IV. Stavba). Sraz ve 14 hodin, místo srazu 
upřesníme na webu www.praha14kulturni.cz. 

 Praha 14 kulturni, www.praha14kulturni.cz

6.–13.  SBÍRKA STARÉHO OBLEČENÍ NA 
CHARITU

   BURZA OBLEČENÍ 10.10.–13.10.  
Příjem proběhne v pátek od 9:00–12:00  
a 16:00–19:00 hod. Prodej v sobotu od 9:00 
- 12:00 a 13:00–17:00 hod. Výdej pondělí 
od 9:00 - 12:00 a 16:00–19:00. Manipulační 
poplatek 3 Kč / kus z prodané věcí a 20 % 
z prodaných věcí .  14 Centrum volného času, 
www.centrum14.cz

7.  15:00  VÍŠ, CO PIJEŠ?
  Beseda na téma škodlivosti energy drinků. 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 
www.motylek.org

9.  15:30  ROZKOŠ BEZ RIZIKA
  Beseda o šikaně a kyberšikaně. 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 
www.motylek.org

10. 10:00  SEMINÁŘ „LÁTKOVÉ PLENY“
L   átkové pleny, výhody, nevýhody, ukázky, 
kde nakupovat, za kolik, kolik se dá jejich 
používáním ušetřit. Místo konání Centrum 
Jahoda  JAHODA, o.p.s., www.jahoda.cz

10. 14:30  VAŘENÍ MLADŠÍ
   Místo konání: Sdružení na pomoc dětem 

s handicapy, Vlčkova 1067, Praha 14, 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 
www.motylek.org

11.  8:30  TURISTICKÝ POCHOD „14 KM KOLEM 
PRAHY14“

   Během pochodu můžete navštívit kostel sv. 
Bartoloměje (prohlídky v 9:00, 10:00 a v 11:00 
hodin), závod Coca- Cola (prohlídky v 10:00 
a v 11:00 hodin) a jezdecký klub POČIN V Ráji 
(9:30–15:30 hod.). Start i cíl před restaurací 
TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská 88.   

MČ Praha 14, www.praha14.cz

11.  10:00  JAK SE PEČE CHLEBA
P   řijďte na netradiční tvůrčí dílnu, kde si 
vlastnoručně uhněteme těsto a  každý si 
vytvoří chlebový bochánek. Přihlášení nutné. 
Místo konání akce: MC Klubíčko, Vlčkova 1067, 
Praha 9  MC Klubíčko YMCA Praha, www.
mcklubicko.

11. 10:30  JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA NA KONI 
JE TO VŽDY PRIMA!
P   odzimní výprava z parku v Praze 9 Na Čeňku 
do parku v Dolních Počernicích spojená s  jízdou 
na konících, hrami a podzimním tvořením. 
Přihlášení nutné u Jitky 
j.nehasilova@zajiceknakoni.cz . Místo konání: 
v  ulici Arnošta Valenty u  parkoviště pod 
autobusovou zastávkou Doležalova  Zajíček 
na koni, www.zajiceknakoni.cz

13.   VÝLET DO AQUAPARKU ČESTLICE
ÍN   ZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 

www.motylek.org

14.  19:30  POSLEDNÍ SNY
  Jeden svět v Maňáně — Estephan Wagner / Dánsko / 

2013 / 59 min. Projekce dalšího filmu z nabídky Jednoho 
světa. Film Poslední sny přináš Intimní portrét tří žen 
během posledních týdnů jejich životů v dánském hospici. 

 Centrum Slunečnice, o. p. s., www.slun.cz 

14.–15.  VÝROBA DRAKŮ
ÍN  ZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC 

Motýlek, www.motylek.org

15. 10:30  HRÁTKY S PTÁKEM ZLOBIVÁKEM
P  rogram pro děti s rodiči, zaměřený na rozvoj sociálních 
dovedností a schopností dítěte. Herna otevřena 9-12 
hod. Vstup 50 Kč.  MC Klubíčko YMCA Praha, www.
mcklubicko

ŘÍJEN
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY NEZISKOV ÝCH 
ORGANIZACÍ PRAHY 14
Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt kulturniprehled@
praha14kulturni.cz vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Přehled 
vychází první týden aktuálního kalendářního měsíce.  
Vaše Praha 14 kulturní

Kulturní přehled připravuje Praha 14 
kulturní pro Městskou část Praha 14.

www.praha14kulturni.cz

Nehasilové 605 014 765,



15.  18:30  KONCERT KOMORNÍ HUDBY
V   ystoupí soubor Kubelík kvartet a Robert 
Pacourek – klarinet. Na programu budou díla 
F. X. Richtera, J. Haydna, W. A. Mozarta a dalších. 
Místo konání: Galerie 14  MČ Praha 14, www.
praha14.cz

16. 15:00  DRAKIÁDA
  ÍN  ZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 

www.motylek.org

16.–17.  BAZAR JAHODY U METRA ČERNÝ 
MOST
V   elký bazar u metra Černý Most s vystoupením 
kapel. Elektronika, nádobí, oblečení, hračky, 
knihy… Věci do bazaru můžete nosit už nyní do 
JAHODY nebo ve čtvrtek 16. 10. přímo na bazar. 
Místo konání: Kde: prostranství u metra Černý 
Most  JAHODA, o.p.s., www.jahoda.cz 

17. 15:00  NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
P   ojďte s námi prozkoumat povolání hasiče. 
Sraz v 14.55 hod. na zastávce Hejtmanská nebo 
v 15.40 před hasičskou stanicí (Průběžná 74). 
Místo konání akce: MC Klubíčko, Vlčkova 1067, 
Praha 9  MC Klubíčko YMCA Praha, www.
mcklubicko

17.  19:30  KONCERT SHODA OKOLNOSTÍ
D   alší koncertní vystoupení pop-folkového tria 
v Maňáně. Vstupné dobrovolné.  Centrum 
Slunečnice, o. p. s., www.slun.cz

22.  10:30  MATKA A OTEC – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
POVOLÁNÍ

   Jaké dovednosti a schopnosti vyžaduje 
povolání rodiče? Co nám dala naše původní 
rodina? Co je třeba osvojit si během života? 
Interaktivní seminář lektorky Ing. Mgr. Marie 
Novákové. Děti vezměte s sebou, herna 
otevřena od 9 hod. Vstup 50 Kč.  MC Klubíčko 
YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

22.  16:30  VAŘENÍ STARŠÍ
ÍN   ZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 

www.motylek.org 

22.  19:15  JSEM ŠŤASTNÁ ANEB JAK SI 
NAPROGRAMOVAT POZITIVNÍ 
PŘÍSTUP K ŽIVOTU
P   řijďte to zjistit na zážitkový seminář 
s lektorkou Denisou Dohanyosovou, přihlášení 
nutné. Vstup 100 Kč.  Klubíčko YMCA Praha, 
www.mcklubicko.cz

23.  15:00  TURNAJ V DOBBLE
   Místo konání: Sdružení na pomoc dětem 

s handicapy, Vlčkova 1067, Praha 14, 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 
www.motylek.org 

24.  16:00  DÝŇOVANÍ
   Začneme v 16:00 do 18:00 s sebou donést obří 

dýni, přírodní materiál v ceně, ochutnávka 
dýňové polévky. Vstup 60,- Kč.  Centrum 
volného času 14,  www.centrum14.cz

24. 19:30  AUTORSKÉ ČTENÍ KLUBU MLHA
D   alší pravidelné autorské čtení klubu MLHA 
a jeho hostů. Opět za doprovodu živé hudby.  

 14 Centrum Slunečnice, o. p. s., www.slun.cz 

24.–27.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
S PACIFIKEM

P   obyt mimo Prahu.  NÍZKOPRAHOVÝ KLUB 
PACIFIC – KC Motýlek, www.motylek.org 

27.–29.  NÁVŠTĚVA AQUAPARKU
   Jednodenní akce pro školáky.  DDM Praha 9, 

www.ddmpraha9.cz 

29. 17:00 OLLAH WEENSKÁ PARTY
D   ýně, hudba, zábava… Vstupné 180Kč/rodina. 
Přihlášky na jahudka@jahoda.cz.  JAHODA, 
o.p.s., www.jahoda.cz

30. 15:30  ROZKOŠ BEZ RIZIKA
   Beseda nejen o lásce a sexu. NÍZKOPRAHOVÝ 

KLUB PACIFIC  – KC Motýlek, www.motylek.
org 

31.  HALLOWEEN + PACIFIC V PYŽAMU
ÍN   ZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC  KC Motýlek, 

www.motylek.org 

31.  19:30  ŠVÉDSKO – CESTOVATELSKÉ SETKÁNÍ
T   omáš Kohoutek a jeho přátelé Radim 
a Renata promítnou své fotografie ze Švédska 
a povypráví (česky i švédsky) o svých zážitcích 
při poznávání této země.   Centrum 
Slunečnice, o. p. s., www.slun.cz
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Na programu budou skladby F. X. Richtera, J. Haydna, W. A. Mozarta a dalších. Vstup volný.

Ve středu 15. října od 18.30 hod. v Galerii 14
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
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MČ Praha 14 pořádá ve spolupráci s OV Čs. svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 a s městskou částí Praha 9
slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 96. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československé repu-
bliky. Vzpomínkový akt se koná u památníku padlých, vedle Plaveckého areálu Hloubětín v ulici Hloubětínská č. 80.

Ve čtvrtek 23. října ve 14 hod. u památníku padlých v Hloubětíně
OSLAVA VZNIKU ČR
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

�Čištění koberců a čalounění, profesionál-
ně za dobrou cenu. Tel.: 603 701 992.

� Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.
Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10
od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,
e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:
www.SidloproFirmuPraha.cz.

� Realitní služby – velmi rychle a vý-
hodně vám zajistíme prodej bytů, domů
a pozemků, včetně právního servisu,
odhadu nemovitosti, advokátní úschov-
ny, daňového přiznání. Kvalitní služby
za nízké ceny. Dluhy i exekuce dokáže-
me vyřešit. Tel.: 603 843 047.

� Instalatér – voda, topení, zed. prá-
ce. Výměna kuch. dřezů a desek. Tel.:
602 649 359.

� Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, při-
hlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

� Stomatologie Ridet, s. r. o., přijímá
nové pacienty. U metra Chodov na
adrese Holušická 2253/1, Praha 4 –
Chodov. Objednání na čísle 211 222 211
nebo www.ridet.cz.

� DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení
vlastníka, převody družstevních bytů
do vlastnictví, zakládání SVJ, zamě-
řování – pasportizace bytů a domů,
družstevní právo. Tel. 724 304 603.

� Čistíme koberce, sedačky, postele ap.
mokrou metodou profi stroji. Ručně čistí-
me kožený nábytek, myjeme okna a pod-
lahy. Zbavíme vás špíny, prachu, roztočů,
alergenu a skvrn různých původů. Rychle,
kvalitně a levně. Doprava Praha zdarma.
Tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, 
obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní 
práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků.

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

604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Koncert se koná v Galerii l4, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most. 
Vystoupí soubor Clarinet Factory. Vstup volný.

Ve středu 5. listopadu od 18.30 hod. v Galerii 14
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
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Turnaj ve stolním tenisu O pohár starosty MČ Praha 14 pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od
40. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení. Prezence v 8.30–8.50 hod., začátek turnaje v 9.00 hod. Startovné 50 Kč.
Vstup pouze v sálové obuvi.

V sobotu 8. listopadu od 8.30 hod. v hale Plaveckého areálu Hloubětín
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
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� !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklíze-
ní sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

� ODVOZ SUTI A ODPADŮ, výkopové
a zemní práce. Přistavení kontejneru
zdarma. Cena za odvoz suti a zeminy
3 m3 kontejnerem 1 200 Kč. Odvoz směs-
ného odpadu 10 m3 kontejner 3 200 Kč,
www.odpadpraha.cz, tel.: 775 866 524.

� Rodinné centrum Matýsek – na-
bízíme hlídání dětí (10 měsíců+) 
s bohatým programem. Pohybovou, 
výtvarnou a hudební výchovu, roz-
víjení hrubé i jemné motoriky, ce-
lodenně kroužky pro nejmenší
i větší děti. Osobní přístup, odborné
vedení, laskavé rodinné prostředí.
www.matýsek-centrum.estranky.cz,
anebo tel. 608 284 804.

� Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-
mů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

� Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné před-
měty, pánské zl. hodinky, kvalitní obrazy
českých mistrů kupuje Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3. T. 283 893 334, 
605 829 440, út a čt. Po 10 hod.

� Nabízím vám kadeřnické služby vše-
ho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

� Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít.
Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva
zdarma. Info – 606 227 390.

� Hledám pronájem garáže na Černém
Mostě nebo v jeho blízkém okolí. Tel.
604 313 995

� MYTÍ OKEN a žaluzií
Telefon: 605 813 041
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Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 10. 2014 na
adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

M. Staňková, Černý Most; N. Sochorová, Hloubětín; M. Herink, Černý Most

Střední Těžké

Honoré de Balzac, francouzský spisovatel: „Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by
jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život…“ (dokončení v tajence)
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