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Registrace hráčů (trojic) na místě 
od 8.30 do 8.50 hodin. 
Startovné 150 Kč za družstvo. 
Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

TURNAJ 
V NOHEJBALUPO

ZV
ÁN

K
A

V sobotu 30. srpna od 9.00 hodin
se uskuteční turnaj amatérských hráčů 
v nohejbalu O pohár starosty 
na hřišti ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě.

Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH 
A KOLEČKOVÝCH 
BRUSLÍCH

PO
ZV

ÁN
K

A

Ve středu 10. září od 16.00 hodin
Závody jsou jak pro nejmenší, tak pro teenagery,
případně pro dospělé vyznavače in-line jízdy. 
Akce bude probíhat ve středu 10. září od 16.00
hod. na tubusu metra u stanice Rajská zahrada.

Prezence hráčů na místě od 7.30 do 7.50 hodin. 
Startovné 50 Kč na osobu. 
Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

TENISOVÝ 
TURNAJPO

ZV
ÁN

K
A

V sobotu 13. září od 8.00 hodin
pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované
hráče v tenisu O pohár starosty. 
Turnaj ve čtyřhře se uskuteční na kurtech TJ Slavoj
Hloubětín, Hloubětínská ulice.

Registrace pětičlenných družstev (4+1) 
od 15 let je na místě od 8.30 do 8.50 hodin. 
Startovné 200 Kč za družstvo. 

TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉPO

ZV
ÁN

K
A

V sobotu 6. září od 9.00 hodin
Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 
6. září turnaj v malé kopané amatérských
hráčů O pohár starosty. 
Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol Kyje
v Broumarské ulici v Kyjích.

www.spilka-truhlarstvi.cz

SPILKA truhlářství, Breicetlova 771 
Praha 9 (HASSO) Černý Most, tel.: 224 317 14

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

LETNÍ SLEVA
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Úvod

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE? 
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911, nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz.
Popřípadě poštou na adresu vydavatele: 
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce:
Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296  114  911 • Redakční rada: Bc. Radek Vondra,
Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo
zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce
• Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme
zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Láďa Angelovič

07 AKTUALITY 
08 ROZHOVOR – LÁĎA ANGELOVIČ

15 ČTRNÁCTKA DĚTEM – SOUTĚŽTE 
SE ČTRNÁCTNÍČKEM

10 PROJEKTY – ARCHITEKTI V SOUTĚŽI
NAVRHLI, JAK ROZVÍJET STARÉ KYJE

24 ZDRAVÁ MČ – POLOLETÍ VE ZNAMENÍ
ZÁBAVY I ŘEŠENÍ

04 TÉMA – LÉTO V PRAZE 14

06 NOVINKA – VENKOVNÍ POSILOVNA NEJEN
PRO SENIORY

13 FEJETONY A NÁZORY

30 HYDEPARK
28 PRAHA 14 ŽIJE

31 KŘÍŽOVKA O CENY

12 ZPRÁVY Z RADNICE

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

26 DOPRAVA – ČESKO MÁ SVÉ HLAVNÍ MĚSTO
CYKLISTŮ

17 TEEN AGE AREA – JAHODY TENTOKRÁT 
NA PLECHÁRNĚ

20 SENIORPARK – CENA MČ PRAHA 14 
PRO PANÍ BOHUMILU RYSOVOU

21 REPORTÁŽ – NEPŘÍZEŇ POČASÍ ODDÁLILA
SLAVNOST NA NOVÉM HŘIŠTI 

23 NOVINKY – PODOLOGIE NOVĚ V HLOUBĚTÍNĚ

22 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI – PRAHA 14 SLAVÍ
CELÝ ROK

11 REPORTÁŽ – NOVÁ STAVBA V KYJÍCH ČEKÁ
NA SVÉ JMÉNO

19 KRIMI  – UČITELÉ V SÍTI

14 NAŠE ŠKOLY – BAREVNÝ SVĚT NA TALÍŘI; MČ
PODPORUJE NADANÉ I ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY

Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 8. 2014.

Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

školní rok skončil a děti si konečně mohou
užívat dlouho očekávané azasloužené prázd-
niny. Pro nás rodiče to zase přináší období,
kdy musíme vymýšlet či zajišťovat pro naše
ratolesti zajímavou náplň s trochou aktivního
vyžití či atraktivní dovolenou. Samozřejmě
vám přeji, aby vám dovolená vyšla podle
vašich představ, a mohli jste tak načerpat
sílu na další období spojené se závěrem roku.
Současně si ale uvědomuji, že ne každý mož-
nost dovolené má a ne každý z nás ji v tomto
období může trávit za hranicemi metropole.

Proto nezapomínáme i na ty, kteří tráví letní měsíce v zaměstnání. Nejen
v Praze 14, ale i po celé Praze. Ostatně i v tomto prázdninovém dvojčísle
Čtrnáctky jsme pro vás připravili tipy, jak si užít pohodové prázdniny bez
nudy v naší městské části. Kromě nabídky našich neziskových organizací
budou různé aktivity k dispozici i v naší kulturně volnočasové základně,
kterou se už od svého otevření stala Plechárna na Černém Mostě.
Zájemcům o sportování zase budou k dispozici areály škol a tělocvičny.
Na stránkách Čtrnáctky se dozvíte daleko více, od aktuálních novinek až
po ohlédnutí za akcemi, které byly předzvěstí léta v Praze 14. Věřím, že
tak jako já osobně, i vy se budete z prázdninových dobrodružství těšit
domů. Možná i proto, že hned po prázdninách je připravena pestrá
nabídka nejen kulturně zábavných programů, které by měly zpestřit
dětem a mládeži návrat do školních lavic. A nám dospělým zase ulevit
od toho hektičtějšího období spojeného se začátkem školního roku. Těšit
se tak opět můžete například na tradiční festival Stop Zevling, který se
letos rozšířil na dva dny, ale i třeba na festival Street fot Art. V průběhu
dvou červnových týdnů vyrostla na břehu Kyjského rybníka nová experi-
mentální konstrukce – věž Doubravka. Pod vedením profesora Martina
Rajniše ji stavěl tým studentů architektury z Prahy, Brna a Liberce. Cílem
bylo ověřit technologie a postupy tak, aby následně mohla vyrůst v Praze
14 na Čihadlech unikátní rozhledna postavená touto technologií. Ukázalo
se, že možné to je, a pokud záměr najde vaši podporu, může tato velká
jedinečná rozhledna stát třeba již příští rok. I když pro mnohé jsou letní
prázdniny klidnějším obdobím a časem odpočinku, na úřadě je tomu
v řadě případů naopak. Proto těm, kteří míří na dovolenou, ale i dětem
o prázdninách přeji: Užijte si co nejvíce sluníčka a pohodových dní…

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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STRÁVIT PRÁZDNINY V PRAZE
NEMUSÍ BÝT NUDA! PŘESTOŽE SE
VĚTŠINA RODIČŮ SNAŽÍ DOSTAT
ALESPOŇ V LÉTĚ DĚTI Z HLAVNÍHO
MĚSTA, MNOHÝM TO SITUACE
NEUMOŽŇUJE, A PROTO PRO NĚ
HLEDAJÍ SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ
VOLNÉHO ČASU. PATŘÍTE-LI DO
TÉTO SKUPINY, PŘINÁŠÍME PRÁVĚ
VÁM NĚKOLIK TIPŮ, JAK ZABAVIT
SVÉ RATOLESTI V DOBĚ LETNÍCH
PRÁZDNIN.

Možností, jak využít prázdninové dny,
je v dnešní době i v hlavním městě
nespočet. Moderním trendem se
v posledních letech staly zejména
takzvané příměstské tábory, které
nabízejí dětem v průběhu celého léta
nejrůznější způsoby vyžití. Ačkoliv ne-
jde o typický letní tábor v přírodě,
rozmanitostí nabídek se dokáží pří-
městské tábory přizpůsobit zájmům
každého dítěte i „mládežníka“ bez
ohledu na věk a koníčky. 
Zpravidla jde o výlety do přírody, ale
také o poznávání historie a dalších
zajímavostí města, o zábavná odpo-
ledne na koupalištích a různých
sportovištích. Na své si ale na pří-
městských táborech přijdou i milov-
níci dobrodružství a tvořivé děti. Na-

víc si zájemci mohou vybrat termín,
a zpravidla nejde o drahou záležitost.
Klíčovou organizací, která zajišťuje
příměstské tábory v hlavním městě,
je Dům dětí a mládeže. Ten má po-
bočky po celé Praze a v současnosti
nabízí volná místa i pro příměstské
tábory určené právě dětem z Prahy 14
a přilehlých oblastí.

Pokud nenajdete vhodný tábor zde,
nezoufejte a navštivte webové strán-
ky www.ddmpraha.cz, kde najdete
kompletní přehled volnočasových ak-
tivit na prázdniny i jednorázové akce.
Vše je přehledně rozděleno nejen
podle obvodů, kde se tábory či akce
konají, ale také podle zaměření a do-
poručeného věku dětí.

Zajímavé prázdninové programy na-
bízejí i neziskové organizace v Pra-
ze 14, o jejich programu se více do-
zvíte v přehledu prázdninových
aktivit na stranách 28 a 29 tohoto vy-
dání Čtrnáctky a také na webových
stránkách jednotlivých organizací.
Přestože je letní provoz oproti škol-
nímu roku omezen, i zde se vyplatí
hledat. K dispozici jsou v červenci
a srpnu dětem a mladým lidem
z Prahy 14 i zdejší školní hřiště. O je-
jich provozu se více dozvíte v přilože-
né tabulce.

(jam)

LÉTO V PRAZE 14

„Pro ty, kdo v Praze zůstávají, 
je důležité mít možnost i tady 

zabavit sebe a své děti,“ 
říká zástupkyně starosty 

Lucie Svobodová.

I výlet vlakem do přírody je pro děti z města vítaným dobrodružstvím. A právě takové zážitky  

mohou nabídnout výlety na příměstských táborech...

...stejně jako procházky za krásami či poznáváním pamětihodností centra Prahy. 
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Téma

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTKY
Vážení čtenáři,
na tomto místě by se podle všech kon-
vencí měl nacházet sloupek vhodný
přesně pod fotku vlídně se usmívajícího
politika. Nejspíš by vněm bylo pár otře-
paných frází a na závěr nějaké to po-
vinné přání slunečných dnů. Není to
poprvé, co na takovémto vhodném
místě nevhodně uvedu, že svou roli
vsepisovaní líbivých vět nevidím. Pokud
je k tomu příležitost, vůle a možnost,
snažím se, byť drobně, přispět k tomu,
aby se život naší městské části přiblížil
ideálu z oněch povinně líbivých vět.
Léto bývá dobou dovolených a prázd-
nin a o jejich trávení má jistě každý
svou představu. Někdo Prahu
opouští, někdo v ní zůstává. Ne-
zřídka to rozhodnutí zůstat v létě
v Praze nebývá dobrovolné. Pro ty,
kdo v Praze zůstávají, je důležité
mít možnost i tady zabavit sebe
a své děti. Nabídku volnočasových
aktivit najdete na těchto stránkách.
Městská část se dlouhodobě snaží
zlepšovat infrastrukturu pro volno-
časové aktivity: opravujeme hřiště,
snažíme se zlepšit péči o veřejná
prostranství, aby i léto trávené
v Praze bylo příjemné. Jsem ráda, že
v této oblasti mohu, místo těch po-
vinných frází, zmínit další malý pří-
spěvek. Díky souhlasu prvního letního
Zastupitelstva MČ přibude pro příští
léto a vlastně už napořád další zre-
konstruované hřiště na ZŠ Generála
Janouška. I proto se na té fotce
usmívám. Hezké léto.

Lucie Svobodová

STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH
I O LETOŠNÍCH PRÁZDNINÁCH
JSOU PRO VÁS DVEŘE
KOMUNITNÍHO CENTRA MOTÝLEK
OTEVŘENÉ I PŘES LÉTO. 

Samotné nás zaskočilo zjištění, že le-
tos je to již podvanácté. Stále nám zá-
leží na tom, abyste s našimi službami
byli spokojení, a tak se je snažíme
zlepšovat a rozvíjet. Návštěvníci ma-
teřského centra se mohou těšit na no-
vinku pro horké letní dny. Pořídili jsme
malé nafukovací bazénky, ve kterých
se budou děti moci zchladit na přileh-
lé zahradě. Najdete zde i další příleži-
tosti pro vyžití, například velkou tram-
polínu pro děti i dospělé, k zapůjčení
máme také hračky na pískoviště. Po-
kud se budete chtít schovat před slu-
nečními paprsky, můžete s dětmi vy-
užít prostory herny uvnitř komunitního

centra, které budou v horkých dnech
ochlazovány. O prázdninách nepřeru-
šujeme ani poskytování služeb dětem
se zdravotním postižením. Celé tři
týdny naplněné pestrým programem
tak budou moci společně prožít po-
dobným způsobem, jakým tráví prázd-
niny jejich vrstevníci.
Nezapomněli jsme ani na děti, kterým
jejich rodiče nemohou dopřát o prázdni-
nách pobyt mimo sídliště. Kromě týden-
ních pobytů pro ně pracovníci Nízkopra-
hového klubu Pacific budou připravovat
po celé prázdniny množství výletů a dal-
ších zábavných akcí v klubu i mimo něj.
Vše zcela zdarma, aby tato nabídka byla
dostupná i pro ty nejpotřebnější.
Prázdninovou provozní dobu KC Mo-
týlek naleznete mezi informacemi
z neziskových organizací.

Za pracovní tým Motýlku vás zdraví
PhDr. Zuzana Jelenová

MOTÝLEK SE NA VÁS TĚŠÍ I O PRÁZDNINÁCH!

Hvězdný týden ( DDM Prosek) 8–12 let, 160 Kč/den

Na kolejích (DDM Černý Most) 8–13 let, 160 Kč/den

Za pirátským pokladem II (DDM Prosek) 7–11 let, 160 Kč/den

Zlatokopové (DDM Černý Most) 8–13 let, 160 Kč/den

Tajemný kufr prof. Merciera II (Prosek) 8–11 let, 160 Kč/den

Tajemství pevnosti Boyard (DDM ČM) 9–13 let, 220 Kč/den

Hola, škola volá (DDM Černý Most) 7–13 let, 220 Kč/den

PT s angličtinou (DDM Černý Most) 10–16 let, 220 Kč/den

7.–11. 7. 

14.–18. 7.

28. 7. – 1. 8.

28. 7. – 1. 8.

4.–8. 8. 

11.–15. 8.

25.–29. 8. 

25.–29. 8.

Letní příměstské tábory Domu dětí a mládeže Praha 9 (volná místa*)

Expedice Krakonoš (Rychlov – Benecko) 6–13 let, 2 500 Kč

Doctor Who? (Kozojedy STČ) 10–15 let, 3 750 Kč

Záchranářský tábor: Mise 112 (Strážné) 7–13 let, 3 790 Kč

Just dance! (CHKO Blaník) 11–17 let, 2 700 Kč

Tábor s tancem a sportem (CHKO Blaník) 9–13 let, 2 800 Kč

27. 7. – 3. 8. 

2.–16. 8.

10.–24. 8.

16.–23. 8.

16.–23. 8.

Letní pobytové tábory Domu dětí a mládeže Praha 9 (volná místa*)

ZŠ Hloubětínská (volejbal, tenis, futsal a podobně)

ZŠ Vybíralova (venkovní fotbalové hřiště)

ZŠ Bří Venclíků (dět. hřiště a 2 sportoviště)

ZŠ Chvaletická (víceúčelové školní hřiště)

ZŠ Šimanovská (víceúčelové školní hřiště)

ZŠ Gen. Janouška (sportoviště Gen. Janouška a Dygrýnova)

Po–Pá 8–13 hod.

16–20 hod.

Po–Pá 16–20 hod.

8–19 hod.

Po–Pá 9–19 hod.

10–19 hod.

Prázdninový provoz školních hřišť v Praze 14 
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Novinka

VENKOVNÍ POSILOVNA 
NEJEN PRO SENIORY
NOVÉ SPORTOVIŠTĚ S VENKOVNÍMI
CVIČEBNÍMI PRVKY ROSTE OD PO-
LOVINY ČERVNA V SOUSEDSTVÍ
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U KLÁNOVICKÉ
ULICE V HLOUBĚTÍNĚ. PŘESTOŽE 
JE PRACOVNĚ PŘEZDÍVÁNO SENIOR-
PARK, URČENO BUDE ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI BEZ ROZDÍLU VĚKU.
STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ ZMIŇOVA-
NÉHO HŘIŠTĚ SE I NA ZAKOUPENÍ
FITNESS PRVKŮ PODÍLELI DÁRCI
Z ŘAD MÍSTNÍCH OBYVATEL.

Spolupráce městské části a občan-
ského sdružení Starý Hloubětín se
ukázala jako fungující už vloni, kdy se
zástupcům Hloubětínských podařilo
získat od dárců finance na část her-
ních prvků pro dětské hřiště. Podobně
tomu je i nyní v případě venkovní posi-
lovny. V prostoru za historickým stat-
kem bude během prázdnin instalová-
no celkem 6 venkovních fitness prvků,
dva z nich přitom včetně instalace
uhradí prostředky z darů získaných
převážně od místních usedlíků. Kon-
krétně se jedná o nerezové cvičební
stroje na procvičování pasu a procvi-
čování chůze. Další čtyři stroje na pro-
cvičování ramen, elipsovité zařízení,
jezdecké zařízení a surfovací zařízení
pořídila na své náklady MČ Praha 14.
Součástí venkovní posilovny, nebo
chcete-li nového seniorparku, bude
i pryžová dlažba. „Pravidelná prota-
hovací cvičení jsou samozřejmě pří-
nosná v každém věku. Výhodné je
pravidelné cvičení s váhou těla či veli-
ce lehkým závažím v delších sériích.
Je nutné zabránit přetížení svalů

i kloubů. Ve vyšším věku je velice nut-
né dbát na dostatečný čas na regene-
raci,“ říká MUDr. Milan Dusík, který
v této novince vidí i sociální přínos.
„Ke cvičení patří i vzájemná pomoc
a dohled při cvičení. Mnoho starších

lidí, ač ve velkoměstě, žije naprosto
osaměle. Pro mnohé je problém oslo-
vit jen tak někoho cizího na ulici. Při
společném koníčku toto odpadá a na-
opak se otevírá i cesta mezigenerač-
ních kontaktů,“ vysvětluje lékař.
„Jako Občanské sdružení Starý Hloubě-
tín jsme se obrátili na občany a společ-
nosti se žádostí o finanční dary na vy-
budování Seniorparku, jak jsme celý
projekt nazvali,“ přiblížil zákulisí sbírky
Vítězslav Mamica z o. s. Starý Hloubětín.
Podle jeho slov sice sdružení s výjim-
kou České spořitelny, která podpořila

i výstavbu sousedního hřiště, neuspělo
u velkých firem, našlo nicméně řadu
drobných dárců z řad místních. „Jsem
rád, že se tento princip spolupráce
mezi radnicí a místní komunitou i napo-
druhé osvědčil, a můžeme tak společně
nabídnout obyvatelům Hloubětína no-
vinku v podobě venkovní posilovny pro
všechny generace. Věřím, že si ji oblíbí
jak místní senioři, tak i rodiče malých
dětí, kteří navštěvují sousední hřiště,
a starší školáci z okolí,“ dodal místosta-
rosta Aleš Kuda, který má vedle dalšího
na starosti i problematiku dětských
hřišť a sportovišť v městské části.

(jam)

Zakoupit a instalovat dva cvičební
prvky bylo možné díky níže uvede-
ným dárcům:
BLK Slavia spolek, Kominictví Šalou-
nová, Česká Spořitelna, a. s.
Fyzické osoby:
Ivan Balšán, Tomáš Bartek, rodina
Ciniburkova, MUDr. Václav Čmalin-
ský, Jana Dvořáková, manželé Fi-
alovi, Míla Hartmanová, Ing. Mirek
Hrdina, MUDr. Jan Kaufman, Jana
Kottová, Jitka Krátká, Mgr. Mária
Křepelková, rodina Mamicova, rodi-
na Pangrácova, manželé Raškovi,
Jana Roe, Martin Skřipský, Lucie
Svobodová, JUDr. Ingrid Švecová,
manželé Zelenkovi
MČ Praha 14 a o. s. Starý Hloubě-
tín srdečně děkují všem dárcům,
ať už podle svých možností daro-
vali 20 tisíc, nebo třeba 500 korun.

„Jsem rád, že se spolupráce mezi
radnicí a místní komunitou osvědčila,“

říká místostarosta Aleš Kuda.
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Aktuality

Zajímavý prvek rozšířil před prázdni-
nami nabídku dětského hřiště
v areálu Jahody ve Vybíralově ulici.
Nový vodotrysk, který má v letních
parnech zpříjemnit dětské hry, si už
oblíbily zejména menší děti. Rozpra-
šovač „mlží“ automaticky v horkém
počasí a v provozu je denně od 10 do
18 hodin. Vodní hrátky si děti mohou

užívat ve dvacetiminutových interva-
lech vždy po dobu dvou minut. „Je to
skvělý nápad, když se vodotrysk popr-
vé spustil, trochu mě to vylekalo, ale
jinak je to příjemné zpestření a hlav-
ně ochlazení v tropických vedrech.
A děti se u toho vyřádí,“ pochvalovala
si na hřišti jedna z maminek.

(jam)

PŘEDŠKOLÁCI 
HLEDALI POKLAD
PERMONÍKŮ
Zajímavou akci pro své předškoláky
připravila na začátku června MŠ Slu-
níčko společně se spisovatelkou
a ilustrátorkou Andreou Popprovou.
Setkání nad pohádkovými knihami
se konalo v Galerii 14 a dětem při-
neslo vedle pobavení i řadu nových
poznatků. Povídalo se o tom, jak

vzniká kniha a co všechno se musí
stát, než se autorský nápad dostane
do knihoven v dětských pokojích. Aby
ale toho učení nebylo až příliš, při-
pravily si paní učitelky pro děti i pře-
kvapení. A protože je poslední kniha
Andrey Popprové o permonících, če-
kalo na děti v podzemí. Samozřejmě
pomyslném, schovaném pod stoly
galerie. Za cestu do jeskyně tam ti
odvážní, což se ukázali všichni, našli
poklad, a tak nakonec každý odchá-
zel s blyštivým drahokamem a krás-
nými zážitky. (jam)

PSÍ LOUKA LEHOVEC
Psí louka v Kukelské ulici na Lehovci
už slouží pejskařům. Novinka nabízí
celkem 9 akátových prvků pro výcvik
kynologické disciplíny agility i další
potřebný mobiliář. (jam)

LETNÍ OSVĚŽENÍ PRO NEJMENŠÍ

F
o

to
: 

REKONSTRUKCE
VÝTAHU NA ÚŘADĚ
Vážení občané, dovolujeme
si oznámit, že v termínu
od 30. 6. 2014 probíhá vbu-
dově č. p. 1073 plánovaná
rekonstrukce výtahu. Tímto dnem za-
počne úplná odstávka výtahu, která
bude trvat do 4. 8. 2014 včetně. Pro
jednání občanů se sníženou mobilitou
s úředníky bude po dobu rekonstrukce
vyčleněna bezbariérová místnost číslo
04 v přízemí budovy č. p. 1073, případ-
ně  místnost číslo 014 v budově č. p.
1072. Pro přivolání patřičného úředníka
využijte, prosím, služby ve vrátnici. Ta
na vyzvání dotyčného pracovníka přivolá
k jednání. Omlouváme se za způsobené
komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Luděk Lisý, 
tajemník ÚMČ Praha 14

REGINA 92,6 FM VÁS
ZVE DO LETNÍHO KINA
Již podvanácté se mohou v létě těšit mi-
lovníci filmů na letní kino v rámci tradič-
ního Karlínského filmového léta. To letos
odstartovalo 18. června a divákům opět
slibuje přehlídku nejlepších a nejzajíma-
vějších filmů, které aktuálně nabízí dis-
tribuce v ČR. Více o programu najdete na
www.rozhlas.cz/regina/aktualne.
Letní kino Regina v krásném parkovém
areálu Českého rozhlasu Regina

v Hybešově ulici bude otevřeno až do
13. září. V červenci začínají představe-
ní ve 21.30 hod., v srpnu vždy ve 20.30
a v září již od 20.00 hod. Vstupné je
symbolické – pouze 50 Kč, a tak se ur-
čitě vyplatí přijít s předstihem a vybrat
si co nejlepší místo. Zajímavou přehlíd-
ku aktuální i klasické filmové tvorby vy-
sílá Český rozhlas Regina jako nad-
stavbu svého každodenního vysílání.
Aktuální program najdete též na
webu regina.rozhlas.cz nebo na face-
bookovém profilu radio.regina.

(red)

PRAHA 14 OCENILA
NEJLEPŠÍ UČITELE
Nejoblíbenější učitelé ze základních
škol v Praze 14 získali na konci červ-
na od zástupců městské části tradič-
ní ocenění v anketě Zlatý Ámos.
Ocenění získali: Mgr. Jana Bartáková,
ZŠ Chvaletická; Mgr. Jaromír Horníček,
ZŠ Hloubětínská; Mgr. Miroslav Ferkl,
ZŠ Gen. Janouška; Mg. Jiří Weiser,
ZŠ Bří Venclíků; Miroslava Znamenáč-
ková, ZŠ Šimanovská a RNDr. Dagmar
Reichlová, ZŠ Vybíralova.             (red)
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ŽIJETE NA ČERNÉM MOSTĚ, KDE
BYDLÍ CELKEM DOST VOZÍČKÁŘŮ...
CO VÁM TU VYHOVUJE A CO TU
NAOPAK CHYBÍ? 
Samozřejmě nemůžu mluvit za všech-
ny vozíčkáře. Mně se na Černém Mostě
žije dobře. Metro je relativně blízko, sa-
mozřejmě podle toho, kde na „Čerňá-
ku“ bydlíte. Terén je relativně kopcovitý,
což může způsobit problémy zejména
lidem, kteří se pohybují na mechanic-
kém vozíku. Úroveň služeb je dobrá.
Jenom bych ocenil knihkupectví s bo-
hatším výběrem knih, za kvalitní litera-
turou stále musím vyrážet do centra.

ZABÝVÁTE SE AKTIVNĚ ŘEŠENÍM
PROBLÉMŮ S BARIÉRAMI? 
JAK VNÍMÁTE PŘÍSTUP MĚSTSKÉ
ČÁSTI K TÉTO PROBLEMATICE?
Jezdím na elektrickém invalidním vozí-
ku, a co se týká pohybu v okolí mého
bydliště, žádné výrazné problémy ne-
pociťuji. Jen když více nasněží, to se si-
tuace dramaticky mění. Ovšem nejsem
si jist, zda může městská část rychlost
odklízení sněhu nějak ovlivnit, nebo je
to věc řízená nějak centrálně.

VNÍMÁTE I JINÉ BARIÉRY NEŽ TY,
ŘEKNĚME, TECHNICKÉ? 
JAKÉ TO JE VE SKUTEČNOSTI
TŘEBA SE SHÁNĚNÍM PRÁCE?
Situace v dopravě se určitě zlepšuje.
Ovšem k opravdovému zlomu podle
mého názoru dojde, až bude povrchová
doprava zcela bezbariérová. Na rozdíl od
zpřístupnění všech stanic metra to po-
važuji za finančně reálné. Bariéry na
trhu práce tvoří jak zaměstnavatelé, tak
sami lidé s hendikepem. Motivovaných
lidí s hendikepem s náležitou kvalifikací
je stále málo. To se snaží změnit náš
vzdělávací projekt STUDEO, který s pod-
porou evropských strukturálních fondů
realizujeme v Jedličkově ústavu. Cílem
je prostřednictvím kvalitního vzdělání
zvýšit šance hendikepovaných uplat-
nit se na trhu práce.

JE SPEAKEREM A JEDNÍM ZE ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ DNES JIŽ LEGENDÁRNÍ
KAPELY THE TAP TAP, KTERÁ V POLOVINĚ ČERVNA ROZTANČILA I SÍDLIŠTĚ
NA ČERNÉM MOSTĚ. PŘEDEVŠÍM JE TO ALE NEÚNAVNÝ BOJOVNÍK ZA
ZLEPŠENÍ POZICE HENDIKEPOVANÝCH NA TRHU PRÁCE. SÁM ODMÍTÁ
AUTOMATICKOU SHOVÍVAVOST VŮČI LIDEM S HENDIKEPEM A ŘEŠENÍ VIDÍ
MIMO JINÉ V ČERNÉM HUMORU. „KDYŽ SE MŮŽEME SPOLEČNĚ ZASMÁT 
NAD DRSNÝMI VTIPY, MŮŽEME SPOLEČNĚ VYŘEŠIT I ZÁVAŽNĚJŠÍ VĚCI,“
ŘÍKÁ USMĚVAVÝ VOZÍČKÁŘ A HUDEBNÍK LÁĎA ANGELOVIČ. 

HUMOR JE SKVĚLÝ 
PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

LÁĎA ANGELOVIČ
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POJĎME K MUZICE. DOSÁHLI JSTE
S KAPELOU TOHO, CO BYLO U ZRO-
DU CELÉ MYŠLENKY THE TAP TAP?
Vzhledem k tomu, že jsme začínali
jako volnočasová aktivita (kroužek)
pro studenty vzdělávající se v Jedlič-
kově ústavu, žádné velké plány jsme
na začátku neměli. 
Nyní je naším velkým snem přesu-
nout náš vzdělávací projekt STUDEO
do nové budovy, která by měla vznik-
nout jako dostavba Jedličkova ústavu.
Na realizaci tohoto projektu sháníme
peníze prostřednictvím celonárodní
sbírky v rámci turné TAP TAP NA-
ČERNO.

JAK VLASTNĚ VZNIKL NÁPAD
„NAČERNO"? MYSLÍTE, ŽE TATO
KOMBINACE MŮŽE BÝT CESTOU
K INTEGRACI HENDIKEPOVANÝCH?
Ta základní idea napadla kapelníka Ši-
mona Ornesta a našeho grafika Honzu
Augustu. Humor, kterým se v kapele
častujeme, je někdy velmi černý, po-
dobně jako humor časopisu SORRY.
A protože víme, že humor je skvělý
prostředek komunikace, rozhodli jsme
se podpořit naši celonárodní sbírku
právě putovní výstavou černého humo-
ru. Jde o vtipy o lidech s hendikepem,
které jsou mnohdy dost drsné, a jejich
autory jsou právě tvůrci ze SORRY.

DNES UŽ PATŘÍTE MEZI ZNÁMÉ
TVÁŘE, STÁVÁ SE VÁM, ŽE VÁS
SOUSEDÉ Z OKOLÍ ZDRAVÍ? 
Ano, stává se to. A je to důkaz toho, že
to, co v Tap Tapu děláme, děláme dobře.

KDE S KAPELOU ZKOUŠÍTE A KOLIK
ČASU VÁM TAP TAP ZABÍRÁ? JAKÉ
MÁTE S KAPELOU PLÁNY DO
BUDOUCNA?
Zkoušíme dvakrát týdně v domově mlá-
deže Tap v Jedličkově ústavu. Já mám
určitou úlevu, abych zvládal skloubit Tap
Tap a školu. Jinak musím říct, že když se
nahromadí koncerty, je to full-time job.

JAK SE VÁM HRÁLO NA
PLECHÁRNĚ, PÁR MINUT OD
DOMOVA? JAK VNÍMÁTE TENTO
PROSTOR JAKO TAKOVÝ?
Je skvělé, když lidé, kteří nežijí zrov-
na někde v centru, mají možnost zajít
si i někam jinam než do „nákupáku“.

CO VY OSOBNĚ CÍTÍTE Z POJMŮ, JAKO
JE INTEGRACE, ZE SOUČASNÉHO
PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI
K HENDIKEPOVANÝM?
Integrace je jistě dobrá věc, ale je
potřeba dobře zhodnotit, jaký druh
integrace je pro koho vhodný. Umís-
tění žáka s hendikepem do normální
školy ještě neznamená jeho integra-
ci. Integrace předpokládá plné zapo-
jení do kolektivu. To vám jen bezbari-
érová budova nezajistí.

JAKÉ JSOU SKUTEČNÉ POTŘEBY
VOZÍČKÁŘE V PRAZE?
Dvě věci: kompletně bezbariérová
doprava, tedy zejména ta povrchová,
a lépe přístupné budovy úřadů a dalších
institucí a třeba i knihoven a podobně.
Pak budu v klidu. 

(jam)

Rozhovor

THE TAP TAP
Kapela The Tap Tap je kapela slože-
ná z tělesně postižených studentů
a absolventů škol pražského Jedlič-
kova ústavu. Kapelu v roce 1998 za-
ložil a dodnes vede Šimon Ornest.
The Tap Tap pravidelně vystupuje
na českých festivalech (Rock for
People, Mezi ploty, Trutnov Open
Air Music Festival) a v zahraničí 
(v roce 2012 na LOH v Londýně, dále
také v Moskvě a v předchozích le-
tech v Madridu, Varšavě, Bruselu).

Mezi poslední velké úspěchy kapely
patří například vystoupení na Praž-
ském jaru, uspořádání 1. ročníku
festivalu Pojď dál nebo nevídané
charitativní akce (paralelně konaných
koncertů v Praze, Brně a Ostravě)
– Koncertu proti konci světa. Dále
také již třetí ročník Mikulášské
v Opeře, která byla také vysílaná
v přímém přenosu na ČT2 a ČRo2.

V současné době The Tap Tap chystá
turné spojené s výstavou černého
humoru na téma hendikepovaní.
Mimo to The Tap Tap dále pokračuje
v rozvoji multifunkčního bezbariéro-
vého vzdělávacího centra – STUDEO.

SBÍRKU MŮŽETE PODPOŘIT I VY.

V případě zájmu můžete posílat
dárcovské sms za 30 Kč 
– stačí odeslat DMS SBIRKAJUS
na číslo 87 777.

Chcete-li sbírku podpořit celoročně,
odešlete DMS ROK SBIRKAJUS na
stejné číslo a přispějete 12x 30 Kč.

Více o sbírce na www.sbirkajus.cz.

Láďa Angelovič s kapelníkem The Tap Tap Šimonem Ornestem  (uprostřed) a ředitelem 

Prahy 14 kulturní Davidem  Kašparem při zahájení výstavy černého humoru na Plechárně. 
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Lidem z okolí kostela svatého Barto-
loměje vadí zejména dlouhá léta
chátrající objekt, který před časem
získal nového vlastníka, a také sou-
časný stav dnes nevyužívané plochy
mezi Broumarskou ulicí a břehem
Kyjského rybníka.

HLEDÁNÍ VHODNÉHO ŘEŠENÍ
„Jde o složité území, ale snažíme se
najít pro ně vhodné řešení,“ vysvětluje
starosta MČ Praha 14 Radek Vondra.
O tom, že nejde o snadné řešení, svědčí
i dva pokusy předchozího vedení radni-
ce, které se pokoušelo prodat části po-
zemků pro převážně bytové domy. Tak
hustá zástavba by jistě negativně ovliv-
nila blízké okolí i celkový vzhled lokali-
ty. Proto proti ní protestovaly občanské
iniciativy a prodej se neuskutečnil.
Nyní městská část zapojila do plánová-
ní budoucnosti tohoto prostoru veřej-
nost a výsledkem je plán na úpravy

části plochy při jižním břehu rybníka.
Vzniknout by tu měl park pro veřejnost,
respektive rekreační zóna. „Vzhledem
k rozloze dotčeného území a nutnosti
zajistit i údržbu parkových ploch plánu-
jeme tyto úpravy pouze na části po-
zemků. Zbylé pozemky můžeme do bu-
doucna uvolnit pro výstavbu. Rozhodně
si ale jako zástupci městské části pečli-
vě ohlídáme, aby zde nedošlo k předi-
menzované nebo jinak necitlivé výstav-
bě,“ dodal starosta Vondra. Zvolený
postup posvětila z odborného hlediska
komise územního rozvoje MČ Praha 14,
Institut rozvoje města Magistrátu hlav-
ního města i architekti městské části.

ZÁSTAVBA S CITEM PRO LOKALITU
Aby se neopakovala situace z předcho-
zích let a území nebylo přetíženo ne-
vhodnou výstavbou, zadala radnice
zpracování veřejné architektonické
soutěže. Jejím vítězem se stal ateliér

architekta Hlaváčka. Ten navrhuje zá-
stavbu dvoupodlažními domy a ob-
chodním parterem podle Broumarské
ulice. Směrem k rybníku pak bude za-
chována a revitalizována oddychová
plocha zeleně, dle přání obyvatel bez
obslužných staveb. V tuto chvíli jde jen
o první návrh architektů, jak danou plo-
chu využít. Zda a případně v jakém roz-
sahu bude realizován, záleží na projed-

nání s veřejností a na rozhodnutí
budoucích zastupitelů MČ. Nyní je cí-
lem zejména zpracovat kvalitní podkla-
dy pro jejich rozhodování.
Radnice zároveň intenzivně jedná s ma-
jitelem pozemků bývalého Telecomu, fir-
mou Gammatel. Ta chce budovy zbourat
a vybudovat na jejich místě řadové domy
a také supermarket. „Možnosti radnice
zasáhnout do soukromého projektu jsou
omezené, nicméně usilujeme o nižší
hustotu zástavby. Obchody v této části
Kyjí chybí, budeme se snažit dosáhnout
dohody na tom, aby Gammatel postavil
menší městský obchod s kvalitně zpra-
covanou fasádou, která by negativně ne-
ovlivnila vzhled náměstí a okolí naší
nejvýznamnější památky,“ vysvětluje
starosta Vondra s tím, že v připravované
studii budou zohledněny i názory veřej-
nosti.

PŘIDEJTE SVŮJ NÁZOR
V průběhu prázdnin proběhne ve Sta-
rých Kyjích tazatelské šetření, které
bude zjišťovat přání, potřeby a názory
veřejnosti. Na ně pak naváže 10. září
veřejné projednání předkládané stu-
die, spojené s plánovacím worksho-
pem ve stanu umístěném přímo na
dotčených pozemcích. Zájemci se při
této příležitosti formou komentované
procházky budou moci seznámit
s řešenými problémy. Architekti je na
místě seznámí se studií a jejími do-
pady. Budou představeny výstupy
z dotazníkového šetření a bude také
uskutečněn další sběr názorů. Všich-
ni občané jsou srdečně zváni.

(jam)

Projekty

ARCHITEKTI V SOUTĚŽI NAVRHLI,
JAK ROZVÍJET STARÉ KYJE
ROMÁNSKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KYJÍCH JE NEJEN NEJSTARŠÍ
STAVBOU V MĚSTSKÉ ČÁSTI, ALE TAKÉ JEDNÍM ZE SYMBOLŮ PRAHY 14. O TO
VÍCE ZEJMÉNA MÍSTNÍ OBYVATELE TRÁPÍ NEUTĚŠENÝ VZHLED JEHO BEZ-
PROSTŘEDNÍHO OKOLÍ, KDE JIŽ LÉTA CHÁTRÁ OBJEKT NĚKDEJŠÍHO ČESKÉ-
HO TELECOMU. NYNÍ SE ZDÁ, ŽE SE TATO SITUACE MĚNÍ K LEPŠÍMU.

„Možnosti radnice zasáhnout do 
soukromého majetku jsou omezené,“ 

vysvětluje starosta Vondra.
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DVANÁCTIMETROVOU DŘEVĚNOU
STAVBU UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE
ARCHITEKTA MARTINA RAJNIŠE
DOKONČILI V RÁMCI
PLÁNOVANÉHO WORKSHOPU
STUDENTI ZE TŘÍ
ARCHITEKTONICKÝCH FAKULT.
STAVBA, KTERÁ JE ČÁSTEČNĚ
I MODELEM BUDOUCÍ ROZHLEDNY
DOUBRAVKA, OZDOBILA JIŽNÍ
BŘEH KYJSKÉHO RYBNÍKA.
A PŘESTOŽE JI JEJÍ TVŮRCI JIŽ
PRACOVNĚ NAZVALI ARTEFAKTEM,
NYNÍ HLEDÁ SVÉ NOVÉ JMÉNO. 

Na samotné stavbě pracovali studenti
pod dohledem autora návrhu, archi-
tekta Martina Rajniše, celé dva týdny.
Výsledkem je monument, který oživí
plochu právě vznikající rekreační zóny.
Jsem moc rád, že zde mohu společ-
ně s vámi oslavit vznik této jedinečné
stavby. Jen o kousek dál, na hřebenu
Čihadel by podle tohoto modelu měla
vyrůst nová rozhledna. A přestože to
zatím nemohu slíbit, jsem optimista
a věřím tomu, že by to mohlo být už
příští rok,“ prohlásil starosta Pra-
hy 14 Radek Vondra z improvizované-
ho pódia přímo pod obloukem „arte-
faktu“. A právě tento název by podle
svých slov rád změnil. „To slovo mi
přijde ošklivé, proto se obracím na

vás, občany Prahy 14, abychom se
společně zamysleli a dali této krásné
stavbě nové, výstižné jméno,“ dodal
starosta v příjemné atmosféře slav-
nosti k dokončení stavby.
Té předcházel vznik architektonické
hutě. Přímo na břehu rybníka vyrostlo
improvizované zázemí včetně „polní
kuchyně“, přístaviště pro malou pla-
chetnici a samozřejmě i dílny pro pří-
pravu stavebního materiálu. Kon-
strukce se pomalu, ale jistě šplhala
k nebi a budila stále větší a větší zá-
jem místních kolemjdoucích, rybářů

i pejskařů. A právě místním, ale také
návštěvníkům městské části patřil ví-
kend od 20. do 22. června. 
Pro návštěvníky byl připraven zajíma-
vý program workshopů, gril i točené
pivo a limo. V neděli, kdy program
vrcholil, se pak mohli přítomní sami
přesvědčit o tom, že dřevo je skuteč-
ným stavebním materiálem. Soutěž
o libovolnou konstrukci z připravené-
ho materiálu a plastových spojek si
nakonec vyzkoušelo hned několik ro-
dičů s dětmi. „Musím poblahopřát
všem mladým konstruktérům. To, co
jste tady vytvořili, je krásné, je to
přesně ten směr, který v architektuře
vidím i já sám,“ vzkázal soutěžícím
architekt Rajniš. A protože měla kaž-
dá ze staveb něco do sebe, rozhodl se
nakonec jeho tým pro ocenění všech
účastníků. Pohodové odpoledne na-
konec vyvrcholilo příjemným podve-
čerem v dobré náladě za zvuku hudby
a vůně grilovaného masa.

(jam)

Reportáž

NOVÁ STAVBA V KYJÍCH
ČEKÁ NA SVÉ JMÉNO

Pojmenujte novou skulpturu právě
vy! Stačí, abyste do 31. 8. poslali
svůj návrh pojmenování na e-mail
soutez.rozhledna@post.cz, a váš
návrh bude zařazen do soutěže. Ta
vyvrcholí v září na facebooku Pra-
hy 14, kde budou od září zveřejněny
všechny návrhy. Vítězem se stane
ten, který obdrží nejvíce „liků“.
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V návaznosti na březnové veřejné pro-
jednávání informujeme o rozhodnutí
Rady městské části Prahy 14 (RMČ) ve
věci bytové zástavby v ulici Bryksova
připravované společností Canaba De-
velopment, s. r. o. Ohledně tohoto pro-
jektu proběhlo v posledních měsících
ověřování možností dalšího postupu
městské části (MČ) tak, aby byly zo-
hledněny názory veřejnosti – včetně
nesouhlasu s provedenou úpravou
směrné části územního plánu (koefici-
entů). V této věci RMČ přijala na červ-
nových jednáních dvě usnesení.
Revokovala souhlas s úpravou koeficien-
tů a požaduje projednání regulativů pro-
storového uspořádání záměru jako změ-
nu územního plánu dle § 188 odstavec 3

stavebního zákona – formou opatření
obecné povahy, ve smyslu judikátu Nej-
vyššího správního soudu v Brně.  MČ je
i v případě podání podnětu na úpravu
regulativů územního plánu třetím sub-
jektem povinna tento podnět postoupit
pořizovateli územního plánu, to jest Ma-
gistrátu hlavního města Prahy – odboru
stavebnímu a územního plánu s vyjá-
dřením MČ k rozhodnutí o provedení
úpravy. Takový podnět nelze nepředat.
Paragraf 188 odstavec 4 stavebního
zákona znamená, že MČ požaduje ni-
koliv zkrácené řízení dle stávajícího po-
stupu při pořizování směrných prvků,
ale plné projednání jako při změnách
územního plánu – tj. cca dvouletý
proces, kdy se k projednávané změně

může vyjádřit veřejnost, občanská
sdružení či další subjekty na základě
oznámení veřejnou vyhláškou.
Druhé usnesení RMČ se týká nesouhla-
su s předloženou Dokumentací pro
územní řízení na umístění stavby (DUR)
společnosti Canaba, kde MČ požaduje
předloženou dokumentaci upravit pro
soulad se závaznou částí územního plá-
nu s ohledem na výše uvedené.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek
v soukromém vlastnictví, lze předpoklá-
dat, že vlastník bude i do budoucna při-
cházet s návrhy pro zástavbu. Územní
plán dlouhodobě zmíněný pozemek jasně
definuje jako prostor určený pro zástavbu
ve funkční ploše všeobecně smíšené (SV)
a čistě obytné (OB).  (red)

Zpráva o výsledcích ankety k ověře-
ní problémů z Dětského fóra Pra-
ha 14 v roce 2014
Cílem ankety bylo ověřit problémy
definované na Dětském fóru, které
proběhlo 9. 4., a získat podklady pro
komunitní plán Zdravé městské části.
Ankety se zúčastnilo 978 responden-
tů, lístky byly rozdány 2 000 žákům,
distribuce probíhala v mateřských,
základních a vybraných středních ško-
lách, dále byly sběrné boxy s anketními
lístky umístěny v pobočkách měst-
ských knihoven. Hlasovalo téměř 
33 % dětí.

Zpráva o výsledcích ankety k ověření
problémů z Fóra Zdravé městské
části Praha 14 v roce 2014
Cílem ankety bylo ověřit problémy defi-
nované veřejností na Fóru Zdravé měst-
ské části, které se konalo 16. 4. 2014,
a získat podklady pro komunitní plán
Zdravé městské části. Ověřené problé-
my budou podkladem pro aktualizaci
komunitního plánu Zdravé městské
části. Ankety se zúčastnilo 984 osob,
což jsou cca 3 % občanů městské části.

Z problémů definovaných na Fóru
Zdravé městské části vzešlo letos
7 ověřených problémů:
Propojit sousední městské části pro pěší
a cyklisty, vybudovat chybějící přechody;
vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro vě-
kovou kategorii 15+ prostřednictvím in-

formačních kanálů městské části; řešit
nevyhovující stav koryta Rokytky – proti-
povodňová opatření; opravit a rekonstru-
ovat veřejné sídlištní prostory; zřídit ma-
teřskou školu v Hostavicích a Kyjích – Na
Hutích; obnovit linku autobusu č. 186
v původním rozsahu (Černý Most – ná-
draží Holešovice); kultivovat přístupové
cesty ke Kyjskému rybníku.

Z Dětského fóra vzešlo devět ná-
sledujících problémů ověřených
anketou:
Chybí koupaliště; bezpečnost po setmě-
ní; úprava centrálního parku – rozší-
ření, více zeleně; hřiště pro teenagery
s lavičkami pro mladé; vybudování

in-line stezky; výběr ze dvou jídel ve
školních jídelnách; více spojů auto-
busu č. 110 ve špičce; zvýraznění
přechodů pro chodce v ulici Vybíralo-
va a Bryksova; chybí tělocvična
v ZŠ Šimanovská.

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci
Koncepce rozvoje dětských hřišť
a sportovišť včetně akčního plánu na
období 2014–2015.
Současně zhodnotilo akční plán roz-
voje dětských hřišť 2012–2013. Pro
rok 2014 je plánováno rozšíření DH
Vidlák o tři herní prvky a oplocení,
rozšíření DH Jiráskův park o pět her-
ních prvků a vybudování dětského
hřiště Rožmberská na místě původní-
ho. V roce 2014 doje ke kompletní re-
vitalizaci nevyužitého prostoru u ulice
Vizírská s parkovými úpravami a DH
pro věkovou skupinu 2–5 a 6–12 let
a také realizace Fitness Klánovická
ve spolupráci s místní komunitou
(červen – červenec 2014). Pro období
2014–2015 je plánováno nové oplocení
areálu skateparku a příprava venkov-
ního workoutu.
V roce 2015 je plánována revitalizace
a rozšíření DH Šromova, dále pak
v rámci revitalizace břehu Kyjského
rybníka vznikne dětské hřiště a spor-
toviště. Na rok 2015 se posouvá ote-
vření DH a sportoviště v ulici Jamská
(důvodem je podané odvolání proti
změně územního plánu).

ZPRÁVY Z RADNICE

INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI V PROJEKTU SPOLEČNOSTI CANABA DEVELOPMENT, S. R. O.



13

Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
NENÍ ROZVOJ 
JAKO ROZVOJ

Když bych se vás zeptala, jak si před-
stavujete rozvoj naší městské části,
asi bych dostala různé odpovědi. Někdo
by chtěl více hřišť, jiný zase parků,
někdo více služeb či lepší parkování. 
V představách architektů, kteří zpra-
covávali Urbanistickou studii pro Pra-
hu 14, je to především více domů. A to
téměř ve všech lokalitách; Jahodnicí
počínaje přes Hostavice a Kyje a Černým
Mostem konče. Zástavbu zakreslili i na
dnes významných zelených plochách,
např. podél Českobrodské, Broumarské,
Vajgarské či Ocelkovy ulice. Největší
„rozvoj“ je naplánován v oblasti Hutí,
kde by mělo vzniknout nové bydlení až
pro 10 tisíc lidí.
Materiál, který byl předložen na červ-
novém zastupitelstvu, měl odpovědět
na to, co by takováto výstavba pro
městskou část znamenala. Nic tako-
vého jsem se v něm ale nedočetla.
Pouze to, kde by se mělo stavět a které
křižovatky bude třeba upravit. Pak
ještě to, že zbytky zeleně budou parkově
upraveny. Nedozvěděla jsem se, s ja-
kým nárůstem dopravy musíme počítat.
Kolik potřebných míst ve školkách
a školách si tato výstavba vyžádá?
Jaké další služby budou potřeba? Ne-
dozvěděla jsem se odpovědi na žádné
tyto důležité otázky. Přesto má být
studie využita jako základní podklad
pro zpracování Metropolitního plánu
a další koncepční dokumenty. Pokud
by se tak stalo, pak už nám nezbývá
než doufat, že alespoň jejich zpraco-
vatelé budou mít trochu rozumu a tyto
podklady bez rozmyslu nepřekreslí.
Naším požadavkem nadále zůstává,
aby takovéto zásadní dokumenty prošly
širokou veřejnou diskuzí. Věřím, že náš
návrh na zveřejnění této studie bude
vyslyšen a všichni se s ní budete před
odesláním na magistrát moci seznámit
a vyjádřit k ní svůj názor a připomínky.
Napište mi na ilona.pickova@zeleni.cz,
jak si další rozvoj Prahy 14 předsta-
vujete vy.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

ČTRNÁCTKA, TA PRAVÁ 
PRO VŠECHNY

Těší nás, že se na nás, vážení občané, ob-
racíte sžádostmi opomoc při řešení vašich
problémů a také s náměty na vylepšení
našeho společného domova. Velmi si vaší
důvěry vážíme. Již nyní pro vás připravujeme
volební program, který kromě našich tra-
dičních témat bude řešit aktuální palčivé
problémy občanů ikvalitní rozvoj Prahy 14.
Všechny projekty, které připravujeme, však
vyžadují odpovídající finanční prostředky
pro jejich realizaci.
Vaše domovy do vašich rukou
Jedním ze způsobů, jak získat potřebné fi-
nance, je prodej optimálního počtu bytů
zmajetku MČ za transparentních podmínek.
Víme, že po této možnosti již dlouho voláte,
a my vám chceme maximálně vyjít vstříc.
Ze získaných prostředků chceme spolu
s využitím dotačních programů financovat
výstavbu domu seniorů, výstavbu nebo re-
konstrukci školky na Jahodnici, výstavbu
komunitního centra vHloubětíně avýstavbu
tělocvičny při ZŠ Šimanovská v Kyjích.
Školka místo Správy majetku Praha 14
Nedostatečný počet míst ve školkách vní-
máme jako velký dluh Prahy 14 vůči ro-
dinám s malými dětmi. Správa majetku
Praha 14, a. s., se sídlem v bývalé školce
v Metujské ulici měla své opodstatnění
v době, kdy spravovala 4 000 bytů. Dnes
se pečuje o pouhou čtvrtinu. Po prodeji
dalších bytů převedeme správu zbylé části
na obstaravatelskou firmu. Nejen že
uspoříme na nákladech za správu bytů
8–10 milionů Kč, ale po nutné rekonstrukci
vrátíme školku původnímu účelu.
Zeleň u Kyjského rybníka i pro příští
generace
Aktuální vedení radnice před minulými
volbami slibovalo, že zachová přírodu
okolo Kyjského rybníka. Po volbách je
všechno jinak. Dnes dokonce leží na stole
plány na její zastavění. Takové počínání
neschvalujeme a nesmíme dopustit. Na-
místo toho chceme oblast zvelebit a zřídit
zde skutečnou zónu odpočinku. 
Máte právo cítit se bezpečněji
V současné době pravidla bohužel na-
hrávají spíše těm, kdo je nedodržují. To
platí nejen v ulicích, ale i v domech. Chce-
me, aby strážníci méně řešili nesprávné

parkování a mnohem aktivněji působili
v ulicích i v domech. Praha 14 se musí
stát bezpečnějším místem pro všechny.
Herny jsou příliš velký hazard 
Zisk z heren jednoduše nestojí za to.
Tato místa přitahují podivné živly a po-
dílejí se na zvyšování kriminality. Životním
i rodinným tragédiím je možné předejít
zrušením heren na našem území. Pra-
ha 14 může prosperovat i bez nich. 
S volebními tématy a programem vás
budeme seznamovat jak prostřednictvím
našich stránek www.odspraha14.cz, tak
s pomocí našich tiskových materiálů.
Již dnes můžete kontaktovat lídra naší
kandidátky Jiřího Zajace na adrese za-
jac@odspraha14.cz.

Vaši zastupitelé za ODS

ABY TU NAŠE DĚTI ŽÍT
CHTĚLY…?

Jednání zastupitelstva naší městské čás-
ti Praha 14 jsou vždy otevřená veřejnosti.
Není příliš mnoho občanů, kteří by tuto
možnost využívali. Je to škoda, protože
poslední jednání v úterý 24. 7. bylo velmi
zajímavé. Přítomní občané měli možnost
vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši,
co si někteří současní zastupitelé pod
slovy „pravidla“ či „slušnost“ představují
v praxi. Zastupitelka Soňa Tománková
hlasovala elektronickým hlasovacím za-
řízením za svého v sále nepřítomného
bratra Vladimíra Tománka. Po upozorně-
ní členky návrhového a volebního výboru
na tento podvod zazněla od S. Tománko-
vé výmluva místo omluvy: „My jsme se
tak domluvili s bráchou…!“ Nu, lidé se
vzájemně domlouvají na lecčem, někteří
i na podvádění. Takové jednání však bu-
doucím voličům cosi napovídá o chara-
kteru člověka. Podle činů poznáte je! Pa-
radoxem je, že u většiny ostatních
hlasování se oba raději zdrželi a svůj byť
negativní názor ani neprojevili. A tak zů-
stala bez jejich podpory potřebná zásadní
rekonstrukce školního hřiště ZŠ Generá-
la Janouška a i další důležitá hlasování.
Pan V. Tománek se hlásí ke hnutí ANO
pana Andreje Babiše. Nelze než panu
Babišovi přát větší štěstí při výběru kan-
didátů pro podzimní komunální volby.

Tomáš Velík, NEZ, člen KZ TOP 09
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Naše školy

BAREVNÝ SVĚT NA TALÍŘI
OCHUTNÁVKY JÍDEL Z CELÉHO
SVĚTA PŘIPRAVILA V RÁMCI
PROJEKTU NAZVANÉHO BAREVNÝ
SVĚT NA TALÍŘI PRO SVÉ ŽÁKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VYBÍRALOVA 968.

„Naše mateřská škola pokračuje
i nadále v pěstování zdravých návyků
u dětí, a to včetně zdravého stravová-
ní. V důsledku rozšíření naší MŠ o de-
tašované pracoviště a díky zřizovateli,
který nám částečně zmodernizoval
a dovybavil kuchyni konvektomatem,
můžeme pro naše děti připravovat
ještě zdravější a chutnější jídla podle
nejnovějších trendů,“ popsala ředitel-
ka školky Nina Vatolinová.
A protože tu v kolektivu mají i děti ji-
ných národností, rozhodli se v rámci
multikulturní výchovy, která je sou-
částí Školního vzdělávacího progra-
mu „Barevný svět“, že  v průběhu
každého pololetí zařadí do  jídelníčku
mezinárodní kuchyni.
A to na jeden celý měsíc. Každý týden
v tomto měsíci byl vyhrazen jiné svě-
tové kuchyni. V každém týdnu se pak

vařila 2–3 hlavní jídla, polévka a něko-
lik svačin z této konkrétní kuchyně.
Děti měly možnost ochutnat dobroty
z Francie, Itálie, Řecka, Slovenska,
Španělska a dalších zemí. Zajímavý
projekt dostal jméno „Barevný svět
na talíři“. A jak se zdá z ohlasů, děti
i rodiče jsou spokojeni a tyto postupné

změny přivítají, neboť zdravá a pestrá
strava je součástí zdravého životního
stylu.
Od příštího školního roku 2014/2015
otevírá MŠ 2 nové třídy v detašova-
ném pracovišti Vybíralova 969. Stále
tak můžete využít volných míst.

(dm)

MĚSTSKÁ ČÁST PODPORUJE 
NADANÉ I ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 SE
ROZHODLA ROZŠÍŘIT ODBORNÉ
SLUŽBY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
A PILOTNĚ VYTVOŘIT PROGRAM,
KTERÝ BY POMÁHAL DĚTEM
ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLU LÉPE.

Proto se ve školním roce 2013/2014
rozběhl projekt „Podpora žáků zá-
kladních škol Prahy 14“ financovaný
za podpory Evropského sociálního
fondu z Operačního programu Praha
– Adaptabilita.
Obecným cílem projektu je poskyt-
nout individuální i skupinovou podpo-
ru žákům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Do této skupiny patří
děti nadané, děti se zdravotním zne-
výhodněním, děti s poruchami učení,
se sociokulturním znevýhodněním
atd. Tato skupina dětí se vyskytuje
téměř na každé základní škole. 

Co si můžeme představit pod individuální
či skupinovou podporou? Je to odborné
poradenství, jsou to konzultace, metodic-
ká podpora, nápravy, vypracování škol-
ních individuálních vzdělávacích plánů,
skupinové nebo individuální doučování
žáků, dále využívání asistentů pedagoga
ve třídách se skupinami žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, aby jim byl
umožněn individualizovaný přístup. Tuto
podporu poskytuje Školní poradenské
pracoviště, které je umístěno na Základ-
ní škole Generála Janouška. Působí
v něm čtyři speciální pedagožky, jedna
psycholožka, sociální pracovnice a dvě
asistentky pedagoga. (dm)

Projekt „Podpora žáků základních

škol Prahy 14“ realizuje MČ Praha 14

v partnerství se Základní školou Ge-

nerála Janouška od 1. července

2013. Realizace projektu bude ukon-

čena 28. února 2015. Očekáváme, že

tímto projektem bude podpořeno

350 žáků a pomůžeme jim k lepším

školním výsledkům.
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM

POZOR! 
ZMĚNA KONTAKTU!

Správné odpovědi 

posílejte s vaší adresou 

a telefonem do 15. 8. 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)

Správné řešení 
a výherce 

z minulého čísla:

„HURÁ PRÁZDNINY“
Hana Bartůšková

osmismûrka pro dûti Vyškrtejte správná slova a vyluštěte tajenku.

DORT, HOUSENKA, ŽRALOK, STROM, DEŠTNÍK, 

LABUŤ, BALKON, ŽIRAFA, BONBON, SOPKA.

Vybarvi si obrázek

H E A F A R I Z
H O U S E N K A
D K Í N T S E D
O M O R T S Z K
R K O L A R Z É
T N Ó B N O B L
N Ó K L A B U T
É R O A K P O S
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Teen age area

JAHODY TENTOKRÁT NA PLECHÁRNĚ

TRADIČNÍ „JAHODOVÝ“ FESTIVAL
STRAWBERRY FIELDS LETOS OPĚT
OŽIVIL POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DNY DĚ-
TEM A TEENAGERŮM NA ČERNÉM
MOSTĚ. A OPĚT TO STÁLO ZA TO!
DÍKY SPOLUPRÁCI S PLECHÁRNOU
SE NAVÍC CELÁ AKCE PŘESUNULA
ZE SOUSEDNÍ PLOCHY PŘÍMO DO
AREÁLU A HALY TOHOTO VOLNOČA-
SOVÉHO A KULTURNÍHO CENTRA. 

Že se akce podaří, slibovalo už slunečné
počasí a perfektně připravený rozmanitý
program zábavy i workshopů pro malé
i větší. Velký ohlas sklidily tradiční plac-
ky, které vznikaly v manufaktuře přímo
před zraky dětí. Nejmenší z návštěvníků
ihned obsadili skákací hrad a obří tram-

polínu, odvážnější si vyzkoušeli i horole-
zeckou stěnu. Pro všechny bez rozdílu
věku byl připraven workshop žonglování
s nejrůznějším náčiním, například i s ta-
líři. Fandové výtvarných činností si mohli
vyzkoušet tvorbu komiksů, vyrobit vlastní
samolepky nebo potisk na triko v sí-
totiskové dílně.

MEJDAN V RYTMU RAPU
Prostor dostali u umělci od těch začínají-
cích, kteří se předvedli se svými kapelami,
jako rockoví Cross Station A Worldhood
nebo hiphopoví Cincinati z Černého
Mostu, až po známé rapery z Prago
Union, kteří před pódium přilákali přes
stovku fanoušků hip hopu. V duchu hud-
by a rytmu se neslo i neotřelé hudebně

divadelní představení s loutkami a hra-
jícími trubkami, které pobavilo zejména
menší děti. Nechyběl ani sport. V při-
lehlém skateparku se předvedli kromě
skateboardistů i místní na koloběžkách,
k vidění byly i složité triky a „polety“ vy-
soko nad překážkami. Podtrženo sečte-
no, podařené pohodové odpoledne, které
pobavilo nejen děti, ale také teenagery
a rodiče.                                                  (jam)



Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svépravická/Šestajovická

Zámečnická/Mochovská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská – u č. p. 15

Splavná/Svárovská

Vodňanská/Skorkovská

Zvíkovská/Dářská

Dřítenská/Velkoborská

Šimanovská/Za Školou

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Lásenická/Lipnická

Lipenské náměstí

ST

ČT

ČT 

PÁ

ST

ČT

ST

PÁ

ČT

ST

ČT

PÁ

9. 7.

10. 7.

10. 7.

11. 7.

16. 7.

17. 7.

16. 7.

18. 7.

17. 7.

23. 7.

24. 7.

25. 7.

Lomnická/Zalinská

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Anderleho/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Vašátkova/Dygrýnova

Bryksova/Fejfarova

Bryksova – proti č. p. 949

Mansfeldova/Kučerova

16. 7.

23. 7.

9. 7.

10. 7.

17. 7.

24. 7.

11. 7.

18. 7.

25. 7.

Přistavení VOK ze systému HMP červenec

Mochovská/Zelenečská

Liblická/Klánovická

Želivská/Metujská

Babylonská/Jordánská

Světská/Lipnická

Spolská/Milovská

Vlkovická/Dvořišťská

Kardašovská – u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Jezdovická/Froncova

ST

ČT

ST

ČT

PÁ

ČT

PÁ

ST

PÁ

ČT

13. 8.

14. 8.

20. 8.

14. 8.

15. 8.

21. 8.

22. 8.

27. 8.

29. 8.

28. 8.

Přistavení VOK ze systému HMP srpen

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 červenec

Doubecká/Baštýřská

Ronešova/Volkova

Šromova/Gen. Janouška

Doležalova – chodník proti 1051

Dygrýnova/Breicetlova

Bryksova/Kpt. Stránského

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

18. 8.

11. 8.

12. 8.

25. 8.

19. 8.

13. 8.

26. 8.

20. 8.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 srpen

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
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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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 – 31. července čas

křižovatka Himrova – Generála Janouška

křižovatka Vybíralova – Kapitána Stránského

křižovatka Fejfarova – Bryksova

křižovatka Kučerova – Mansfeldova

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa D – 21. srpna čas

křižovatka Bouřilova – Bojčenkova

křižovatka Volkova – Pospíchalova

křižovatka Vašátkova – Dygrýnova

křižovatka Smikova – Generála Janouška

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

Praha 14 – trasa D – 21. srpna čas

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,
koordinující ukládání odpadů. 
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností.

VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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Krimi

O TOM, ŽE DNEŠNÍ DĚTI ZACHÁZÍ
S INTERNETEM A MOBILNÍMI
TELEFONY TAKŘKA OD PLENEK, SE
JIŽ HODNĚ PÍŠE. LIDEM NAROZENÝM
PO ROCE 1985 SE ČASTO ŘÍKÁ
DIGITÁLNÍ DOMORODCI. TO JSOU TI,
KTEŘÍ SE NARODILI DO SVĚTA
INTERNETU A DIGITÁLNÍCH
TECHNOLOGIÍ, VYRŮSTAJÍ V NĚM
A JE PRO NĚ SAMOZŘEJMOSTÍ. 

Například podle nedávno realizova-
ného průzkumu  společnosti Micro-
soft  je průměrný věk dětí, kdy do-
stávají k dispozici mobilní telefon,
jedenáct let. Některým z modelů
chytrého telefonu jsou vybavovány
už děti při nástupu do první třídy
základní školy, tj. v šesti až sedmi
letech. To přináší řadu výhod, ale
také spoustu nebezpečí.
Pokud se děti dostanou do obdobných
nesnází spojených s internetem či mo-
bilními technologiemi, obrací se nej-
častěji na rodiče a hned na druhém
místě na učitele. Má to jeden háček.
Rodiče a také učitelé, až na ty nejmlad-
ší, vyrostli v době bez internetu a mo-
bilních telefonů. Patří mezi takzvané
digitální přistěhovalce, tedy ty, kteří se
s internetem a ICT začali učit zacházet
až v dospělém věku. Tento svět vnímají
zcela jinak než jejich žáci a není pro ně
stejně přirozený. Dochází tak k parado-
xu, digitální domorodce mají učit a po-
máhat jim digitální přistěhovalci.

ALE JAK JSOU NA TOM VLASTNĚ
ŠKOLY A UČITELÉ? 
Škola by jistě měla pružně reagovat na
měnící se podmínky a zahrnovat nová
témata do výuky i další práce s dětmi.
V případě digitálního světa a bezpeč-
nosti to však nemá úplně jednoduché. 
Od učitelů se stále častěji očekává, že
budou děti v problematice bezpečné-
ho chování na internetu vzdělávat jak
v rámci hodin informatiky, tak i v ji-
ných předmětech. Očekává se, že
v případě potřeby ohroženému dítěti
fundovaně pomohou. Očekává se, že
adekvátně zasáhnou v případě kyber-
šikany a učiní odpovídající opatření, že
si poradí v případě šíření odhalených
fotografií mezi žáky, že si poradí v pří-
padě kybernetického pronásledování
učitele či při odhalení ponižující faleš-

né webové strán-
ky. Na výuku té-
matu internetové
a mobilní
bezpeč-
nosti
dnešní
peda-
gogy
nikdo
nikdy
ne-

při-
pra-
voval,
do-
dnes
není tato proble-
matika zařazena do
odborné přípravy učite-
lů na pedagogických fakultách.

METODIKA CHYBÍ
Pro výuku tématu a prevenci elektro-
nického násilí na dětech nemají
k dispozici téměř žádnou oficiální
metodickou oporu. Téma není až na
drobná ustanovení součástí Rámco-
vého školního programu, podle kte-
rého školy vytvářejí své programy. 
Internetová a mobilní bezpečnost
není součástí současných učebnic.
Pokrokoví učitelé využívají pomůcek
a vyhledávají informace zprostředko-
vávané nejčastěji neziskovými orga-
nizacemi. Učitelé tedy, přestože by se
tématu rádi věnovali, často neví jak.

CO S TÍM?
„Městská část Praha 14 považuje
ochranu a vzdělávání dětí v oblasti
bezpečného užívání internetu a mobil-
ních zařízení za velmi důležitou a aktu-
ální. Proto se rozhodla usilovat o pro-
školení VŠECH učitelů zřizovaných
základních škol. Ve spolupráci s Ná-
rodním centrem bezpečnějšího inter-

netu připravila pro všechny pedagogy
ZŠ Letní školu bezpečného internetu,“

přiblížila místostarostka Lucie Svo-
bodová s tím, že v posledním

srpnovém týdnu absolvují
celé pedagogické kolektivy

semináře zaměřené na
ochranu dětí před rizi-
ky spojenými s uží-
váním internetu
a mobilních telefonů. 
Na semináři učitelé
získají informace

o tom, jaké on-
line služby děti
nejvíce použí-
vají, jak jsou
u nás právně
z a k o t v e n y

elektronické
útoky a kyber-

kriminalita, co je to
kyberšikana, kyber -

grooming, sexting a další ri-
zikové jevy, jak dětem pomoci
těmto jevům předcházet a jak
jim poskytnout první pomoc.

„Nový školní rok zahájí učitelé
vybaveni novými znalostmi a při-

praveni pomoci dětem ohroženým
elektronickými nástrahami. Taková-
to systematická odborná příprava
všech pedagogických pracovníků na
území celé městské části je aktivi-
tou zcela ojedinělou, a městská část
Praha 14 se tím řadí mezi nejpokro-
kovější lokality,“ dodala místosta-
rostka Svobodová. 
Letní škola bezpečného internetu pro
pedagogické kolektivy proběhne
v rámci projektu „Praha 14 bezpečně
online“ zaměřeného na zvyšování
ochrany dětí a mladých lidí před
elektronickým násilím a kyberkrimi-
nalitou. 

PODPOŘTE UČITELE V PREVENCI
ELEKTRONICKÉHO NÁSILÍ! 
Chystá se i seminář pro rodiče a přá-
tele školy s názvem „Facebook a jiné
sítě pro rodiče“, který proběhne dne
16. 10. 2014. Více v dalších číslech
a na www.saferinternet.cz.
Kontakt: Národní centrum bezpečněj-
šího internetu, Jana Brandejsová,
brandejsova@saferinternet.cz

(red)

UČITELÉ V SÍTI
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Seniorpark

CENA MČ PRAHA 14 PRO PANÍ
BOHUMILU RYSOVOU

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ ZA CELOŽI-
VOTNÍ PŘÍNOS SPORTU V MĚSTSKÉ
ČÁSTI ZÍSKALA ROZHODNUTÍM ZA-
STUPITELSTVA KYJSKÁ SENIORKA
PANÍ BOHUMILA RYSOVÁ. RODAČKA
Z JIRÁSKOVY ČTVRTI ZAČÍNALA VE
ZDEJŠÍM SOKOLE A BĚHEM SVÉHO
ŽIVOTA SE VĚNOVALA CVIČENÍ
S DĚTMI, DOSPĚLÝMI I SENIORY.
AKTIVNÍ JE TAKÉ V KLUBU SENIORŮ
MČ PRAHA 14.

„Cvičení je mým celoživotním koníčkem,
začínala jsem jako žákyně. Hřiště Sokola
jsem měla přes ulici a utíkala jsem tam
v každé volné chvilce,“ popisuje rodačka
z Jiráskovy čtvrti, která jako dorostenka
ve čtrnácti letech cvičila i na XI. všeso-
kolském sletu na Strahově. „Byl to ne-
smírný zážitek, který mě utvrdil v tom,
že pohyb je mou láskou na celý život,“
říká dnes paní Bohumila Rysová (*1934). 

VĚRNOST NA CELÝ ŽIVOT
Kyjskému sportu zůstala věrná celý život,
přestože se po zákazu Sokola zdejší tě-
lovýchovná jednota transformovala nejprve
na TJ Laktos Kyje a později, na začátku
devadesátých let na TJ Kyje Praha 14.
„Nejprve jsem pomáhala se cvičením
dětí, hodně zkušeností jsem získala od
tehdejší přísné náčelnice paní Hejnové
a poté od paní Švamberové. Tato generace
sokolských vedoucích mi dala dobré zá-
klady a také nadšení pro tuto práci,“ vy-

světluje paní Rysová, která byla léta za-
městnaná jako administrativní pracovnice
v družstevních svazech.
Později, po absolvování různých kvalifi-
kačních školení a seminářů, se Bohumila
Rysová stala plnohodnotnou cvičitelkou
žactva a později i žen, po odchodu do
důchodu v roce 1990 se stala tajemnicí
TJ Laktos Kyje a současně se plně vě-
novala cvičení s dětmi i dospělými.

POHODOVÁ PARTA AKTIVNÍCH SENIORŮ
„Zkušenosti uplatním dodnes, i když jsem
se musela v praxi naučit, jak pracovat
s počítačem, jak podávat žádosti o grant
a podobně,“ říká sympatická seniorka
a aktivní členka zdejšího klubu seniorů.
Právě tato aktivita dovedla paní Rysovou
až k založení Oddílu zdravotní tělesné
výchovy TJ Kyje. „Ten kolektiv, který se
v oddílu vytvořil, to je nesmírně pohodová
parta, kromě cvičení spolu vyrážíme i za
kulturou, na procházky do přírody a v rám-
ci klubu se věnujeme i různým výtvarným
činnostem. To vše a hlavně kolektiv sa-
motný mě motivuje k tomu, aby cvičení
nebylo stereotypem, protože máme mezi
sebou i cvičence, kterým už je přes osm-
desát let,“ dodává Bohumila Rysová. 

MORÁLNÍ OCENĚNÍ ZA PRÁCI 
PRO DRUHÉ
Právě za celoživotní tělovýchovnou činnost
v městské části bylo zastupitelstvem
schváleno udělení Ceny MČ Praha 14.
„Cenu udělujeme jako morální ocenění
aprojev úcty občanům, jejichž život aaktivity
jsou úzce spjaty s městskou částí. Jsem
přesvědčen, že paní Bohumila Rysová si
toto ocenění plně zasloužila nejen za svou
dřívější činnost, ale i za své současné ak-
tivity, které jsou přínosem pro obec a ze-
jména pro její občany,“ uvedl starosta
Prahy 14 Radek Vondra a přidal gratulaci
za celé vedení městské části.            (jam)

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
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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
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK 

• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK

• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO

• DEPONIE PRAHA 9

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz
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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

Fotografie svého miláčka zasílejte do 31. 7. 2014
na e-mail pesprahy14@praha14.cz
ve formátu jpg. V mailu uveďte své jméno 
a stručný popis vašeho psa.

Vítěz soutěže bude vyhlášen a odměněn na akci
PEStival Prahy 14 aneb „Kdo si hraje, nezlobí…“ 2014. 
Podmínkou pro zařazení do soutěže je účast 

alespoň na jedné lekci Psí školky.
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NEPŘÍZEŇ POČASÍ ODDÁLILA
SLAVNOST NA NOVÉM HŘIŠTI 
OBYVATELÉ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAV-
BY NA JAHODNICI MAJÍ K DISPOZI-
CI NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A UNI-
VERZÁLNÍ SPORTOVIŠTĚ. OBĚ
NOVÉ VOLNOČASOVÉ PLOCHY
MĚLY BÝT SLAVNOSTNĚ OTEVŘE-
NY UŽ KONCEM ČERVNA, SLAV-
NOST ALE ZKOMPLIKOVAL HUSTÝ
DÉŠŤ, PROTO BYLA ODLOŽENA NA
ZÁŘÍ.

Plánované dokončení nového dětského
hřiště u bytového areálu, který staví
společnost Skanska na Jahodnici, stihli
stavebníci v termínu. 
Oslava s bohatým programem pro
děti i rodiče se ale nakonec nekonala,
protože hustě pršelo a promáčené
plochy nedovolovaly uspořádat pláno-
vané soutěže a hry pro návštěvníky.
„Je to škoda, ale nedá se s tím nic
dělat. Počasí zkrátka neporučíme.
Děti ani rodiče z Jahodnice ale roz-
hodně o nic nepřijdou. Už nyní hledá-
me vhodný termín, kdy slavnostní
otevření uspořádáme. Místní i ostatní
občany Prahy 14 budeme včas infor-
movat,“ přislíbil starosta Prahy 14
Radek Vondra s tím, že vzhledem
k prázdninám se slavnost odkládá až
na začátek nového školního roku. 
Hřiště s netradičně pojatými herními
prvky je nicméně otevřeno veřejnosti už
nyní, a děti si tak mohou užívat her už
o prázdninách. 

Hřiště jsou záměrně umístěna na sa-
motný kraj bytového areálu, kde na zá-
stavbu navazují parkové plochy a zeleň.
Díky několika nevysokým valům je dět-
ské hřiště i sportoviště v jeho těsné blíz-
kosti kryté před větrem i hlukem.
„Je to moc hezky udělané, jsem ráda, že
tu takové zázemí je. Určitě tu bude živo,
protože byty tu kupují hlavně mladé rodi-
ny s dětmi, tak už se těším, že se tady
budeme potkávat a děti ze sousedství se
vzájemně poznají,“ pochvalovala si ma-
minka Jitka, která si přišla nové hřiště
vyzkoušet i se tříletým synem Kryšto-
fem. I on se tvářil spokojeně, přestože
byli na hřišti dopoledne sami.

PRVKY PRO MALÉ I VĚTŠÍ 
Ačkoliv je hřiště určeno zejména men-
ším dětem, zabaví i starší školáky. Zají-
mavá je zejména netradičně pojatá le-
zecká stěna, která nabízí i několik
převisů. I další prolézačka připomínající
trychtýř nebo oblíbená lanovka na kraji
hřiště si jistě získá oblibu zdejších dětí. 
Pro mladé i dospělé sportovce je zase
k dispozici oplocená multifunkční plo-
cha pro míčové hry. Ta nabízí moderní
pružný umělý povrch, vestavěné branky
na malou kopanou a basketbalové koše.
Obě hřiště vybudovala na základě do-
hody s městskou částí na svoje ná-
klady společnost Skanska a k dispo-
zici budou nejen obyvatelům bytového
komplexu, ale i všem ostatním lidem
z Jahodnice. 

NOVINKY I V KYJÍCH A HOSTAVICÍCH
Vedle dokončeného hřiště na Jahodnici
se novinek dočkají i děti z Kyjí, kde se
v těchto dnech pracuje na rozšíření
hřiště v Jiráskově parku. Přibude tu
hned pět nových herních prvků, napří-
klad houpadla či kolotoč. 
V plánu je během prázdnin také rozší-
ření dětského hřiště v parku Vidlák
v Hostavicích o tři nové herní prvky.
Na základě veřejného projednání se
pak počítá i s obnovou nefunkčního
dětského hřiště v Rožmberské ulici,
kde by měly být umístěny celkem
čtyři herní prvky. 

(jam)

Nové hřiště na Jahodnici je už nyní k dispozici veřejnosti. Slavnostní otevření včetně doprovodného

programu pro děti i rodiče bylo kvůli počasí odloženo na září.
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PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK

PRAHA 14 MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ČÁST
CELOROČNÍHO PROGRAMU OSLAVY
20LETÉHO VÝROČÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
TÍM ALE OSLAVY JUBILEA NEKONČÍ.
PŘINÁŠÍME VÁM STRUČNÝ PŘEHLED
NEJVĚTŠÍCH PLÁNOVANÝCH AKCÍ. 

Komunitní projekty oživily prostřednic-
tvím sousedských slavností čtvrtě jako
Jahodnice, Hostavice nebo Kyje. Sedm
základních škol se zapojilo do komikso-
vých workshopů, kolektivního bubnová-
ní a společného sportovního svátku –
místní olympiády. 
Ani během léta oslavy neusnou na va-
vřínech. Připravuje se dokumentární
divadlo ze sídliště Černý Most, do kte-
rého se může každý obyvatel ještě za-
pojit a vyprávět tak svůj příběh, a Ple-
chárna se v letním provozu otevře
třeba během série pravidelných hipho-
pových work shopů. Mimo jiné právě
z nich vyroste v září večerní program
sedmého a také posledního ročníku
festivalu o umění ve veřejném prostoru
Street for Art, který od 18. do 24. září
oživí Centrální park u Rajské zahrady.

STOP ZEVLING A JEHO PŘEDVEČER 
Babí léto se na Praze 14 ponese ve
znamení festivalů. V předvečer osmé-
ho ročníku volnočasového a kulturní-
ho festivalu Stop Zevling si můžete
zasportovat na rodinné akci Běh na

Hutích (11. 9. 2014), kde bude mimo
jiné připraven strašidelný okruh vy-
zdobený lampiony i pro nejmenší
účastníky. Černý Most není místo,
kde se zastavil čas. Sídliště žije, dý-
chá a tvoříme v něm kreativní nápady
pro vás – to je motto legendárního
festivalu Stop Zevling (13.–14. 9.
2014), který se letos navíc poprvé
rozrůstá do několika měst najednou,
a to do Prahy, Ostravy a Plzně.

STREET FOR ART – PRVNÍ
KOMUNITNÍ FESTIVAL NAPOSLED 
Sedmý ročník festivalu Street for Art
(18.–24. 9. 2014) se zaměří na lokální
kulturu globálního významu. Letos
s představením všech komunitních pro-
jektů, které proběhly v rámci oslav 20 let
Prahy 14, výstavou a sérií jednorázových
uměleckých odpoledních happeningů
kurátorky Lenky Lindaurové (Cena Jin-
dřicha Chalupeckého) a nečekaným hu-
debním programem zrozeným ze zkuše-
ben a hudebního inkubátoru centra
Plechárna Černý Most, který má na sta-
rost hudebník a producent Martin Hůla.

VYSTOUPÍ NECKÁŘ I „KAŠPÁRCI“ 
Třešinkou na dortu oslav bude velkole-
pý závěrečný koncert Václava Neckáře
s kapelou a dětských oblíbenců skupi-
ny Kašpárek v rohlíku 2. 10. 2014 opět
pod širým nebem v Centrálním parku.
Více informací a možnost, jak se do
oslav ve svých lokalitách MČ Praha 14
zapojit, najdete na webových stránkách
www.praha14kulturni.cz/oslavy. (dm)

Street for Art je festivalem, který vedle umění nabízí i cestu k diskuzi o budoucí podobě města. 

Vloni se konal na nevyužité ploše u stanice metra Černý Most. 

Pomyslnou třešinkou na dortu oslav dvaceti let Prahy 14 bude velký koncert Václava Neckáře.
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PODOLOGIE NOVĚ V HLOUBĚTÍNĚ
PODOEST – PODOLOGICKÉ A ESTE-
TICKÉ CENTRUM OTEVÍRÁ SVÉ DVE-
ŘE V ČERVENCI V HLOUBĚTÍNĚ. NE
KAŽDÝ SI UMÍ PŘEDSTAVIT, CO TO
VLASTNĚ PODOLOGIE JE… 

Podologie je obor, který se komplexně,
tedy mezioborově zabývá nohama.
Do malého centra PODOest, které od
července sídlí ve zdravotnickém zaříze-
ní v ulici Klánovická, můžete přijít
s mnohými problémy, které vás trápí.
Od bolestí chodidel, otlaků až po zarůs-
tající nehty a problémy se zády.
V centru vám poskytnou pečlivou pří-
strojovou pedikúru, která na rozdíl od
té mokré má mnoho výhod a je vhodná
i pro diabetiky. „Při suché přístrojové
pedikúře se totiž neodstraňuje kůže to-
lik jako skalpelem u pedikúry mokré,
a tím pádem má kůže možnost se při-
způsobit a nenarůstá opět rychle zno-
va,“ říká Mgr. Veronika Matulová. Díky
frézkám se obrušuje nejen kůže, ale
i nehty, ty se dají krásně upravit,
a předchází se tak jejich zarůstání.

Dále vám v centru PODOest můžou
aplikovat rovnátka na zarůstající ne-
hty. Mgr. Veronika Matulová má praxi
v orthonyxii, tedy v rovnání nehtů, již
4 roky a její služby vyhledávají lidé
z různých koutů ČR.
Veronika říká: ,,Nejdříve navštivte kvalitní-
ho podologa a až pak jděte na chirurgii.“
Většina problémů s nehty jde řešit nein-
vazivně a nemusí se na chirurgii. Rovnát-
ka na nehty jsou stále málo známá a neví
o nich bohužel ani lékaři. Situace je již
lepší než před pár lety, ale stále je mnoho
těch, kteří pošlou naprosto zbytečně paci-

enty na chirurgii. Rovnátka jsou aparátky,
které se jednoduše připevní na nehet
a učí ho růst správně. Výsledky jsou skvě-
lé a mnoho lidí konečně přestane pro -
blém zarůstání nehtů trápit. V Německu
se tato metoda používá již desetiletí.
Zarůstání nehtů překvapivě často souvisí
se špatným postavením nohy, hlavně se
spadlou klenbou. ,,Proto jsem se rozhod-
la pracovat s přístrojem – podoskopem,“
říká Veronika. Jde o systém PEDIKOM,
pomocí kterého lze vyrobit individuální
vložky do bot. Tyto vložky pomáhají opti-
málně rozložit tlak chodidel. Problémy se
spadlou klenbou se týkají i dětí a je třeba
řešit je co nejdříve, protože s věkem se
všechny problémy zhoršují. Vašim dětem
v centru nabídnou vyšetření nohou, cvi-
čení na nožičky a další odborné rady.
Centrum spolupracuje s lékaři-derma-
tology, dětskými a praktickými lékaři,
neurology, diabetology a také fyziotera-
peuty. „Naším cílem je vybírat spolu-
pracující lékaře velice zodpovědně, aby
se opravdu naplnila vize komplexní
péče,“ říká Veronika Matulová.        (dm)
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POLOLETÍ VE ZNAMENÍ
ZÁBAVY I ŘEŠENÍ

„Při pohledu na souhrn akcí, které se
konaly v prvním pololetí, mohu
s dobrým pocitem konstatovat, že zá-
jem ze strany našich obyvatel o řeše-
ní problémů městské části, ale také
o ryze komunitní setkávání tu je vel-
ký,“ pochvaloval si starosta Radek
Vondra. Podle jeho slov snaha o to,
aby se místní lidé aktivně zapojili do
veřejného dění i řešení budoucnosti
Prahy 14, padla na úrodnou půdu. 
„Myslím, že touto cestou můžeme
skutečně dosáhnout zlepšení, dostát
našemu slibu, že bude naše městská
část místem, kde se dobře žije, mís-
tem, kde má názor obyvatel skuteč-

nou váhu,“ dodal. A nám už nezbývá
než předložit alespoň ve stručnosti
rekapitulaci toho, co se v této oblasti
v prvním pololetí roku 2014 událo.

PLÁNOVÁNÍ ZA VELKÉHO ZÁJMU
MÍSTNÍCH 
Pomyslným startem do roku oslav
dvacátého výročí vzniku MČ Praha 14
bylo veřejné projednání budoucího
využití stadionu v Hloubětíně. O tom,
že jde o téma atraktivní nejen pro
lidi z blízkého okolí, svědčila hojná
účast i následná diskuze. Výsledkem
pak byl slib, že se veřejnosti dosta-
nou veškeré informace o dalším vý-

voji, a také fakt, že připomínky
a podněty, které na setkání zazněly,
budou zapracovány do dalších plánů.
Jen o pár dnů později se kolotoč ve-

Na tradičním Dni Země pořádaném MČ Praha 14 se pravidelně podílejí základní a mateřské školy

i nejrůznější neziskové organizace. 

Komiksový salon oživil náměstí u metra

v Hloubětíně ukázkami prací dětí z našich škol.

PŘES TŘI DESÍTKY AKCÍ A SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ SE KONALY V PRVNÍM
POLOLETÍ TOHOTO ROKU V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 14. AČKOLIV BYLY MNOHÉ Z NICH POŘÁDÁNY PRO ZÁBAVU 
A POSÍLENÍ KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE V MĚSTSKÉ ČÁSTI, ŘEŠILY SE
I ZÁVAŽNĚJŠÍ TÉMATA A BUDOUCÍ ROZVOJ PRAHY 14. 
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řejných projednání přesunul do Kyjí,
kde s občany zástupci městské části
řešili revitalizaci břehu Kyjského
rybníka. I zde byla účast hojná
a místní dostali příležitost hlasovat
o budoucí podobě plánované rekre-
ační zóny. V ten samý den se také
„rozjela“ novinka v podobě první ko-
munitní zahrady, která byla otevřena
v areálu Plechárny na Černém Mos-
tě. Zájemci o pěstování vlastních
plodin si rozebrali připravené pěs-
tební vaky, a kromě společné skalky
tak vznikly improvizované záhonky
s jahodami a dalšími dary přírody.
Součástí akce byl i seminář o kom-
postování, kde se budoucí pěstitelé
dozvěděli mnoho zajímavého.

VÝSTAVBA NA ČERNÉM MOSTĚ
Asi největší zájem veřejnosti podle
předpokladu vzbudilo veřejné pro-
jednání kontroverzního záměru
soukromého investora na výstavbu

v Bryksově ulici. Počet přítomných se
počítal na stovky a halou Plechárny,
kde se setkání konalo, zněla bouřlivá
diskuze. Výsledkem byly konkrétní

podněty, kterými se zabývala Rada
městské části Praha14. Zatím posled-
ním veřejným projednáním první po-
loviny roku bylo setkání v Rožmberské
ulici, kde se řešilo zejména dopravní
zklidnění této kyjské ulice, ale také
další možnosti rozvoje v lokalitě.

ČAS BYL I NA ZÁBAVU A SPORT
Od závažných témat si obyvatelé
Prahy 14 mohli odpočinout na řadě
drobných i větších akcí, jako byly
různé sportovní turnaje, tradiční ples,
koncerty, nejrůznější workshopy či
dětský bazárek.
Pokračovaly i tradiční kampaně, jako
je Setkání kultur, a opět se slavil
i Den Země. Stejně jako v minulých
letech dostali prostor místní občané,
ale také mladí lidé v rámci Fóra
a Dětského fóra Zdravé MČ Praha 14,
jejichž výstupy se posléze ověřovaly
u občanů i v tradiční anketě. Do té se

letos zapojilo na dva tisíce lidí. Závě-
ry a výstupy z Fóra i výše zmíněných
veřejných projednání najdete na
www.praha14.cz v sekci Projekt
Zdravá městská část.
Velký zájem byl i o novinky, jako na-
příklad bubenický nebo komiksový
workshop na základních školách. Le-
tos pokračovala také oblíbená Psí
školka Prahy 14, stovky lidí navštívily
i tradiční Den dětí, který pořádá
městská část společně s firmou
Coca-Cola a nabízí vždy řadu soutěží,
her i atrakcí

(jam)

Zdravá MČ

25

Fórum zdravé městské části dává občanům možnost definovat problémy, které je v Praze 14 trápí.

Výstupy  jsou po ověření v anketě závazkem pro zdejší samosprávu. 

Dětský den přilákal na stadion v Hloubětíně opět stovky dětí a na své si přišli také rodiče.

Městská část jej tradičně pořádala na začátku června. 

Jarní Dny kultur se letos nesly v duchu pohody, rytmů a tance. Vedle happeningu na Rajské zahradě,

kde se konal například i festival světových kuchyní, nabídly i koncert  v KD Kyje. 
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Doprava

ČESKO MÁ SVÉ HLAVNÍ MĚSTO CYKLISTŮ

V POSLEDNÍM DUBNOVÉM TÝDNU
BYLY VYHLÁŠENY VÝSLEDKY
SOUTĚŽE O HLAVNÍ MĚSTO
CYKLISTŮ. NEZÁVISLÁ POROTA
HODNOTILA PŘEDEVŠÍM KVALITU
DOPRAVNÍ POLITIKY MĚST
A JEDNOTLIVÝCH KONKRÉTNÍCH
KROKŮ, KTERÉ DĚLÁ PRO
ZVLÁDNUTÍ NARŮSTAJÍCÍ DOPRAVY.
PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE JE JEDNOU
Z MNOHA AKTIVIT ASOCIACE MĚST
PRO CYKLISTY, JEJÍMŽ ČLENEM JE
OD ZÁŘÍ LOŇSKÉHO ROKU I NAŠE
MĚSTSKÁ ČÁST.

Asociace je celostátní, dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizací, za-
loženou jako zájmové sdružení práv-
nických osob. Členy Asociace jsou
obce, města a svazky. Asociace měst
pro cyklisty je partnerem pro vládní
i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních i nelegislativních opatře-
ní týkajících se oblasti městské mobi-
lity, zejména cyklistické dopravy. Čin-
nost Asociace je založena především
na aktivitě starostů, primátorů a členů

zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad
rámec svých povinností věnují i obec-
ným problémům, jež jsou spojeny
s cyklistickou dopravou. Konkrétní
opatření, která se vybudují, jako jsou
například cyklopruhy, cykloobous-
měrky nebo dopravní zklidnění, jsou
důsledkem celé řady předchozích kro-
ků. Mezi hlavní patří přítomnost cyklo-
koordinátora a schválená koncepce,
spojená s konkrétními termíny a úkoly
pro pracovníky městského úřadu.

MĚSTA ZAHLCENÁ AUTY 
„Naše města jsou v naprosté většině
zahlcena auty, takže většina lidí počítá
s kolem maximálně pro vyjížďky na vý-
lety,“ říká národní cyklokoordinátor Ja-
roslav Martinek. A dodává: „Logicky si
pak lidé chtějí odpočinout někde, kde
to je hezké. Moderní světová města se
snaží vrátit život do měst, kam jízdní
kola rozhodně patří.“ Cyklistika je spo-
lu s pěší a veřejnou dopravou považo-

vána za stabilizující prvek, který přispí-
vá ke zdravému prostředí ve městech.
Soutěž Hlavní město cyklistů přitom
hodnotila všechny tyto podmínky.

ZVÍTĚZILA LABORATOŘ
Vítězství v soutěži si odneslo město
Pardubice, které si už v minulosti vy-
sloužilo přídomek „cyklistická labora-
toř“ České republiky, a to hlavně díky
svým krokům v posledních třech letech,
které město přiblížily na úroveň evrop-
ských cyklistických velmocí. 
Podle výsledků nedávného dopravního
výzkumu absolvují Pardubičtí 19 %
cest na jízdním kole, 35 % pěšky, 17 %
veřejnou dopravou a 28 % s využitím
osobních automobilů (srovnatelné vý-
sledky např. s Německem). To zname-
ná, že více než polovina cest po městě
je s využitím vlastní síly. „Město dlou-
hodobě směřuje k rovnoměrnému roz-
ložení dopravy 4x 25 %. I když se jedná
o dlouhodobý cíl, v současné době
jsme k němu už velmi blízko, takže
Pardubice mají dobrou výchozí pozici
pro jeho dosažení,“ říká náměstek pri-
mátorky Pardubic Michal Koláček, kte-
rý má dopravu ve městě na starosti.
Jít osobním příkladem se rozhodla
také primátorka města Štěpánka
Fraňková, která se společně se svými
náměstky a tajemníkem magistrátu
zúčastnila soutěže Do práce na kole
a celý květen na radnici dojížděla na
kole. (Pozn. Úřad MČ Praha 14 se této
celostátní kampaně také účastnil, ale
v mnohem skromnějším obsazení.)

PŘEKVAPIVÉ KLÁNÍ
Utkání měst ale přineslo i svá překva-
pení. Mezi finalisty se kromě rovina-
tých měst s dlouhou cyklistickou tra-
dicí objevilo také hlavní město Kraje
Vysočina Jihlava. Společně s Uher-
ským Hradištěm, které se umístilo
jako třetí, tak obsadila tato města po-
myslné stupně vítězů. Kromě celkové-
ho pořadí udělila porota také dvě
zvláštní ceny – za budování infra-
struktury a za marketing a propagaci
věnovanou cyklodopravě. Ocenění za
infrastrukturu dostala Ostrava, cenu
za marketing cyklistiky získal Hradec
Králové.

Mojmír Kopečný

Jezdíte na kole? Rádi byste začali? Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infrastruktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!
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KULTURNÍ 
PŘEHLED 
PRAHY 14

červenec 
srpen

BB KLUB Církve bratrské
WWW.CB.CZ/RAJSKA.ZAHRADA

LETNÍ TÁBORY
12.–19. 7. FAMILY ENGLISH CAMP, KRKONOŠE – Anglický 
kemp pro rodiny i jednotlivce. Především konverzační 
angličtina pro všechny podle věku a znalostí; 
26. 7. – 2. 8. TÁBOR ROYAL RANGERS, NEPOMUCKO; 
Skautský dětský stanový tábor. 
9.–16. 8. TEEN ENGLISH CAMP, JIZERKY – Konverzační 
angličtina s Američany pro teenagery 13–19 let!

MČ Praha 14
WWW.PRAHA14.CZ

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU – 2. 7. od 9 do 12 hodin; 
prostor před ZŠ Bří Venclíků. Křídy dostanete na místě, na 
každého čeká malá odměna.
TURNAJ V NOHEJBALU O POHÁR STAROSTY 
MČ PRAHA 14 – 30. 8. od 9 hod. Místo konání akce 
ZŠ Bří Venclíků. Registrace hráčů (trojic) na místě od 8.30 
do 8.50 hod. Startovné 150 Kč za družstvo. 
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O POHÁR STAROSTY 
MČ PRAHA 14 – 6. 9. od 9 hod. Místo konání – Fotbalové 
hříště TJ Kyje – Broumarská ulice. 
Registrace pětičlenných družstev (4+1) od 15 let je na 
místě od 8.30 do 8.50 hodin. Začátek turnaje v 9 hodin. 
Startovné 200 Kč za družstvo.

Rehafit
WWW.REHAFIT.CZ

JOGA: út 8–9, út 19–20 hod.
ČCHI-KUNG: po 9 hod.

RC MUM
WWW.RCMUM.CZ

LETNÍ STŘEDEČNÍ HERNA, 9–12, každou středu od 9. 7. – 
Dopolední herna s programem pro rodiče s dětmi. Děti tancují, 
zpívají, cvičí a hrají si spolu s rodiči. Program začíná v 9.45 

a trvá zhruba 30 minut. Vstupné 50 Kč, pro rodiče s dětmi 
od 1 do 3 let, bez objednání, pravidelně každou středu. 
LETNÍ ŠKOLIČKA, 11.–15. 8., 7.30–17 hod. – Školička je 
alternativa hlídání dětí, které navštěvují mateřské školy 
v Horních Počernicích a zároveň mají v Horních Počernicích 
trvalé bydliště. Pro děti od 2,5 let, cena 250 Kč/den, nutno 
objednat, více info u Hanky – 775 720 585 nebo 
hanka.schovancova@rcmum.cz. 
COWORKINGOVÉ CENTRUM MUMRAJ má otevřeno od 
11. 8., 8–12.30 hod. Od 11. 8. do konce srpna má Mumraj 
otevřeno. Coworkingové centrum Mumraj je příležitost pro 
rodiče s dětmi pracovat a začít podnikat. mumraj@rcmum.
cz, www.mumraj.cz. Zápisy a týden otevřených dveří, 
1.–5. 9. Zápisy do kroužků RC MUM pro nové uchazeče, 
zápisy on-line na www.rcmum.cz nebo osobně v MUMu. 

Dětské studio pohádka
WWW.POHADKA-PRAHA14.CZ

ŠKOLIČKA POHÁDKA PO–PÁ 8–12 hodin začínáme po 
prázdninách 1. 9. Příjemné rodinné prostředí. Zkušené 
lektorky vedou skupinku maximálně 10 dětí. Pro děti od 2 let.
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA PRO DĚTI 3–7 LET bude 
otevřena od 30. 6. – 1. 7. 2014, 7.30–16 hod. 
Cena 1 000 Kč/týden. 1.–4. září 15–17 hodin proběhne 
zápis do odpoledních kroužků, aktuální rozvrh bude na 
našich stránkách během prázdnin. Taneční studio
ČM přijme od září nové členy. Děti od 3–13 let. 
Jitka Šindelářová, tel. 739 034 435, 
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

DDM Praha 9 – pracoviště  Černý Most
WWW.DDMPRAHA9.CZ

DÉDÉMÁCKÝ VOTVÍRÁK – 3. 9. od 16 hodin. DDM Praha 9 – 
pracoviště Černý Most, Gen. Janouška 1060. Přijďte „ochutnat“ 
z nabídky kroužků na nový školní rok – prezentace kroužků 
nových i stávajících s lektory, kteří vás jimi provedou. Ti také 
poradí s vhodným výběrem. Věk účastníků: 3–99 let , cena: 
zdarma. Připojte se k oslavám 10. výročí působení DDM Praha 9 
v lokalitě Černý Most a pošlete svá výtvarná, fotografická 
a literární díla do soutěží, které jsme v rámci oslav vyhlásili. 
Propozice jednotlivých soutěží najdete na našem webu. 

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



ZÁPISY DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ na školní rok 2014/15
Od 4. 9. nabízíme možnost zápisu na nový školní rok. 
KLUB MOST – v době školních prázdnin je otevřen pro 
náctileté 30. 6. – 4. 7. od 10 do 14 hod. Přijď si zdarma zahrát 
deskové hry, pobavit se s vrstevníky, čeká tě fotbálek nebo 
wii, PC k dispozici. 
NABÍZÍME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST DO CENTRA PRO 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI ZAHRÁDKA. Program organizují 
kvalifikované pracovnice pro děti do 3 let, 8–13 hod., svačiny 
a pitný režim vlastní. Cena: 1 000 Kč/měsíc. Maximální počet 
ve skupině: 15 dětí. Přihlášky ke stažení na webu. Poslední 
volná místa na příměstských táborech. 14.–18. 7. PT Na 
kolejích, 28. 7. – 1. 8. PT Zlatokopové, 25.–29. 8. PT Škola volá.

YMCA Klubíčko
WWW.MCKLUBICKO.CZ

HERNY O PRÁZDNINÁCH probíhají každou středu 
9–12 hod. Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně 
s kuličkovým bazénkem, neokoukanými hračkami i zázemím 
pro miminka. Vstup bez přihlášení. Těšíme se na vás! 
V průběhu prázdnin se můžete hlásit na programy v novém 
školním roce – přihlášení do programů na tel. 777 596 163 
nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
POHYBOVÉ HRY pro rodiče s kojenci a batolaty, 
MONTESSORI PRACOVNA pro děti od 1,5 roku s rodiči, 
ŠKOLIČKA ŠIKULKA od 2,5 roku, HLÍDACÍ HERNIČKA od 
1 roku, MINI ENGLISH CLUB, ABY ZÁDA NEBOLELA, KURZY 
TAIJI A ČCHI-KUNG, ANGLIČTINA PRO RODIČE. Obvyklý 
pravidelný program MC začíná 8. 9. 2014. Podrobné informace 
o programech na webových stránkách MC Klubíčko. 
Výlet do Parku Mirakulum – 28. 8. od 9.30 hod. Místo konání 
akce – Milovice. Pojďte si s námi užít jeden z posledních dnů 
prázdnin. Sraz v 9.30 na nádraží v Horních Počernicích. 
S sebou baterku, peníze na vstupné a vlak, jídlo a pití.

Farní charita Praha 14
WWW.CHARITAPRAHA14.CZ

PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ: Každý čtvrtek od 11 
do 13 hodin je otevřena poradna pro cizince. Poradenství 
je zdarma. Kurzy českého jazyka: přes prázdniny výuka 
neprobíhá. Nově budeme začínat od září 2014. Cena kurzu 
stále 35 Kč/lekce. PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB: Nabízíme 
služby psychologa, právníka, sociálního pracovníka a kněze. 
Veškeré služby jsou zdarma. V rámci tohoto projektu 
pořádáme 1x měsíčně odborné přednášky. Vždy poslední 
čtvrtek v měsíci od 16.30. KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA: 
Přes prázdniny lekce neprobíhají. Zůstává pouze dopolední 
kurz pro maminky s dětmi. Vždy od 10.00 do 11.30. 1 lekce = 
100 Kč (platí se měsíčně) + 50 Kč za hlídání dětí. 
DĚTSKÝ KOUTEK: Hlídání dětí probíhá v červenci i srpnu. Je 
možné po telefonické domluvě, objednat se můžete také pomocí 
e-mailu. Cena: 50 Kč/hodina. Na děti čeká doprovodný program.

Plechárna Černý Most
WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ

PROVOZ KAVÁRNY: 28. 6. – 10. 8. zavřeno; 11.–31. 8. 
otevřeno PO–PÁ 15–19 hod. 

ČERVENEC/SRPEN: 
SKATEBOARDINGOVÁ ŠKOLA – každé úterý 16–17 hod.
HIP HOP WORKSHOP S BONUSEM – každý pátek 16 hod.
BOX NA PLECHÁRNĚ – PO, ST, PÁ – 18–19.30 hod.
GRILOVÁNÍ NA PLECHÁRNĚ – každou srpnovou středu na 
Plechárně (6., 13., 20., 27. 8.). 
Více informací najdete na webu a facebooku 
facebook.com/plecharnacernymost.cz.

Centrum volného času 14
WWW.CENTRUM14.CZ

MINIŠKOLIČKA ČTRNÁCTKA OD 2 LET: můžete se na nás těšit 
koncem července a koncem srpna, oba poslední prázdninové 
týdny budou vyhrazeny naší školičce. Pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek od 7.45–12. 30 hod. pro vaše děti bude dopolední 
program. Ve školičce si budeme hrát, zpívat, malovat, tancovat 
a chodit ven na procházky a pískoviště. V miniškoličce každý 
pátek od 9 do 10.45 hod. bude cvičení jógy pro nejmenší, cena 
60 Kč. Zápis do miniškoličky zahájen, přihláška ke stažení na 
internetu. STÁLE VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLIČCE. KAŽDÉ ÚTERÝ 
a ČTVRTEK ŠKOLIČKA do 15.30 hod. Cena na celý měsíc bude 
2 700 Kč. Permanentka 10 vstupů 1 700 Kč. Jednorázový 
vstup 190 Kč. 1 hod/55 Kč. Zápis na kroužky: PRO NAŠE 
NEJMENŠÍ– STŘEDY: PRO MAMINKY A DĚTI. MONTESSORI 
PRO DĚTI OD 1,5 DO 3 LET, těšíme se na vás opět v září. 
Každou středu od 8.45 do 9.45. Od 10 hod. herna s tvořením 
pro mámy s dětmi do 12 hod. Cena dílničky je 60 Kč. Čeká na 
nás ubrousková technika, malování na látku, různé zajímavé 
workshopy, které z nadšení tvoří maminky pro svou radost. 
LOGOPEDICKÝ PROGRAM PRO DĚTI OD 4 LET. FLÉTNIČKA, 
JÓGA, VÝTVARKA, PRO DĚTI OD 3 LET. PRO DĚTI OD 6 LET 
DO 14 LET: KYTARA, KEYBOARD, VÝTVARKA, ZPĚV, FLÉTNA. 
PRO DOSPĚLÉ: přednášky, kurz jógy, kurz malování, kurzy 
angličtiny.

Jahoda o.p.s.
WWW.JAHODA.CZ

KLUB JAHODA (6–14 let), KLUB DŽAGODA (13–26 let), 
TERÉN (12–26 let), KLUB PRO RODINU JAHŮDKA 
(fb/CKLUBJAHODA), DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA pro děti od 
1 roku – školička 775 238 485. PORADENSTVÍ ZDARMA: 
PRÁVNÍ – oddlužení, rodinné a trestní právo, zastupování 
ex offo, INDIVIDUÁLNÍ – psychická pomoc v krizi, krizová 
intervence, podpora v obtížných životních situacích, 
SOCIÁLNĚPRÁVNÍ – dávky, nemocenská, mateřský 
a rodičovský příspěvek, zdravotní a sociální, 
PRO TĚHULE – příprava na porod, práva, péče 
o novorozence, pomoc s kojením, FINANČNÍ – hypotéky, 
půjčky, spoření. SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA 
(2–7 let), informace o školce a o zápisu u Mgr. Markéty 
Křivkové, skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161, 
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda. 
Informace o JAHODĚ na www.jahoda.cz nebo na 
www.facebook.com/ejahoda.
9. 9. 2014 –8 hod. – Den otevřených dveří v JAHODĚ a Soukromé 
mateřské škole Jahoda. Přijďte na den otevřených dveří 
v JAHODĚ a mateřské školce Jahoda. Ve školce bude probíhat 
zápis na školní rok 2014/15, v Jahůdce dopolední hlídání dětí 
od 1 roku. Otevřené budou i kluby Jahoda a Džagoda.

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

www.praha14kulturni.cz
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BAZÉN HLOUBĚTÍN
O PRÁZDNINÁCH
Prázdninový provoz hloubětínského
bazénu byl zahájen už od 28. 6. a po-
trvá až do 17. 8. 2014. Venkovní i vnitř-
ní bazén bude v tomto období otevřen
v době od 11.00 do 19.00 hodin.
Plavecký areál nedaleko stanice metra
jako první v ČR nabídl koupání ve slané
vodě, která má antiseptické účinky
a nezpůsobuje ani pálení a zarudnutí
očí. Další výhodou slané vody je, že
uvolňuje svalstvo, působí regeneračně
na nervovou soustavu, a tím vytváří po-
cit svěžesti moře.
Koncentrace slané vody v Hloubětíně je
0,5 % – pro zajímavost uvádíme, že
moře má salinitu od 2 do 3,5 %. Pla-
vecký areál nabízí 2 kryté bazény umís-
těné  v jedné hale, a tak je plavecký
areál vhodný i pro rodiny s dětmi. Dět-
ský bazén nabízí plochu 15 x 7,5 m
a hloubku od 60 do 80 cm. Sportovní
krytý bazén pak má hloubku od 120 do
360 cm a rozměry 25 x 15 m. V letní se-
zoně otevírá areál i venkovní bazén,
v jehož blízkosti je také dětské hřiště.

JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ 60/90 min.
Dospělí 110 Kč/160 Kč
Studenti 100 Kč/150 Kč
Důchodci a ZTP 90 Kč/130 Kč
Děti do 6 let 50 Kč/80 Kč
Děti do 15 let 90 Kč/140 Kč

VÍKENDOVÉ CELODENNÍ VSTUPNÉ
Dospělí 200 Kč + 1 dítě do 6 let zdarma
Děti do 15 let 100 Kč
Děti do 6 let 50 Kč

Kontakt:
Hloubětínská 80
198 00 Praha 14 – Hloubětín
telefon: 281 867 070, 281 864 012
e-mail: bazenhloubetin@volny.cz
web: www.bazenhloubetin.eu

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

� Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-

mů. Realizace a údržba zahrad. Tel.

606 662 223, 723 899 561.

� Pedikúra mokrá – pedikúra lázeňská
+ lakování, gel lak, modelace gelem
na adrese Kpt. Stránského 997/1, 
objednávky na tel. 773 045 317.

� 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.

� Mytí oken a žaluzií.
Telefon: 605 813 041

� Nabízím vám kadeřnické služby vše-

ho druhu v prostředí vašeho domova

a dle vašich časových možností. Volej-

te 774 901 193.

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,

opravy, tel.: 775 132 921.

� Přímý zájemce koupí dva byty v Pra-

ze. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší

pro sebe 3–4+1 (lze i jednotlivě). Na

vystěhování nespěchám, vyplatím dlu-

hy či exekuce, lze i před privatizací.

Tel.: 608 661 664.

� 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.

� !!! 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.

Letní provozní doby v pobočkách
Prahy 14 (7. 7. – 31. 8. 2014)

Černý Most, Gen. Janouška 2/1060:
st 12.00–19.00, pá 9.00–16.00

Hloubětín, Poděbradská 4/489: 
út 9.00–16.00, čt 12.00–19.00

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVEN V PRAZE 14

JUDr. Ján Horňák, telefon: 225 295 601
Bezplatné právní poradenství MČ Praha 14 každou středu od 8 do 18 hodin
v sedmém patře budovy ÚMČ, Bří. Venclíků 1072, číslo dveří 716.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ MČ PRAHA 14
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MČ PRAHA 14 PŘIJME 
PRÁVNÍKA – VEDOUCÍ/HO ODDĚLENÍOZ

N
ÁM

EN
Í

Městská část Praha 14 přijme
vedoucí/ho oddělení – právníka 
odboru právních a kontrolních činností.
Bližší informace najdete na: www.praha14.cz – volná místa.
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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. 8. 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.

V. Litera, Černý Most; P. Daňková, Černý Most; V. Málková

Střední Těžké

Lucius Annaeus Seneca (římský filozof, dramatik, básník a politik):
„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi…“ (dokončení v tajence)
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