
07

Aktuality

Softbalisté z Černého Mostu po suve-
rénním vítězství v základní části Extraligy
mužů obsadili první místo, a postoupili
tak přímo do semifinále play-off. Sou-
peřem byl ambiciózní tým z Havlíčkova
Brodu s australským nadhazovačem,
jenž výrazně potrápil pálkaře Spectra,
kteří museli odvracet vyřazení v pátém
rozhodujícím zápase. Finálovým soupe-
řem pak tradičně byl tým Chomutova,

se kterým se Spectrum utkává o titul od
roku 2010. Série byla do třetího utkání
o výhodě domácího prostředí a za stavu
2:1 pro Spectrum následovalo utkání
v Chomutově, které bylo ozdobou celé
série – a Spectrum zvítězilo v druhém
prodloužení 5:1, a stalo se tak Mistrem
republiky 2015. Více o softbalovém od-
dílu Spectrum Praha připravujeme do
dalších čísel.                                      (red)

SPECTRUM OBHÁJILO TITUL

Park U Čeňku, respektive jeho první
etapa, je oficiálně přístupný veřejnosti.
V říjnu proběhlo kolaudační řízení, které
potvrdilo, že je možné plochu bezpečně
užívat. Jak už bylo uvedeno v předešlých
vydáních časopisu Čtrnáctka, zástupci
městské části z podoby nově upravené
plochy v chráněné lokalitě Čihadla-Klá-
novice radost nemají. „Bohužel, vypadá
to hůře než předtím, je to nedodělek
parku,“ nechal se už dříve slyšet sta-
rosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra. Na-
dále pokračují jednání mezi ním a zá-

stupci hlavního města Prahy, které na
svých pozemcích park vybudovalo. Je-
jich cílem je dohodnout se na postupu,
jak první etapu parku dopracovat do po-
doby, v níž byla původně projektována
a s níž městská část počítala. Zda a kdy
se to podaří, v tuto chvíli není jasné. Ma-
gistrát projekt, na jehož realizaci dostal
dotaci z evropských fondů, již vyúčtoval.
Začala tedy platit takzvaná udržitelnost
projektu, kvůli které se ve stanovené
lhůtě nesmí na dotčeném území už nic
dalšího dělat.                                    (red)

NEDODĚLEK PARKU JE PŘÍSTUPNÝ

Vážení občané
Prahy 14 a ob-
zvláště Kyjí.
V roce 2016
bude Základní
škola Šimanov-
ská slavit výročí
první písemné

zmínky o škole. Při této příležitosti plá-
nujeme vydat Almanach o historii
a současnosti školy. Prosíme proto
všechny místní občany, dřívější žáky
i pamětníky o zapůjčení dobových foto-
grafií, novinových článků, různých zají-
mavostí a podobně. Velice rádi přiví-
táme také vaše osobní vzpomínky
a prožitky spojené s touto školou. Ma-
teriály můžete předat na adrese školy
(Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje) paní
ředitelce Mgr. Aleně Gabaľové nebo
panu učiteli Mgr. Jiřímu Bartekovi. Vy-
užít můžete také e-mail alena.gaba-
lova@zssimanovska.cz. Za vaši spolu-
práci a ochotu vám předem děkujeme. 

Kolektiv ZŠ Šimanovská

VÝZVA

Hokejový klub Sparta Praha vyhlá-
sil soutěž pro základní školy o nej-
lepší foto fanoušků hokejového
utkání. A protože děti ze ZŠ Bratří
Venclíků jsou velkými fandy ledního
hokeje, okamžitě se soutěže
zúčastnily. Pořídily fotografie ze zá-
pasu HC Sparta Praha proti HC
Mountfield Hradec Králové, připra-
vily fandící plakát a soutěž vyhrály.
Gratulujeme a fandíme dál!
Za ZŠ pí Meyerová, vychovatelka ŠD

Odlehčovací služba je tu pro rodiče dětí
s postižením, když si potřebují něco vy-
řídit, starat se o další členy domácnosti
či si jen odpočinout. Nezisková organi-
zace Hornomlýnská, o. p. s., aktuálně
nabízí volná místa. Informace získáte na
www.hornomlynska.cz a na telefonu
271 910 328.                                       (dm)

VYHRÁLI JSME!

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Sedmadevadesáté výročí konce 1. světové války a založení ČSR si 27. 10. u pomníku v Hloubětíně
připomněli zástupci MČ Praha 14, Svazu bojovníků za svobodu i děti z blízké ZŠ Hloubětínská.
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