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další školní rok je za námi a dětem
začalo tolik očekávané dvouměsíční
volno. Prázdniny jsou ale také obdo-
bím, které přináší řadu problémů a ri-
zik, a proto jsme na stránkách letního
dvojčísla Čtrnáctky dali prostor kromě
jiného i odborníkům a jejich radám,
na co si zejména v létě dát pozor. 
Prázdniny jsou samozřejmě také ča-
sem dovolených a také dobou výletů.
Nabízíme vám proto tipy na zajímavé
výlety nejen na území Prahy 14, ale

rovněž v jejím blízkém i vzdálenějším okolí.
Ačkoli červenec a srpen jsou pro mnohé spíše měsíci „letní
pohody“, na našem úřadě je tomu právě naopak – záležitosti
spojené s fungováním městské části odkladu nesnesou. Proto
vám nabízíme i pohled na závažnější témata, jako je například
záměr výstavby nového workoutového hřiště na Lehovci. Pod-
nět k jeho vybudování vzešel od části sportovně založených
obyvatel sídliště, ale při veřejném projednání se ukázalo, že
rizika provozu vzbuzují zásadní obavy u okolo bydlících oby-
vatel a hřiště by nebylo přijato dobře. Věřte, že vaše názory
bereme vážně a vycházíme z nich při dalším rozhodování.
Jsem přesvědčen, že společně jsme schopni nalézt takové
řešení, které bude přijatelné pro všechny konstruktivně disku-
tující aktéry. 
O tom, že nás zajímají nejen názory dospělých, ale také dětí,
svědčí i výsledky veřejného a dětského fóra, zprávy ze školek
a škol, na které navazuje v oblasti školství rozhovorem kole-
gyně a místostarostka Lucie Svobodová. 
Jak vidíte, ani přes prázdniny se práce na úřadě nemůže zastavit.
Vám však přeji klidné prožití prázdnin a dětem spoustu
nevšedních zážitků!

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 8. 2015.
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POKUD PŘEKONÁŠ SEBE,
PŘEKONÁŠ UŽ VŠECHNO

MARTINA BONNEROVÁ

POJĎME NA ÚVOD SENÁMIT ČTENÁŘE
S VAŠÍ AKTUÁLNÍ SEZÓNOU... 
Letošní sezónu jsme nezačaly úplně
šťastně, na třech Openech (Fuzhou,
Lucerne, Praha) jsme sice odehrály
několik vydařených zápasů (v Praze
jsme porazily dva brazilské týmy), ale
nakonec jsme se neumístily lépe než
na 17. příčce. V kvalifikačních zápasech
na Grand Slamy (Moskva, Poreč) jsme
hrály dobré vyrovnané zápasy, ale bo-
hužel jsme na obou turnajích prohrály
v druhém kole kvalifikace tím nejtěs-
nějším rozdílem, takže si na hlavní
soutěž Grand Slamu budeme muset
ještě počkat. Nicméně jeden úspěch už
za sebou máme. Ve Vilniusu jsme do-
kázaly ve finálovém zápase porazit sil-
né Slovenky, a vyhrát tak kolo Konti-
nentálního poháru, který je  jedním
z kvalifikačních kol na Olympijské hry.

NAPOSLEDY JSTE HRÁLY VE SKAN-
DINÁVII... JAK SE VÁM DAŘILO?
Šlo o další turnaj Světové série – Sta-
vanger Major (bodově i finančně stejně
ohodnocený turnaj jako Grand Slam),
na kterém se opět představila celá
světová špička. Je to jedinečný turnaj
v tom, že počasí ve Stavangeru je vět-
šinou o dost chladnější, než v jakém
jsou hráči zvyklí hrát, navíc se hraje
přímo v přístavu a kurty jsou hned ve-
dle obrovských zaoceánských lodí.
My jsme na tomto turnaji měly smů-
lu. Den před hrou jsem chytla nějaký
nepříjemný střevní virus, nemohla
jsem nic sníst a byla jsem dost slabá.
Říkala jsem si, že to i možná skreču-
ji, ale nakonec jsem šla hrát, i když
to pro mě bylo dost těžké. Prohrály
jsme proti Holanďankám opět v tie-
breaku nejtěsnějším rozdílem. 

UDÁLOSTÍ LÉTA JE MISTROVSTVÍ
SVĚTA... JAKÝ VÝSLEDEK BYSTE
BRALY?
Na rozdíl od předchozího MS byl po-
stupový klíč jiný – letos se do soutěže
dostalo pouze 23 nejlepších týmů ze

V TĚCHTO DNECH BOJUJE BEACHVOLEJBALISTKA MARTINA BONNEROVÁ
SE SVOU SPOLUHRÁČKOU BARBOROU HERMANNOVOU NA MISTROVSTVÍ
SVĚTA V HOLANDSKU. NÁM SE RODAČKU Z ČERNÉHO MOSTU, MISTRYNI
REPUBLIKY Z ROKU 2013, PODAŘILO ZASTIHNOUT KRÁTCE PŘED
ODLETEM NA ŠAMPIONÁT. JAK HODNOTÍ LETOŠNÍ SEZÓNU A VSTUP MEZI
SVĚTOVOU ŠPIČKU? A JAKÉ JI ČEKAJÍ PRÁZDNINY? NEJEN O TOM JE
NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR.

04



05

Rozhovor

světového žebříčku FIVB (Mezinárodní
volejbalová federace) a my jsme šťast-
né, že jsme mezi nimi. Ve skupině
máme Německo, Venezuelu a Uruguay.
Naším prvním cílem je určitě postup ze
skupiny. Kdybychom vyhrály v play-off
a umístily se na děleném 9. místě, byl
by to úspěch. Celkově chceme před-
vést kvalitní bojovný beachvolejbal
a mít z naší hry radost.

BEACH JE VE SVĚTĚ DIVÁCKY 
VELMI ATRAKTIVNÍ SPORT. 
PLATÍ TO I U NÁS? 
Beach u nás není až na takové úrovni
jako třeba v Brazílii, USA nebo v Ně-
mecku, ale na to, jak malá země jsme
(a navíc nemáme pláže), tak je tady plá-
žový volejbal velice populární. Jenom
v Praze je několik beachvolejbalových
areálů, kde netrénují jen hráči, co hrají
závodně, ale i velký počet amatérů, co si
chodí jen tak pinknout. Fanouškovskou
podporu pociťujeme především na do-
mácích turnajích, například na světovce
na pražské Štvanici bývá skvělá atmo-
sféra a fanoušci jsou opravdu slyšet.
Pokaždé nám udělá radost, když slyší-
me podporu z publika i v zahraničí, což
se nám poštěstí i na MS, kam jede i celý
náš tým, kamarádi a rodiče.

LAIK SI JISTĚ MŮŽE ŘÍCI, 
ŽE K BEACHVOLEJBALU VLASTNĚ
NIC MOC NEPOTŘEBUJETE. 
JAK TO JE VE SKUTEČNOSTI? 
K samotné hře nepotřebujete víc než
plavky, to je pravda. Ale na zaplacení
zimní přípravy v zahraničí, na letenky
a ubytování na turnajích a na trenéra
jsou samozřejmě potřeba nemalé fi-
nance. My si můžeme dovolit hrát tento
krásný, ale náročný sport díky našim
sponzorům, mezi které patří i městská
část Praha 14, za což moc děkujeme.

A JAK SE HOLKA Z ČERNÉHO MOSTU
DOSTANE NA SVĚTOVOU ŠPIČKU 
BEACHVOLEJBALU?
Já jsem se k volejbalu dostala díky mým
rodičům. Táta se tomuto sportu také vě-
noval, a tak jsme se ségrou pinkaly už
odmalička. Šestkový volejbal mi dal
dobré základy a k beachvolejbalu jsem
se dostala, když jsem hrála v kadetkách
za pražský Olymp. Od roku 2012 hraje-
me se spoluhráčkou Bárou Hermanno-
vou pouze plážový volejbal, a můžeme
se mu tak věnovat naplno. Aby se člověk
mohl věnovat sportu na vrcholové úrov-
ni, je důležité mít podporu rodiny, mít
nějaké zázemí (Dukla, sponzoři…) a mít
kolem sebe tým lidí (trenéři, sportovní

psycholožka, manažerka), kterým na
jeho výsledcích záleží. Je potřeba mít
nejenom talent, ale také odhodlání něco
dokázat a něco tomu obětovat. Pokud
překonáš sebe, překonáš už všechno.

KDE MOMENTÁLNĚ TRÉNUJETE,
KDE MÁTE ZÁZEMÍ?
Od letošního roku jsme tváří sportovně
relaxačního centra Beachwell v Pelhři-
mově, kde je nejen jedinečná hala, ale
i saunové centrum a kryoterapie. Během
přípravy jsme tam absolvovaly dvě sou-
středění se zahraničními páry a těšíme
se na další návštěvu. V Praze momentál-
ně trénujeme tam, kde působí náš tre-
nér Martin Tichý. Nejprve to byl Hamr
v Záběhlicích, potom Pankrác a teď nově
trénujeme ve sportcentru Domyno.

NA ČERNÉM MOSTĚ AKTUÁLNĚ OTE-
VŘELI NOVÉ KURTY, DALŠÍ VLONI VY-
ROSTLY V HLOUBĚTÍNĚ... POSÍLÍ TO
ZÁZEMÍ BEACHVOLEJBALU?
Myslím si, že je moc dobře, že se u nás
beachvolejbal rozvíjí a staví se nové
kurty. Díky tomu bude sportovat víc
a víc dětí a třeba je místo počítačů a ta-
bletů zase začne bavit běhat venku
a hrát si s míčem.

MÁTE JAKO VRCHOLOVÉ SPORTOVKY-
NĚ NĚKDY ČAS SI JÍT JEN TAK „PINK-
NOUT“ S PŘÁTELI PRO RADOST? 
Neberu to tak, že je to řehole, i když
musím přiznat, že se mi na trénink na
písek nebo do posilovny kolikrát ne-
chce. Ale tak to občas má asi každý
vrcholový sportovec. Jít si jen tak pink-
nout s přáteli během sezóny nemám
kdy, protože jsme buď v zahraničí na

turnajích, nebo denně trénujeme.
Mimo sezónu si od beache chci spíše
odpočinout, než abych si šla jen tak za-
hrát třeba mixy, to baví spíš Barču.
Beachvolejbal by se někomu mohl zdát
jako „free“ sport, ale ve skutečnosti je
to docela makačka. Často hrajeme
v náročných klimatických podmínkách,
jeden týden v Jižní Americe ve 35 stup-
ních, druhý týden naopak v chladu
a dešti v Evropě. Letos jsme v Litvě
hrály dokonce v pouhých pěti stupních!

CO VÁS VLASTNĚ MIMO VOLEJBALU
BAVÍ? JAK RELAXUJETE? 
Baví mě sledovat ostatní sporty jako
třeba atletiku nebo basket... Ráda se
potápím, je to pro mě pokaždé nezapo-
menutelný zážitek. Mezi mé koníčky
patří i cestování a poznávání cizích
zemí a kultur, což mi můj sport umož-
ňuje. Ve volném čase chodím ráda do
přírody s mojí dalmatinkou a poslou-
chám hudbu. Také se ráda projdu po
Praze, zajdu do kina, do restaurace
nebo se potkám s kamarádkami. To ale
jen výjimečně, volný čas skoro nemám.

SEZÓNA VÁM KONČÍ AŽ S PŘÍCHODEM
PODZIMU... KDY MAJÍ BEACHVOLEJ-
BALISTÉ NĚCO JAKO PRÁZDNINY? 
Minulou sezónu jsme odehrály až
úplně do konce, což se nám vyplati-
lo, protože jsme poslední turnaj Svě-
tové série v JAR vyhrály. Potom jsme
měly asi měsíc volno a zase jsme se
pustily do přípravy. Ještě jsme s tre-
nérem nenaplánovali letošní sezónu
až do konce, ale myslím si, že s delší
pauzou než měsíc stejně počítat ne-
můžeme.                                       (jam)

Martina Bonnerová  (vlevo) s Barborou Hermannovou nyní bojují o umístění ve světové elitě, jejich
snem jsou Olympijské hry, ať už v Brazílii v roce 2016, nebo v Japonsku o čtyři roky později.
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Doprava

PŘES PODĚBRADSKOU BEZPEČNĚJI
ULICÍ PODĚBRADSKÁ
V HLOUBĚTÍNĚ DENNĚ PROJEDOU
TISÍCE AUT. HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA, KONKRÉTNĚ TECHNICKÁ
SPRÁVA KOMUNIKACÍ (TSK), NYNÍ
PŘIPRAVUJE ŘEŠENÍ, JAK PŘES
TUTO FREKVENTOVANOU SILNICI
VÉST PŘECHOD TAK, ABY JI MOHLI
BEZPEČNĚ VYUŽÍVAT CHODCI, A TO
VČETNĚ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH. 

„Řeč je o vybudování bezbariérového
přechodu na západní straně tramvajové
zastávky u metra Hloubětín,“ vysvětluje
místostarostka Ing. Ilona Picková, která
má dopravu v městské části ve své
gesci. Inženýři TSK zpracovali posudek
ke třem variantám, jak dopravní situaci
v místě řešit, přičemž za přijatelnou
označili jen jednu. První odmítnutý ná-
vrh počítal se zřízením přechodu přes
dva stejnosměrné jízdní pruhy a s na-
montováním nového semaforu, což se
však s ohledem na malou vzdálenost
sousedních světelně řízených křižova-
tek a na jejich nutnou vzájemnou ko-
ordinaci ukázalo jako technicky nepro-

veditelné. Druhou nevyhovující vari-
antu, podle níž měl vzniknout neřízený
přechod přes dva stejnosměrné jízdní
pruhy, označila ze nebezpečnou a od-
porující normám i policie. Jedinou re-
álnou se tak jeví varianta číslo tři s tím,
že její provedení doporučil k dalšímu
projednání i Odbor dopravy a ochrany
prostředí Prahy 14, členové dopravní
komise a rovněž radní městské části.

„Tato varianta počítá se zřízením pře-
chodu přes jeden jízdní pruh, který ne-
bude řízen semaforem, a se součas-
ným přerušením jízdního pruhu
vyhrazeného pro autobusy, taxi a cyk-
listy. Končil by několik metrů před za-
stávkou autobusu a za ní by pak opět
pokračoval. V současné době je na uve-
deném místě veškerá doprava, tedy
právě mimo autobusů, vozidel taxi
a cyklistů, svedena do jednoho jízdního
pruhu,“ řekla místostarostka Picková.
Nutno dodat, že vybudování místa
k přecházení Dopravní komise Rady
městské části vnímá jen jako dočasné
řešení. „Dále doporučuje hledat výcho-
disko, které umožní zrealizovat bez-
pečné bezbariérové propojení severní
a jižní části náměstí v Hloubětíně,“ stojí
v důvodové zprávě usnesení, jež kon-
cem května posvětili radní.
Místostarostka Picková k tomu dodává:
„Realizaci přechodu skutečně nevní-
máme jako finální řešení. Do budoucna
budeme usilovat o celkové zklidnění
dopravy v ulici Poděbradská.“

(red)

RÁDCE CYKLISTY ANEB JAK SE CO DĚLÁ...

NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST SVÝM 
VSTUPEM DO ASOCIACE CYKLOMĚST
OD ROKU 2013 PODPORUJE 
MYŠLENKU ROZVÍJET VŠECHNY
DRUHY DOPRAVY SPOLEČNĚ,
VČETNĚ DOPRAVY BEZMOTOROVÉ. 

Přidala se tak k desítkám měst a obcí
České republiky. Důležitým krokem bylo
vypracování generelu dopravy – strate-
gického materiálu, ve kterém jsou sta-
noveny hlavní cíle a priority rozvoje do-
pravy. Hlavním smyslem generelu je, že
všichni zainteresovaní vědí, jak a co mají
projednávat před rekonstrukcí ulice, na
jakou ulici patří jaký typ infrastruktury.
Vědí, jak nepromarnit příležitosti spoje-

né s revitalizací parků, developerskou
výstavbou nebo například modernizací
železniční trati. Městská část musí jed-
nat s dalšími organizacemi a přitom jí
pomůže, když má díky generelu sama
jasno, co vlastně chce. Důležitým mo-
mentem, jak nejlépe včlenit bezmotoro-
vou dopravu do ostatních záměrů (re-
konstrukce ulic, křižovatek, parků,
výstavba domů atp.), je využít nápady
a názory lidí, kteří mají zkušenosti
a znalosti místního prostředí a kteří mo-
hou pomoci zjistit, jaká úprava pomůže
nejvýrazněji, nejvíce lidem a proč.
Argumenty, fotky a schémata od lidí,
kteří místo znají lépe, pomohou poro-
zumět kontextu místa, který nemusí
být dobře patrný dokonce ani při fy-
zické obhlídce. Úřad městské části
dostává řadu podnětů a snáze se
pracuje s těmi, které jsou promyšlené,
prodiskutované a podpořené argu-
menty. V minulém článku jsme si uká-
zali, jaké výhody a nevýhody přináší
zřizování obousměrek pro cyklisty,
v tomto se podíváme na další jedno-
duchá opatření: jednoduchá změna

dopravního značení. Ukážeme si, jak
může takový proces probíhat od návrhu
až po jeho realizaci. Někoho při jízdě na
kole například napadne: „Tohle je skvě-
lá zkratka, ale lidi ji asi nenajdou, pro-
tože je z obou stran označena jako sle-
pá. Už jsem viděl podobné místo, kde
byla i dodatková tabulka informující, že
na kole projet lze. Asi je dobrý nápad ji
přidat i sem…“ Pokud si dotyčný chce
být jistý, že nápad považují za dobrý
i ostatní, může jej nahlásit jako podnět
na webový portál www.cyklistesobe.cz,
kde je možné přesně lokalizovat místo
v mapě a popsat navrhované opatření,
a tím otevřít diskusi. Pokud se podnět
setká s kladnou odezvou, tak první
krok k realizaci byl učiněn. Je samo-
zřejmě možné odeslat svůj podnět pří-
mo cyklokoordinátorovi.

Mojmír Kopečný

Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infra-
struktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!
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Aktuality

PRÁZDNINY BUDOU BEZ SOUTĚŽÍ
Vážení čtenáři, z důvodu letních prázd-
nin a dovolených nenajdete v tomto vy-
dání Čtrnáctky pravidelné soutěže.
Letní přestávka se týká dětské Soutěže

se skřítkem Čtrnáctníčkem a také sou-
těže Z historie Prahy 14. Obě soutěže
budou pokračovat opět od zářijového
vydání časopisu Čtrnáctka.         (jam)

O
zn

ám
en
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Výtvarná soutěž Já a můj obvod má
dlouholetou tradici. Letošní, v pořadí
již jednadvacátý ročník vyvrcholil
v úterý 16. června 2015 slavnostní ver-
nisáží, na které starosta Prahy 14
Bc. Radek Vondra pochvalou a věc-
nými odměnami ocenil téměř šest de-
sítek talentovaných dětí.
Soutěže, jejímž tématem byly tento-
krát české pohádky, se zúčastnili žáci
základních škol Bratří Venclíků, Vy-
bíralova, Generála Janouška, Chva-
letická, Hloubětínská, Šimanovská,

Tolerance Mochovská, studenti gym-
názia ARCUS a členové výtvarného
ateliéru ARS PUERIS z Jahodnice. Do
soutěže, o jejíchž výsledcích rozho-
dovala komise složená ze zkušených
nezávislých výtvarníků, doputovalo
více než dvě stě dětských kreseb,
maleb či jiných kreativních děl. Ver-
nisáž se konala v Galerii 14 (nám.
Plk. Vlčka 686, Praha 9), kde zároveň
odstartovala celkem třídenní výstavu
dětských prací.

(red)

DĚTI MALOVALY ČESKÉ POHÁDKY 

1.–3. 7. 2015 – MŠ budou uzavřeny
7.–17. 7. 2015 – provoz v MŠ Šebelova
20.–31. 7. 2015 – provoz 
v MŠ Chvaletická a v MŠ Kostlivého
3.–14. 8. 2015 – provoz 
v MŠ Zelenečská
17.–21. 8. 2015 – provoz 
v MŠ Generála Janouška

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
MŠ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14
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Zajímavý koncert připravila začát-
kem června MČ Praha 14 pro
všechny milovníky komorní hudby.
Soubor Lyra da Camera, ve složení
Jitka Navrátilová (cembalo), Johana
Rosická (soprán), Kateřina Chudobová
(flétna) a Bledar Zajmi (violoncello),
zahrál skladby A. Vivaldiho, Couperina,
N. Porpory a dalších. (jam)

VIVALDI ROZEZNĚL SV. BARTOLOMĚJE

SV. BARTOLOMĚJ MÁ 
TURISTICKOU ZNÁMKU
Od 22. května 2015 si
mohou sběratelé
v informační
kanceláři úřadu
na adrese
Bratří Venclíků
1072 zakoupit tu-
ristickou známku
s motivem kostela sv. Bartoloměje.
Cena je stanovena na 30 Kč za kus,
navíc si zde mohou zájemci pořídit
i turistickou nálepku kostela sv. Bar-
toloměje, která vyjde na 12 Kč.
O podobě první turistické známky
s motivem z Prahy 14 rozhodovali
sběratelé v internetovém hlaso-
vání, ve kterém kyjský kostel pora-
zil svého „rivala“, kostel sv. Jiří
v Hloubětíně.                           (jam)

V letošním roce se chystá připojování
nových zákazníků, plánované opravy
a údržbové práce, kvůli čemuž dojde
k přerušení dodávky tepelné energie
pro ohřev teplé vody, upozorňuje
Pražská teplárenská, a. s.
V termínu od 10. do 16. srpna 2015
bude dodávka přerušena na Černém
Mostě, v Hloubětíně a na Lehovci.
V případě dotazů se obracejte na
zákaznickou linku – 266 751 111,
informace jsou k dispozici také na
www.ptas.cz. (red)

V důsledku čerpání řádné dovolené
je na všech pracovištích Úřadu měst-
ské části Praha 14 v období od 29. 6.
2015 do 31. 8. 2015 zavedena polední
přestávka v době od 12.00 do 13.00
hodin. Děkujeme za pochopení.

Ing. Luděk Lisý, 
tajemník ÚMČ Praha 14

LETNÍ PROVOZ ÚŘADU
MČ PRAHA 14

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY
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Během měsíce srpna bude na Úřadě MČ Praha 14 probíhat sbírka pro psy. No-
sit můžete psí materiál, konzervy, granule, psí hračky a příslušenství. Výtěžek
sbírky, kterým podpoříte péči o opuštěné psy, bude předán na PEStivalu, který
se koná 19. září 2015. Materiál do sbírky nechávejte prosím na podatelně úřa-
du. V případě dotazů kontaktujte Zoru Strakovou, zora.strakova@praha14.cz,
tel.: 225 295 344. Všem dárcům děkujeme! (red)

V SRPNU MŮŽETE POMOCI OPUŠTĚNÝM PSŮM
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SNAD JSEM SI LETOS 
VYSVĚDČENÍ NEPOKAZILA

NA TOM, ŽE KONCEM ŠKOLNÍHO
ROKU PŘINÁŠÍ ŽÁCI DOMŮ VYSVĚD-
ČENÍ, ASI NIC NEOBVYKLÉHO NENÍ.
NA PRAZE 14 VŠAK DOSTALY SVÁ „VY-
SVĚDČENÍ“ I CELÉ ŠKOLY. O TOM, ALE
I PROVOZNÍ SLEPOTĚ, ŽEBŘÍČCÍCH
ŠKOL A O ŠPENÁTU JSME SI V UVOL-
NĚNÉ, TÉMĚŘ PRÁZDNINOVÉ ATMO-
SFÉŘE POVÍDALI S 1. ZÁSTUPKYNÍ
STAROSTY LUCIÍ SVOBODOVOU, 
ZODPOVĚDNOU ZA ŠKOLSTVÍ.

KDYŽ UŽ JE ŘEČ O VYSVĚDČENÍ,
PROZRADÍTE NAŠIM ČTENÁŘŮM,
JAKÁ JSTE VY SAMA BYLA ŽAČKA?
TIPL BYCH VÁS NA…
…na šprtku? To ty brýle. Ale asi takto:
rodiče mi odmala tloukli do hlavy, že
kromě škol mi nic moc jiného nedají,
tak ať se koukám snažit. Vysvědčení byla
úměrná té snaze. Nicméně třeba trojka
u nás doma nepřicházela v úvahu… 

ZAČALI JSME „VYSVĚDČENÍM“ PRO
ŠKOLY. O CO SE JEDNÁ?
Ten příměr je asi hodně volný, protože
tady právě o žádné známkování ne-
půjde. Naše školy se letos už podruhé
zapojily do projektu Mapa školy, jehož
hlavním smyslem je nabídnout školám
něco jako pohled zvenčí. To má dvě ro-
viny. Jednak pokud cokoli děláte
dlouho, máte tendenci sklouznout k ru-
tině, k té pověstné „provozní slepotě“,
a to může vést ke zbytečným chybám.
Proto je dobré se čas od času na tu
vlastní činnost podívat jinýma očima.

JAK TO V PRAXI PROBÍHÁ?
Externí subjekt provádí dotazníkové še-
tření, do kterého jsou zapojeni jak učitelé
a žáci, tak rodiče, ale i provozní zaměst-
nanci školy. Výsledkem je právě ona
„mapa“, tedy jakýsi obrázek o fungování
školy, který školám na principu určité
sebereflexe pomáhá poznat a řešit
problémové oblasti. A vzhledem k tomu,
že celé šetření je anonymní, školy mohou
vzájemně sdílet své výsledky a zjistit, jak
si ta která škola stojí v porovnání s ostat-
ními, a to v rámci celé republiky.

CO KONKRÉTNĚ SE HODNOTÍ?
Šetření se zaměřuje na několik oblastí
života školy. Kromě těch řekněme tra-
dičních kritérií, jako jsou kvalita výuky,
znalosti žáků či materiální podmínky, se
Mapa školy zaměřuje i na atmosféru
školy, na fungování vztahů. A to jak uvnitř
školy, mezi žáky navzájem, mezi žáky
a pedagogy, tak i na vztahy vně školy.
Třeba právě s rodiči. To je totiž mnohdy
důležitější než ta materiální stránka.
Protože pokud se žáci ve škole nebudou
cítit dobře a taky bezpečně, nebude
škola jako celek fungovat nikdy. 

POKUD VÝSLEDKY UMOŽŇUJÍ SROV-
NÁVÁNÍ, MÁTE NĚJAKÝ ŽEBŘÍČEK
ŠKOL?
Tak to v žádném případě. Jak jsem ří-
kala, tady nejde o nějaké známkování,
ty máš za jedna a ty máš kouli. K otázce
„žebříčků“ škol jsem se už vyjadřovala
a trvám na tom, že taková věc nadělá
víc škody než užitku. Naše školy nejsou
dobré a špatné, či lepší a horší. Naše
školy jsou každá jiná a v tom vidím naši
velikou výhodu. Nemá smysl, aby školy
spolu soutěžily v nějaké nesmyslné hit-
parádě. My naopak chceme, aby spo-
lupracovaly, vyměňovaly si zkušenosti
a přenášelo se to dobré. Navíc vždycky
tu budou přirozená specifika jednotli-
vých škol, která jsou neměřitelná, a tu-
díž nesrovnatelná.

DÁ SE TA ROZMANITOST MÍSTNÍCH
ŠKOL NĚJAK CHARAKTERIZOVAT?
Myslím, že se v tom charakteru našich
škol docela hezky odráží celková cha-

rakteristika naší městské části, kde se
potkávají v podstatě historické „vesnice“
s velkým sídlištěm. Každá z našich škol
je jiná, jinak zaměřená a za tím vším je
spousta práce pedagogů a ostatních za-
městnanců rezortu, a tu je třeba ocenit,
a ne ji „smáznout“ nějakým umístěním
v žebříčku. Jak chcete „změřit“, že
třeba právě ta „sídlištní škola“ Generála
Janouška má vynikající výsledky v inte-
graci znevýhodněných dětí a dětí s po-
ruchami učení?

A V ČEM PODLE VÁS VYNIKAJÍ
OSTATNÍ ŠKOLY?
Tak třeba v ZŠ Hloubětínská se žáci na
1. stupni učí matematiku pomocí me-
tody profesora Hejného, která na rozdíl
od řešení klasických vzorových úloh
učí žáky hledat vlastní řešení a takto
získané poznatky zobecňovat. Žáci ze
ZŠ Chvaletická jsou zase velmi úspěšní
v různých soutěžích, olympiádách
i v přijímačkách na víceletá gymnázia.
ZŠ Vybíralova a Bří Venclíků mají třeba
velký potenciál ve sportovištích a pra-
videlně dosahují významných sportov-
ních úspěchů. A naše nejmenší škola,
Šimanovská, si postupně buduje status
„rodinné“ školy a právě zde Mapa školy
ukázala na prvním stupni nadprů-
měrné hodnocení v oblastech vztahů
a chování na prvním stupni.

MÁ PROJEKT MAPA ŠKOLY NĚJAKÝ
PŘÍNOS PRO MĚSTSKOU ČÁST JA-
KOŽTO ZŘIZOVATELE ŠKOL?
Připomínám, že městská část jako zři-
zovatel nevstupuje do oblasti výuky,
tuto oblast garantuje stát. My se sta-
ráme o materiální podmínky a v naší
působnosti je odvolávání a jmenování
ředitelů škol. Pokud jde o přínos Mapy
škol pro zřizovatele, tak ani nám, jak
se říká, „neuškodí“ vidět naše školy
nezávislýma očima, protože ta už zmí-
něná „provozní slepota“ se pochopi-
telně týká i nás samotných.

RODIČE BUDOU JISTĚ ZAJÍMAT 
KONKRÉTNÍ POZNATKY… 
Mapa školy krom popisů silných strá-
nek přináší i popis rizik. Ty společně

Mgr. Ing. LUCIE SVOBODOVÁ
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s řediteli škol vyhodnotíme a zamě-
říme se na ně. Konkrétní problémy se
ukázaly třeba právě v oblasti materi-
álního vybavení, někde chybí sporto-
viště, to je třeba ta naše stará bolest
se Šimanovskou, kterou řešíme, jinde
je nedostatek pomůcek nebo jsou za-
staralé, i když jsme třeba pořídili nové
interaktivní tabule. Samozřejmě na-
rážíme na naše finanční možnosti.

HODNĚ SE V POSLEDNÍ DOBĚ 
HOVOŘÍ O OBLASTI ŠKOLNÍHO
STRAVOVÁNÍ. NENÍ ASI ŽÁDNÝM
TAJEMSTVÍM, ŽE SE AKTIVIZUJÍ
JAK NESPOKOJENÍ, TAK SPOKO-
JENÍ STRÁVNÍCI, JAK PŘÍZNIVCI
ZMĚN, TAK JEJICH ODPŮRCI. 
JAKÉ JE K TOMU STANOVISKO 
VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Předně bych chtěla uvést, že naším cí-
lem je spokojený, zdravě a chutně živený
strávník. A i když to možná bude znít
trochu tvrdě: jak toho cíle dosáhneme,
je, zejména těm strávníkům, právem
jedno. Pro nás je na prvním místě stráv-
ník. Samozřejmě že existují pravidla hry,
vyhlášky, normy, finanční limity. Ale ne-
lze se za ně schovávat.

TO ZNAMENÁ, ŽE NYNÍ JSOU
STRÁVNÍCI VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH
NESPOKOJENÍ, JÍDLO NEZDRAVÉ
A NECHUTNÉ? 
To je právě to zásadní nerozumění. Dnes
potřetí a snad naposledy o provozní sle-
potě: pokud si položíme otázku, jestli
to, co děláme, děláme správně, nezna-
mená to přece automaticky, že to dě-
láme špatně. Pokud to opravdu děláme
správně, proč se o tom neujistit. 

JENŽE OBRAZNĚ ŘEČENO 
KTERÝ KUCHAŘ NECHÁ DRUHÉHO
DOBROVOLNĚ NAHLÉDNOUT 
POD POKLIČKU?
Kuchař, který se chce učit, jít s dobou,
sledovat trendy. Já mám třeba obrov-
skou radost z článku v Učitelských no-
vinách, kde výživová poradkyně Karolína
Kallmünzerová chválí práci týmu ve-
doucí školní jídelny paní Moniky Křtěn-
ské ze ZŠ Chvaletická. Tam se třeba
sami přihlásili do programu „Skutečně
zdravá škola“, i když to na práci školní
jídelny klade vyšší nároky. A opakuji, že
jim to nikdo nenařizoval, udělali to dob-
rovolně a jistě i s vědomím, že jim někdo
takříkajíc „uvidí pod pokličku“.

ZKOUŠELO SE TO I JINDE?
V jídelně na škole Generála Janouška
zase zkusili přizvat externího poradce.

I když je to věc školy, tak si myslím, že ty
rady a náměty, které poradce přinesl,
byly sice přínosem, ale absolutně tam
nefungovala mezilidská komunikace.
Místo strávníka začalo být najednou na
prvním místě to, kdo má pravdu, anebo
kdo má víc pravdu, a to si myslím, že do
kuchyně nepatří a strávníkům je to, jak
už jsem řekla, právem jedno. Ale i tady
je myslím na místě ocenit snahu se na
tuto citlivou oblast zaměřit a vnímám, že
se o to poctivě snaží všechny naše školy.

PROČ SE VLASTNĚ TOLIK ZAJÍMÁTE
PRÁVĚ O OBLAST STRAVOVÁNÍ? 
Protože školní stravování pomáhá for-
movat stravovací návyky, které si pak
člověk nese celý život. Dětská obezita
a jiné civilizační pohromy plynoucí mimo
jiné ze špatné životosprávy budiž nám
varováním. Ale u mě je v tom určitě
i něco osobního. Jednak mi jako matce
není lhostejné, co moje dítě jí, a to ani
dnes doma, ani později ve škole. A pak
jsou tu i osobní zkušenosti s tím, jakou
„moc“ má školní jídelna. Já jsem třeba
poměrně donedávna nedokázala pozřít
špenát. Respektive jsem ho nepozřela
do doby, než mi bylo názorně, tedy na
talíři, předvedeno, že špenát není ona
odporná hmota barvy, vůně a konzis-
tence jarního bláta, která mi léta byla
za špenát vydávána. Samozřejmě tohle
už dnes dětem nikdo nepředkládá, ales-
poň ne v našich jídelnách. Jenže tyhle
zážitky člověka formují.

TAKY DODNES NEMŮŽU PÓRKOVOU
POLÉVKU…
…no vidíte. A já si ji tuhle nechala uva-
řit a nestačila jsem se divit, jaká je to
dobrota.

ALE VAŘIT V PODMÍNKÁCH ŠKOLNÍ
JÍDELNY, KDE JE KUCHAŘ, JAK JSTE
SAMA UVEDLA, SVÁZÁN NORMAMI
A HLAVNĚ ROZPOČTEM…
Bezesporu je to výzva a můj obdiv patří
všem, kterým se to daří, i těm, kdož se
o to pokouší. Opět připomenu tým paní
Křtěnské a článek v Učitelských novi-
nách, protože právě na Chvaletické dnes
a denně dokazují, že to jde. Vařit zdravě,
chutně a v rámci rozpočtu. Navíc je tam
vidět to nadšení, zájem o věc. Ne jenom
prázdné a alibistické dodržování norem.
Naopak. Kreativita, shánění lokálních
dodavatelů, nové recepty, nové nápady,
salátový bar. Tleskám. 

JAKÉ JSOU REAKCE RODIČŮ?
Tady to bohužel občas zaskřípe. Na
úřadě pochopitelně řešíme i stížnosti

a někdy opravdu nevím, kudy do toho.
Zjistila jsem třeba, že příčinou jednoho
„našemu dítěti nechutná“ byl tuňák.
Upřímně: dostat do školní jídelny tu-
ňáka, to u mě je na metál. Jenže dě-
tem to nechutnalo, protože něco ta-
kového vůbec neznali. Podle mě by to
rodiče měli spíše ocenit, jenže ta re-
akce byla přesně opačná. Ale máme
snad „trestat“ školní jídelnu za tuňáka
na jídelníčku?

CO S TÍM?
Zase tím asi někoho naštvu, ale tady
musí rodina spolupůsobit. A opakuji, že
to není jen o penězích. Dokud budou
děti za vrchol gastronomie považovat
tučný burger v bílé housce s přesole-
nými chipsy a slaďoučkým kečupem
z vody, éček a červeného potravinář-
ského barviva, mimochodem bez vý-
jimky předražený, pak nelze očekávat,
že by jim ve školní jídelně chutnalo,
i kdyby se paní kuchařky ve školních jí-
delnách uškrábaly čerstvé zeleniny.
A touto optikou jsem smířená i s tím, že
v reakci na tento rozhovor se dozvím,
kolika žákům nechutná v Chvaletické,
když jsem měla tu drzost ji pochválit.

OCHUTNALA JSTE VY SAMA JÍDLO
VE ŠKOLÁCH NA PRAZE 14?
Ochutnala, v několika a několikrát,
a i když jsem z domova dost hodně
rozmazlená, tak mi pokaždé chutnalo.
Navíc šišky s mákem mi doma nikdo
neuvaří…

VRAŤME SE V ZÁVĚRU JEŠTĚ K TĚM
VYSVĚDČENÍM. JAKOU ZNÁMKU
BYSTE SI SAMA DALA ZA TENTO
ŠKOLNÍ ROK, POKUD JDE O AGENDU
ŠKOLSTVÍ… 
No tak sama se asi známkovat nemůžu.
O problémech už byla řeč, netváříme
se, že nejsou, a snažíme se je řešit. Ale
myslím si, že věci, které se daří, převa-
žují. Dobře nám funguje komunikace
s řediteli škol, v podstatě se všemi jsem
v osobním kontaktu. Věc, která mě nej-
víc těší, ta se letos podařila v oblasti
předškolního vzdělávání, kdy se nám
podařilo přijmout všechny žadatele ve
věku tří let. To považuji s ohledem na
někdejší problém s kapacitami za vý-
razný úspěch. Do budoucna chceme jít
dál a nabídnout školky i dětem mladším
tří let. Věřím, že mnoha rodinám taky
pomůže prázdninový provoz školek. Tak
snad bych si letošní známkou za agendu
školství ta svá dávná školní vysvědčení
moc nepokazila.

(red)

Školství
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DŮVOD K RADOSTI V MŠ KORÁLEK

OD PRVNÍHO DO POSLEDNÍHO DNE,
KDY SE LOUČÍME SE ŠKOLNÍM RO-
KEM, PROBÍHÁ ČERVEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE VE ZNAMENÍ DĚTSKÉ RA-
DOSTI. MNOHO JSME SE TOHO NA-
UČILI, A K RADOSTI JE TEDY DŮVOD.

Mnoho akcí je spojeno s oslavou a má
slavnostní charakter. Připravujeme

besídky na rozloučenou, loučíme se
s budoucími prvňáčky, jezdíme na vý-
lety, užíváme si sluníčko a vodu na za-
hradě, jízdu na koloběžkách a všem,
co má kola, na střechách, kde máme
už dvě dopravní hřiště. Protože je celý
program pro naše děti zaměřen na
pohybové vyžití, vrchol konce školního
roku patří také sportovním hrám. Do

nich je zapojena celá škola, malí i velcí
běhají, skáčou, házejí, překonávají
překážky, každý podle svých možností
a vždy s plným nasazením, v pěti dět-
ských „atletických“ disciplínách. Vy-
hrává každý, kdo se zúčastní, a pro
každého je přichystána odměna. Pro-
tože ale starší děti chtějí znát ve
sportu svůj výsledek, začali jsme je-
jich výkony měřit. Víme, kdo skočil
nejdál, hodil nejvíc, běžel nejrychleji…
a tak si vítězové prožijí svou chvilku
slávy na stupních vítězů, jsou oceněni
medailemi z naší keramické dílny
a opravdovými poháry. Přejeme našim
dětem krásné prázdniny, děkujeme
rodičům za celoroční spolupráci,
všem paním učitelkám děkujeme za
přípravu krásných akcí a přejeme za-
sloužený odpočinek. Na shledanou
po prázdninách.

Bc. Olga Štěpánková, 
ředitelka MŠ Korálek

CESTUJEME PO SVĚTĚ I NA JINÉ PLANETY
DO RAKETY, DO RAKETY! CHCI PO-
ZNÁVAT NOVÉ SVĚTY. UŽ SE TĚŠÍM.
VZHŮRU NA NEBESKOU TÚRU!

Začátkem května jsme se v rámci inte-
grovaného bloku začali připravovat na
letní cestování. A to nejen po světě, ale
i na jiné planety! Učili jsme se, proč svítí
slunce, jak žijí a jak si hrají děti na jiných
světadílech nebo jak vypadají mimozem-

šťané. To jsou témata, na která společně
s dětmi hledáme odpovědi v encyklope-
diích a obrázkových knížkách. Děti vyprá-
věly své zážitky z prázdninových pobytů
v cizích zemích a ukazovaly fotografie.
Hráli jsme „indiánské hry“ a povídali si
o tom, jak žijí děti  třeba v Africe. Nejvíce
děti upoutalo vyprávění o vzdálených pla-
netách. A co teprve mimozemšťané! Už
se těší, až je nakreslí, vyrobí z krabiček

a plastových obalů. I tak se dá využít papír
a plasty – hrajeme si a recyklujeme! Se
svými výrobky se děti rády pochlubí na
výstavce ve třídách a na nástěnkách.

Za MŠ Jahodnice L. Švecová

DĚTI ZE SLUNÍČKA ZA OKEM KAMERY
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
SE UŽ TRADIČNĚ ZAPOJUJE DO KAM-
PANĚ „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. 

Jejím vrcholem je Týden čtení dětem
v České republice, který se koná vždy
1. týden v červnu. U této příležitosti
jsme letos už potřetí využili slavnostní
prostory Galerie 14, kde se nám
v tomto roce zároveň podařilo uspořá-
dat výstavu dětských obrázků. Byla za-
hájena 2. června slavnostní vernisáží,
na kterou se přišli podívat rodiče na-
šich dětí, děti a paní učitelky z mateř-
ské školy Obláček a k naší radosti i zá-
stupci městské části v čele s panem
starostou. Všichni chválili krásné dět-
ské výtvory a dlouhým potleskem od-

měnili vystoupení předškoláků, kteří
na závěr vernisáže zatančili country.
Pro tzv. „velké čtení“ se snažíme každý
rok oslovit nějakou významnou osobnost
z našeho regionu. V minulých letech
nám četli pan starosta Radek Vondra

a dětská spisovatelka a ilustrátorka
Andrea Popprová. Letos jsme se domlu-
vili s tatínkem z naší školky – panem
Richardem Samkem, který pracuje jako
redaktor a moderátor v České televizi.
Nejen že o svém zajímavém povolání
připravil velmi poutavou a interaktivní
besedu, přizval také kameramana
a zvukaře, takže si děti mohly vyzkoušet
práci reportéra na vlastní kůži. Setkání
bylo milé, zábavné a poučné. Pan
Samko navíc předvedl svoji úžasnou
schopnost improvizace a nenechal se
vůbec vyvést z míry všetečnými dotazy
a připomínkami malých dětí. Na závěr
dětem přečetl pohádku „Hrnečku, vař“
a pozorné posluchače nezapomněl od-
měnit malými dárky.                       (dm)
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ČTVRŤÁCI ZE ZŠ GEN. JANOUŠKA
CVIČNĚ NAKUPOVALI V CČM. PRA-
COVALI VE SKUPINKÁCH. KAŽDÁ
MĚLA K DISPOZICI JINÝ OBNOS PE-
NĚZ A MĚLA KOUPIT JINÉ ZBOŽÍ.

Zjistit, kolik budou potřebovat na vy-
brané zboží, bylo prvním úkolem
každé z nich. Sehnat příslušné zboží
mezi regály, zapsat jeho cenu a odečíst
od příslušného množství peněz, to bylo
dalším úkolem. Nakonec se každá
skupina zamyslela nad svou prací
a své sebehodnocení zapsala takto:  
Martin, Pavel a Adam: 
Pracovali jsme bezchybně. Práci jsme
si rozdělili. Orientace byla dobrá
i špatná, protože jsme někde bloudili.
Diana a Klárka: 
Dnes jsme nakupovaly v obchodě Glo-
bus. Společně ve skupině jsme odhadly
cenu svého nákupu a začaly vyhledá-
vat. Na dvě věci jsme se musely zeptat.

Jinak jsme se orientovaly dobře. Pro-
davačky nám ochotně pomohly.
Dominik, Béďa a Alex: 
Pracovali jsme společně, hledali podle
cedulí. Nejdříve jsme se rozdělili, 2x
jsme se zeptali, kde máme hledat. Ji-
nak jsme se v Globusu orientovali bez-
vadně. Z odhadnutých peněz na nákup
nám zbylo 7 Kč. Za odměnu jsme do-
stali nanuky. Tato hodina se nám líbila.
Andrea a Nikola: 
Pracovaly jsme podle určeného návodu.
V Globusu jsme se orientovaly dobře.
Monika a Eliška: 
Prošly jsme celý Globus. Hodina nás
bavila.
Tereza, Nina a Vanesa: 
Globus už máme přečtený, takže jsme
věděly, kde co je. Bylo to zábavné. 
Nikoleta a Adéla: 
Chybělo nám 542 Kč. Paní učitelka
je moc hodná, že nám připravila ta-
kový program.                              (dm)

JAKO KAŽDÝ ROK I LETOS NASTAL
ČAS ROZLOUČIT SE S NEJSTARŠÍMI
DĚTMI, KTERÉ V ZÁŘÍ NASTOUPÍ DO
PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

A protože je naše MŠ Paculova právě v re-
konstrukci a zahrada je kvůli stavbě uza-
vřená, požádali jsme o poskytnutí prostor
KC Motýlek, kterému touto cestou děku-
jeme. Právě v zahradě KC Motýlek se totiž

konalo letošní šerpování předškoláků.
Odpolední program určený pro všechny
děti probíhal v duchu písniček, tancování
a soutěží v režii televizního klauna Rybičky
a paní Inky Rybářové. Děti i jejich rodiče
se dobře bavili a pak už nastal čas pro
vlastní loučení. Postupně se 37 dětí pro-
táhlo kruhem, který symbolizoval pře-
chod od školky do školních lavic. Poté
byly děti slavnostně pasovány klaunem

Rybičkou na školáky a odnesly si i knihu
s krásným věnováním.                            (dm)

UČÍME SE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Naše školy

Druháci ze ZŠ Gen.
Janouška se se-
tkali v kinosále
s„Kapříkem Met-
líkem“ ajeho auto-
rem Janem Opat-

řilem. Mladý autor je zaujal svým vy-
právěním a ukázkami z knížek a přinesl
jim také malé dárečky, které si mohli
po besedě zakoupit. Někteří projevili
zájem i o samotnou knížku.           (dm)

AUTORSKÉ ČTENÍ NA ZŠ GJ

LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY NA ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ

„ŠERPOVÁNÍ“ PŘEDŠKOLÁKŮ V MŠ PACULOVA

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU JE NA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH TRADIČNĚ
ČASEM LOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH
TŘÍD. VÝJIMKOU NENÍ ANI NAŠE 
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ. 

Letos posíláme do světa pouze jednu třídu
– 9. A. Pokaždé je to pro nás všechny,
žáky i kantory, slavnostní okamžik, který
prožíváme velmi intenzivně. Žáci se pilně
připravovali na soutěž Slavík pod vedením
pana Stibora, učitele hudební výchovy. Po
soutěži se konal i koncert pro žáky a uči-
tele naší školy a nejlepší zpěváci později
vystoupili pro veřejnost v KD Kyje, kde se
konal už 5. ročník plesu absolventů.
Mladší žáci naší školy si připravili street
dance, moderní tanec, vystoupení mažo-
retek, gymnastek, roztleskávaček z Cheer

Academy. Tanec si připravily i děti z dru-
žiny, vítězové Slavíka zazpívali své pís-
ničky. Deváťáci na pódium přijeli „vláč-
kem“ a zazpívali společnou píseň,
kterou věnovali svým učitelům a rodi-
čům. Na plátně se promítaly fotografie
dětí, pak došlo na šerpování. Deváťáci
si pak užili slavnostní oběd a rozlučkový
špalír v den vysvědčení.

Za ZŠ K. Machová, ředitelka
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Dětský den uspořádali na začátku června žáci
5. A ZŠ Bratří Venclíků přímo v areálu školy.

K posledním akcím v mateřských
školách patří rozloučení s předško-
láky. Ale dovolujeme si říct, že má-
lokdy se tato akce uskutečňuje
s mezinárodní účastí. A nám se toto
podařilo v MŠ Zelenečská.
Předposlední týden školního roku
naše škola hostila tři studenty. Dva
ze Singapuru a jednoho ze Španělska.
Rozloučení probíhalo na naší zahradě
a nabídlo bohatý program. Další akce
a výlety si užily před koncem školního
roku i děti z MŠ Sadská.
Kolektiv MŠ Zelenečská a MŠ Sadská

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 
V MŠ ZELENEČSKÁ A MŠ SADSKÁ
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U ČEŇKU SE MŮŽE KONEČNĚ POKRAČOVAT

RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PO
NĚKOLIKAMĚSÍČNÍCH PRŮTAZÍCH PO-
SVĚTILI DODATEK KPŮVODNÍ SMLOUVĚ
SFIRMOU, JEŽ BUDUJE PARK UČEŇKU.

Obsahem dodatku je vypořádání takzva-
ných víceprací, které vznikly kvůli nut-
nosti nakládat a rozvážet větší množství
ornice, než se původně v projektu uva-
žovalo. První etapa proměny parku má
finišovat na konci léta. „Od schválení do-
datku má dodavatel tři měsíce na to,
aby první etapu dokončil. Bohužel i když
bude termín dodržen, půjde o významné
zpoždění oproti původnímu harmono-
gramu. Úvodní část tohoto magistrát-
ního projektu měla skončit letos na jaře.
Je pro mě naprosto nepochopitelné, že
administrativní důvody na straně ma-
gistrátu vedou k tomu, že obyvatelé
Prahy 14, kteří v okolí parku žijí, zažijí
další prašné léto a zvýšenou dopravní

zátěž způsobenou stavbou a pendlující
těžkou technikou,“ upozorňuje starosta
Prahy 14 Bc. Radek Vondra. Zdůrazňuje,
že s původními termíny revitalizace
parku, který od loňského jara vzniká
v chráněné lokalitě Čihadla-Klánovice
a zasahuje do území Prahy 14 a Dolních
Počernic, vedení městské části souhla-
silo právě s ohledem na minimální zatí-
žení obyvatel. „A to samozřejmě hlavně
v letních měsících, kdy občané a rodiny
s dětmi vyhledávají místa k odpočinku
a relaxaci,“ dodává starosta Vondra.

ČÁSTEČNĚ „OSEKANÝ“ PROJEKT
Nutno dodat, že úskalí projektu nebu-
dou zažehnána ani v okamžiku, když
se první etapu podaří do konce léta do-
končit. Podle původní projektové do-
kumentace z roku 2011, ke které úřad
Prahy 14 vydal i stavební povolení, měly
totiž na území v rámci úvodní etapy
vzniknout mimo jiné dětská hřiště, se-
nior park, hřiště na pétanque, velký val
neboli kopec, který by mohli lidé v zimě
využívat na sáňkování a v létě třeba na
cyklokros, a rozsáhlá cestní síť. Počí-
talo se i se sadovými úpravami. Realita
je taková, že do zadávací dokumentace
pro výběrové řízení na dodavatele
stavby, kterou Rada hlavního města
Prahy schválila loni v lednu, magistrát

vyňal jen část z původního projektu –
poptal částečné zatravnění území, re-
alizaci dvou valů, nikoliv tří, vybudování
pouze základní cestní sítě, stavbu in-
line dráhy, vybudování parkoviště
a osázení území lavičkami, odpadko-
vými koši a cyklostojany.

JEDNÁNÍ POKRAČUJÍ
„S touto osekanou verzí pochopitelně
nejsme spokojeni. Už proto, že jsme byli
magistrátem ujišťováni, že se výběrové
řízení týkalo pouze první části úvodní
etapy. Až nedávno jsme zjistili, že do-
končení výseku, jenž ani parkem nazvat
nelze, magistrát považuje za dokončení
celé úvodní etapy realizace,“ vysvětluje
starosta Vondra. Jednání s hlavním
městem podle něj i podle místostarostky
Ing. Ilony Pickové, která má zeleň
v městské části na starosti, nedále po-
kračují. „Máme přislíbeno, že alespoň
část z vyňatých prvků bude po skončení
první etapy realizována. Například dět-
ská hřiště,“ věří místostarostka Picková.
Zda se tak stane, není jisté. Už proto, že
na projekt získal magistrát dotaci z ev-
ropských fondů a hrozí, že rozpracované
území zůstane nedokončené minimálně
dalších pět let – tedy do doby, než  pro-
jektu skončí takzvaná udržitelnost.

(red)

Zprávy

DRUHÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY „PLECHÁRNA“
VE ČTVRTEK 28. KVĚTNA 
PROBĚHLA JIŽ DRUHÁ SCHŮZKA
MEZI RADNÍ IRENOU KOLMANOVOU,
ZÁSTUPCI MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
A AKTIVNÍMI OBYVATELI Z OKOLÍ
PLECHÁRNY. 

Setkání bylo svoláno v zájmu dlouhodobé
diskuse o řešení problematického pro-
vozu v lokalitě, zejména během konání
venkovních akcí, a také kvůli plánova-
nému znovuuvedení centra do plného
provozu. Jeho otevření je plánováno na
podzim letošního roku (provoz objektu
byl přerušen v říjnu 2014 s tím, že
13. května 2015 se dočasně otevřela jeho
kavárna; ta bude z důvodu plánované re-
konstrukce přes léto opět uzavřena).
Setkání s radní Irenou Kolmanovou se
zúčastnila také zástupkyně starosty
Ilona Picková, zástupci příspěvkové or-
ganizace Praha 14 kulturní, týmu ko-
munitních koordinátorů, ale také  měst-
ské policie a místních obyvatel. Okolí

Plechárny je částí místních obyvatel
dlouhodobě vnímáno velmi negativně.
Někteří z přítomných vyjádřili námitky,
jež se týkají zejména hlučnosti provozu
centra i skateparku, času ukončení ve-
černích akcí a bezpečnosti v lokalitě.

HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ
Tyto problémy vyžadují dlouhodobé
sledování, neboť provoz související
s Plechárnou a skateparkem sku-
tečně razantně vstupuje do života v lo-
kalitě, zejména z pohledu starších
obyvatel. Právě proto byla přizvána

místní pochůzkářka městské policie
i terénní pracovnice neziskové orga-
nizace Jahoda, o. p. s. Během diskuse
bylo domluveno několik bodů k řešení.
V první řadě jde o striktní dodržování
konce akcí ve 21.00, s dodatkem, že
zvuková produkce bude směřována
vždy tak, aby se co nejméně rozléhala
do okolních domů.
Druhým bodem diskuse byl požadavek
na vypracování provozního řádu centra
i skateparku. K řešení byly rovněž pře-
dány dva návrhy na úpravu dopravního
řešení na rohu ulic Bryksovy a Arnošta
Valenty. Za největší přínos považuji, že
započala intenzivní komunikace mezi
obyvateli, úřadem, terénními pracov-
níky, městskou policií, komunitním ko-
ordinátorem, a to v zájmu řešení ak-
tuálního dění v lokalitě.

Michal Lehečka, komunitní 
koordinátor pro Černý Most

e-mail: michalleh@anthropictures.cz
mobil: 721 510 925
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Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
ŠESTÝ PIVNÍ FESTIVAL 
V KYJÍCH

11.–14. 6. 2015 se u restaurace Šimanda
v Kyjích konal již šestý ročník místního
pivního festivalu. Pro návštěvníky bylo
připraveno 25 druhů čepovaných piv
z českých pivovarů, občerstvení nejen
u grilu, vnitřní i venkovní posezení a ne-
chyběl doprovodný hudební program.
Celé čtyři dny vládla skvělá atmosféra
a návštěvnost předčila očekávání.
Když se v sobotu přijela na festival podívat
i zastupitelka Soňa Tománková a přivedla
s sebou Jarka Filgase – českou rockovou
legendu, kterou známe jako frontmana
skupin Premier nebo Argema, festival
nabyl zcela nový rozměr.
Jarek neskrýval, že se dobře baví, a na
oplátku se během večera hned dvakrát
chopil mikrofonu, kdy ve zhruba půl-
hodinových vstupech předvedl neza-
pomenutelnou show. V Kyjích tak naživo
a v originálním podání zazněly takové
hity, jako je Hrobař, Modré pondělí,
Tohle je ráj nebo Jarošovský pivovar –
„otčenáš“ každého pivního festivalu.
A co víc, Jarek slíbil, že v průběhu
příštího ročníku v Kyjích rád oficiálně
vystoupí (více na Facebooku KA14).

Zastávám názor, aby tradiční kulturní
akce na Praze 14 nebyly jen dílem sou-
kromých a neziskových organizací, ale
abychom se jich dočkali také od radnice
(dříve než u dalších oslav výročí MČ).
Přesto bych rád poděkoval paní radní
Ireně Kolmanové za její vstřícnost a za
celou KA14 bych chtěl všem popřát, nejen
dětem, krásné a pohodové prázdniny.

Tomáš Ponec,
člen kulturní komise za KA14

CO VÁM CHYBÍ 
VE ČTRNÁCTCE? 

Prostřednictvím našeho zastoupení
v redakční radě časopisu Čtrnáctka by-
chom rádi předložili v září na jejím
příštím jednání návrhy na zlepšení.
Chybí vám konkrétní informace, nebo
byste uvítali úplně nové rubriky? Při-
jdou vám některé články zbytečné,
nebo byste všechno nechali tak, jak je?
Pošlete nám svůj názor nebo jakýkoliv
podnět týkající se časopisu Čtrnáctka
na e-mail anopraha14@gmail.com.
Radniční periodika jsou placená z pe-
něz daňových poplatníků, proto by
měla vycházet z potřeb a přání míst-
ních občanů. Těším se na vaše názory!

Bc. Tomáš Novotný (ANO)

POSILOVNA MEZI 
LEHOVECKÉ PANELÁKY

Dne 10. června proběhlo na Lehovci veřejné
projednávání o umístění workoutového
hřiště. Původní záměr postavit ho vKukelské
ulici mezi panelové domy 903 a 904 se
setkal snevolí místních občanů. Hnutí ANO
proto pomohlo vyjádřit jejich názor reali-
zováním petice, kterou podepsalo 245 oby-
vatel ze zmíněných domů. Nemáme nic
proti myšlence workoutu. Principem je po-
silování na hrazdách, lavicích či žebřinách
pouze za pomoci vlastní váhy. Nicméně
narušit prostor, který slouží jako klidová
zóna přilehlým domům, je nesmysl. Vblíz-
kosti se rovněž nachází několik dětských
hřišť, školka a škola. Workout by zejména
pro mladší děti procházející ze školy domů
představoval nečekanou aktivitu, která je
určená starší věkové skupině mladistvých,
a hrozilo by jejich poranění. Dále je dané
místo frekventované pejskaři a ti by přišli
osvé pohodlí aklid. Městská část přistoupila
na argumenty petice a vymyslí pro cvičiště
na Lehovci vhodnější lokalitu.

Jan Adámek (ANO)

PŘEJEME VÁM 
KRÁSNÉ LÉTO 

Červenec a srpen, to je pro děti bez-
pochyby nejoblíbenější část roku. I těm,
co už nejsou školou povinní, bychom
chtěli popřát krásné léto! Odpočiňte
si od práce, naberte nové síly a v záři-
jovém čísle Čtrnáctky na shledanou!

Váš zastupitelský klub ANO

MŮJ PRVNÍ 
TRIATLON

Muži v určitém věku si stále potřebují něco
dokazovat a to se týká bohužel (bohudík)
imě. Aprotože jsem si chtěl vždy vyzkoušet
triatlon, příležitost, kdy je naše městská
část spolupořadatelem, jsem si proto nemohl
nechat uniknout. Asi dva měsíce před dnemD
jsem začal poctivě trénovat, a protože jsem
to vzal opravdu vážně, nakoupil jsem potřebné
vybavení, přečetl nějakou literaturu, zjistil
si, jak správně doplňovat tekutiny, uhradil
startovné a všem to pověděl, abych už
nemohl cuknout. Příjemné počasí, bezva
atmosféra, spousta diváků, kamarádi podél
trati a já začínal pomalu zjišťovat, co jsem si
to způsobil. Na konci houfu závodníků při-
pravených na břehu rybníka jsem brzy po-
chopil, kde je mé místo, a tak jsem neopré-
ňákům opravdu nepřekážel. Výstřel! Smečka
černých kombinéz amy čtyři amatéři, včetně
pana starosty, jsme se vrhli vstříc co nejlep-
šímu výkonu. Každý s jiným cílem, někdo
chtěl zvítězit nad soupeři, někdo, jako já,
sám nad sebou. Bylo moc fajn, že mi při
plavání nikdo nepřekážel, protože zatímco
já brousil svůj rybníkový pseudokraul, ostatní
již šlapali první kilometry do pedálů cyklistické
části. Když jsem se následně vydal proná-
sledovat ostatní na kolech, už ve druhém
okruhu jsem zjistil, že jsem to já, kdo je
ostatními naháněn, a tak se mi zbytek cyk-
listické části změnil v úhybné manévry
lovené zvěře. Za velkého povzbuzování ka-
marádů jsem nakonec i já dojel do depa,
odložil kolo a snažil se přemluvit nohy, aby
aspoň na stadiónu předstíraly, že běží. Asku-
tečně, to, vco jsem už příliš nevěřil, se stalo
skutkem ajá mohl po závěrečných osmi ki-
lometrech běhu vyhlížet cílovou rovinku.
A když jsem po absolvování svého prvního
triatlonu v životě proťal pomyslnou cílovou
čáru, neubránil jsem se dojetí z atmosféry,
vyčerpání a toho, že jsem (si) to dokázal. Co
závěrem… snad jen tolik, že by si člověk
měl dávat i takové cíle, které se zpočátku
zdají nepřekonatelné, protože jen jejich zdo-
láváním (a nemyslím zdoláním) se člověk
posouvá dál a cesta, kterou tím absolvuje,
se mu často stává icílem. Velké poděkování
patří pořadatelům, dobrovolníkům, divákům,
všem skvělým soupeřům ataké naší Praze14
za to, že se do spolupořádání takové akce
byla ochotna pustit. Díky všem a hodně
štěstí v plnění vašich nemalých cílů.

Pavel Mašek,
zastupitel za TOP 09
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Prevence

POZOR NA PRÁZDNINOVÁ RIZIKA
BLÍŽÍ SE OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZD-
NIN, KTERÉ DĚTEM A DOSPÍVAJÍCÍM
PŘINÁŠÍ NEJEN ZÁBAVU A SPOUSTU
VOLNÉHO ČASU, ALE NESE S SEBOU
I MOŽNÁ RIZIKA A NEBEZPEČÍ.

TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
Prázdniny – dlouho očekávaná část
roku všemi dětmi a dospívajícími. Je to
ten správný čas na výlety, dovolené
a trávení volného času venku s rodinou
nebo s přáteli. Rodiče s dětmi často vy-
ráží za společnými zážitky, jsou ale
i dny, kdy se svými ratolestmi mnoho
času trávit nemohou. Pro řešení těchto
situací je dobré, když si zmapují mož-
nosti organizovaného trávení volného
času v nízkoprahových i dalších zaříze-
ních pro děti a mládež v místě bydliště. 
Tyto organizace často na období let-
ních prázdnin pro děti chystají pří-
městské tábory, jednorázové výlety,
herní odpoledne a další akce určené
nejen pro zábavu, ale i pro rozvoj.
Nabízí se tak možnost zajistit dětem
i dospívajícím kvalitní program bě-
hem jejich volna, který předchází
neproduktivnímu trávení volného
času a s tím spojeným rizikům.

ÚRAZY
Vzhledem ke zvýšenému pohybu ven-
ku, ať už při sportu nebo při výletech do
neznámého prostředí, je potřeba dbát
na bezpečnost. Rodiče by s dětmi
i s dospívajícími měli hovořit o základ-
ních pravidlech bezpečnosti: 
• Hry v partě kamarádů a společná zá-
bava patří na místa tomu vyhrazená,
tzn. parky, hřiště, travnaté plochy. Ne-
uvážený pohyb v okolí vozovky a ruš-
ných silnic může přivodit dopravní ne-
hody, které mohou mít i trvalé následky.
• I při trávení volného času v přírodě je
třeba dodržovat základní pravidla. Cho-
dit po vyznačených cestách, a sice ve
skupině, informovat rodiče o místě po-
bytu, mít s sebou dostatek jídla a pití.
• Do 18 let věku je povinnost nosit přilbu
při jízdě na kole a děti i dospívající by
měli být seznámeni se základy silničního
provozu pro pohyb po vozovce. 
I při koupání, oblíbené letní činnosti,
je třeba dbát opatrnosti. Děti i dospí-
vající mohou přecenit vlastní síly, ne-
odhadnou situaci a nedomyslí možné
následky svého jednání. Jako příklad
lze uvést vzdalování se příliš od břehu
a plavání na dlouhé vzdálenosti, skáká-

ní do neznámé vody atp. Zejména při
skákání do neznámé vody, pokud dítě či
dospívající bezpečně nezná danou lo-
kalitu, může hrozit poranění v různém
rozsahu – od drobných odřenin, zlome-
nin až po život ohrožující úrazy.

NÁVYKOVÉ LÁTKY
Do oblasti rizikového chování spadá
také experimentování s návykovými lát-
kami, především s alkoholem, cigare-
tami a marihuanou. Tyto experimenty
většinou probíhají v partě kamarádů,
kde má dospívající větší pocit sounále-
žitosti, a svou roli zde sehrává také
skupinový tlak. Jedince tlačí chovat se
podle určitých norem skupiny, kam
může patřit právě experimentování
s návykovými látkami. Dospívající mlá-
dež si často neuvědomuje, že jejich or-
ganismus se ještě pořád vyvíjí a tělo se
neumí s alkoholem (i  jinými návykový-
mi látkami) natolik vypořádat, nedoká-
že jej metabolizovat a odbourat tak
rychle a v takové míře jako organismus
dospělého. Navíc mladí často nedokáží
odhadnout množství a možné účinky
alkoholu a při neuvážené konzumaci
alkoholu jim hrozí i vážná zdravotní ri-
zika v podobě akutní otravy alkoholem.

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ
Během společně trávených chvil s ka-
marády dochází ke vzájemnému sbli-
žování a někteří z dospívajících mohou
během letních prázdnin prožít svou
první sexuální zkušenost. Je důležité,
aby byl jedinec dostatečně fyzicky

i psychicky připraven, a mít na paměti,
že podle zákona je styk povolen až od
15 let. Neuvážené jednání, jako je styk
bez kondomu, může vést k riziku pře-
nosu sexuálně přenosné nemoci či
k nechtěnému těhotenství. Je potřeba
myslet i na případné důsledky, pokud
nejsou jedinci na styk připraveni.

JAK RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ 
PŘEDCHÁZET?
Především je důležité děti a mládež
informovat. Rodiče by si měli se svými
dětmi o těchto tématech otevřeně
promluvit, upozornit je na důsledky
neuváženého jednání a předat jim in-
formace o tom, jak se v krizových si-
tuacích zachovat. V předcházení rizi-
kovému chování dobře fungují jasně
stanovená pravidla mezi rodiči a dět-
mi, která budou platit a budou se do-
držovat. Jedná se zejména o způsob
komunikace s rodiči během pobytu
mimo domov, stanovení času návratu
domů, vymezení aktivit a lokalit, kde
se bude dítě pohybovat, co bude dělat.

JAK SE CHOVAT V KRIZOVÝCH 
SITUACÍCH?
V nebezpečných situacích musí mít
každý na mysli důležitá telefonní čísla
na záchrannou službu (155), policii
(158) a hasiče (150), a to hlavně v přípa-
dech ohrožení života. Pokud má dítě
mobilní telefon, mělo by jej nosit ne-
ustále při sobě. Je dobré si telefonát
i předem nanečisto vyzkoušet, modelo-
vě může probíhat mezi dítětem a rodi-
čem. Volající by měl uvést své jméno,
místo události a co se stalo. V případě
jiných krizových situací, ve kterých není
akutně ohroženo zdraví nebo život, by
se mělo dítě obrátit nejlépe na rodiče
nebo jinou blízkou dospělou osobu. Po-
kud se dítě nechce nebo nemůže na ni-
koho takového obrátit, je k dispozici dě-
tem i mládeži Linka bezpečí 116  111,
která je nonstop zdarma.                 (red)

NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 334
Mobil: 777 161 133, 775 161 159
nzdm@prevcentrum.cz, 
www.prevcentrum.cz
Provozní doba NZDM: 
Pondělí–čtvrtek 9.00–19.00 hodin, 
pátek 9.00–16.30 hodin

PREV-CENTRUM
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Prázdniny v Praze 14

LETNÍ BEACHVOLEJBAL V CČM

Písečné pláže a sportování pod širým
nebem neodmyslitelně patří k létu,
a právě proto Centrum Černý Most
přivítalo příchod horkých měsíců
sportovně zábavným programem,
který potrvá až do poloviny září. Pro
příznivce plážových sportů vyrostla před
západním vstupem (ve směru od stanice
metra) dvě mobilní beachvolejbalová

hřiště, na nichž bude probíhat pravi-
delný sportovní program.
Ve vybraných termínech si můžete od-
počinout s hatha jógou, pobavit se
temperamentní zumbou nebo si vy-
tvarovat tělo do plavek pomocí cross
fitu. Ve vybraných víkendech proběh-
nou na kurtech beachvolejbalové tur-
naje a na sklonku léta se zde bude

konat Mistrovství České republiky
v beachvolejbale 2015. Kompletní se-
znam aktivit včetně přesných dat na-
jdete na internetových stránkách
www.centrumcernymost.cz.
Pokud vás nezláká oficiální program,
můžete si s kamarády či kolegy
hřiště zapůjčit zdarma a zahrát si
třeba beachvolejbal či pétanque, plá-
žové varianty fotbalu, badmintonu
nebo tenisu. Sportovní náčiní vám
poskytnou v prodejně Decathlon.
Pokud máte zájem o rezervaci beach-
volejbalového hřiště, využijte k tomu
registrační formulář na Facebooku či
internetových stránkách Centra Černý
Most. Pro oficiální aktivity není třeba
účast hlásit předem. 
Stávající i noví členové věrnostního
programu Centra Černý Most mohou
využít beachvolejbalová hřiště i se
zúčastnit všech aktivit zcela zdarma.
Více informací najdete na www.cen-
trumcernymost.cz.
Pokud nejste zrovna sportovní nadše-
nec, můžete na kurty doprovodit své děti
a vy si užít nakupování. Až do konce
srpna každé pondělí a úterý navíc
s atraktivními cenami. V těchto dnech
budou v obchodech akce, slevy a další
zajímavé nabídky. Kompletní přehled
najdete vždy na www.berusivolno.cz.

(pr)

PRÁZDNINY V PRAZE 14 – PŘÍRODA UPROSTŘED MĚSTA
PŘESTOŽE JE PRAHA 14 TYPICKOU
MĚSTSKOU ČTVRTÍ, Z VELKÉ ČÁSTI
TVOŘENOU SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBOU,
NABÍZÍ I ŘADU PŘÍRODNÍCH ZÁ-
KOUTÍ A MÍST, KDE ČLOVĚK
SNADNO ZAPOMENE, ŽE JE
VLASTNĚ UPROSTŘED MĚSTA. 

A protože právě začalo období letních
prázdnin, přinášíme vám několik
tipů, kam vyrazit na rodinnou pro-
cházku, za sportem nebo relaxací
v okolí bydliště. Krásných, přírodně
zajímavých míst a zákoutí je v naší
městské části celá řada, ať už vyrazí-
te na kole, pěšky, s kočárkem, nebo
jen na procházku se psem. 

14 ZASTAVENÍ PRAHY 14
Chcete-li spojit procházku s pozná-
ním, můžete se vydat po trase nauč-
né stezky, která nabízí celkem 14

zastavení a provede vás od Hloubětí-
na přes Kyje až k Černému Mostu.
Na její trase najdete střípky z histo-
rie, přírodní zajímavosti, ale také
spoustu dalších informací. Hlavně si
ji však můžete užít jako pohodovou
procházku s trochou poznání. Stez-
ka se dá zvládnout i na kole a na její
trase najdete hned několik dětských
hřišť i různé možnosti zastávek na
občerstvení.

RYBNÍKY NA KRAJI SÍDLIŠTĚ
Pokud chcete vyrazit na krátkou pro-
cházku z Černého Mostu nebo Kyjí,
můžete se vydat směrem k Dolním
Počernicím, kde se nedaleko roze-
stavěného parku U Čeňku otevírá
prostor takzvaných Čihadel. Na hor-
ském kole i pěšky tu můžete už po
pár metrech zapomenout na ruch
sídliště a kochat se meandry Ro-

kytky, krásami rozkvetlých luk nebo
si jen posedět u přírodního jezírka
Pískovna, kde jsou k vidění i zajímaví
vodní ptáci. Krátkou procházkou se
odtud dostanete do Hostavic, Dolních
Počernic a kolem dalšího z rybníků
se pak můžete pohodlně vrátit na
Černý Most.

SKÁLY A HUTĚ NA BAŽANTNICI
Jen kousek od ruchu hloubětínské
Kolbenovy ulice, oddělen železniční
tratí, se rozléhá prostor Bažantnice.
Zjara i v létě až čarokrásný les
ideální na procházku s dětmi nebo
čtyřnohými miláčky. Kromě krásné
přírody skrývá Bažantnice i několik
překvapení, jako jsou Hloubětínské
skály s jedinečným výhledem, ale dál
směrem k Hutím i pozůstatky těžby
z dávné i méně vzdálené historie.

(jam)

ZA BEACHVOLEJBALEM, HATHA JÓGOU, ZUMBOU, CROSS FITEM NEBO DAL-
ŠÍMI OBLÍBENÝMI LETNÍMI SPORTY MOHOU VŠICHNI ZÁJEMCI VYRAZIT DO
CENTRA ČERNÝ MOST. PŘED JEHO ZÁPADNÍM VSTUPEM TOTIŽ VYROSTLA
DVĚ MOBILNÍ BEACHVOLEJBALOVÁ HŘIŠTĚ, NA KTERÝCH SE BUDE AŽ DO
14. ZÁŘÍ KONAT PRAVIDELNÝ SPORTOVNÍ PROGRAM. VĚRNÍ ZÁKAZNÍCI 
CENTRA NAVÍC MAJÍ PÍSEČNÉ KURTY K DISPOZICI ZCELA ZDARMA.
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LÉTO JE KONEČNĚ TADY A S NÍM
I ČAS DOVOLENÝCH PRO DOSPĚLÉ
A PRÁZDNIN PRO DĚTI A STUDENTY.
AČKOLIV MAJÍ MNOZÍ JIŽ O SVÝCH
LETNÍCH PLÁNECH JASNO
A CHYSTAJÍ SE STRÁVIT VOLNÉ DNY
V ZAHRANIČÍ NEBO NA CHATÁCH
A CHALUPÁCH, JISTĚ SE BUDE
HODIT I NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH TIPŮ,
KAM VYRAZIT ZA KOUPÁNÍM,
POZNÁNÍM ČI ZÁBAVOU.

A protože je Praha 14 čtvrtí okrajovou,
nabízí prostřednictvím vlaků a autobu-
sů ideální spojení především na vý-
chod do Polabí a na sever směrem do
Českého ráje. Proč tedy nezkusit vyra-
zit za poznáním, sportem nebo zába-
vou právě do těchto směrů? Nabídka
je skutečně pestrá, a proto přinášíme
alespoň stručný výběr možností, jak
poznat zajímavosti v blízkém i vzdále-
nějším okolí Prahy 14. Vždy však po-
hodlně, ať již zvolíte cestu autobusem
z Černého Mostu, anebo vlak ze za-
stávky Praha-Kyje.

ZA ROBINEM HOODEM NA ZÁMEK
LOUČEŇ
Zámek Loučeň patří mezi památky,
které nabízejí vedle historie i skuteč-
ně aktivní přístup a rozmanité mož-
nosti vyžití pro celou rodinu, ale také
aktivity pro seniory nebo mladé. 
Děti jistě ocení možnost setkání
s družinou legendárního zbojníka
Robina Hooda, která bude na zámku
po celé prázdniny od čtvrtka do ne-
děle verbovat nové  rytíře, cvičit je

v lukostřelbě a turnajovém umění,
zkoušet jim zbroj a zbraně. Vyzkou-
šet si  tu budete moci i výrobu kera-
miky, zhlédnete práci kováře, a pokud
vás procházka parkem s labyrinty
nebo návštěva zámku vyčerpá, nezou-
fejte. Můžete se osvěžit ve středověké
krčmě. Více informací najdete na
www.zamekloucen.cz.

VÝLET DO POHÁDEK ČARODĚJE 
ARCHIBALDA I.
Hrad a zámek Staré Hrady leží
v Českém ráji, jižně od Jičína hned
vedle městečka Libáň. Tři pohádkové
prohlídkové okruhy, kterými vás pro-
vedou pohádkové bytosti, nabízí
ideální výlet pro děti i dospělé do po-
hádek čaroděje Archibalda I. V hradní
a zámecké části vede prohlídkový
okruh  „Jak se žilo za císaře pána
Františka Josefa I.“. Můžete si pro-
hlédnout ojedinělou expozici „U nás“
– kupecké krámky, koloniál a obchod
s kávou, jak vypadaly v dobách na-
šich prababiček. Dále uvidíte barokní

SLUNCE, VODA, PŘÍRODA ANEB
PRÁZDNINY ZA HRANICÍ PRAHY 14 
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Téma

kuchyni, velkou loveckou chodbu,
unikátní ložnici a pracovnu a další
zajímavosti, kde mnoho tisíc exponá-
tů představuje život prostých lidí,
měšťanů a šlechty v období vrcholu
habsburské monarchie. Více infor-
mací najdete na www.starehrady.cz.

OSTRŮVEK SLOVENSKA 
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
Pohodovou ekologicky laděnou dovo-
lenou můžete s dětmi zažít i na bio-
farmě Košík. O ovce se starají tři ba-
čové ze Slovenska, kteří zde ukazují
nejen své zkušenosti z chovu, ale
také přípravu několika druhů ovčích
sýrů, které si ze zdejšího obchůdku
můžete odvézt jako chutný suvenýr.

DĚTENICE – KOZÍ VRŠEK
Podobný výlet se dvěma cíli nabízí
i nedaleká ekofarma Kozí vršek a zá-
mek Dětenice poblíž Libáně. Zatímco
na ekofarmě si můžete sami vyzkou-
šet práci zemědělce, zámek nabídne
řadu historických programů pro děti,
ale například i exkurzi do zdejšího pi-
vovaru či středověkou krčmu. 

RAJMANOVA DÍLNA ROŽĎALOVICE
Pokud chcete spojit výlet do přírody
s poznáním více kulturním, můžete
návštěvu ekofarmy Košík pohodlně
spojit s návštěvou nedaleké Rajma-
novy dílny v Rožďalovicích, kde se
vám nabízí pohled do světa knihařů
v podobě obnovené rodinné knihař-
ské dílny z let 1930–1940.

Uvidíte tu nástroje na zdobení a vazbu
knih i nejkrásnější díla generací rož-
ďalovických knihařů. Pokud zvolíte
možnost ubytování, můžete si zde bě-
hem dvou dnů vlastní knihu i svázat.

GASTRONOMIE V SRDCI JESKYNĚ
Možností pro milovníky stále popu-
lárnější gastroturistiky je zase Graal
club, oblíbená restaurace ukrytá ve
skále pod městským templem v Mla-
dé Boleslavi. Velmi originálně řešený
interiér ve skále na Ptácké ulici je
skutečným zážitkem a na své si při-

jdou i chuťové buňky. Unikátní pro-
stor můžete navštívit denně mimo
neděle, od pondělí do čtvrtka vždy od
11.00 do 17.00 hod., v pátek a v sobotu
pak od 11.00 do 22.00 hod.

RALLY BOHEMIA – MLADÁ BOLESLAV
Chcete-li spojit návštěvu Mladé Bo-
leslavi se stylovým zážitkem, můžete
se ponořit do světa silných motorů,
krásných žen a vůně benzinu. O ví-
kendu od 10. do 12. července se totiž
v městě a okolí koná legendární, již
dvaatřicátá Rally Bohemia, která pa-
tří k vrcholným závodům českého
mistrovství automobilových soutěží.
Podrobnosti o této tradiční akci na-
jdete také na www.rallybohemia.cz.

DETEKTIVNÍ VOSÍ ROJENÍ VESTEC
Máte rádi divadlo? Pak můžete 18.
a 19. července vyrazit vlakem na kaž-
doroční společenskou akci divadla
V.O.S.A. Letos je program tematicky
zaměřen na detektivy, zloděje,
kriminalisty a podobně.
Večer zpestří rockový
koncert skupiny
RIMORTIS, po
celé odpoledne
se pak můžete
těšit na soutě-
že a hry pro
děti i dospělé
s detektivní tema-
tikou. K vidění budou
ukázky práce policie a také po-
hádka O Honzovi a víle Verunce v po-
dání DS Klicpera Sadská.

PIVOVAR KLÁŠTER
Zajímá vás, jak se v Pivovaru Klášter
vyrábí pivo? Zájemcům se zde nabízí
exkurze, během níž se mohou sezná-
mit s výrobou piva a zároveň se do-
zvědět mnoho zajímavého z bohaté
historie tohoto místa, dnes známého
jako Klášter Hradiště nad Jizerou.
Součástí pivovaru je i pivnice ukrytá
ve skalním masivu, v hloubce několi-
ka desítek metrů. Více najdete na
www.pivovarklaster.cz.

PRVNÍ ZOO VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Zoo Chleby nedaleko od Nymburka
chová ohrožené druhy zvířat, pořádá
výchovně-vzdělávací a vědecké čin-
nosti a působí jako záchranné cen-
trum pro živočichy. Je ideálním cílem
pro výlety s dětmi, kterým se tu nabí-
zí těsnější kontakt se zvířaty, z nichž

mnohá si mohou dokonce pohladit.
Návštěvníci se seznámí s gibony Ku-
bou a Gábinou, dikobrazem Járou
a řadou dalších zvířátek.

AMERICAN CARS AND BIKES 2015
Unikátní sraz amerických aut a moto-
rek proběhne 25. 7. u Probošťských je-
zer, přírodního koupaliště na okraji
Brandýsa nad Labem. Můžete se těšit
na moderní i historická vozidla. Mode-
rovaný doprovodný program vyvrcholí
bohatou tombolou a večerním koncer-
tem pod širým nebem.                   (jam)

Vlak

Bazén Hloubětín
Venkovní bazén s dětským hřištěm
Denně: 11.00–19.00 hod. Cena (den):
dospělý + 1 dítě do 6 let 200 Kč, do
15 let 100 Kč, do 6 let 50 Kč

Koupaliště Všejany
Rozlehlý areál přírodního koupališ-
tě nabízí i sportovní vyžití.
Denně: 10.00–20.00 hod.
Cena: 20 Kč, snížená cena: 10 Kč

Koupaliště Kralupy nad Vltavou
Komplex tří bazénů (50 m), bazén
pro neplavce a brouzdaliště, sko-
kanská věž, tobogan, volejbal, plá-
žový volejbal, nohejbal, tenis atd.
Denně: 10.00–20.00 hod.
Cena: 90 Kč, snížená cena: 60 Kč

Přírodní koupaliště v okolí Prahy
Mlékojedy, Proboštská jezera, 
Konětopy, Křenek-Ovčáry, Sadská,
Lhota, Pískovna Malvíny u Čelákovic

KAM ZA KOUPÁNÍM
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Travná/Kostlivého

Trytova/Paculova

Vašátkova/Doležalova

Kpt. Stránského/Vybíralova

13. 7.

14. 7.

20. 7.

21. 7.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 červenec

Lomnická/Zalinská

Dygrýnova/Breitcetlova

Bryksova – proti č. p. 949

Mansfeldova/Kučerova

10. 8.

12. 8.

17. 8.

19. 8.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 srpen

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
křižovatka Koclířova x Kačínská

křižovatka Vírská x Burdova

křižovatka Splavná x Okrouhlíkova

křižovatka Světská x Jordánská

křižovatka Za Školou x Šimanovská

křižovatka Jezdovická x Froncova

křižovatka Vidlák x Novozámecká

Lipenské náměstí 

15.00–15.20

15.40–16.00

16.10–16.30

16.40–17.00

17.10–17.30

17.40–18.00

18.10–18.30

18.40–19.00

Praha 14 – trasa B – čtvrtek 2. července čas

křižovatka Panenská x 9. května

křižovatka Baštýřská x Bezdrevská

křižovatka Horusická x Osická

křižovatka Dářská x Zvíkovská

křižovatka Zacharská x Velkoborská

křižovatka Dvořišťská x Vlkovická

křižovatka Lánská x Oborská (u rybníka)

křižovatka Hejtmanská x Vranovská

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.10–18.30

18.40–19.00

Praha 14 – trasa C – čtvrtek 30. července čas

křižovatka Bouřilova x Bojčenkova

křižovatka Volkova x Pospíchalova

křižovatka Vašátkova x Dygrýnova

křižovatka Smikova x Generála Janouška

křižovatka Himrova x Generála Janouška

křižovatka Vybíralova x Kpt. Stránského

křižovatka Fejfarova x Bryksova

křižovatka Kučerova x Mansfeldova

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa D – čtvrtek 20. srpna čas

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podla-
hových krytin (lina, koberce). 
VOK nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

Přistavení VOK ze systému hlavního města Prahy

Vzhledem ke skončení rámcové smlouvy mezi MHMP
a dodavatelem služby přistavování velkoobjemových
kontejnerů nebude v měsíci červenci 2015 tato služba
ze strany MHMP poskytnuta. Po uzavření nové rámcové
služby je předpoklad opětovného přistavování velko-
objemových kontejnerů od srpna 2015.
Pro informaci uvádíme nejbližší sběrné dvory:
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel.: 777 301 201
Chvalovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, 
tel.: 281 924 959
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany, 
tel.: 284 098 581 ODOP ÚMČ Praha 14
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Inzerce

Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz www.teka.com
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Objevte sílu tradice v kombinaci

s nadstandardní výbavou v jedinečné

řadě kuchyňských spotřebičů Teka

Country. Světoznámý výrobce se vydává

na cestu tradičního, až retrospektivního

designu, který doslova sálá atmosférou

honosných venkovských sídel s odkazem

na řemeslnou zručnost a kvalitu práce

mistrů z počátku minulého století. 

I vy máte nyní možnost podlehnout

tomuto jedinečnému stylu, který v sobě

skrývá nejmodernější technologické

vymoženosti dneška, pro příjemné 

chvíle v kuchyni.

Spolu s dlouholetým vývojem a garancí

nejvyšší kvality zpracování nabízí řada

Teka Country především uživatelské

pohodlí. Svou uceleností

a nezaměnitelným designem nabízí

každému možnost prodchnout svůj

domov stylem romantiky dávných časů.

To vše v kombinaci s nejnovějšími

trendy v kuchyňské „architektuře“

i technologii samotné. Vedle moderních

prvků obsluhy a řady vlastních

uživatelských řešení zůstává

samozřejmostí i snaha o maximální

úspornost provozu...
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Sport v Praze 14

VEČERNÍ SVĚRÁCKÁ 10

PRVNÍ ROČNÍK VEČERNÍ SVĚ-
RÁCKÉ 10 PŘILÁKAL V SOBOTU
6. ČERVNA NA ČERNÉM MOSTĚ NA
START 146 BĚŽCŮ. TROPICKÉ TEP-
LOTY ZMÍRNIL PODVEČERNÍ START
A ZÁZEMÍ V PARTNERSKÉ PLE-
CHÁRNĚ, KTERÁ BĚŽCŮM POSKYTLA
CHLADNÉ ÚTOČIŠTĚ. VEDRO ALE
DOKÁZALO ZÁVODNÍKŮM JINAK PŘÍ-
JEMNOU TRAŤ POŘÁDNĚ OPEPŘIT.

V hlavním závodě na deset kilometrů zví-
tězil Víťa Pavlišta z Pomalých kluků, který
neměl soupeře. „Trať byla dost náročná,
ale líbila se mi. Druhé kolo už jsem tro-
chu vypustil, bolela mě noha a také vedro
si vzalo své,“ řekl Pavlišta, který doběhl
v čase 34:43. Zatímco v hlavním závodě
se na start postavilo přes sto běžců, na
poloviční trať vyběhlo 41 závodníků.

HOUSLE, PIVO A SVĚRÁKY
SK Svěrák pojal svůj první závod po svém
– vedle samotného běhu se soustředil
na doprovodný program a detaily. Běž-
cům na trati v kritickém stoupání hrála
naživo houslistka – členka oddílu. Každý
předem přihlášený závodník získal
kromě originální tašky s logem

závodu také Večerní svěráckou 10° – pivo
uvařené varnsdorfským Pivovarem Ko-
cour. V prostoru Plechárny se pak mohli
běžci občerstvit palačinkami z Creperie
na cestě a dopřát si točené pivo. Atmo-
sféru afterparty dokreslila hudební pro-
dukce Jiřího Špičáka z Radia Wave. Ab-
solutní vítěz zvedl nad hlavu unikátní
trofej – zlatý svěrák z dílny Miroslava Se-
dláčka. Vítězové všech kategorií pak od-
cházeli obdarováni malými dřevěnými
svěráčky od Radka Hodbodě.

HLAVNÍ ZÁVOD – 10 KM
1. Víťa Pavlišta 34:43 (Pomalí kluci)
2. Petr Lohr 36:17 (Praha Hypgarden)
3. Jan Kopecký 38:01 

(Hvězda SKP Pardubice)
1. Nataša Hnátková 46:40 (Libiš)
2. Lenka Haramulová 47:16 (Praha 5)
3. Lucie Samlerová 48:58 

(AC Slovan Liberec)

POLOVIČNÍ TRAŤ – 5 KM
1. Jan Valášek 17:59 (Spartak Praha 4)
2. Tomáš Mach 18:43 (Ztělesněné zlo)
3. Davide Cretaro 20:16 (IT – DHL ITS

Running Club)
1. Hana Kotlářová 24:42 (Liberec) 
2. Rebeka Krčálová 26:15 

(PSK Olymp Praha)
3. Žaneta Kohoutová 27:12 

(PSK Olymp Praha)

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Volnočasové centrum Plechárna, ge-
nerální partner Decathlon Černý Most
Partneři: Royal Bay, Knižní klub, Atex,
Pivovar Kocour Varnsdorf, Asekol, Run
magazín, Radio Wave                  (dm)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SCOOTERINGOVÉ ZÁVODY NA PRAZE 14
V KVĚTNU PROBĚHL POD ZÁŠTITOU
ORGANIZACÍ JAHODA, MOTÝLEK A NE-
POSEDA ČTVRTÝ ROČNÍK SCOOTE-
RINGOVÝCH ZÁVODŮ S NÁZVEM NÍZ-
KOPRAHY NA RAMPÁCH. 

Nízkoprahy na rampách již tradičně re-
agují na zájem dospívajících z Prahy 14
o konání závodů a podporují aktivní trá-
vení volného času. Tento ročník hodnotí
organizátoři jako nejúspěšnější z hle-
diska počtu zúčastněných (32 jezdců,
nejvíce ze všech ročníků). Závody při-
lákaly kluky i z jiných měst (Český Brod,
Dvůr Králové, Náchod, Hradec Králové,
Semily, Špindlerův Mlýn, Jilemnice).

Návštěvníci viděli spoustu kvalitních
triků. „Sledujeme prostředí koloběžek
pravidelně. Závodů je málo a kluci vět-
šinou jenom trénují. Každý závod vítáme
a jsme za něj rádi,“ řekl otec jednoho
závodníka. Na akci se přišlo podívat
zhruba 300 návštěvníků. Organizátoři

připravili bohatý doprovodný program 
– turnaj ve stolním fotbálku za podpory
České foosballové organizace, exhibici
a workshop parkour a freerun, hudební
produkci. Taneční skupina z klubu Pa-
cific (Motýlek) zpestřila přestávku
v závodech. „Děti tu mají vyžití. Akce
je skvěle organizována a moc se mi
líbí. Kdyby bylo více takových akcí, bude
to skvělé,“ pochválila akci obyvatelka
Černého Mostu. Nízkoprahy na ram-
pách finančně podpořil Úřad městské
části Praha 14, zázemí Plechárny za-
jistila Praha 14 kulturní. Odměny do
závodů darovaly firmy Gizmania a Styx

(dm)

Národní finále kategorie U12 v ba-
sketbalu dívek v Klatovech bylo pro
Basket Slovanka vyvrcholením sezóny,
které pro tým skončilo krásným
3. místem. Precizní organizace tur-
naje, neskutečné výkony, atmosféra
a nasazení všech hráček bylo skvělým
zážitkem nejen pro přihlížející, ale
především pro samotné hráčky. Holky
si vyzkoušely, co to znamená hrát ve

velké hale plné lidí za podpory stovek
diváků. Zasloužené ocenění All Stars
se u nás dostalo dvěma hráčkám,
Lucii Svatoňové a Heleně Leinwebe-
rové. Následné přebírání medailí bylo
už jen třešničkou na dortu báječně
odehrané sezóny.                      (dm)

Velkého úspěchu dosáhli závodnice
a závodníci z Fit Studia D z Prahy 14
na ME v aerobiku v Dordrechtu. Zlato
získalo trio L. Veličková s A. Citovou
a E. Martinovskou, stříbro brali za vy-
stoupení s názvem Vášeň V. Dusilová,
M. Toman, R. Písecká, L. Veličková,
Z. Kornelová, Ž. Zitová, L. Ajchlerová,
D. Králová, K. Landová, K. Medová,
K. Kučerová, K. Martínková a A. Pe-
troušová v kategorii AGP.             (dm)

MČR V BASKETBALU
KATEGORIE U12

FIT STUDIO D NA ME V HOLANDSKU
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Reportáž

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

LETNÍ SLEVA
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NOVÝ FORMÁT XTERRY SE V PRAZE 14 OSVĚDČIL!
O PŘEDPOSLEDNÍM ČERVNOVÉM
VÍKENDU XTERRA PŘEDSTAVILA
V PRAZE 14 NOVÝ FORMÁT
TRIATLONOVÝCH ZÁVODŮ.
CYKLISTIKA I BĚH SE USKUTEČNILY
NA KRATŠÍCH, ALE TECHNICKÝCH
OKRUZÍCH, KTERÉ PŘIPOMÍNALY
CYKLOKROSOVÉ NEBO CROSS
COUNTRY ZÁVODY.

Od samého počátku příprav závodu
bylo zřejmé, že v hustě osídleném
okolí Kyjského rybníka, který byl zvo-
len jako dějiště plavání, nebude jed-
noduché připravit klasické xterrácké
tratě. Organizační tým proto přišel
s návrhem pojmout závod novým sty-
lem a připravit více okruhovou varian-
tu, která využije vrch Čihadel a okolí
potoka Rokytky. Pořadatele inspiroval
závod Escape from Alcatraz, takže zá-
vodníci tak cirka 600 metrů překonali
s neopreny v ruce a na kola nasedali
až na hřišti v Kyjích.
V neděli 21. června bylo pro historicky
první Xterru Prahy 14 vše připraveno.
Zázemí závodu poskytlo fotbalové
hřiště TJ Kyje, kde vzniklo depo, cílo-

vá rovinka, pódium pro vyhlášení vý-
sledků, ale také velký odpočinkový
stan, skákací hrad nebo tradiční stá-
nek s Xterra oblečením. 
Po deváté hodině se rozeběhly závody
Xterra Kids pro děti. Pro všechny od
nejmenších předškolních až po patnác-
tileté žáky byly v cíli připraveny medaile

i něco sladkého na zub. Po jedenácté
hodině se do vod Kyjského rybníka
pustili závodníci na tratích Xterra Easy,
kteří absolvovali 600 m plavání, 12 km
na horském kole a 4 km běhu. Po nich
již přišel čas na start elitní kategorie,
která se utkala na tratích 1,2 km pla-
vání, 24 km horské kolo a 8 km běh.
Mezi muži se vedení ihned ujal favorit
závodu Jan Kubíček, který nakonec
zvítězil před Václavem Holubem a tře-
tím Pavlem Jindrou. V ženské katego-
rii dle očekávání plavala nejrychleji
Lenka Cibulková a v dalším průběhu
závodu už před sebe nikoho nepustila.
To zbylé dívky se o finální umístění
musely poprat. Nakonec vynikající vý-
kon na kole i v běhu (oba nejrychlejší
časy) vynesly druhé místo Tereze Ru-
dolfové. O minutu později finišovala
jako třetí Mariana Sopoušková.
Na vyhlášení výsledků byl přítomen
i starosta městské části Bc. Radek
Vondra, který se závodu také zúčast-
nil, ale nedokončil ho. Většina závod-
níků si pochvalovala zajímavou trať
i okolní přírodu a slibovali si, že za
rok znovu v Kyjích! (jam)
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Představujeme

QUO VADIS: KONĚ, BEACH I RODINNÁ POHODA 
PRVNÍHO ČERVNA TO BYL PŘESNĚ
ROK, CO SE OTEVŘELA HLOUBĚ-
TÍNSKÁ JÍZDÁRNA. MÍSTO, KTERÉ
DŘÍVE NAVŠTĚVOVALA SPÍŠE
MĚSTSKÁ POLICIE NEŽ DĚTI.

Ze zarostlého prostoru, plného odpadků
a zbytků kabelů, nad kterým se tyčily
trosky dřevěné budovy bývalého zahrad-
nictví, obývané bezdomovci, se stalo ro-
dinné centrum pro malé i velké návštěv-
níky, kam městská policie dnes už zavítá
tak maximálně na kávu s palačinkou se
zmrzlinou do zdejšího občerstvení.
V průběhu uplynulého roku vznikl jez-
decký klub Quo Vadis, který sdružuje
dětské i dospělé zájemce o výuku jízdy
na koni. Počet koní se za tu dobu stabi-
lizoval na konečných osm a kromě od-
poledních kurzů od pondělí do pátku zde
v dopoledních hodinách probíhá i rela-
xační ježdění mateřských školek. Sobota
je stanovena jako odpočinkový den a ne-

děle pak je jako jediný den v týdnu ur-
čena pro rekreační ježdění veřejnosti.
Od 6. července jsou v areálu napláno-
vány dva turnusy dětských příměstských
táborů, kdy první je kombinovaný s ke-
ramikou, atrakcí druhého bude ukázka
práce jízdní policie v jízdárně.

SEDM DNÍ PUTOVÁNÍ
Po jejich ukončení čeká koníky sedmi-
denní putování s jezdci v sedlech na Šu-
mavu, kde si budou užívat zasloužených
pět týdnů dovolené na nekonečných pa-
stvinách a nabírat síly na další sezónu.
Jejich návrat bude probíhat opět formou
putování a do Prahy by měli dorazit
i s jezdci na svých zádech první týden
v září. Kroužky v novém školním roce
znovu začínají v půlce září. V průběhu
„koňských prázdnin“ a v září bude
v areálu fungovat beachvolejbal s ob-
čerstvením a venkovním posezením při
grilovaných lahůdkách, čepovaném

pivu nebo dobré kávě. Relaxace u jezí-
rek a dětského hřiště s možností zahrát
si stolní tenis dokresluje pohodový ráz
celého prostoru, kde se dá na chvíli za-
pomenout na městský shon.
Beachvolejbalový kurt je profesionální
kvality s umělým osvětlením pro letní
večerní hraní do 22 hodin. V některé
všední dny jsou ještě volné atraktivní
odpolední hodiny od 18 do 22 hodin.
Každý měsíc jsou pořádány Open beach
turnaje pro veřejnost. Pro výkonnostní
hráče jsou určeny miniturnaje 3–4 párů
ve všední dny. Zájemci se mohou při-
hlásit mezi evidované sparingpartnery
(jednotlivci, mixy, debly). Zvýhodněný
pronájem kurtu za 150 Kč na hodinu
je nově nabízen ve všední dny od
9 do 16 hodin. Areál s klubovnou
umožňuje uspořádat firemní školení
a teambuilding pro 15 osob. Přijďte si
odpočinout do oázy klidu uprostřed
města.                                             (jam)

Quo Vadis, Zálužská 872/10a, 198 00,
Praha 9 – Hloubětín, tel.: 724 295 660
(beach 602 342 520), 
e-mail: jana.kottova@email.cz
www.jizdarnahloubetin.cz
Facebook: Quo Vadis – jízdárna, 
Quo Vadis – beachvolejbal

KONTAKT:

V neděli 5. 7. 2015 od 9.00 do 16.00
hodin se koná již V. turnaj dvojic
v beachvolejbale. Přihlášky a info:
602 342 520 p. Otakar Kott. Možnost
volných hodin od 150 Kč/hod. Praha 9 –
Hloubětín, Zálužská 10a (u Lidlu)

BEACH OPEN TURNAJ
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Zdravá městská část

ZNÁME PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU 14 

ANKETA ZASTUPITELŮ: Jak hodnotíte snahu o zapojování veřejnosti v rámci Veřejného a Dětského fóra MČ Praha 14?
Jaká má podle vás samotná participace občanů na rozvoji MČ Praha 14 pro a proti?

TRADIČNÍ PŘÍLEŽITOST DEFINOVAT,
CO BY SE V PRAZE 14 MOHLO ZMĚNIT
K LEPŠÍMU, VYUŽILI LETOS DOSPĚLÍ
I DĚTI V RÁMCI VEŘEJNÉHO A DĚT-
SKÉHO FÓRA. OBĚ SETKÁNÍ DEFINO-
VALA KONKRÉTNÍ KROKY, KTERÝMI
BY SE MĚLO VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
AKTUÁLNĚ ZABÝVAT.

Princip fóra určeného dospělým idětem je
prostý. Zapojit veřejnost do spolurozhodo-
vání obudoucnosti Prahy 14 adát aktivním
zástupcům všech generací možnost ovlivnit
vývoj v jednotlivých oblastech života
v Praze 14. „Ze zájmu veřejnosti je patrné,
že si obě fóra již získala punc tradiční akce,
a jsem rád, že zájemců oaktivní participaci
na rozhodování o budoucím rozvoji naší
městské části stále přibývá,“ říká starosta
Bc. Radek Vondra. Stejně jako v minulosti

ale mají tuto možnost iobčané, kteří se di-
skusí na fórech nezúčastnili. Vybrané pří-
ležitosti, které z diskusí nad jednotlivými
oblastmi života vměstské části vzešly, jsou
totiž posléze ověřovány formou ankety mezi
obyvateli MČ Praha 14 avpřípadě Dětského
fóra se zase mohou vyjádřit i všichni žáci
základních a středních škol. Jak to letos
dopadlo, se můžete podívat vnásledujících
tabulkách, které ukazují konkrétní body

ověřené právě ve
zmíněných anke-
tách. (jam)

• Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě
• Zřídit letní kino na Plechárně
• Realizovat více sportovních turnajů mezi školami
• Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku
• Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)
• Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě

OVĚŘENÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTSKÉHO FÓRA 2015

• Kultivovat prostor v okolí Kyjského
rybníka 

• Rozšířit formu zdravého stravování
žáků základních škol 
dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

• Urychlit výstavbu lávky spojující
Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích

• Odhlučnit Pražský okruh
• Podporovat vznik pracovních příleži-

tostí pro dlouhodobě nezaměstnané
• Realizovat program na sběr injekč-

ních stříkaček na sídlišti Černý Most
• Pokračovat v privatizaci bytového fondu
• Urychlit revitalizaci jižní části ná-

městí v Hloubětíně u metra B
• Provozovat školní družinu během

letních prázdnin alespoň na jedné
základní škole

OVĚŘENÉ PŘÍLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO FÓRA 2015

Od počátku podporuji
zapojování občanů do
rozhodování v různých
podobách. Jednou znich,
vyplývající z metodiky
místní Agendy 21, je iVe-

řejné fórum. Jsem ráda, že se podařilo
jeho rozšíření oDětské fórum. Hlas mladých
lidí, kteří se takto navíc učí konstruktivně
diskutovat o tom, co by chtěli změnit,
nebývá často slyšet. Tím nejdůležitějším
na zapojování veřejnosti je podle mě to, že
občané aktivně vstupují do spoluutváření
svého okolí. Přitom také slyší názory svých
sousedů. Nevýhoda je v časové a organi-
zační náročnosti. Problém může nastat
vpřípadě, pokud některá zájmová skupina
chce prosadit svůj názor na úkor ostatních.
Nicméně to jsou věci, se kterými se dá
pracovat a pozitivní přínosy podle mne
jednoznačně převládají.

S výhradami vítáme
snahu zapojit veřejnost
do procesů rozvoje
Prahy 14. Participace
občanů je důležitou
součástí demokracie,

proto je škoda, že této možnosti využívá
zlomek místních obyvatel. Každý má jistě
mnoho návrhů, jak zlepšit či ochránit své
okolí. Veřejné adětské fórum jsou vrchol-
nými akcemi komunitního plánování. Pan
starosta by měl do budoucna zlepšit pro-
pagaci, zejména lépe vysvětlit občanům
výhody jejich zapojení. Dále při samotném
procesu hlasování lze manipulovat s vý-
sledky, neboť na samotném fóru o defi-
novaných bodech hlasují kromě občanů
i pracovníci Úřadu a při jejich ověřování
internetovou anketou lze z jednoho počí-
tače hlasovat neomezeně. Bez nápravy
jsou výsledky zbytečně znehodnoceny.

Ing. ILONA PICKOVÁ – SZ Bc. TOMÁŠ NOVOTNÝ – ANO
Znát názory občanů
včetně dětí je pochopi-
telně užitečné. Nesmí
se ale stát, že jsou an-
kety uzpůsobené mínění
zadavatele. Taktéž se

nesmí stát, že jejich přání jsou potlačena
daleko do budoucích let. Víme, že za-
pojování veřejnosti do obecního dění je
důležité. Víme, že nové metody jsou za-
běhnuté. Ale také víme, že jsou zbytečně
drahé, protože se na nich „přiživuje“
velké množství tzv. „lektorů“, kteří mají
organizaci na starost. Běžně stačívalo
setkání vedení radnice s občany a ná-
kladem byl jenom pronájem místnosti,
kde se setkání uskutečnilo. Totéž se
dělo s vyššími ročníky základních škol,
kde je nájem nulový, tzn. radnici názor
veřejnosti nestál ani korunu. A je nám
jedno, že to údajně platí Evropská unie!

Ing. MIROSLAV FRONĚK – KA 14

Účast v anketě byla nabídnuta všem politickým klubům v Zastupitelstvu MČ Praha 14
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NA SETKÁNÍ K MA21 SE DISKUTOVALO I O SÍDLIŠTÍCH
PRAHA 14 SE AKTIVNĚ ZAPOJUJE 
DO MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU
MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), KTERÝ SE
ZAMĚŘUJE NA ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY
VEŘEJNÉ SPRÁVY A KOMUNIKACE
MEZI ÚŘADEM A OBČANY.

V souvislosti s touto oblastí se zástup-
ci městské části i letos zúčastnili kaž-
doročního setkání, na němž si odbor-
níci z jednotlivých radnic už tradičně
předávají nejrůznější poznatky či zku-
šenosti z dobré praxe a diskutují nad
možnostmi vzájemné spolupráce.
Letošní setkání se uskutečnilo 4. červ-
na 2015 na Staroměstské radnici
v rámci Evropského týdne udržitelného
rozvoje. Mimo jiné na něm vystoupili
tajemnice Rady vlády pro udržitelný
rozvoj Anna Kárníková, radní a politik
Zdravého města a MA21 Radek Lacko
či ředitel Národní sítě zdravých měst

ČR Petr Švec, který hovořil například
o možných vzdělávacích akcích a me-
todikách užitečných pro města a obce,
jež jsou v oblasti MA21 teprve nováčky.
Jeden z bloků programu byl věnován
problematice sídlišť, respektive roz-
sáhlému projektu Fakulty architektu-
ry ČVUT s názvem Sídliště, jak dál?,
který se zabývá hledáním dlouhodobé
vize proměny šesti vybraných českých
sídlišť – vždy se zaměřením na jejich
společenskou, ekonomickou i kultur-
ní udržitelnost.
Projektu se aktivně účastní i Praha 14,
mimo jiné jako spoluorganizátor putov-
ní výstavy urbanistických studií. Ta byla

2. června zahájena přednáškou v ko-
munitním centru Plechárna, které se
zúčastnili starosta Prahy 14 Bc. Radek
Vondra, další zástupci městské části,
studenti i jejich profesoři. Na Plechár-
ně si lidé mohli studentské práce pro-
hlédnout do 30. června, pak se studie
přesunuly do Centra Černý Most, kde
bude výstava Sídliště, jak dál? až do
16. července zdobit třetí podlaží.
Protože se jedno z témat projektu
i aktuální výstavy věnuje současné
podobě a možné budoucí regeneraci
sídliště Černý Most, do následné pa-
nelové diskuse se na setkání k MA 21
zapojili právě i zástupci Prahy 14.
Konkrétně radní Mgr. Irena Kolma-
nová, do jejíž gesce patří mimo jiné
i oblast místní Agendy 21, a archi-
tektka Tereza Marková z Oddělení
územního rozvoje Úřadu městské
části Praha 14. (red)

DĚTI TRÉNOVALY PRVNÍ POMOC

LETNÍ PRÁZDNINY JSOU PRO DĚTI
NEJOBLÍBENĚJŠÍM, ALE ZÁROVEŇ
TAKÉ NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM 
OBDOBÍM ROKU, PRAVIDELNĚ SI
Z NICH ODNÁŠEJÍ NEJVĚTŠÍ 
POČET ÚRAZŮ.

Aby městská část na rizika spojená
s tradičními letními aktivitami upo-
zornila, uspořádala koncem června
soutěž v poskytování první pomoci.
„Jednalo se o soutěž družstev, kte-
rou radnice letos už podruhé zorga-
nizovala ve spolupráci s občanským
sdružením Helpík. Zapojili se do ní
žáci našich základních škol, téma-
tem byla právě předprázdninová úra-
zová prevence,“ vysvětluje Mgr. Dana
Hladíková z Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.

Celodenní zábavně-vzdělávací akce
odstartovala přednáškou, na níž se
téměř stovka školáků dozvěděla,
jak resuscitovat člověka po tonutí či
jak postupovat při masivním krvá-
cení po úrazech na kolech, při zlo-
meninách dolních a horních konče-
tin, popáleninách nebo opařeninách
a při dopravních nehodách.
Zvládnout úkoly na samotných sou-
těžních stanovištích žákům pomá-
hali profesionální zdravotníci, kteří
jejich výsledky obodovali a na závěr
shrnuli, jak se při jednotlivých mo-
delových situacích mělo správně po-
stupovat. Úspěšná družstva získala
diplomy a drobné ceny.
„Jedná se o jednu z prvních aktivit,
které chystáme pro občany městské
části v rámci akcí zaměřených na
zdraví a zdravý životní styl,“ říká
Mgr. Dana Hladíková.
Na září radnice připravuje Den
zdraví na místní poliklinice, akci
v mateřských školách, která bude
věnovaná zubní prevenci a ponese
název Dětský úsměv, a jednodenní
kurz sebeobrany pro ženy. Během
podzimu se budou konat další kurzy
sebeobrany, tentokrát pro seniory,
a dále aktivity na podporu ochrany
zdraví, jež budou určené pro rodiče
s dětmi a do kterých se zapojí
i místní neziskové organizace.

(red)

Zdravá městská část
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Projekty

CVIČENÍ NA VENKOVNÍCH HRAZDÁCH,
ŽEBŘINÁCH ČI NEJRŮZNĚJŠÍCH LAVI-
CÍCH, KTERÉ UMOŽŇUJE VYUŽÍVAT
VÁHU VLASTNÍHO TĚLA. TAK SE DÁ
VE ZKRATCE POPSAT WORKOUT,
SPORT, JEMUŽ HOLDUJE ČÍM DÁL
VÍCE TEENAGERŮ I DOSPĚLÝCH.

První hřiště, které prostor pro tyto ak-
tivity nabízí, otevřela radnice Prahy 14
loni na podzim na Černém Mostě, nyní
plánuje, že obdobnou sportovní plochu
zpřístupní také na sídlišti Lehovec.
Aby zástupci městské části zjistili,
jestli obyvatelé Lehovce o umístění
workoutového hřiště stojí, uspořádali
na toto téma začátkem června veřej-
né projednání. Akce se odehrála na
travnaté ploše mezi dvěma panelový-
mi domy v ulici Kukelská, tedy na
jednom z míst, kde radnice vybudo-
vání hřiště zvažovala. A rozhodně se
neobešla bez emocí.

ZASTÁNCI VS. ODPŮRCI
Ještě se ani oficiálně nezačalo a už se na
místě vytvořily dva hlasité tábory – na
jedné straně odpůrci, na druhé straně
zastánci hřiště. Zejména starší lidé
z okolních domů argumentovali obavami
z poničení tamní zeleně a z nadměrného
hluku. Měli také strach, že se k novému
hřišti začnou stahovat různé pochybné
existence, včetně opilců či narkomanů.
„Tady se každý zvuk hrozně nese, odráží

se. Všechno je tu slyšet, a to si třeba lidé
jen povídají. Byl by to problém i přes den,
natož večer,“ pronesla jedna z odpůrkyň
nové sportovní plochy.

CVIČENÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU
Zastánci druhého tábora její obavy nesdí-
leli. „A to mají být děti zavřené v tělocvič-
ně, když je venku hezky? Já tu taky bydlím
a budu ráda, když si budou moci zasporto-
vat na vzduchu a ještě na ně uvidím,“
ozvala se mladá žena z hloučku přívržen-
ců. Debaty se kromě obyvatel a zástupců

radnice zúčastnili i nadšenci z The FUN
community, kteří na místo přišli vysvětlit,
co posilování na venkovních hrazdách
a žebřinách obnáší. Zdůraznili, že obdob-
ných hřišť jsou v Praze asi dvě desítky a že

se sportovci mají ve zvyku chovat ohle-
duplně. Ani pochybné existence podle nich
workoutové plochy nelákají, protože na
nich nejsou žádné pohodlné lavičky.

OBAVY VYÚSTILY V PETICI
Jak se během veřejného projednání
ukázalo, hlavním důvodem, proč se si-
tuace na místě tak vyostřila, bylo větši-
nové přesvědčení obyvatel, že workouto-
vé hřiště zcela jistě vyroste právě na
ploše mezi panelovými domy v Kukelské
ulici. Obavy mnohých občanů byly tak
silné, že ještě před samotným projedná-
váním zorganizovali petici, kterou na
místě předali zástupcům městské části.
V okamžiku, kdy lidé zjistili, že jejich
obavy jsou bezpředmětné a že o umístě-
ní hřiště ještě není rozhodnuto, nálada
se citelně zlepšila. Proti tomu, aby mlá-
dež a dospělí z Lehovce mohli v dohled-
né době cvičit na workoutovém sporto-
višti, se hlasy už takřka neozývaly.
„Plocha v Kukelské ulici byla jen jednou
z variant. Z veřejného projednání jasně
vyplynulo, že zde většina lidí hřiště ne-
chce, takže ho tu budovat nebudeme.
Na Lehovci jsou i jiné možnosti, kde je
možné záměr zrealizovat, budeme je
prověřovat. Hlavním cílem veřejného

projednávání bylo zjistit, zda si místní
takové hřiště vůbec přejí, a ze setkání
vyplynulo, že ano,“ vysvětlila místosta-
rostka Ing. Ilona Picková, která má ve
své gesci i životní prostředí   (red)

WORKOUT NA LEHOVCI? ANO, ALE HLEDÁ SE MÍSTO
PO

ZV
ÁN

K
A TURNAJ V NOHEJBALU

V sobotu 29. srpna od 9.00 hodin na hřišti ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě
V sobotu 29. 8. od 9.00 hod. se uskuteční turnaj amatérských hráčů v nohejbalu O pohár starosty na hřišti ZŠ Bří Venclíků na
Černém Mostě. Registrace hráčů (trojic) na místě 8.30–8.50 hod. Startovné: 150 Kč za družstvo. Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.
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MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Montessori centrum Pastelka organi-
zuje vzdělávání a zájmové programy
pro děti ve věkové kategorii 0–6 let,
pro jejich rodiče a zároveň provozuje
celodenní školku (pro děti 2,5–6 let). 
Prázdniny v Pastelce pro všechny
předškoláky z Hloubětína! 
Týdenní příměstské tábory pro před-
školáky probíhají v termínu 3.–28. 8.
2015. Zveme děti na tematicky zamě-
řené týdny plné zábavy, výletů, veselých
her a zážitků. 
Témata: Pražské parky azahrady, Jeskyně
a lomy, Historická řemesla, Lodní do-
prava po Vltavě. Cena: 1 580 Kč/týden.
Přihlášky do 25. 7. 2015.
Zápis do Montessori školky pastelka
na nový školní rok 2015/2016 pouze
na volná místa. V tuto chvíli jen 2 volná
místa. Školka je otevřena denně 7.30–
16.00 hod. Malý kolektiv dětí, výchova
v duchu Montessori metody, kvalitní
výuka dle osnov kvalifikovanými učiteli,
připravené a motivující prostředí pro
vzdělávání dětí, biostravování. 
Program Hurá – jdeme do školky! Tento
program je určen dětem od 2 let, které
se chystají do školky a chtějí si to vy-
zkoušet. Děti navštěvují školku 1–2x týdně
dopoledne. Zápis do tohoto programu
na školní rok 2015/2016 do 15. 8. 2015.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Školní rok 2015/2016: Montessori díl-
nička (děti 1,5–3 roky + rodič). Tento
kroužek má omezenou kapacitu a bývá
brzy naplněn, zápis co nejdříve! V tuto
chvíli jen 3 volná místa. 
Další kroužky, které budeme otevírat:
Dětský aerobik (děti 3–6 let), drama-
tická výchova v pohádce (4–6 let), dět-
ská jóga (děti 4–6 let). Zápis do kroužků
na školní rok 2015/2016 do 15. 8. 2015. 
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách. 

NEPOSEDA, o. s.
www.neposeda.org

Koučink pro maminky:
Chci, abyste se ve své nové životní roli
uměla „zabydlet“ a dokázala bez vý-
raznější úzkosti sladit všechny radosti,
plány a naděje se všemi starostmi,
obavami a nejistotami. 
Pište: marketa@neposeda.org.
Pondělí–čtvrtek: 
Herna – Volná herna pro děti s dopro-

vodem. Vstupné od 40 Kč. Od 29. 6. do
31. 8. letní prázdniny.
Hlídání dětí od jednoho roku. Krátkodobé
hlídání dětí od jednoho roku. Rezervace:
rodina@neposeda.org. Vstupné 80 Kč/ho-
dina. Od 29. 6. do 31. 8. letní prázdniny.
Coworking – sdílená kancelář: Možnost
pronájmu pracovního místa s hlídáním
dětí od jednoho roku. Rezervace: rodi-
na@neposeda.org. Vstupné 80 Kč/ho-
dina. Od 29. 6. do 31. 8. letní prázdniny.
Každá středa: 
Tvořílek – Výtvarně laděný kroužek
pro děti od 2 let a jejich rodiče. Vstupné
60 Kč vč. vstupu do herny. Od 29. 6. do
31. 8. letní prázdniny.

TJ SOKOL JAHODNICE 
www.tjsokoljahodnice.cz

LETNÍ AKTIVITY:
Tělocvična: 
Trampolínky – kardio lekce na malých
trampolínách (průměr 110 cm) úterý
od 19.00 hod. Pilates – unikátní zpevňující
a tvarující cvičení – cvičíme bez bot –
úterý od 20.00 hod. Power body fit –
kardio lekce zaměřená na aktivní posílení
celého těla – čtvrtek od 20.00 hod. Port
de Bras – originální spojení pomalého
tance a posilovacích cviků – čtvrtek od
20.00 hod. Slow body fit – pomalé, dů-
kladné posilování a protažení v klidném
tempu – čtvrtek od 20.00 hod. Cena
lekce od 35 Kč! Přenosné permanentky.
Zkušené, ochotné lektorky, domácí pro-
středí, nové sociální zázemí.
Venkovní areál: 
Tenisové kurty, víceúčelový kurt, tré-
ninková tenisová stěna.

JAHODA, o. p. s.
www.jahoda.cz

KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let)
RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka):
Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku.
Hlídání nabízíme od pondělí do pátku
od 8.00 do 16.00. Po domluvě možnost
prodlouženého hlídání od 7.00 do 17.00.
Jesličky mají prostornou, nově uprave-
nou a vybavenou hernu. Samozřejmostí
je celodenní strava vhodná pro nejmenší
děti, do které je zahrnuta 2x svačina
a oběd. Děti můžete zapisovat nepravi-
delně. Cena za celý den 400 Kč, za půl-
den 200 Kč. Sleva při koupi permanentky.
Rezervaci a odhlašování míst v jesličkách
je nutné provést na tel: 777 674 060, vždy
do 18.00 předchozího dne.

Probíhá zápis na školní rok 2015–16,
pro více informací a prohlídku jesliček
volejte Dianě Durdilové na tel.:
777 674 060.
Sociálněprávní poradenství zdarma –
dávky, nemocenská, mateřský a rodi-
čovský příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou je otevřen ve
středu od 9.00 do 12.00 a v pátek od
15.00 do 18.00. 
Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolka-jahoda.cz, fb/Soukroma-
MaterskaSkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Nyní pro-
bíhá zápis na školní rok 2015–16. Nově
nabízíme svoz a odvoz dětí do školky
a ze školky. Informace o školce a o zápisu
u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@jaho-
da.cz, tel.: 777 674 161.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: 
Od 29. 6. do 4. 9. probíhají pouze
herny ve středu 9.00–12.00 hod.
Přijďte s dětmi prožít příjemné dopo-
ledne v herně s kuličkovým bazénkem,
neokoukanými hračkami i zázemím pro
miminka. Vstup bez přihlášení. V prů-
běhu prázdnin se můžete hlásit na pro-
gramy v novém školním roce: Přihlášení
do programů nutné na tel. 777 596 163
nebo klubicko.ymca@seznam.cz, více
informací na www.mcklubicko.cz nebo
na facebooku/Mateřské centrum Klu-
bíčko YMCA Praha.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a ba-
tolaty pro děti od 3 měsíců do 3 let, za-
řazení do skupin podle věku a schopností
dětí – pondělí 12.00–16.00 hod.
Šikulka – školička pro děti od 2,5 let
bez přítomnosti rodičů – úterý 8.15–
12.15 hod. Program je zaměřen na
rozvoj dítěte.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
čtvrtek 8.15–11.30 hod. 
Kurz Tai-či pro začátečníky – čtvrtek
20.00–21.00 hod. 
Kurz Tai-či pro pokročilé – čtvrtek
21.00–22.00 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až střed-
ně pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.

ZMĚNY V PROGRAMU: 
Od září: Pondělí a středa 9.00–12.00
hod. herny s programem, v pátek 9.00–
12.00 hod. kombinovaný program, volná
herna s možností hlídání dětí.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ČERVENEC–SRPEN 2015
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KC MOTÝLEK
www.motylek.org 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Dětem se zdravotním postižením nabízíme
další možnost, jak aktivně trávit svůj volný
čas. Mezi nabízené služby patří – kera-
mika, plavání, muzikoterapie, klub pro
rozvoj dovedností, sportovní klub, dívčí
klub, logopedie, individuální práce.
V období letních prázdnin nabízíme spe-
ciální prázdninový provoz v termínech
3.–7. 8. 2015 a 24.–28. 8. 2015.

PODPORA RODINÁM S DĚTMI 
V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – pondělí, úterý, středa, čtvr-
tek 9.00–11.45 hod. Poradenství v so-
ciální, bytové a psychologické oblasti
– po telefonické nebo osobní dohodě.
Doučování dle dohody.

ŠKOLIČKA U MAŠINKY
www.skolickaumasinky.cz

Přijímáme děti k zápisu, školička je
v provozu i o prázdninách 7.00–18.00
hod. Nabízíme mimořádné hlídání dětí
od 1 roku. Cena 80 Kč/hod.
17. 7. Tvoření s Jitkou 10.00–11.00
hod. Děti vyrábí z různých materiálů
a používají různé techniky na podporu
jemné motoriky a koordinace ruky a oka.
Pro děti od 2,5 let, cena 60 Kč/hod.
22. 7. Výlet za koníky 9-00–13.00 hod.
Půldenní poznávání přírody a zvířátek.
Návrat do školky na oběd. Cena 50 Kč
výlet, 60 Kč svačina a oběd.
Bližší info a rezervace: Zuzana Urbán-
ková, 739 065 339.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

V červenci a srpnu má Farní charita
Praha 14 letní prázdniny. Přejeme všem
žákům a učitelům krásné prázdniny,
ostatním poklidnou dovolenou. Nové
kurzy češtiny a další programy budou
zahájeny od 1. září 2015. Připravujeme
nové kurzy výuky českého jazyka pro ci-
zince, které Farní charita Praha 14 orga-
nizuje v rámci projektu „Integrace cizinců
na MČ Praha 14 v roce 2015“ za finanční
podpory MV ČR a městské části Praha 14.
Zápisy do nových kurzů probíhají od
1. 8. 2015 v kanceláři Farní charity.
Výuka pro pokročilé – dospělí: vždy
pondělí a středa 16.30–18.00 hod.
Výuka po začátečníky – dospělí: vždy
pondělí a středa 18.00–19.30 hod.
Výuka pro mladší děti: vždy v úterý
15.00–16.30 hod.
Výuka pro starší děti: vždy v úterý
16.30–18.00 hod.
Součástí kurzů jsou volnočasové aktivity,
pořádané pro účastníky kurzů.
Klub Liduška pro aktivní seniory – Od
září připravuje Farní charita také klub

Liduška pro aktivní seniory, informace
naleznete vyvěšené v průběhu prázdnin
v oknech kanceláře Farní charity.
Kurz Trénování paměti – Od září bude
vždy ve středu v prostorách Oázy a Farní
charity velmi žádaný kurz Trénování
paměti, který zajišťuje spolek Kristýnka,
podrobnosti naleznete na webových
stránkách spolku: www.kristinka.net.
Program pro maminky s malými dětmi
a bazárky dětského oblečení – Jako
tradičně připravujeme také program pro
maminky s dětmi, vždy ve středu dopo-
ledne, první bazárek dětského oblečení
bude ve středu 16. 9.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE P-9
www.ddmpraha9.cz

Podrobnosti o akcích získáte na našem
webu nebo telefonním čísle 286 889 428.
Nabídka kroužků na nový školní rok
2015/2016 již na webových stránkách
DDM Praha 9.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Dopolední školičku zahajujeme v úterý
1. září 2015. Školička bude v provozu
po–pá 8.00–12.00 hodin, cena
140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat
i jednotlivé dny. Zkušené lektorky vedou
skupinku maximálně 10 dětí. Pro děti
od 2 do 6 let. 
Zápis do odpoledních kroužků proběhne
první zářijový týden 1.–3. 9. vždy od 15.00
do 18.00 hodin v prostorách Pohádky.

Od září 2015 pro vás připravujeme
tyto kroužky:
Dramaťáček, Malované zpívánky, Vý-
tvarné hrátky, Sportík, Cvičení maminky
s dětmi, Cvičení Pilates pro děti, Ta-
neční a pohybová výchova (Taneční
studio ČM).
Jitka Šindelářová, tel.: 739 034 435,
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

Praha 14 žije
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Vernisáž výstavy | 2. 9.
Ve středu 2. září 2015 bude v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most v 18.00 hodin
zahájena výstava obrazů Pavla Dvořáka.
Výstava potrvá do 30. září a bude otevřena
vždy úterý, středa, čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Tenisový turnaj | 5. 9.
V sobotu 5. 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. Prezence hráčů na místě
od 7.30–7.50 hodin. Startovné 50 Kč na osobu. 
Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

Závody na koloběžkách 
a kolečkových bruslích | 9. 9.
Závody pro malé i větší vyznavače in-line
jízdy se budou konat ve středu 9. září od
16.00 hodin na tubusu metra u stanice
Rajská zahrada (směrem na Černý Most).
Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

Turnaj v malé kopané | 12. 9.
Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 12. září
turnaj v malé kopané amatérských hráčů
o pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti
TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici v Kyjích.
Registrace pětičlenných družstev (4+1) od 15 let je
na místě od 8.30 do 8.50 hodin. Začátek turnaje
v 9.00 hodin. Startovné 200 Kč za družstvo.

Městečko volnočasových aktivit
v rámci akce Vitalsport | 12. 9.
se uskuteční 12. září na střeše Centra Černý
Most. Sobotní nabídka kroužků místních
organizací a ukázky jejich činností, víkendová
možnost společnosti Decathlon zdarma si
vyzkoušet všemožné sporty.

PEStival aneb „Kdo si hraje,
nekouše“ | 19. 9. 
Celodenní psí akce pro celou rodinu proběhne
19. září. Ukázky psích sportů, odchytů, práce
a aktivit místních kynologů, občerstvení,
soutěže, vstup zdarma.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – TIPY NA ZÁŘÍ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, míst-
nost 525, otevírací doba: po + út
9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188,
225 295 515 po, út, čt, 
e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, 
www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP)
nabízí cizincům ze zemí mimo

Evropskou unii informace a poradenství:
pobytové záležitosti, zaměstnání, byd-
lení, zdravotní péče, vzdělávání. Pra-
videlně organizujeme multikulturní
akce, na které srdečně zveme všechny
obyvatele Prahy 14.

Information and counselling
for third coutry nationals

Cung cấp các thông tin, hỗ trợ
trong việc giải quyết các vấn đề

khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng
Séc cho người nước ngoài miễn phí

Iнформація, допомога в  рі-
шенні проблем та курси чесь-

кої мови для іноземців безкоштовно
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INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA,
O. P. S. – POBOČKA Praha 14

O
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❱ ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A VOZIDEL.
Montáž, opravy, revize elektroinsta-
lací a el. spotřebičů. PC help – servis,
instalace, internet. Rudolf BANK, Pra-
ha 14, www.servismen.cz, 601 246 940.

❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

❱ Pronajmu garážové stání na sídliš-
ti Lehovec za 1 200 Kč/měsíc. Tel.: 
608 212 908.

❱ Převody družstevních bytů do osobního
vlastnictví, prohlášení nemovité věci, za-
kládání SVJ, zaměřování – pasportizace
bytů a domů, jednání na katastru nemo-
vitostí. Tel. 724 304 603.

❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, nezisko-
vou org. od 149 Kč/měs. T. 728 991 247,
www.sidlo.help.

❱ Instalatér –voda, topení, zed. práce. Výměna
kuch. desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.

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

❱ Hledáme byty, domy a pozemky
v Praze a okolí pro naše solventní kli-
enty. Dluhy dokážeme vyplatit. Garan-
tujeme rychlé platby. Tel.: 603 843 047.

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

❱ Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou
sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením, za-
platím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz

❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší 2–3+1
pro sebe. Platba hotově, na nastěhování
nespěchám (lze i na dožití), vyplatím
dluhy i exekuce, možné i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

❱ Čištění koberců a čalounění v domác-
nostech i kancelářích. Čištění a ošetření
kožených sedacích souprav. Profesionál-
ně za rozumnou cenu. Tel.: 603 701 992.

❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme byty,
pozůstalosti, sklepy, domy atd. Odvoz
starého nábytku na skládku. Odvoz ne-
potřebných věcí z domácnosti i zahrady
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056.

❱ Malířské práce, štuky, lakování a stěrka
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

❱Poptáváme samostatně fungujícího osob-
ního asistenta-tku pro 15letého postiže-
ného syna, po–pá 9–15 hod., 100 Kč/hod.,
kontakt: josef.holy@volny.cz, 724 842 214.
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doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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PSÍ SALON JUSTINEK hned u metra Hloubětín
+420 777 01 88 02, www.psisalonjustinek.cz

tel.: 605 081 529
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Dobrý den, v časopise Čtrnáctka
2015/6 jsme si přečetli článek pana
Jaroslava Šůse, kdy ROPID kvůli
problematickému otáčení linky 296
hodlá změnit její trasu asi mimo
sídliště. Ano, je to opět jeden ze sty-
lů práce ROPIDu, když se vyskytne
problém, tak prostě linku nebo část
linky zrušíme a máme po starosti.
Chápeme a víme z vlastních zkuše-
ností, že otáčení autobusů v Brykso-
vě ulici je problematické a nebez-
pečné. Zrušit ale obslužnost pro
stovky uživatelů do sídliště není
přeci řešení. A o tom, že uživatelů
není málo, svědčí i fakt, že byly při-
dány ve špičkách spoje právě do
a z Bryksovky. Nechápeme způsob
uvažování pracovníků ROPIDu. Když
si člověk prohlédne celou trasu lin-
ky 296, třeba jen v úsecích Dolní Po-
černice, Kyje nebo v Horních Počer-
nicích v zástavbě rodinných domků,

tak zjistí, že ROPID zajišťuje doprav-
ní obslužnost řádově pro desítky
lidí, ale klidně by vypustil tuto služ-
bu pro tisíce lidí sídliště.
Myslíme si, že navržená varianta
objezdem přes Vybíralovu a Bryk-
sovu ulici by byla dobrým řešením
a podstatně by rozšířila dostupnost
MHD v této lokalitě. Z hlediska šíř-
ky komunikací si myslíme, že by
mohly být vyhovující v porovnání
s komunikacemi, kudy je linka ve-
dena právě ve výše uvedených lo-
kalitách. Určitě by se našly i další
varianty. To záleží na posouzení
v dopravní komisi naší městské
části. Důležité ale je vůbec nepři-
stupovat na návrhy ROPIDu o úpra-
vě trasy, která by byla v neprospěch
nás, obyvatelů této části sídliště
Černý Most.

S pozdravem manželé Lexovi,
Kpt. Stránského 959, Černý Most

DOPIS ČTENÁŘŮ – ZACHOVEJTE TRASU LINKY 296 NA ČM
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „Chtěl, ale chybí mi šest korun.“
Výherci: M. Kriml, Černý Most; J. Prokopiusová, Dolní Počernice; K. Makovcová, Kyje 

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. 2015 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.

Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Střední Těžké

Vtip: Jdou dva blázni a jeden povídá: „Hele, padesátikoruna.“ Druhý na to: „Hm, papírová. Ta už neplatí, a navíc je falešná.“
Tak ji roztrhají a zahodí. První se ptá: „Jak jsi poznal, že je falešná?“ Druhý odpoví: … (dokončení v tajence)
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