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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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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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Úvod

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer
vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296  114  911 • Redakční rada: předseda: Bc. Radek Vondra, členové: Ing.  Břetislav
Vodák, Josef Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě
bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje
právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce (autor
Vláďa Novotný) • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení
označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Ilustrační foto
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JE DELŠÍ NAŽ LYŽAŘSKÁ; PRAŽSKÉ
CYKLOZVONĚNÍ 2015

40 Z NEZISKOVEK – POMÁHÁME DĚTEM
VYKROČIT DO ŽIVOTA; SOUSEDSKÉ
CENTRUM NA JAHODNICI

15 ČTRNÁCTKA DĚTEM

38 HISTORIE – PODIVNÁ LISTINA KRÁLE
VÁCLAVA I.

16 SPORT V PRAZE 14

42 PROJEKTY – PROMĚNA PARKU PILSKÁ
FINIŠUJE; OSOBNÍ ASISTENCE – POMOC
TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

47 KŘÍŽOVKA O CENY

33 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
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Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

prázdniny nám přinesly tropické tep-
loty, ale také druhý extrém v podobě
přívalových dešťů. Přesto věřím, že jste
si letošní léto užili, ať jste je strávili
u moře, na horách, poznáváním kultury
a historie, nebo pro vás znamenalo jen
klidné dny strávené doma. Jak se do-
čtete v samostatném článku, v srpnu
jsme v naší městské části uvítali paní
primátorku Adrianu Krnáčovou. 
Velká horka se zřejmě podepsala
také na magistrátu, když zastupitelé za

ANO i členové předsednictva tohoto hnutí nejdřív vyjádřili nedů-
věru své primátorce, ale pak zjistili, že se vlastně jen všichni
spletli a nic se nestalo. O to více však primátorka žádá výměnu
svého náměstka Matěje Stropnického z Trojkoalice. Doufejme,
že tyto politické úlety byly jen záležitostí parného léta a neovlivní
práci městských částí a život lidí v Praze, o které jde především.
Mohu říci, že na radnici Prahy 14 v posledních dvou měsících
panovala podstatně klidnější a tvůrčí atmosféra, a proto se
s vámi prostřednictvím aktuálního vydání Čtrnáctky můžeme
podělit o některé výsledky, kterých jsme v průběhu léta dosáhli.
Dočtete se například o tom, že další budovy mateřských škol
dostaly nové fasády, nebo že finišuje dlouho plánovaná revita-
lizace parku Pilská, kterou jistě ocení zejména obyvatelé Hos-
tavic a Jahodnice. 
S příchodem nového školního roku dětem opět začíná čas
učení, ale také období, kdy se naplno rozjíždějí mimoškolní
volnočasové aktivity. Ty jsme pro vás zmapovali v příloze, kterou
najdete ve střední části časopisu a kterou si prostým vytržením
můžete uschovat pro případ, že jste se ještě nerozhodli, jaký
kroužek svým dětem nabídnout.
Září je v naší městské části tradičně časem velkých akcí pro
nejširší veřejnost. Kromě jejich historie vám přinášíme i aktu-
ální pozvánky a tipy, ať již z oblasti kultury nebo sportu. Přeji
všem, aby se léto ještě udrželo a návrat k pracovním či školním
povinnostem byl pro všechny co možná nejpříjemnější.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 9. 2015.
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11 DOPRAVA – DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICÍCH;
BEZPEČNĚJŠÍ KOMUNIKACE NAD RYBNÍKEM
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Největší a svým způsobem i unikátní
zářijovou akcí je festival StopZevling,
který se letos koná 19. září a v po-
sledních letech jej navštívily tisíce
návštěvníků z metropole i jejího oko-
lí. S nápadem uspořádat akci, jež na-
bídne současně sportovní vyžití i kul-
turní zážitek, přitom přišla partička
mladých lidí už v roce 2007.
„První ročník vznikl za podpory pro-
jektu Make a Connection, kdy parta
osmi nadšenců uspořádala akci pro
asi stovku kamarádů,“ popisuje po-
řadatel festivalu Vojta Havlovec.
Cílem podle něj bylo vytvořit sportovní,
volnočasový a kulturní program pro
děti, mladé lidi, rodiny s dětmi a lidi
středního věku. „Hlavně jsme jim chtěli
nabídnout možnost podílet se na kul-
turním dění přímo v místě, kde žijí, tedy
na Černém Mostě. Mohli a mohou se
aktivně zapojovat do pořadatelských
příprav nebo pomoci přímo v průběhu
festivalu. Ukazujeme tak, že kultura
není jen doménou městských center,
ale že má své pevné místo i na perife-
rii,“ popisuje Vojta Havlovec, rodák
z Černého Mostu, který stál u zrodu sa-
motné myšlenky StopZevlingu. Tu do

současnosti reprezentuje nejen festi-
val, který za osm let fungování přerostl
v největší akci v Praze 14, ale také
sportovní tým zaměřený především na
podporu lokální nohejbalové tradice.

PRŮLOM U ČEŇKU
Přelomový byl pátý ročník, v roce 2011
se totiž festival poprvé konal na okraji
sídliště v prostoru dnešní výstavby par-
ku U Čeňku. O rok později si význam

velké akce uvědomilo i nové vedení
městské části, a tím začala spolupráce,
která trvá dodnes. Jejím přínosem bylo
vedle lepšího zázemí pro pořádání akce
i její rozšíření o Městečko volnočaso-
vých aktivit, tedy prezentaci nezisko-
vých organizací, zaměřených na sport,
pomoc handicapovaným, ale také na
rodiny s dětmi či volný čas dětí obecně.
Toto spojení se osvědčilo a právě
v roce 2012 pokořil festival StopZe-
vling poprvé hranici 1000 návštěvní-
ků. A to hned třikrát!

REKORD Z ROKU 2013
V následujících ročnících si pak ze-
jména díky atraktivnímu sportovnímu
i kulturnímu programu tuto laťku
udržel, přičemž rekordním byl zatím
ročník 2013, kdy se akce zúčastnilo
téměř 3500 lidí. Samotný princip fes-
tivalu se od jeho počátků do součas-
nosti nezměnil. Festivalový den kaž-
doročně začíná už v ranních hodinách,
kdy se koná Sport Jam, tedy série
turnajů v různých tradičních i méně
známých sportech. Lidé zde mohou
změřit síly například v nohejbalu, fot-
balu, streetballu, pétanque, hře kubb
nebo vtipně laděné olympiádě žen.
Později se pak přidávají i exhibice
v extrémních sportech, které si zá-
jemci mohou vyzkoušet na vlastní
kůži. Jde tu o skateboarding, freesty-
le BMX, dirtjum, parkour, skákací
boty a další adrenalinové disciplíny. 
Family Jam zase nabízí interaktivní
program pro rodiny s dětmi. Vedle
prezentace neziskových organizací,
které si tradičně připravují vlastní
atrakce, tu nechybí divadelní zóna
a další tematicky laděné zábavné
a současně i naučné programy pro
děti i jejich rodiče.

HVĚZDY NAPŘÍČ ŽÁNRY
Tím největším lákadlem ale zůstává
takzvaný Street Jam, tedy hlavní část
festivalu, kdy se na pódiu představí
přední umělci napříč hudebními žánry.
Vedle známých jmen, jako jsou Vec, Dj
Enemy, Mc Jacob (Skyline), Švihadlo,

TRADICE VE ZNAMENÍ
POUČENÍ A ZÁBAVY

2007 festival: 150, sport: 60 
2008 festival: 300, sport: 80
2009 festival: 500, sport: 100
2010 festival: 300, sport: 120
2011 festival: 800, sport: 170
2012 festival: 3000, sport: 150
2013 festival: 3250, sport: 190
2014 festival: 2500, sport: 210 

JAK ROSTLA NÁVŠTĚVNOST
FESTIVALU STOPZEVLING

ZÁŘÍ JE MĚSÍC, KDY SE DOSPĚLÍ I DĚTI VRACEJÍ Z PRÁZDNINOVÝCH DOVOLE-
NÝCH ZPĚT DO „PRACOVNÍHO PROCESU“. V PRAZE 14 K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO
ROKU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ I NĚKOLIK, DNES UŽ TRADIČNÍCH, AKCÍ,
KTERÉ LÁKAJÍ NEJEN MÍSTNÍ, ALE I LIDI Z JINÝCH ČÁSTÍ PRAHY.
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Dj Wich nebo PSH, se tu ke slovu do-
stávají i místní kapely a umělci.

MĚSTEČKO PLNÉ AKTIVNÍ ZÁBAVY 
Jak už bylo zmíněno, v roce 2012 na-
bídku festivalu StopZevling rozšířilo
Městečko volnočasových aktivit. Sou-
částí této velké akce bylo až do letoška,
kdy se poprvé uskuteční už týden
před festivalem, tedy v sobotu
12. září, v rámci celovíkendové akce
VITALSPORT. Toto velké setkání mi-
lovníků pohybu, které ve spolupráci s
městskou částí pořádá prodejce
sportovního sortimentu - společnost
Decathlon, se bude konat v Centru
Černý Most. „U zrodu Městečka vol-
nočasových aktivit byla myšlenka při-
blížit nabídku neziskových organizací
široké veřejnosti. Vzhledem k tomu,
že si naše městská část jejich práce
v Praze 14 váží, bereme to také jako
možnost pomoci jim s propagací je-
jich činnosti,“ přiblížil starosta Bc.
Radek Vondra.
Tuto možnost si pochvalují i samotné
organizace, jejichž programy a aktivi-
ty si mohou návštěvníci Městečka
vždy sami vyzkoušet. U stánků jsou
navíc pokaždé připraveny i různé
atrakce a hry pro děti i jejich rodiče.

KDO SI HRAJE, NEKOUŠE
Na podobném principu vznikala i další
velká zářijová akce, dnes známá jako
PEStival aneb Kdo si hraje, nekouše.
Festival zaměřený, jak název napovídá,
na psy a jejich chovatele, vyklíčil z pro-
jektu Psí školka Prahy 14, v jehož rám-
ci radnice ve spolupráci s kynology po-
řádá zábavně naučné lekce pro
„pejskařskou“ veřejnost. Ukázalo se,
že pět setkání na různých místech
městské části nestačí, že to chce jednu

velkou společnou, která bude mít navíc
oproti psí školce nadstavbu. PEStival
se, i se svým všeříkajícím heslem, zro-

dil roku 2013. Starosta Vondra jeho
premiéru tehdy komentoval slovy:
„Chceme dát vzniknout tradici rodinné
akce, kde pes je spojovacím článkem
mezi lidmi, sousedy a spoluobčany.“

VELKÝ ZÁJEM VEŘEJNOSTI
Akce se podařila a stejně jako původ-
ně jen pilotní projekt psí školky, která
začala už v roce 2012, dala vzniknout
tradici. Zájem veřejnosti, a to nejen
z řad „pejskařů“, se potvrdil i na loň-
ském druhém ročníku akce. Tak jako
napoprvé se tu lidé mohli seznámit
s prací kynologů, zhlédnout ukázky
psích sportů či například speciálního
výcviku asistenčních psů. Obdobně
pestrý program se chystá i letos.
PEStival aneb Kdo si hraje, nekouše
se uskuteční 19. září na travnaté plo-
še mezi stanicí metra Černý Most
a Centrem Černý Most.                 (jam)

Téma
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Aktuality

VĚDCI ZKOUMAJÍ ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI
DOMÁCNOSTI Z PRAHY 14 MOHOU
AKTUÁLNĚ PŘISPĚT K VÝZNAM-
NÉMU SOCIOLOGICKÉMU PRŮ-
ZKUMU AKADEMIE VĚD ČR.

Vybrané domácnosti v Praze 14 byly či ještě
budou přizvány kúčasti na výzkumu, který
přinese dosud neznámé po-
hledy na život naší společ-
nosti. Výzkum Proměny české
společnosti připravili odbor-
níci zAkademie věd ČR aMa-
sarykovy univerzity abude vněm osloveno
10 000 náhodně vybraných domácností
z celé ČR. Tazateli jsou vyškolení pra-
covníci společnosti STEM/MARK a ME-

DIAN. Šetření v domácnostech odstar-
tovalo na začátku prázdnin a bude po-
kračovat do konce října.
Účast v průzkumu je spojená s finanční
odměnou. Domácnost si za hodinu až
dvě vyplňování dotazníků v jednom roce
vydělá 500–1100 korun (v závislosti na

typu domácnosti). Do vý-
zkumu může navíc svými
odpověďmi opakovaně
přispět v následujících
čtyřech letech. Výzkum je

anonymní a pořádají ho renomované
vědecké instituce. Poznatky poslouží
vědcům a mohou být základem pro
zlepšování sociální politiky. (red)

V roce 2005 byly vyměněny OP převážně
u starších občanů. Letos těmto dokla-
dům končí desetiletá platnost, a je tedy
nutné požádat do konce roku 2015 o je-
jich výměnu. MV rozhodlo, že je možné
požádat i s časovým předstihem oproti
obvyklým lhůtám. Upozorňujeme tedy
příslušné držitele OP na tuto možnost
a dovolujeme si doporučit její využití již
nyní. Držitelé se tak vyhnou případnému
delšímu čekání na úřadě na konci roku.

Občanskosprávní odbor ÚMČ P14

UPOZORNĚNÍ K VÝMĚNĚ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Městská část Praha 14 žádá občany,
kteří využívají piknikové místo na bře-
hu Kyjského rybníka, aby dodržovali
jeho provozní řád a uklízeli po sobě.
Ohniště s grilem a jeho nejbližší okolí
radnice nechává uklízet v pondělí, ve
středu a v pátek (a někdy i mimo tyto
dny), což stojí nemalé finanční pro-
středky. Bohužel nepořádek je na
místě prakticky neustále – čisto zde
nevydrží ani 24 hodin. Je třeba si
uvědomit, že zanecháváním nepo-
řádku je znehodnocována investice,
kterou městská část do vybudování
piknikového místa vložila. Oblast ko-
lem Kyjského rybníka je jednou z nej-
hezčích v Praze 14. Važme si tohoto
pěkného kusu přírody a neničme jej.
Děkujeme! (red)

Rodina blahopřeje ke zlaté svatbě Haně a Vladimírovi Děkanovským: 
Milá maminko, milý tatínku, v pátek 18. září to bude padesát let, co jste si
slíbili, že spolu strávíte zbytek života. Velmi si vážím Vašeho manželství
a zázemí, které jste mi díky jeho pevnosti vytvořili, velmi si vážím Vaší vzá-
jemné lásky a tolerance. Z celého srdce Vám za vše děkuji. Hodně zdraví
přeje dcera s rodinou.              (red)

GRATULUJEME KE ZLATÉ SVATBĚ!

Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na IV. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 22. 9. 2015 od 15.00 hod.
v prostorách Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

22. září 2015 od 15.00 hod.

Podrobný program najdete na www.praha14.cz v sekci termíny a programy jednání.

IV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 14O

ZN
ÁM

EN
Í

Fo
to

: a
rc

hi
v 

ro
di

ny

UDRŽUJME POŘÁDEK

Český statistický úřad organizuje
v druhé polovině roku 2015 a začátkem
roku 2016 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové šetření o energetické spo-
třebě v domácnostech (ENERGO 2015).
Jeho cílem je získat aktuální údaje
o spotřebě paliv a energií v domácnos-
tech podle účelu použití na konkrétní
činnost. V rámci celorepublikového še-
tření, které začalo 7. 7. a potrvá do
15. 1. 2016, osloví vyškolení tazatelé cca
20 000 domácností. Více informací na-
jdete na www.praha14.cz.                 (red)

ENERGO 2015
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PRACUJE V PESTRÉ SPOLEČNOSTI,
ORGANIZACI, KTEROU SI VĚTŠINA
LIDÍ SPOJUJE S VÝCVIKEM ASIS-
TENČNÍCH A VODICÍCH PSŮ. O TOM,
CO VŠE TATO PRÁCE OBNÁŠÍ, ALE
TAKÉ O PŘÍNOSU AKCÍ, KTERÉ
RADNICE POŘÁDÁ PRO CHOVATELE
PSŮ, SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍM
ROZHOVORU. 

MŮŽETE PŘIBLÍŽIT ČTENÁŘŮM, CO
VÁS OSOBNĚ DO PESTRÉ SPOLEČ-
NOSTI PŘIVEDLO, ČEMU DALŠÍMU
SE TATO ORGANIZACE VĚNUJE
A JAKÁ JE JEJÍ ZÁKLADNÍ IDEA?
Do Pestré společnosti jsem se dostala
teprve nedávno a úplnou náhodou.
Sháněla jsem práci a při jedné příleži-
tosti potkala Michala (pozn. red.:
Bc. Michal Prager, ředitel společnosti),
se kterým se znám už léta, ještě z Jed-
ličkova ústavu v Praze, kde jsme oba
studovali. Zeptala jsem se, zda nehle-
dají někoho do týmu, a bylo mi řečeno,
že nového PR pracovníka. Velmi mě to
zaujalo, a tak jsem další týden přišla
na regulérní pohovor a uspěla jsem.
Pestrá společnost se zabývá hlavně vý-
cvikem asistenčních, vodicích, signál-

ních a canisterapeutických psů a ná-
slednou péčí o ně a o klienty. Kromě
toho se stará také o zajištění financí na
výcvik a široké veřejnosti nabízí pořá-
dání vzdělávacích programů, prezentací
a ukázek, které napomáhají pochopit
vztah člověka a jeho psa či vztah osoby
s postižením a majoritní společnosti.
Hlavní ideou je pomoci osobám s růz-
ným zdravotním postižením v integraci
do společnosti prostřednictvím asis-
tenčního psa.

AKTUÁLNĚ SÍDLÍTE V PRAZE 14.
JAK DLOUHO TU PŮSOBÍTE A PROČ
JSTE SI JAKO ORGANIZACE 
VYBRALI PRÁVĚ TUTO LOKALITU?
Působíme zde od roku 2009 a hlavním
důvodem je, že pan ředitel, který se,
stejně jako já, pohybuje na elektrickém
vozíku, bydlí se svou ženou (vedoucí vý-
cviku) a dcerou právě na Černém Mostě.

ČÍM TO PODLE VÁS JE, ŽE JE ČERNÝ
MOST MÍSTEM, KDE ŽIJE ŘADA LIDÍ
S HANDICAPEM? JE PRAHA 14
Z HLEDISKA PROSTŘEDÍ A TŘEBA
I BARIÉR K TĚMTO LIDEM PŘÍVĚTI-
VĚJŠÍ NEŽ JINÉ LOKALITY?
Myslím, že to je hlavně tím, že Praha 14
je jednou z mála částí Prahy, která na-
bízí velké množství magistrátních bytů
zvláštního určení, tedy bytů přizpůso-
bených právě vozíčkářům. Od toho se
dle mého odvíjejí i další služby, které
Praha 14 vozíčkářům nabízí. Třeba ty
asistenční či pečovatelské.

MOHOU SE DO VAŠÍ ČINNOSTI 
ZAPOJIT I DOBROVOLNÍCI BEZ 
NĚJAKÉ ODBORNÉ PŘÍPRAVY?
Určitě mohou, dobrovolnictví se meze
nekladou. Zájemci se mohou stát
předvychovateli, což znamená, že si
vezmou domů štěňátko před výcvikem
a naučí ho základy, jako venčení na vo-
dítku, hygienické návyky a podobně.
Další možností je účastnit se různých
akcí, které pořádáme, a být nápomocen
jako dobrovolník tam.

JAK PROBÍHÁ VÝCVIK ASISTENČNÍHO
PSA, JEHO VÝBĚR A JAK DLOUHO
TRVÁ CELÝ TENTO PROCES?
Výcvik trvá tři čtvrtě roku až rok a adept
se vybírá přímo na míru ke klientově
povaze a potřebám. Jako jediní v ČR se
věnujeme bezkotcovému výcviku, za což
jsme získali prestižní akreditaci u me-
zinárodní organizace Assistance Dogs
International. Bezkotcový  znamená,
že pejsci nejsou umístěni v kotcích, kde
kromě výcviku tráví nejvíce času, ale
jsou při výcviku u trenérky doma, mají
možnost běhat na zahradě, v přírodě,
a tím se i lépe socializovat. Výcvik pak
probíhá samozřejmě i ve spolupráci
s klientem, aby se spolu sžili a vyladily
se detaily. Předáním psa ale naše
práce nekončí. S našimi klienty spolu-
pracujeme od výběru vhodného ple-
mene až po kvalitní, plnohodnotné
a bezproblémové soužití člověka se
psem. Tohoto docílíme díky následným
aktivitám se psem a jeho majitelem.

KDYŽ PES DOKÁŽE
POMÁHAT

JANA AUGUSTINOVÁ

• Pestrobazar – přispět věcmi do bazaru, zakoupit věci na prodejní akci
• Celorepubliková kampaň Ponožkový pes – ušít pejska z ponožek, koupit

pejska na partnerských e-shopech (aktuální info vždy na www.ponozkovypes.cz)
• DMS PESTRA odeslat na číslo 87 777 (cena SMS je 30 Kč, my obdržíme 28,50 Kč)
• Příspěvek na našich stránkách pro konkrétního pejska
• Příspěvek přímo na sbírkový účet: 107-4650730257/0100
• Petice – podpis na stránkách a na akcích
• Stát se dobrovolníkem – předvychovatelé (více na www.pestraspolecnost.cz)

JAK MŮŽETE POMOCI PESTRÉ SPOLEČNOSTI?
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JE TO TAK, ŽE SI BUDOUCÍ MAJITEL
VYBÍRÁ PSA JIŽ PŘED VÝCVIKEM
A TEN SE POTOM PŘIPRAVUJE PRO
JEHO SPECIFICKÉ POTŘEBY?
Je to tak, že nás osloví klient s žádostí
o asistenčního psa a my si ho pozveme
na osobní schůzku. U té je přítomný so-
ciální pracovník, vedoucí výcviku a tre-
nérka. Zjišťujeme požadavky klienta,
dozvídáme se něco o prostředí a rodině,
kde by pejsek byl, a poté trenérka hledá
psa, spíše podle povahy než plemene,
který by vyhovoval specifickým potře-
bám budoucího majitele.

ČASTO SE HOVOŘÍ O TOM, ŽE VÝCVIK
TĚCHTO PSŮ JE VELMI NÁROČNÝ
A NÁKLADNÝ...
Máte pravdu, výcvik je opravdu velmi
náročný a také nákladný. Momentálně
se zabýváme tématem nerovnosti ma-
jitelů asistenčních psů. Klademe si
otázku, jak je možné, že stát proplácí
vodicí psy zrakově postiženým, ale asis-
tenční psy pro vozíčkáře nebo např. ca-
nisterapeuty pro děti nikoli. Tuto ne-
spravedlnost urgujeme u ministryně
práce a sociálních věcí Mgr. Michaely
Marksové a založili jsme petici, kte-
rou lidé mohou aktuálně podepsat
na www.pestraspolecnost.cz/petice
nebo na našich akcích. Výcvik jednoho

asistenčního psa stojí dvě stě tisíc korun.
Tíha financování, které vůbec není jed-
noduché zajistit, leží na naší organizaci.
Pro klienty by byl jinak takový pes větši-
nou nedosažitelný. Proto pořádáme akce,
jako je dobročinný Pestrobazar na Rajské
zahradě. (Více v upoutávce níže nebo na
našem facebooku.) 
Pro účely financování výcviku jsme dále
spustili celorepublikovou kampaň Po-
nožkový pes. Lidé se do ní mohou jed-
noduše zapojit tím, že z chlupatých po-
nožek ušijí pejska podle návodu na
stránkách www.ponozkovypes.cz a za-
šlou jej k nám do Pestré společnosti
(Kučerova 809/11, Praha 14, 198 00).
Tito pejsci jdou dále do prodeje a výtě-
žek je použit na výcvik našich psích po-
mocníků. V loňské sezoně jsme takto
získali přes 120 000 korun. Věříme, že
se bude dařit i v sezoně letošní.

JSOU VYBRANÁ PLEMENA PRO
ASISTENCI VHODNÁ I PRO BĚŽNÝ
VÝCVIK?
Ano jsou. Vybíráme pejsky inteligentní,
učenlivé a přátelské k dětem, ostatním
zvířatům a celému okolí. Majitelé asis-
tenčních psů mají možná jen tu vý-
hodu, že pejsek se vybere přímo jim
na míru. Takovou radu, jako třeba jaké
plemeno by bylo nejvhodnější, rádi po-

skytneme i jiným zájemcům o psa,
nejen o toho asistenčního. 

JAK FUNGUJE VAŠE KYNOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST?
Jak jsem řekla před chvílí, poradíme
s výběrem vhodného psa, dále jak pej-
ska správně vycvičit, čím ho nakrmit,
doporučíme dobrou veterinární péči,
popřípadě když má pejsek nějaký
problém, jako třeba strach z něčeho,
zkusíme najít řešení.

JAKÝ VNÍMÁTE PŘÍNOS PSÍ ŠKOLKY
ČI AKCÍ, JAKO JE PESTIVAL? 
Oboje má dle mého  velký přínos.
Každá akce, kde se mohou pejskaři
společně potkat s odborníky a zábav-
nou formou zlepšit společné soužití
lidí a psů, je skvělá. Samozřejmě
a rádi se těchto akcí účastníme.
Máme zde možnost přiblížit veřej-
nosti naši práci a hlavně práci asis-
tenčních psů.

CO JE PODLE VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
PRO SOUŽITÍ ČLOVĚKA SE PSEM?
Asi nejdůležitější je si uvědomit, že
pes není věc, ale zvíře, které má svou
povahu, nálady, potřeby i potíže. Je
třeba se naučit spolu žít, psa dobře
vycvičit a věnovat se mu.            (jam)

Rozhovor
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Z městské části

PRIMÁTORKA NAVŠTÍVILA PRAHU 14

Téměř dvouhodinová pouť, které se
kromě primátorky a starosty Vondry
zúčastnili také místostarosta Jiří Zajac
a dva zástupci radniční opozice Ing. Si-
mona Kijonková a Ing. Michal Vrba
(oba zastupitelé za ANO), začala u sta-
nice metra Černý Most. Zde starosta
poukázal zejména na nevábný a za-
nedbaný terminál podzemky i autobu-
sů, na který MČ i občané dlouhodobě
upozorňují. „Kámen úrazu je v tom, že
terminál nemá konkrétního správce.
Za celou dobu existence terminálu,
tedy dvacet let, si odbory Magistrátu
hl. m. Prahy přehazují odpovědnost za
jeho stav. A tudíž se o něj nikdo prak-
ticky nestará,“ podotkl starosta.

OD METRA K PLECHÁRNĚ
Z konečné metra zamířili političtí
představitelé města a městské části ke
komunitnímu centru Plechárna a jeho
okolí. Prohlídka této části Prahy 14 za-
čala ve vnitrobloku Vybíralova, kon-
krétně před tamní nově opravenou,
základní školou. Starosta Vondra pri-
mátorce vysvětlil, že na travnaté ploše
před budovou v brzké době odstartuje
pilotní projekt městské části, Prahy 14
kulturní a Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy, jehož cílem je
společně s občany navrhnout optimál-
ní řešení tohoto veřejného prostoru.
„Podoba projektu se ještě finalizuje.
Ale vyroste tu například infostánek

a budou se zde konat různé akce, včet-
ně vernisáže k fotografické soutěži Vy-
foť Čerňák,“ doplnil starosta.

TVÁŘÍ V TVÁŘ REALITĚ
Poslední zastávka v terénu, tedy před
návštěvou samotné Plechárny, byla
u neutěšeného staveniště – rozesta-
věné první etapy parku U Čeňku, kte-
rý zde hlavní město Praha buduje.
Zmiňovaná první část měla být původ-
ně dokončena letos v březnu, ovšem
nestalo se tak. Tisíce obyvatel okolních
domů nadále trápí průjezdy těžkých
aut a mračna prachu široko daleko.

„Kvůli nepochopitelně dlouhému
schvalování dodatku, jenž řešil vypo-
řádání víceprací, se termín dokonče-
ní etapy přesunul na září a nyní už se
hovoří dokonce o konci roku,“ nešet-
řil starosta Vondra kritikou. I na pri-
mátorce byla při pohledu na haldy
vyprahlé zeminy znát nelibost, zdrže-
ní se však podle ní nebylo možné vy-
hnout. „Průtahy měly své opodstat-
nění. Před schválením víceprací jsme
si museli být jistí, že je vše podle zá-
kona, aby se městští radní opět ne-
vystavili riziku trestního stíhání,“
konstatovala primátorka a upozornila,
že výstavbu parku mají nyní na ma-
gistrátu na starosti noví pracovníci. 

HORKO NA STAVENIŠTI
„Nového šéfa má například Odbor
technické vybavenosti. Jednáte o tom
s nimi?“ zeptala se. Když se jí dosta-
lo kladné odpovědi, domluvila se se
starostou Vondrou, že pokud jednání
nepovedou k uspokojivému výsledku,
sama se schůzek zúčastní a pokusí
se situaci pomoci vyřešit.
Z horka u staveniště se politici ode-
brali do příjemného chládku někdejší
kotelny, tedy komunitního centra
Plechárna, kde bylo připraveno malé
občerstvení. Po závěrečné debatě
primátorka vzhled komunitního cen-
tra, které je sice momentálně v re-
konstrukci, ale už nyní je na něm vi-
ditelný velký kus práce, pochválila.
Veřejnosti by se Plechárna měla ote-
vřít do konce roku.

(red)

JAKO JEDNU ZE SRPNOVÝCH ZASTÁVEK SVÉ „TOUR“ PO PRAŽSKÝCH MĚST-
SKÝCH ČÁSTECH SI PRIMÁTORKA ADRIANA KRNÁČOVÁ VYBRALA PRAHU 14.
STAROSTA BC. RADEK VONDRA UKÁZAL ŠÉFCE METROPOLE, V JAK ZANED-
BANÉM STAVU JSOU NĚKTERÉ BUDOVY A POZEMKY, KTERÉ SICE LEŽÍ NA
ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI, ALE PATŘÍ MAGISTRÁTU.

Jednou ze zastávek primátorky Adriany Krnáčové v Praze 14 byla i právě rekonstruovaná Plechárna,
kde spolu se starostou Radkem Vondrou nahlédli do plánů na výstavbu sousedního parku U Čeňku.
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICÍCH
ZAČÁTEK LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO
ROKU JE VE ZNAMENÍ OPRAV A UZA-
VÍREK SILNIC. K POKRAČUJÍCÍ RE-
KONSTRUKCI VODOVODŮ, KOMUNI-
KACÍ A CHODNÍKŮ V OBLASTI NAD
KYJSKÝM RYBNÍKEM SE V TĚCHTO
DNECH PŘIDÁVÁ OPRAVA ČÁSTI
ULICE ČESKOBRODSKÁ V ÚSEKU
MEZI KŘIŽOVATKAMI S BROUMAR-
SKOU A PRŮMYSLOVOU.

„Nejde o úplnou rekonstrukci, ale o po-
ložení nového povrchu. Hlavní přínos
akce spatřujeme zejména ve snížení
hlučnosti automobilové dopravy při prů-
jezdu kolem tamní obytné zástavby.
Kromě toho dál usilujeme o to, aby
hlavní město Praha – tedy vlastník ko-
munikace – nechalo opravit také nava-
zující úseky Českobrodské,“ říká místo-
starostka Prahy 14 Ing. Ilona Picková,
která má dopravu ve své gesci.

OBJÍŽĎKY NA ČESKOBRODSKÉ
Kvůli pracím, které mají podle harmo-
nogramu trvat do 25. září, byly stanoveny
objízdné trasy a dopravní omezení.
Ve směru z centra se nadále jezdí ulicí
Českobrodská, ovšem na místech, kde
se zrovna frézuje nebo pokládá nový po-
vrch, je doprava svedena do jednoho
jízdního pruhu. Pro směr do centra je
stanovena objízdná trasa ulicemi Nedo-
končená, Objízdná a Průmyslová. Trasy
autobusových linek 183, 223, 109, 181
a školní linka budou v některých etapách

prací vedeny po objízdné trase. Podrob-
nosti jsou uvedeny na www.praha14.cz.

UZAVÍRKA MLADOBOLESLAVSKÉ
Další omezení, které už od začátku srpna
výrazně dopadá zejména na obyvatele
Hutí, souvisí s částečnou uzavírkou ulice
Mladoboleslavská – v úseku u majáku
(odkaz na mapu na www.praha14.cz). Až
do konce září tu potrvá oprava plynovodu,
uzavřen je vždy úsek o délce asi 150 me-
trů, který se s postupující rekonstrukcí
posunuje. Běžný automobilový provoz je
zde umožněn pouze ve směru do centra.
Ve směru z centra vede objížďka po Vy-
sočanské radiále (ulice Novopacká), dále
přes Satalice ulicemi Budovatelská,
Trabantská a Hornopočernická zpět
do Kbel. Přestože zůstal volný pouze
jeden pruh, provoz MHD a cyklistů je
zachován v obou směrech.
„Zároveň upozorňujeme řidiče, kteří
jezdí do Radonic, že od poloviny září

budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny
také ulice V Cihelně a K Radonicům,“
doplňuje místostarostka Picková.

OPRAVA ZASTÁVEK MHD
Obyvatelé městské části, kteří pro ces-
tování využívají městskou hromadnou
dopravu, mohli už v závěru prázdnin za-
znamenat, že se zhruba o padesát me-
trů přesunula zastávka Rajská zahrada
ve směru z Černého Mostu. „Jedná se
o dočasné opatření, které má trvat do
21. září. Technická správa komunikací
na původní zastávce opravuje záliv, re-
spektive povrch vozovky, kde autobusy
zastavují,“ vysvětluje místostarostka
Picková. Obdobná oprava, která bude
rovněž obnášet posunutí označníku
s jízdními řády, se odehraje i o kus dál –
na zastávce Ronešova ve směru na
Černý Most. Zde budou práce probíhat
od 28. září do 19. října. 

(red)

Doprava

BEZPEČNĚJŠÍ KOMUNIKACE NAD RYBNÍKEM
PROJEKT NA REKONSTRUKCI VODO-
VODŮ, SILNIC A CHODNÍKŮ V OBLASTI
NAD KYJSKÝM RYBNÍKEM PATRNĚ
DOZNÁ PODSTATNÝCH ZMĚN. 

Lidé, kterých se opravy bezprostředně tý-
kají, chtějí, aby na dotčených komunika-
cích přibyly nové bezpečnostní prvky.
„Občané z dotčené oblasti se na nás ob-
rátili s návrhy, a tak jsme ve spolupráci
s nimi, naším odborem dopravy a ochrany
prostředí a členy komise dopravy vypra-
covali připomínky, které byly předány pro-
jektantovi k řešení. To, zda bude možné
podněty realizovat, se samozřejmě odvine
od finančních možností investora. Kromě
oprav chodníků, na něž půjdou finanční
prostředky z rozpočtu naší městské části,
je akce ryze v režii Pražské vodohospo-

dářské společnosti. Výjimku představuje
jen rekonstrukce v ulici Hůrská, kde se
uvažuje, že Praha 14 zaplatí úpravu chod-
níků i komunikace,“ vysvětluje místosta-
rostka Prahy 14 Ing. Ilona Picková, která
má dopravu ve své gesci.
Jaké úpravy v projektu občané a další
tvůrci připomínek například chtějí? V ulici
Želivského požadují místo stávajících příč-
ných prahů větší stavební práh, který by

řidičům lépe zabránil nebezpečně rychlé
jízdě. Na křižovatce ulic Slévačská, Zdob-
nická a Sklenská je pak autorům podnětů
trnem v oku současný přechod pro
chodce. „Má být upraven tak, aby byl na
stavebním, tedy zvýšeném prahu. U kři-
žovatky ulic Metujská, Hejtmanská a Vra-
novská se zase hovoří o potřebě vybudo-
vání kruhového objezdu,“ doplňuje
místostarostka Picková.
Práce v ulicích nad Kyjským rybníkem za-
čaly letos na jaře. Se zimní přestávkou
mají trvat do léta příštího roku. S rekon-
strukcí jsou spojena dopravní opatření,
respektive značené objížďky a operativní
omezování vjezdu do dotčených ulic,
v nichž zároveň platí zákaz státní. Na ne-
zbytně nutnou dobu jsou rovněž průběžně
částečně uzavírány chodníky.          (red)
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Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
STAROSTI 
MÍSTOSTAROSTY

Uběhl rok od voleb a myslím, že na-
stal správný čas na první zamyšlení
nad jejich výsledkem. Nevěřil jsem,
že by mohla dobře fungovat koalice
čtyř stran s tak rozdílnými progra-
my, ale jsem příjemně překvapen, že
to jde. Hledání koaličních kompro-
misů není vždy jednoduché, nicmé-
ně zatím se podle mého názoru daří
nacházet shody ku prospěchu obča-
nů Prahy 14. Když sleduji dění na
pražském magistrátu, kde si paní
primátorka z Bratislavy pohrává
s koaličním partnerem jako s míč-
kem, tak mě velmi těší, že u nás se
jedná o seriózní partnerství všech
koaličních stran.
Jediné, co mi zatím chybí, je větší zá-
jem obyvatel. Několik týdnů po vol-
bách za mnou někteří přicházeli se
slovy: „Mám nějaké starosti a rád
bych se o ně podělil.“ Většinou se
jednalo o maličkosti v reakci na mé
předvolební heslo: „Vaše starosti na
moji hlavu.“ Pokud někdo dorazil
s větším problémem, který ho sku-
tečně trápil, a jestliže bylo v silách
radnice mu pomoci, obratem jsme
problém řešili a v naprosté většině
případů se vše podařilo zařídit. Nic-
méně se zdá, že občané Prahy 14
jsou vcelku spokojeni s fungováním
naší městské části, protože se jedná
o velmi ojedinělé žádosti. Už v minu-
lém volebním období se hodně mlu-
vilo o tzv. otevřené radnici. Bohužel
občané málo využívají možnosti ko-
munikovat přímo se svými volenými
zástupci. Princip zastupitelské de-
mokracie ale přesně takovou součin-
nost vyžaduje. Na webu www.pra-
ha14.cz naleznete kontakty na
všechny uvolněné radní, takže nevá-
hejte a sdělte nám své problémy, se
kterými vám můžeme pomoci. Od
toho tu jsme. Osobně budu velmi rád,
když napíšete i jen tak, nemusí se
hned jednat o problém, může to být
i o tom, s čím jste spokojeni. Větší
zájem občanů o dění na radnici uví-
tám jistě nejen já, ale i ostatní uvol-
nění kolegové.

Jiří Zajac (ODS)

ADRIANA KRNÁČOVÁ
NAVŠTÍVILA PRAHU 14 

Léto paní primátorky bylo ve znamení
plánovaných návštěv  jednotlivých praž-
ských obvodů. Praha 14 nebyla výjim-
kou. Schůzka proběhla 10. srpna a za
naši radnici se jí zúčastnili zastupitelé za
ANO Michal Vrba a Simona Kijonková,
starosta Vondra a místostarosta Zajac.
Paní primátorka se zajímala o největší
problémy Čtrnáctky, proto se jednání
pro lepší představu uskutečnilo v teré-
nu. Kromě žalostného stavu autobuso-
vého terminálu Černý Most se diskuto-
valo o protilehlém pozemku, který
několik let vítá železnými dráty z metra
vystupující cestující. Paní primátorka
vysvětlila, že důvodem nevyužití tohoto
pozemku je dlouhotrvající restituční
spor. Dalším velkým tématem byla roz-
vleklá výstavba parku U Čeňku. Teď je
již na vedení radnice Prahy 14, aby vy-
užilo paní primátorkou nabízené po-
moci k zdárnému dokončení.

Ing. Jan Adámek (ANO)

Z FONTÁNY U METRA 
OPĚT TRYSKÁ VODA 

Návštěva paní primátorky na Praze 14
měla jeden okamžitý dopad. Při schůz-
ce jsme mimo jiné upozornili na ne-
funkční fontánu u metra Černý Most.
V následujících dnech byla díky urgenci
paní Krnáčové vyčištěna, a tak nás
opět může těšit tryskající vodou. Bu-
deme rádi, pokud nás upozorníte na
podobné nedostatky prostřednictvím
e-mailu anopraha14@gmail.com nebo
na facebookové stránce ANO, tohle je
Praha 14.

Ing. Simona Kijonková (ANO)

VADNÁ BARVA NA 
WORKOUTOVÉM HŘIŠTI 

Upozornili jsme úředníky na korodující
nosnou konstrukci workoutového hřiš-
tě Bojčenkova, což vedlo k jeho včasné
reklamaci, a tím pádem ušetřeným
nákladům. V následujících dnech tak
budou vyměněny všechny díly natřené
modrou barvou, která neměla potřeb-
né antikorozní vlastnosti.

Aneta Hejrovská (ANO)

POSUĎTE SAMI…
Za mlhou hustou tak, že by se dala
krájet, a dost možná ještě dál je základní
škola na Černém Mostě. Na první pohled
je docela obyčejná, ale už na ten druhý
tam uvidíte podivuhodné věci…
Tak nějak bychom, s trochou nadsázky,
mohli uvést problematiku ZŠ Generála
Janouška, o které se už dlouho mluví,
zatímco málokdo tuší, co se opravdu
děje. Na škole, která je považována za
jednu z nejkvalitnějších na Praze 14,
se totiž s příchodem „zdravého stra-
vování“ změnilo mnohem víc než jen
obědy ve školní jídelně.
V září 2014 vedení školy ve spolupráci
se společností Cook for Life spustilo pro-
jekt zdravé výživy, čímž otevřeli „Pandořinu
skříňku“. Dětem jídlo nechutnalo, obědy
začaly vracet, hodně z nich se úplně od-
hlásilo. Ze školy děti často chodily nena-
jedené a ty, které navštěvují školní družinu,
pak úplně hladové. Nešťastní rodiče
začali dětem připravovat větší svačiny, ti
odvážnější začali sepisovat stížnosti, že
strava dětem nechutná a skladba jídel-
níčku nevyhovuje. Přesto vedení školy
dosud deklaruje, že projekt byl úspěšný,
dle vyjádření místostarostky Svobodové
je veškeré dění na škole v pořádku
a jako bonus pro nespokojené rodiče
se v anketě Veřejného fóra 2015 umístil
i bod „Rozšířit formu zdravého stra-
vování žáků základních škol dle vzoru
ZŠ Generála Janouška“.
Tím, že dětem nechutná, však problémy
zdaleka nekončí. Některé z kuchařek
odešly či „byly odejity“, jedna z nich,
konkrétně vedoucí školní jídelny, pak
na vedení školy podala trestní oznámení
a dosud vede se školou občanskoprávní
spor. Situace gradovala dál, když v lednu
tohoto roku založili někteří učitelé a za-
městnanci školy odborovou organizaci
s hlavním cílem ochrany zaměstnanců
a jejich práv. Současně však poukazují
na mnoho dalších problémů, mj. i za-
strašování dětí, rodičů i zaměstnanců.
Aby toho nebylo málo, v červnu 2015
byly Hygienickou stanicí hl. m. Prahy
zjištěny vážné nedostatky v hygieně.
Posuďte sami, není už vážně na čase
začít situaci řešit?

Soňa Tománková
(zastupitelka za KA14)
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Ve Vybíralově proměna zastaralých her-
ních ploch už začala, v případě Chvale-
tické radnice nyní vybírá stavební firmu,
která rekonstrukci provede. „Na opravy
se nám podařilo získat dotaci ve výši
pěti milionů korun od hlavního města
Prahy. Bez této finanční pomoci by akce
vůbec nebyly realizovatelné, takže
máme pochopitelně radost,“ říká
místostarostka Mgr. Ing. Lucie Svobo-
dová, do jejíž gesce patří mimo jiné
i oblast školství a rozpočtu.

NOVÝ MODERNÍ POVRCH
Obě hřiště dostanou nový moderní
povrch. U ZŠ Vybíralova nechává
městská část rekonstruovat současný
běžecký ovál – plánuje jej proměnit
v atletický s vodopropustným povr-
chem. Součástí sportoviště budou
také nově opravené plochy pro skok
daleký, vrh koulí a skok vysoký. „Sa-
mozřejmostí je i úprava terénu jako
takového. Zmizí například staré ob-
rubníky, dlažba a náletové dřeviny,“
říká místostarostka Svobodová.
V případě ZŠ Chvaletická se dočká
rekonstrukce víceúčelové sportoviště
pro míčové hry, jehož součástí bude
i nová malá tribuna, nové sloupky
a síť na volejbal či nohejbal, branky

na florbal a koše na basketbal. Ná-
klady na rekonstrukci herní plochy při
ZŠ Vybíralova se vyšplhají na 4,9 mili-
onu Kč, oprava hřiště u ZŠ Chvaletic-
ká bude stát 2,7 milionu Kč. V době
mimo vyučování budou oba areály
zpřístupněny veřejnosti.

OTEVŘENO I PRO VEŘEJNOST
Obdobnou proměnou, jaká nyní čeká
hřiště u základních škol Vybíralova
a Chvaletická, letos prošlo i sporto-
viště při ZŠ Generála Janouška, kte-
ré bylo slavnostně otevřeno před
letními prázdninami. Na rozsáhlé
opravě několika herních ploch se
vedle MČ  Praha 14 výrazně podílel
i spolek Kovácká sportovní, z. s.
„Jedná se o pilotní projekt, díky kte-
rému vzniklo komunitní sportovní
centrum určené široké veřejnosti.
Když se osvědčí, vynasnažíme se,
aby takových akcí přibývalo,“ vysvět-

luje místostarostka Svobodová. Při
Základní škole Generála Janouška jsou
nyní k dispozici čtyři zrekonstruovaná
sportoviště – jedno hřiště na hokej-
bal, dále dvě menší multifunkční
hřiště s novým umělým povrchem
a jedno velké, jehož součástí je i atle-
tický ovál, rovněž s umělým povr-
chem. „Všechny čtyři sportovní plo-
chy jsou od otevření přístupné
veřejnosti, a to celoročně,“ upozor-
ňuje předseda Kovácké sportovní Jan
Rada. Na chod a dodržování pořádku
v areálu dohlížejí tři kustodi, kterých
bude společně s rozvojem centra
pravděpodobně přibývat, funguje tu
také půjčovna nářadí. „Přes prázdni-
ny bylo hodně dětí mimo Prahu, tak-
že opravdový rozjezd začíná až teď
v září. Zatím máme připravené různé
jednorázové turnaje a venkovní cvi-
čení, hokejbalový kroužek a také
kroužek všesportovní, tedy, jak název
napovídá, zaměřený na různé druhy
sportů. Na začátku školního roku
chystáme odstartovat také hokejba-
lovou ligu a ligu malého fotbalu. Obě
budou pro širokou veřejnost, ne pro
registrované hráče,“ vyjmenovává
Rada. Všechny novinky pak zájemci
objeví na nových facebookových
stránkách s názvem „Sportovna“,
brzy vznikne i nový web.           

(red)

Naše školy

DALŠÍ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ ČEKAJÍ OPRAVY

ŠKOLKY SE CHLUBÍ NOVOU FASÁDOU

NOVÝ KABÁT DOSTANOU DALŠÍ DVĚ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KONKRÉTNĚ 
U ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍRALOVĚ A VE CHVALETICKÉ ULICI.

Dobrá zpráva pro děti i jejich rodiče. Od konce letních prázdnin se mohou novou fasádou pochlubit už i obě mateřské školy v ulici Vybíralova 
a mateřská škola v ulici Paculova (na snímku vlevo). Na tyto opravy získala městská část dotaci z evropských fondů.
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Čtrnáctka dětem

VYBARVUJTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
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TURNAJ  V  PÉTANQUE
V sobotu 26. září od 10 hodin 

na hřišti v Prelátské ulici 
Otevřený turnaj dvojic KRISTÍNKA CUP 2015 se uskuteční na

hřišti mezi kostelem sv. Bartoloměje a ZŠ Šimanovská v Kyjích.

Registrace na místě od 9.30 hod., poplatek 50 Kč za hráče. 

Více informací i přihlášky na kristinkazs@centrum.cz.

Vybarvěte si obrázek podle čísel: 1 černá, 2 červená, 3 zelená, 4 modrá, 5 oranžová, 6 žlutá

Pravidelné volnočasové aktivity – KRISTÍNKA, Z. S.
Pétanque hrajeme minimálně jedenkrát měsíčně na hřišti v Prelátské
ulici (mezi kostelem u sv. Bartoloměje a ZŠ Šimanovská) v termínech

daných na www.kristinka.net a nebo to zjistíte na tel. 728 706 373.



16

Sport v Praze 14

SPORTOVNÍ KLUB SHOTOKAN NE-
RATOVICE LETOS V LISTOPADU
OSLAVÍ DVACÁTÉ PÁTÉ VÝROČÍ SVÉ
EXISTENCE. ZA TO UPLYNULÉ
ČTVRTSTOLETÍ DOSLOVA VYZRÁL
A VE SVÉM JIŽ RYZE DOSPĚLÉM
VĚKU SE TĚŠÍ DOBRÉ KONDICI
I REPUTACI. 

Klub patří nejen k těm nejstarším,
ale i nejlepším a nejúspěšnějším klu-
bům japonského karate v ČR a porá-
žet umí i jindy nedostižné Japonce.
Dobrá parta, humor a hlavně tvrdá
dřina, takový je již pětadvacet let re-
cept SK Shotokan Neratovice na
úspěšně fungující klub. 
Jeho členové, kterých klubem prošla
více než tisícovka, jsou doslova sběrateli
medailí na mistrovských soutěžích
doma i v Evropě, úspěchy ale slavili i na
světových kláních. Dokladem toho je os-
tatně i medailový sběr z loňského MS
v Japonsku, kde teprve osmnáctiletý

Josef Pacovský vybojoval historický
bronz. Na posledním ME v německé Bo-

chumi pak oddíl vybojoval celkem 3 zla-
té, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí.

NEZPOCHYBNITELNĚ PRVNÍ 
Posledních šest let je klub na špici
českého karate a podle jeho předse-
dy a hlavního instruktora Zbyška Pe-
tržílka zaujímá v mládeži nezpochyb-
nitelné první místo. 
„Daří se nám to díky systematické
práci s mládeží, výjezdům na meziná-
rodní soutěže i díky zkušenostem,
které pravidelně přináší vedení klubu
nejen ze soutěží, ale i ze soustředění
s předními instruktory Japan Karate
Association. Tyto zkušenosti zapraco-
váváme do našich tréninků,“ přiblížil
Petržílek, nositel 4. danu JKA WF,
mezinárodní instruktor, komisař
a rozhodčí. Jeho klub má dnes přes
200 členů, kteří na tréninky chodí
nejen v Neratovicích, ale také v Hlou-
bětíně, kde se trénuje v hale místního
plaveckého bazénu.                   (dm)

SK SHOTOKAN OSLAVÍ 25 LET

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO AKTIVITY
V TITULKU TOHOTO ČLÁNKU? VAŠE
DÍTĚ JE MŮŽE ZAČÍT V KAŽDÉM
VĚKU, A TO BEZ ROZDÍLU VÁHY ČI
POHLAVÍ. 

Rozvíjí děti, utváří je, pomáhají jim
s lepší koordinací těla. Když navíc
zmíníme, že tyto sporty najdete
v blízkosti vašeho bydliště pod
záštitou velmi zkušených
trenérů například z řad
reprezentace, pak má
většina rodičů rozhod-
nuto, že to je to pravé
pro jeho dítě. 
Ano, sportů je dnes pro
děti celá řada. Ale která
aktivita je ta vhodná pro vaše
dítě? Kde najdete nejlepší a sou-
časně cenově dostupný kroužek?
Zkušení rodiče radí: „Nejdůležitější
je pro nás organizace, do které dítě
svěřujeme.“ Položme si otázku, proč
to tak vlastně je? Odpověď je celkem
jednoduchá. Každý z nás chce vědět,

že je jeho dítě v bezpečí pod kontro-
lou zkušeného pedagoga a navíc že
se rozvíjí. Kvalita tréninků je velmi
často spojená s kvalitou a zázemím
sportovní organizace. U větší spor-
tovní organizace předpokládáme, že
bude mít nastavené velmi vysoké ná-
roky na své trenéry. Bude si vybírat
jen ty nejlepší. Naopak kvalitní trené-

ři vědí, že se mohou realizovat
pouze ve větší sportovní or-

ganizaci, která má zájem
na rozvoji jich samotných
i dětí. Navíc je takovýto
klub často levnější, jeli-
kož má lepší finanční zá-

zemí. Pochopitelně stov-
ky spokojených členů jsou

pro nás zárukou kvality.
Pokud hledáte sportovní klub

vhodný pro vaše dítě, pak vám jistě
nesmí uniknout kluby SK Kamiwaza
karate a Sport club Spirit (street
dance, volejbal či minivolejbal), které
nejen sídlí na Praze 14, ale také již
řadu let zde působí. Tyto kluby zajiš-

ťují sportovní aktivity pro stovky
svých členů, kterým navíc nabízí
možnost dalších aktivit, jako jsou
soustředění, tábory, závody či výlety.
O kvalitách obou klubů hovoří napří-
klad profesionální trenéři z řad re-
prezentace ČR a zkušenosti z mezi-
národních závodů.
U obou klubů probíhá nábor nových
členů a členek během celého měsíce
září. První tréninky si můžete vy-
zkoušet zcela nezávazně a zdarma.

(dm)

KARATE, STREET DANCE, VOLEJBAL
NEBO MINIVOLEJBAL V PRAZE 14

SK KAMIWAZA KARATE, o. s. 
www.karate1.cz 
www.kamiwaza.cz
tel.: +420 776 840 273, 
SPORT CLUB SPIRIT
www.spirit-sport.cz
tel.: +420 724 087 228
Adresa školy: ZŠ Generála Janouška,
Generála Janouška 1006, 
Praha 9 – Černý Most
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY, SPORTOVNÍ KLUBY
A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

TIPY PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

Vydává Městská část Praha 14
NEPRODEJNÉ
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KOLIK DENNĚ VYPIJETE KÁVY?
To je záludná otázka. Kávy vypiji den-
ně tři, možná čtyři. Proč se ptáte?

PRÁCE RADNÍ, TO JE JEDNO 
JEDNÁNÍ ZA DRUHÝM, V TERÉNU
I V KANCELÁŘI… A PRACOVNÍ
SCHŮZKY A KÁVA TAK NĚJAK 
PATŘÍ K SOBĚ. NEBO SE MÝLÍM? 
V mém běžném pracovním režimu je
schůzek skutečně hodně. Kdybych ale
měla na každé vypít šálek kávy, zřejmě
by se mi o ní i zdálo. Piji jednu kávu
ráno, druhou v poledne a třetí večer,
na jednáních si dávám spíš vodu.

JAKO RADNÍ MÁTE NA STAROSTI
MIMO JINÉ I OBLAST BEZPEČNOS-
TI, PODNIKÁNÍ, MEZINÁRODNÍ PRO-
GRAM NA PODPORU VZÁJEMNÝCH
VZTAHŮ RADNICE A VEŘEJNOSTI –
TEDY MÍSTNÍ AGENDU 21 A OBLAST
KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO
ČASU. CO JSTE SE ZA TEN TÉMĚŘ
ROK VE FUNKCI NAUČILA?
Především jsem se musela naučit dí-
vat se na práci jinými očima. Když člo-
věk pracuje v soukromé firmě, v pod-
statě o všem rozhoduje sám, různé
úkoly může řešit relativně rychle, není
závislý na dalším institutu či organi-
zaci. Na radnici je to z logiky věci
úplně jiné. Nerozhodujeme o svém,
ale o veřejném majetku, veřejných zá-
jmech. A i to, že jsme ve vedení měst-
ské části, a ne samostatného města,
nám výrazně svazuje ruce. Jsme zá-
vislí na Magistrátu hlavního města
Prahy nebo na jiných institucích
a spoustu věcí vůbec neovlivňujeme.

BYLO TO PRO VÁS PŘEKVAPENÍ?
Ano, bylo. Do doby, než jsem se stala
radní, jsem například vůbec netušila,
že je v městské části řada komunika-
cí nebo zelených ploch, které jí nepa-
tří, a o které se tudíž nemůže starat,
i kdyby chtěla a měla na to peníze.
Bylo by to v rozporu se zákonem. 

„TĚŠÍM SE Z TOHO, KDYŽ SE NĚCO PODAŘÍ – TŘEBA USPOŘÁDAT NĚJAKOU
PŘÍJEMNOU AKCI PRO LIDI NEBO FINANČNĚ PODPOŘIT SMYSLUPLNÝ PRO-
JEKT. MÁ PRÁCE NA RADNICI JE RŮZNORODÁ A TO MĚ BAVÍ,“ ŘÍKÁ V ROZ-
HOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA RADNÍ MGR. IRENA KOLMANOVÁ.

NA PRÁCI SE TEĎ 
DÍVÁM JINÝMA OČIMA

Mgr. IRENA KOLMANOVÁ
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JAK PRÁCI NA RADNICI VNÍMÁTE?
BAVÍ VÁS?
Baví. Není horší ani lepší než má
předchozí zaměstnání, je jen jiná. Je
různorodá. Těším se z toho, když se
něco podaří – třeba uspořádat něja-
kou příjemnou akci pro lidi nebo fi-
nančně podpořit smysluplný projekt. 

MÁTE TŘI ŠKOLOU POVINNÉ SYNY.
UŽ JSTE JIM S MUŽEM VYBRALI
KROUŽKY PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ
ROK?
Co se týká kroužků, dva synové –
prostřední a nejmladší – navštěvují
kurzy sebeobrany Krav Maga na Le-
hovci. Chodili tam už loni, a protože
je to baví, budou pokračovat. Jinak
oba starší synové docházejí ještě do
Domu dětí a mládeže na klavír a vý-
tvarnou výchovu. A také hrají tenis.

SOUČÁSTÍ TOHOTO VYDÁNÍ
ČTRNÁCTKY JSOU I TIPY NA
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, KTERÉ
NABÍZEJÍ MÍSTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE A ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
PLÁNUJETE TAM HLEDAT JEŠTĚ
DALŠÍ INSPIRACI?
Nabídku si určitě projdu, a to nejen
jako radní, ale zejména jako máma.
Co mě zaujme, doporučím známým,
ovšem pro naše kluky už žádné nové
kroužky neplánujeme. Mimoškol-
ních aktivit mají dost a my bychom
chtěli, aby jim zbyl nějaký čas pro
sebe a samozřejmě také na přípravu
do školy.

MAJÍ DĚTI V PRAZE 14 DOSTATEK
PROSTORU K MIMOŠKOLNÍMU 
VYŽITÍ, NEBO V TOMTO OHLEDU
VNÍMÁTE REZERVY? 
Řekla bych, že nabídku tu máme po-
měrně pestrou. Co si však myslím,
že by bylo třeba rozvíjet, je prostor
pro neorganizované činnosti. Sporto-
viště, plácky či jiné bezpečné zelené
plochy, kde by si mohli třeba rodiče
s dětmi zajezdit na kole, házet fris-
bee, zahrát si badminton… Bohužel
vyčleňování takových ploch je složi-
tější, protože městská část vlastní
jen minimum pozemků, které by bylo
možné pro tyto účely využít.

ZŮSTANEME U NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ, PROTOŽE SOUČÁSTÍ
VAŠÍ PRÁCE JE Z TITULU MÍSTNÍ
AGENDY 21 I SPOLUPRÁCE S NIMI.
V ČEM SPOČÍVÁ? 
I díky zpětné vazbě mohu říci, že spo-
lupráce radnice s místními neziskový-

mi organizacemi je na velice dobré
úrovni, a to i v porovnání s ostatními
městskými částmi. Každoročně pořá-
dáme jedno velké setkání se zástupci
neziskového sektoru, na kterém pří-
chozí informujeme o dotačních mož-
nostech, diskutujeme o tom, jak jejich
organizace propagovat, ale také o dal-
ším rozvoji naší vzájemné spolupráce.
Jinak individuální kontakt s nimi je
samozřejmě celoroční, protože si plně
uvědomujeme jejich důležitost pro
kvalitní život v naší městské části.

VELKOU KAPITOLOU, KTERÁ ROV-
NĚŽ SPADÁ DO VAŠÍ GESCE A ČÁS-
TEČNĚ SOUVISÍ I S NEZISKOVÝMI
ORGANIZACEMI, JE KOMUNITNÍ ŽI-
VOT V PRAZE 14. CO RADNICE PRO
KOMUNITY DĚLÁ A CO OD NICH
OČEKÁVÁ? 
Chceme, aby se lidé zajímali o život ve
svém okolí, vytvářeli sousedské a přá-
telské vztahy, aby se sami zapojovali
do nápravy toho, co se jim nelíbí – ať
už péčí o nejbližší okolí jejich domů
nebo třeba organizací vlastní spole-
čenské, sportovní či kulturní akce.
Radnice jim k tomu vychází jedno-
značně vstříc. Například umožňuje za-
půjčení inventáře nezbytného pro je-
jich pořádání. Jednou z dalších aktivit
je pak i činnost komunitních koordiná-
torů, kteří aktivizují jednotlivé komuni-
ty a zároveň se snaží o jakýsi komuni-
kační můstek mezi nimi a radnicí.

NĚKOLIKRÁT ZDE BYL ZMÍNĚN
PROGRAM MÍSTNÍ AGENDY 21. 
MŮŽETE V KRÁTKOSTI POPSAT,
O CO JDE A JAKÝ MÁ AGENDA 
PŘÍNOS PRO OBČANY?
Jedná se o mezinárodní program, je-
hož   hlavním cílem je co největší
účast občanů na veřejném dění. Ať už
formou rozvoje komunitního života
nebo formou zapojení do rozhodova-
cích procesů v rámci veřejných pro-
jednání, veřejných fór či kulatých sto-
lů. Zároveň se jedná i o jakousi formu
veřejné kontroly, protože radnice je
díky této své aktivitě povinna obča-
nům skládat „účty“. To pravidelně

děláme právě na veřejném fóru naší
městské části.

VE VAŠÍ GESCI JE TAKÉ PODPORA
PODNIKÁNÍ. CO V TÉTO OBLASTI
PLÁNUJETE NOVÉHO? 
Rádi bychom do budoucna propojili
podnikatelský sektor s tím nezisko-
vým, zatím hledáme vhodný způsob.
Plánujeme zorganizovat setkání
s podnikateli, s nimiž se budeme ba-
vit o tom, zda by toto propojení vní-
mali jako prospěšné. Ať už by šlo
o propojení formou nabídky práce
nebo třeba o pořádání kulturních
a společenských akcí, na nichž by se
obě skupiny mohly prezentovat. 

NA ZÁVĚR SE POBAVME O OBLASTI
BEZPEČNOSTI, KTEROU MÁTE
JAKO RADNÍ ROVNĚŽ NA STAROS-
TI. BOJÍTE SE NĚKDY, KDYŽ VYJDE-
TE PO SETMĚNÍ Z DOMU? 
Strach má občas asi každý a zažívá
ho na různých místech. Někdo při
cestě setmělým městem, někdo tře-
ba na Šumavě v lese, kde se prav-
děpodobnost, že narazíte na násil-
níka, limitně blíží nule. A o tom to
je. Oblast bezpečnosti, to nejsou jen
statistiky kriminality, které říkají, že
situace v Praze 14 není v tomto
ohledu nijak dramatická, ale je to
i pocit bezpečí. A to je čistě subjek-
tivní záležitost. Musím přiznat, že
osobně a i jako máma vnímám, že
nejen v Praze 14 je v tomto ohledu
stále co zlepšovat.

JAK SE TEDY SNAŽÍTE BEZPEČ-
NOST V MĚSTSKÉ ČÁSTI ZVYŠOVAT?
Intenzivně spolupracujeme s měst-
skou a státní policií – mimo jiné ma-
ximálně podporujeme náborovou
kampaň, která má pomoci s akutním
nedostatkem strážníků. Pracujeme
také s dětmi a mládeží, zejména ces-
tou různých preventivních programů.
Kromě toho monitorujeme drogovou
scénu a nezapomínáme ani na pre-
venci v oblasti kyberšikany a bezpeč-
ného chování na internetu.

(red)

Rozhovor

Mgr. Irena Kolmanová
• V Praze 14 (Hloubětíně) žije od roku 2000.
• Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, obor vzdělá-

vání dospělých.
• Od podzimu roku 2014 pracuje jako radní MČ Praha 14. V její gesci jsou

tyto oblasti: kultura, sport a volný čas, místní Agenda 21, výstavba a podpora
podnikání, bezpečnost.

• Je vdaná, má tři syny (7, 10 a 12 let).
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CO: LODNÍ MODELÁŘI (J. Krams)
KDY: 1x týdně středa, 17.00–19.00 hod.
KDE: Vzhledem k výhodné poloze u Kyjského rybníka lze
zkoušet modely přímo na vodě.
Cílová skupina: vhodné pro děti od 8 let i dospělé
Zápis: celoročně

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Jaroslav Krams

731 028 063

j.krams@seznam.cz

www.modellode.websnadno.cz

CO: TANEČNÍ KURZY (Astra Praha)
KDY: 1x týdně
KDE: KD Kyje
Cílová skupina: vhodné pro mládež i dospělé

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Ing. Miroslav Brožovský

284 826 566, 722 941 890

mbrozovsky@volny.cz

http://astra-praha.cz

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
Sportovní a volnočasové centrum na sídlišti Černý Most / www.plecharnacernymost.cz

Název a adresa organizace: 

KULTURNÍ DŮM KYJE
Šimanovská 47, Praha 9

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Plechárna Černý Most je lo-

kální komunitní, volnočasové a sportovní centrum, které
po rekonstrukci v sezoně 2014/2015 rozšiřuje svou pů-
sobnost především o zázemí pro široké spektrum spor-
tovních aktivit. Součástí projektu jsou dvě víceúčelové

volnočasové haly, hudební zkušebny, klubovna, kavárna,
komunitní zahrada, veranda ve veřejném prostoru. Ple-
chárna Černý Most je místem pro setkávání a vznik akti-
vit, které pomáhají celkovému oživení sídliště Černý Most.
Informace o nabídce volnočasových aktivit sledujte na
www.plecharnacernymost.cz a na FB/plecharnacernymost.

CO: JAZYKOVÉ KURZY (Alles klar)
KDY: 1x týdně, kurzy probíhají v malých skupinkách
KDE: KD Kyje
Cílová skupina: kurzy pro děti i pro dospělé

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Mgr. Petra Novotná

777 180 240

info@alles-klar.cz

www.alles-klar.cz

CO: JUDO PRO DĚTI
KDY: vždy v pondělí a ve čtvrtek
KDE: KD Kyje
Cílová skupina: pro děti od 3 let, nábor nových členů od 22. 9.
Cena: 1700 Kč/pololetí (1x týdně)

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Monika Oswaldová

607 257 867

monika@judoprodeti.cz

www.alles-klar.cz

CO: KURZY ŠITÍ
KDY: 1x týdně/čtvrtletně, čtvrtek 18.00–19.30 hod.
Začátek kurzu: 1. 10. 2015
KDE: KD Kyje
Cílová skupina: pro začátečníky i pokročilé (i cizinci s AJ)
Cena: 300 Kč/1 lekce (11 lekcí – 1. lekce zdarma)

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Simona Chaloupková

777 068 344

simona.chaloupka@hotmail.com

CO: IRSKÉ TANCE
KDY: 1x týdně, každé úterý 16.15–17.30 hod.
KDE: KD Kyje
Cílová skupina: pro děti ve věku 7–14 let

Kontaktní osoba

E-mail

Webová adresa

Tereza Bernardová

tereza@inspiraldance.net

http://www.inspiraldance.cz/
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INFO O ORGANIZACI
Organizace se zabývá zaměstnáváním
a vzděláváním lidí se zdravotním posti-
žením, pořádáním kulturních akcí pro ve-
řejnost a realizací volnočasových aktivit
pro dospělé (výtvarný a keramický ateliér,

bowlingový klub). Pro předškolní děti organizace pořádá
kroužek zpívánek. Probíhá pod vedením profesionální uči-
telky hudby a zpěvu.

POPIS AKTIVIT 
CO: ZPÍVÁNKY V MAŇÁNĚ – Zpívání a pohybování
v rytmu dětských písniček Marie Kozákové
KDY: každý čtvrtek 17.15–18.15 hod.; první setkání je 17. 9.
KDE: volnočasový ateliér za kavárnou Maňána; 
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
Cílová skupina: 3–6 let
Cena: podle počtu dětí, max. 120 Kč/hodina

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Mgr. Lucie Kádnerová

777 219 162

lucie.kadnerova@slun.cz

www.slun.cz

INFO O ORGANIZACI
Centrum volného času je rodinné centrum,
které je zaměřeno na práci s dětmi  ve věku
od 1,5 roku formou miniškoličky, kroužků,

dětské herny, příměstských táborů a jiných volnočasových
aktivit. Dále nabízí logopedický program, spolupráci se zá-
kladními školami formou workshopů, charitativní akce, ja-
zykové programy pro cizince, zprostředkování prodeje oble-
čení aj. Pravidelně se tu konají akce podporující vzdělání
v oblasti dopravní bezpečnosti a ekologie.

POPIS AKTIVIT 
Co: JARNÍ A PODZIMNÍ EKOHRÁTKY – třídíme odpad,
chráníme životní prostředí, soutěže
KDY: 9. 10. 2015 a 22. 4. 2016, 9.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.
KDE: Centrum 14 a jeho okolí

Cílová skupina: 0–99 let
Cena: zdarma, vstupné dobrovolné

CO: VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ VĚNCE – Výroba vánoč-
ních a velikonočních věnců či jiných ozdob
KDY: 27. 11. 2015 a 11. 3. 2016 od 16.00 hod.
KDE: Centrum 14
Cílová skupina: 8–99 let, mladší děti v doprovodu rodičů
Cena: 130 Kč

CO: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A KARNEVAL – Soutěže,
hry, zpěv, mikulášská besídka, karneval
KDY: 4. 12. 2015 od 15.00 hod.
KDE: Centrum 14
Cílová skupina: doporučený věk od 2,5 let
Cena: 70 Kč, v ceně balíček, malé občerstvení

CO: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – Sport, turistika, tvoření, zábava
KDY: jarní prázdniny pro Prahu 9, červenec a srpen 2016
KDE: Centrum 14 a jeho okolí
Cílová skupina: od 3 let
Cena: 1600 Kč/tábor

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Kateřina Chvátalová

603 249 427

katachvatalova@seznam.cz

www.centrum14.cz

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kučerova 768/14, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

CENTRUM SLUNEČNICE, O. P. S.
Maňákova 745/13, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

CO: PŘED/ZA KAMEROU (Filmová a TV škola)
OBORY: herectví pro film, tv a divadlo, produkce, režie,
scenáristika, střih, animace, efekty
KDY: pátek 15.00–18.00 hod. mladší žáci, neděle
10.00–13.30 hod. starší žáci 
CASTING/KONKURZ: pátek a neděle 14.00–15–00 hod.
(jiný termín je možný po domluvě)
KDE: KD Kyje
Cílová skupina: kurz je pro děti, mladé i dospělé

Telefon

Webová adresa

604 171 064

www.elfdream.info
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CÍRKEV BRATRSKÁ
pracoviště Černý Most – Generála Janouška 1060

Název a adresa organizace: 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
Stoliňská 2502/41B, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Organizace podporuje komunitní
život, pomáhá potřebným, podpo-
ruje děti a rodiny, pořádá zájmové
kroužky – skaut a angličtina, pořádá
preventivní přednášky na školách,
organizuje dětské dny, soustředění

gospelového zpěvu, koncerty, výlety...

POPIS AKTIVIT
CO: KŘESŤANSKÝ SKAUT ROYAL RANGERS – skautský
oddíl – sporty, hry, znalosti, odbornost, parta, bible
KDY: každé úterý 16.00–18.00 hod.
KDE: PTH, Stoliňská 2502/41B, Praha 9
Cílová skupina: 6–14 let
Cena: 600 Kč/pololetí (při více sourozencích nebo potřeb-
nosti sleva)

CO: ANGLICKÝ KLUB – konverzační angličtina s Američany
pro náctileté – hry, diskuse
KDY: každou středu 16.30–18.00 hod.
KDE: Plechárna
Cílová skupina: 13–18 let
Cena: dobrovolný příspěvek 20 Kč/setkání

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Mgr. Pavel Trefný

775 024 742

pavel.trefny@cb.cz

www.cb.cz/rajska.zahrada

INFO O ORGANIZACI
Dům dětí a mládeže Praha 9 je stře-
disko volného času. Vyplňuje volný
čas dětí, mládeže, sociálních skupin
a dospělých ve vzdělávacích, umě-
leckých, technických, sportovních
a přírodovědných oblastech. Nabízí
široký výběr zájmových kroužků,

jednorázových akcí i táborů. Celou nabídku naleznete na
webových stránkách. Přihlašování do kroužků již nyní.

POPIS AKTIVIT
CO: DÉDÉMÁCKÝ VOTVÍRÁK – Přijď, vyzkoušej, porovnej
a najdi kroužek, který tě nejvíc zaujme, a rovnou se do
něj přihlas.
KDY: 7. 9. 2015 16.00–19.00 hod.
KDE: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060, zahrada
Cílová skupina: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi
Cena: zdarma

CO: BABÍ LÉTO NA OLYMPU – Vydej se na Olymp, plň
božské úkoly i ryze olympijské disciplíny. Medaile čeká
přímo na tebe!
KDY: 17. 9. 2015 16.00–19.00 hod.
KDE: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060, zahrada
Cílová skupina: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi

CO: 11. NAROZENINOVÁ ZAHRADNÍ PÁRTY – Velkolepá
oslava, soutěže a hry, skákací hrad, narozeninový
muffin, a to vše za doprovodu veselého klauna.
KDY: 4. 10. 2015 14.00–19.00 hod.
KDE: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060, zahrada
Cílová skupina: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi
Cena: zdarma

CO: CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – Vstřícné
a příjemné prostředí, kde na děti čekají hry, básničky
i pohádky, výtvarné i pohybové aktivity, grafomotorická
a logopedická cvičení.
KDY: začínáme 1. 9. 2015, denně 8.00–13.00 hod.
KDE: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060, zahrada
Cílová skupina: 3–6 let
Cena: 1000 Kč/měsíc

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Tamara Čermáková

734 134 020

tamara.cermakova@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz
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INFO O ORGANIZACI
Dětské studio Pohádka se zaměřu-
je na děti předškolního a mladšího
školního věku. Provozuje dopolední
školičku a odpolední kroužky a ve-
černí cvičení pro dospělé. Dále na-
bízí jednorázové akce pro celé rodi-
ny. Přesné rozvrhy a další aktivity

jsou na webových stránkách organizace.

POPIS AKTIVIT 
CO: DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA 
Malý kolektiv do 10 dětí vede zkušená lektorka.
KDY: po–pá 8.00–12.00 hod.
KDE: Dětské studio Pohádka
Cílová skupina: 2–6 let
Cena: 140–200 Kč/den

CO: TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO ČM 
Vyučujeme scénický a lidový tanec a základy klasického
tance.
KDY: po, st, čt odpoledne
KDE: Dětské studio Pohádka
Cílová skupina: 4–13 let
Cena: 1170–2000 Kč/pololetí

CO: SPORTOVNÍ KROUŽKY 
Sportík pro kluky, Pilates pro děti
KDY: út odpoledne
KDE: Dětské studio Pohádka
Cílová skupina: 4–12 let
Cena: 1170 Kč/pololetí

CO: VÝTVARNÉ KROUŽKY 
Malované zpívánky, Výtvarné hrátky
KDY: st odpoledne
KDE: Dětské studio Pohádka
Cílová skupina: 4–8 let
Cena: 1170–1350 Kč/pololetí

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Jitka Šindelářová

739 03 44 35

jit.sindelarova@seznam.cz

www.pohadka-praha14.cz

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA, Z. S.
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

JAHODA, O. P. S.
Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
JAHODA, o. p. s., je nezisková orga-
nizace, která nabízí své aktivity
dětem, mladým lidem, rodinám

i veřejnosti, kteří žijí na Černém Mostě. Jahoda dále po-
skytuje sociální služby pro děti a mladé lidi, provozuje ro-
dinné centrum a mateřskou školku. Bližší informace
o všech aktivitách najdete na webu: www.jahoda.cz.

POPIS AKTIVIT
CO: TANEČNÍ HRÁTKY Rodinného centra Jahůdka
Taneční kroužek rozvíjí pohybové dovednosti dětí.
KDY: každý pátek 10.00–11.00 hod.
KDE: Jahoda, o. p. s.
Cílová skupina: pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let
Cena: informace o ceně uvedeny na webových stránkách

CO: JAHŮDKOVÉ JESLIČKY
Celodenní profesionální péče o děti od 1 roku.

KDY: od pondělí do pátku 8.00–16.00 hod, po dohodě
7.00–17.00 hod. (rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách
je nutné provést u Diany Durdilové na tel.: 777 674 060,
vždy do 18.00 hod předchozího dne). Do jesliček můžete
dítě zapisovat nepravidelně.
KDE: Jahoda, o. p. s., Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most
Cílová skupina: pro děti od 1 roku
Cena: informace o ceně uvedeny na webových stránkách:
www.jahoda.cz/jahudkove-jeslicky

CO: NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA
Otevřený klub pro děti, doučování, hry, zábava. 
KDY: každé pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00 do 19.00 hod.
KDE: Jahoda, o. p. s., Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most
Cílová skupina: děti od 6 do 14 let, které žijí nebo tráví
čas na Černém Mostě
Cena: zdarma

CO: NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA
Otevřený klub, kulečník, fotbálek, poradenství. 
KDY: po, út, st, čt 15.00–19.00 hod.
KDE: Jahoda, o. p. s., Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most
Cílová skupina: mladí lidé 13–26 let
Cena: zdarma

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Lucie Pražáková

775 674 094

lucie.prazakova@jahoda.cz

www.jahoda.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENERÁLA JANOUŠKA
Gen. Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

CO: ŠKOLNÍ DRUŽINA – softbal, šikovné ručičky,
dramatický kroužek, keramika, výtvarný
kroužek, míčové hry

KDY: kroužky probíhají od října do května v odpoledních
hodinách (15.00–17.00 hod.)
KDE: budova ZŠ Gen. Janouška
Cílová skupina: 0.–5. roč. (jen pro žáky zapsané do ŠD) 
Cena: 50 Kč/měsíc

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Mgr. Jaroslava Budilová

281 912 168

info@zsgenjanouska.cz

www.zsgenjanouska.cz

KROUŽKY, školské zařízení
Školské zařízení Kroužky již 16 let organizuje
zájmové kroužky v mateřských a základních
školách. Vyškolení lektoři vedou děti kamarád-

skou a zábavnou formou podle odborné metodiky. Rodi-
čům po každém kroužku přijde e-mailem zpráva o činnosti

dítěte. Přesné termíny kroužků a elektronická přihláška
budou od 1. září na www.krouzky.cz.

CO: KROUŽKY – sportovní hry, moderní gymnastika,
atletika, kin-ball, stolní tenis, gumičkování, florbal,
angličtina s rodilým mluvčím...
KDY: přesné termíny a ceny budou zveřejněny začátkem
září na www.krouzky.cz a www.zsgenjanouska.cz
KDE: budova ZŠ Gen. Janouška
Cílová skupina: 0.–9. roč.

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Marie Růžičková

777 133 639

info@krouzky.cz

www.krouzky.cz

Klub OB TRETRA Praha – Střížkovská 549,
190 00 Praha 9
KOB Tretra Praha působí na severový-
chodě Prahy již několik desítek let.
Orientační běh je moderní sportovní
odvětví založené na orientaci v nezná-

mém terénu za pomoci mapy a buzoly, sportovištěm je
příroda. O úspěchu závodníka rozhoduje kombinace
správného uvažování a rychlého běhu.

CO: ORIENTAČNÍ BĚH
KDY: pondělí 17.30–19.00 hod.
KDE: ZŠ Gen. Janouška
Cílová skupina: 6 a více let (různé tréninkové skupiny)
Cena: 2800 Kč (kromě tréninků zahrnuje cena dopravu
a startovné na víkendových závodech, registraci u ČSOS)

Kontaktní osoba

E-mail

Webová adresa

Helena Znamenáčková

heznam@seznam.cz

www.tretra.org

TANEČNÍ ŠKOLA Ivy Langerové
Taneční škola nabízí kurzy společenského tance pro děti
od 6 do 15 let. Tančíme v sólové podobě latinskoamerické
a standardní tance. 

CO: KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
KDY: pátek 13.30–14.30 hod.
KDE: ZŠ Gen. Janouška
Cílová skupina: 6–15 let

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Jaroslava Šmejkalová

725 725 073

organizace@ivalangerova.cz

www.ivalangerova.cz

Asociace turistických oddílů mládeže – TOM 50099
CO: BOJOVÉ UMĚNÍ
KDY: pondělí 16.00–17.00 hod.
KDE: tělocvična ZŠ Gen. Janouška
Cílová skupina: 0.–5. ročník

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Oldřich Machač

605 528 566

oldrich.machac@email.cz
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INFO O ORGANIZACI
35. oddíl Práčata je skautský oddíl pro chlap-
ce od 8 do 11 let (vlčata) a od 11 do 14 let (ju-
náci). Nabízí tradiční skautský program:
schůzky, výlety do přírody, letní tábor. Pro-
gram je všestranný, obsahuje množství her,

praktických činností i společenskou výchovu.

POPIS AKTIVIT 
Co: VLČATA
schůzky v klubovně, 2x za měsíc výlety do přírody
KDY: schůzky úterý, středa nebo čtvrtek 17.00–19.00 hod.
KDE: klubovna na stadionu TJ Slavoj Hloubětín
Cílová skupina: chlapci 8–11 let

Co: JUNÁCI
schůzky v klubovně, 2x za měsíc výlety do přírody
KDY: schůzky středa nebo čtvrtek 17.00–19.00 hod.
KDE: klubovna na stadionu TJ Slavoj Hloubětín
Cílová skupina: chlapci 11–14 let

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

E-mail

Webová adresa

Milan Čečrdle, Jakub Kara

774 139 509, 731 108 106

milancecrdle@seznam.cz

jakub.kara@gmail.com

www.pracata.cz

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, 
STŘEDISKO POLARIS PRAHA, Z. S. , 35. ODDÍL PRÁČATA
Klubovna oddílu je na stadionu TJ Slavoj Hloubětín pod ZŠ Hloubětínská 700.
Klubovna nemá číslo popisné

Název a adresa organizace: 

PIONÝR, Z. S. – 93. PIONÝRSKÁ SKUPINA ORION
Kpt. Stránského 994, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Turistický oddíl Orion pro děti od 6 let nabízí
kromě pravidelných schůzek v klubovně také
jednodenní výlety do okolí Prahy, víkendové
a prázdninové akce i zimní a letní tábory. Za-
měřuje se na turistiku, hry, přírodu a památky.

POPIS AKTIVIT
CO: SCHŮZKY ODDÍLU ORION – kolektivní hry, turistické
disciplíny

KDY: každé pondělí 16.00–18.00 hod.
KDE: klubovna – Kpt. Stránského 994
Cílová skupina: 6–14 let

CO: KLUB ŠIKULKY – korálkování a jiné techniky podle
zájmu
KDY: 1x za 14 dní čtvrtek 16.00–18.00 hod. (termíny na webu)
KDE: klubovna – Kpt. Stránského 994
Cílová skupina: od 8 let

CO: KLUB MAGIC – pro příznivce fantasy karetní hry –
volnočasová herna
KDY: 1x za 14 dní ve čtvrtek – termíny na webu oddílu
KDE: klubovna – Kpt. Stránského 994
Cílová skupina: od 8 let

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Jana Jandová

724 204 037

vydricka@gmail.com

www.93-oddilorion.wbs.cz

ŠKOLA SKATEBOARDINGU ČM – 3B SPORTS, Z. S.
Bryksova 1002, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Škola skateboardingu nabízí výuku tohoto moderního
a oblíbeného sportu. Je určena pro všechny věkové ka-
tegorie. Tréninky dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek
16.00–17.00 hod.

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Facebook

Jan Bašný 

734 766 032

honza.basny@gmail.com

www.facebook.com/skateboardskola
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KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most

Název a adresa organizace: 

SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY, Z. Ú.
Komunitní centrum Motýlek – Centrum denních služeb, Vlčkova 1067, Praha 9, ČM

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Komunitní centrum Mo-
týlek vytváří pro děti se
zdravotním i sociálním
handicapem smysluplný

a zároveň zábavný program. Rozvíjí jejich dovednosti, aby
byly v dospělosti co nejsamostatnější, a zároveň je provází
dětstvím tak, aby ho prožily radostně a pokud možno stej-
ně jako jejich vrstevníci. Odborné služby zde poskytované
jsou určené i jejich rodičům. Více na www.motylek.org.

POPIS AKTIVIT
CO: NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC – Nabízí odbornou
pomoc při řešení různých životních těžkostí, ale
i pestrou nabídku „volnočasových aktivit“, které mají
např. rozvojový charakter.
KDY: pondělí a středa 16.00–20.00 hod., úterý, čtvrtek,
pátek 14.00–18.00 hod.
KDE: NZDM Pacific – Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most,
v blízkosti stanice metra Rajská zahrada 
Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládež ve
věku od 6 do 22 let
Cena: Všechny služby Pacificu jsou zcela zdarma!

CO: PROJEKT „PODPORA RODIN v náročné životní
situaci ve spolupráci s OSPOD“. Tato preventivní služba
je určena rodinám s cílem udržení dětí v přirozeném

sociálním prostředí, zamezení prohlubování problémů
v rodinách, posílení kompetencí rodičů v jejich zvládání,
ale i vyrovnání příležitostí dětí ze sociokulturně
znevýhodněných rodin. Mezi jeho aktivity náleží asistence
při péči o děti, dopolední školička, pomoc se školní
přípravou (doučování), poradenství, tvůrčí dílny. 
KDY: Školička pondělí–čtvrtek 9.00–11.45 hod.
(poradenství rodičům a individuální práce s dětmi se
domlouvá dle možností rodin)
KDE: KC Motýlek – Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most,
v blízkosti stanice metra Rajská zahrada 
Cílová skupina: Školička od 2,5 do 7 let, další aktivity jsou
pro rodiny s dětmi do 15 let ohrožené sociálním
vyloučením
Cena: Služby projektu jsou zdarma!

CO: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Tato registrovaná sociální služba je určena rodinám
s dětmi, které nemají naplněné své základní potřeby
a u kterých je vývoj dětí ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace. Spočívá především
v terénní práci – podpoře rodin v jejich domácnostech,
individuální práci s jejími členy.
KDY: provozní doba ambulantní formy poskytování SAS
pondělí 9.00–12.00 hod., středa 14.00–17.00 hod.
(provozní doba terénní formy poskytování SAS viz registr
poskytovatelů soc. služeb)
KDE: KC Motýlek – Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most,
v blízkosti stanice metra Rajská zahrada, a dále
domácnosti klientů, doprovody klientů při řešení jejich
situace 
Cílová skupina: rodiny s dětmi bez omezení věku
Cena: Služby poskytujeme zdarma!

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Hana Urbanová, ředitelka

777 967 764

urbanova@motylek.org

www.motylek.org

INFO O ORGANIZACI
Centrum denních služeb v KC Motýlek poskytuje sociální
služby dětem s postižením formou mnoha individuálních
i skupinových aktivit. Pomáhá jim smysluplně využít volný
čas a získat potřebné dovednosti k tomu, aby v dospělosti

potřebovaly co nejmenší míru podpory. Více informací na
www.motylek.org.

POPIS AKTIVIT
CO: SPORTOVNÍ KLUB – rozvoj pohybových dovedností,
hr. motorika, sportovní hry
KDY: středa 14.00–17.00 hod.
KDE: KC Motýlek 
Cílová skupina: 5–19 let
Cena: 50 Kč/30 minut

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Vladimír Jelen

777 964 763

jelen@motylek.org

www.motylek.org 
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CO: KLUB PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
– rozvoj komunik. dovedností zábavnou formou hry
KDY: pondělí 14.30–16.00 hod.
KDE: KC Motýlek 
Cílová skupina: 8–19 let
Cena: 50 Kč/30 minut

CO: INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – SEBEOBSLUHA
– získávání dovedností potřebných pro běžný život
KDY: individuálně dle domluvy během celého týdne

KDE: KC Motýlek 
Cílová skupina: 5–19 let
Cena: 50 Kč/30 minut

CO: OSTATNÍ AKTIVITY – canisterapie, keramika,
plavání, muzikoterapie, aj.
KDY: dle druhu aktivity nebo dle domluvy
KDE: KC Motýlek 
Cílová skupina: 5–19 let
Cena: 50 Kč/30 minut

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, Praha 9

Název a adresa organizace: 

ZKUSEBNY.COM
Orebitská 5, Praha 3

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
MC Klubíčko je zaměřeno na podporu
rodiny. Pořádá pravidelné i jednorá-
zové akce, poradenství a konzultace,
programy zaměřené na spolupráci
a komunikaci rodičů a dětí, vzdělávací

programy a cvičení. Nabízí prostornou hernu s kuličkovým
bazénkem a množstvím hraček. Více informací naleznete
na webu MC.

POPIS AKTIVIT
CO: ŠIKULKA – příprava na vstup do MŠ, individuální
přístup, přihl. nutné 
KDY: úterý 8.15–12.15 hod.
KDE: MC Klubíčko – Vlčkova 1067
Cílová skupina: děti od 2,5 let bez přítomnosti rodičů
Cena: 150 Kč/dopoledne

CO: HLÍDACÍ HERNIČKA – individuální přístup, pobyt
venku, přihlášení nutné 
KDY: čtvrtek 8.15–11.30 hod., pátek 9.00–12.00 hod.
KDE: MC Klubíčko – Vlčkova 1067
Cílová skupina: děti od 1 roku bez přítomnosti rodičů
Cena: 150 Kč/dopoledne

CO: POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI – 4 skupiny
dle věku, podpora psychomotorického vývoje 
KDY: pondělí 12.50–16.00 hod., začátek cvičení podle
zařazení do konkrétní skupiny
KDE: MC Klubíčko – Vlčkova 1067
Cílová skupina: děti od 3 měsíců do 3 let s rodiči
Cena: 980 Kč – formou předplatného (září–prosinec) 

CO: HERNY S PROGRAMEM A VOLNÉ HERNY
Vstup bez přihlášení. Dobrovolná účast na programu. 
KDY: po, st, pá 9.00–12.00 hod., v zimním období út
15.00–17.30 hod.
KDE: MC Klubíčko – Vlčkova 1067
Cílová skupina: děti 0–6 let s rodiči
Cena: 50 Kč/rodina za dopoledne

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Facebook

Mgr. Lucie Pernicová

608 917 710

klubicko.ymca@seznam.cz 

www.mcklubicko.cz

www.facebook.com/mcklubickoymca

INFO O ORGANIZACI
Zkusebny.com vytvářejí prostory pro
kreativní a kulturní činnost. Zkušebna

je místo, kam může kdokoliv přijít a volně tvořit.
Zkusebny.com nabízí hudební či divadelní zkušebny, taneční
a pohybové sály, ateliéry či jakékoliv další prostory pro vaši
tvorbu, setkávání či kroužkovou činnost. Pokud hledáte

prostory pro vaše aktivity, pak Zkusebny.com jsou pro vás
to pravé. Zkušebny jsou nabízeny vybavené sdílené i nevy-
bavené nesdílené.

POPIS AKTIVIT
CO: ZKUŠEBNY – volnočasové kreativní centrum,
prostory pro tvůrčí činnost. Hledáte prostor pro vaši
kreativní činnost? Potřebujete zkoušet, scházet se,
místo pro váš kroužek? Pak navštivte Zkusebny.com. 
KDY: nonstop
KDE: dle dohody, Zkusebny.com nabízejí více než 50 místností
Cílová skupina: bez rozdílu věku
Cena: od 10 Kč/hodina

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

David Vlk

774 077 927

zkusebny@zkusebny.com 

www.zkusebny.com
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NEPOSEDA
Šimanovská 47, Praha 9

Název a adresa organizace: 

ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ
Bří Venclíků 1140, Praha 9

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Do okrajových částí
Prahy se často jezdí
jen bydlet. K tomu,

aby se tam dalo také dobře žít, vznikla nezisková organi-
zace Neposeda, která je hybnou silou komunitního života
na východním okraji Prahy. Před čtrnácti lety tento počin
vzbuzoval rozpaky, dnes vzbuzuje zájem. Neposeda nabízí
místním lidem služby, které by pro ně byly jinak těžko do-
stupné, a také možnost aktivně se podílet na dění v místě,
kde žijí.

POPIS AKTIVIT
CO: SOUSEDSKÉ CENTRUM JAHODNICE – bohatý
program pro všechny generace
KDY: Otevíráme 10. října 2015! Provoz od rána do večera.
KDE: Baštýřká 67 

Cílová skupina: 0–99 let
Cena: dle aktivity

CO: NEPOSEDNÝ POCHOD – tradiční cesta z jednotlivých
míst poskytování do společného cíle
KDY: 10. 10. 2015 od 10 hodin
KDE: start – Plechárna Černý Most 
Cílová skupina: 0–99 let

CO: CENTRUM PRO RODINU ZASTÁVKA – široké
spektrum volnočasových a poradenských služeb pro
rodiče s dětmi
KDY: školní rok
KDE: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje 
Cílová skupina: 0–99 let
Cena: dle aktivity

CO: KAVÁRNA PLECHÁRNA – zázemí kavárny a akce pro
všechny generace
KDY: začínáme v říjnu
KDE: Kavárna Plechárna
Cílová skupina: 0–99 let
Cena: dle aktivity

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Mgr. Ivana Štefková, ředitelka

739 491 640

ivana@neposeda.org

www.neposeda.org

INFO O ORGANIZACI
Základní škola Bratří Venclíků se nachází
v těsné blízkosti stanice metra B – Rajská
zahrada.  Škola má dvě tělocvičny, které byly
s přispěním MČ Praha 14 nově zrekonstru-
ovány, a čtyři venkovní hřiště, což dává do-

statečný prostor pro sportovní vyžití. Žákům nabízí sporty
jako: softbal, nohejbal, basketbal, florbal, korfbal, malou
kopanou a tenis. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: od první
třídy anglický jazyk a od třídy sedmé ruský nebo německý
jazyk. Pro využití volného času škola nabízí různé zájmové
kroužky pro žáky 1.–9. ročníku. Například aerobik, klub
mladého diváka, šachy, tenis, výuku hudby: klavír, housle,
basketbal pro dívky i chlapce, softbal, výtvarné kroužky, ta-
neční kroužky a spoustu dalších. ZŠ vyučuje podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola. Více informací škola
uveřejní na svých webových stránkách průběžně.

POPIS AKTIVIT
CO: VÁNOČNÍ DÍLNA – Společné tvoření dětí, rodičů
a přátel školy na vánoční téma.

KDY: 1. 12. 2015
KDE: budova ZŠ Bří Venclíků 
Cílová skupina: 0–99 let
Cena: dobrovolný příspěvek

CO: VELIKONOČNÍ DÍLNA – Společné tvoření dětí, rodičů
a přátel školy na velikonoční téma.
KDY: 1. 3. 2016
KDE: budova ZŠ Bří Venclíků 
Cílová skupina: 0–99 let
Cena: dobrovolný příspěvek

CO: ŠKOLA NA ZKOUŠKU – Budoucí žáčci si pod vedením
zkušené paní učitelky vyzkouší, jak se sedí ve školních
lavicích i jak se komunikuje s učitelem a spolužáky.
KDY: květen–červen 2016
KDE: učebna školky Bří Venclíků 
Cílová skupina: předškolní děti

CO: OVOV – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro rodiče a jejich
děti, kteří budou soutěžit v rodinných týmech v různých
sportovních disciplínách.
KDY: 1. 6. 2016
KDE: hřiště ZŠ, tělocvična 
Cílová skupina: 0–99 let
Cena: dobrovolný příspěvek

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Mgr. Kateřina Dufková

281 000 034

zastupkyne@zsvencliku.cz

www.zsvencliku.cz



29

ATHLETICS PRAHA
Marty Krásové 923/9, Praha 9 – Čakovice

Název a adresa organizace: 

FIT STUDIO D
sportovní aktivity v ZŠ Vybíralova

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Athletics Praha je florbalový klub se
základnou na Praze 9. Aktuálně
s více než 250 členy napříč téměř
všemi kategoriemi startuje každou
sezonu v soutěžích České florbalové
unie (ČFBU). Začínal jako malý, spíše

rodinný oddíl. Počátky se začaly psát v roce 2000, kdy tým
působil ještě pod názvem FBC Apollo. O pět let později se
tehdy ještě ryze mužský tým sloučil s mládežnickým flor-
balovým oddílem FbC Ultima Praha. Od té doby se věnuje
i přípravě mládeže, která se postupně stala v oddíle do-
minantním prvkem. Zvláště v mládežnických kategoriích
je velký potenciál. Proto také od roku 2010 spolupracuje

se ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě, ZŠ Novobor-
skou na Proseku a ZŠ v Zelenči, kde buduje tzv. „florbalo-
vou ZŠ“. Snahou je pomocí systému kroužků a tréninků
zorganizovat komplexní přípravu dětí ve florbalových do-
vednostech s možností hrát soutěže ČFBU po celou dobu
docházky na základní školu.

POPIS AKTIVIT
CO: FLORBAL 
Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti o roz-
měrech 40 × 20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem.
Při standardní herní situaci je z každého týmu na hřišti
v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči při
hře používají speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží
se vstřelit protivníkovi gól. 
KDY: pondělí, úterý, pátek
KDE: ZŠ Generála Janouška, ZŠ Novoborská
Cílová skupina: 6–15 let
Cena: 5000 Kč

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Vladimír Jambor

602 611 035

vladimir.jambor@athletics.cz

www.athletics.cz

INFO O ORGANIZACI
Fit studio D se zaměřuje na všestrannou pří-
pravu dětí a mládeže, nabízí jim účast v sou-
těžích přiměřených úrovni závodníka, sou-
stavným vzděláváním zároveň vychovává další

lektory a trenéry. Patří k nejlepším republikovým klubům,
které každoročně vyhlašuje Český svaz aerobiku a fitness,
FISAF.cz.

POPIS AKTIVIT
CO: DĚTI NA STARTU – program všeobecné sportovní
průpravy dětí „Děti na startu“, který připravil Český
svaz aerobiku a fitness FISAF.cz.
Program je součástí probíhajícího projektu Česko se hýbe,
který je zaměřen na zvýšení zájmu o pohyb u všech věkových
generací. Projekt je podporován MŠMT a Českou unií sportu.
KDY: úterky a čtvrtky od 15.00 do 16.00 hodin, od 16.00 do
17.00 hodin, jedenkrát týdně
KDE: ZŠ Vybíralova, ZŠ Stoliňská
Cílová skupina: věková kategorie 4–9 let, tj. předškolní
děti a žáci 1. a 2. tříd
Cena: 800 Kč/pololetí

CO: AEROBIK – tréninky soutěžních forem aerobiku:
sportovní aerobik, fitness aerobik, step aerobik, aerobik
team show, aerobik group perfomance 
Základní všestranná příprava a na ni navazující příprava
na závody na úrovni odpovídající zdatnosti závodníka.
KDY: podle věku rozvrh na stránkách Fit studia D,
tréninky denně od 16.00 do 20.00 hod.
KDE: ZŠ Vybíralova
Cílová skupina: 7+ neomezený věk
Cena: členské a oddílové příspěvky od 950 Kč podle počtu
a náročnosti tréninků

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

E-mail

Webová adresa

PaedDr. Dagmar Zitová

605 935 980

ZitovaD@seznam.cz

fitstudiod@seznam.cz 

www.fitstudiod.cz
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SK KAMIWAZA KARATE
Adresa tělocvičny: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most, Praha 14

Název a adresa organizace: 

SPORT CLUB SPIRIT
Adresa tělocvičny: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most, Praha 14

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Kamiwaza karate je profesionální klub
s mnohaletými zkušenostmi s výukou
dětí i dospělých působící na ZŠ Generála
Janouška na Černém Mostě. Zárukou
kvality je fakt, že jde o jeden z největších
a nejúspěšnějších karate klubů v ČR

a nabízí svým členům republikově ojedinělé tréninkové pro-
gramy. Kromě samotných tréninků klub pořádá řadu akcí,
jako jsou soustředění, tábory, výlety, zkoušky či například
závody. Členové klubu mají medaile z vrcholových světových

soutěží, vč. mistrovství světa a Evropy. Pokud hledáte vhod-
nou sportovní aktivitu pro vaše dítě a chcete, aby se vaše
dítě naučilo bránit, zlepšovalo si svoji fyzickou kondici, ko-
ordinaci těla, soustředěnost, a to vše v přátelském kolekti-
vu, pak je pro vás vhodnou volbou klub Kamiwaza karate.
Více na www.kamiwaza.cz/www.karate1.cz.

POPIS AKTIVIT
CO: KARATE PRO DĚTI
Klub nabízí tréninky karate pro všechny bez rozdílu po-
hlaví či věku. Do tréninků jsou zapojovány různé pohybo-
vé průpravy, které dětem pomáhají v lepší koordinaci těla
i fyzické průpravě. Dítě navíc v rámci tréninků karate zí-
skává disciplínu a rozvíjí svou osobnost a sebedůvěru.
KDY: Rodiče a děti si mohou vybrat z několika termínů.
Více informací na webových stránkách.
KDE: ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most
Cílová skupina: kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 18 let

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Webová adresa

Ing. Filip Miler

724 087 228

milerfilip@seznam.cz

www.KAMIWAZA.cz 

www.KARATE1.cz

INFO O ORGANIZACI
Sport club Spirit nabízí přímo v srdci Černého
Mostu profesionální sportovní aktivity v ob-
lasti volejbalu, minivolejbalu, street dance
i cvičení pro ženy fit lady. Stovky spokojených

členů a profesionální trenéři jsou zárukou kvality, kterou
můžete zdarma vyzkoušet i vy. Více informací získáte na
webu www.spirit-sport.cz.

POPIS AKTIVIT
CO: VOLEJBAL/MINIVOLEJBAL
Minivolejbal i volejbal jsou vhodnou sportovní aktivitou pro
každého. Děti si v průběhu školního roku osvojují práci
s míčem, učí se koordinaci pohybu, fair play, zlepšují si
fyzickou kondici a mohou pracovat sami na sobě
a posouvat se dál. Tréninky jsou propojeny s různými
sportovními aktivitami, které obsahují koordinační prvky.
V našem klubu záleží na každém jedinci, zda bude chtít
hrát v budoucnu volejbal závodně, či jen s přáteli například
u vody. Přijďte si k nám zdarma vyzkoušet tréninky i vy.
KDY: středa od 17.00 do 18.00
KDE: ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most 
Cílová skupina: kurzy jsou určeny pro děti od cca 7 do 18 let

CO: STREET DANCE – KIDS
V kurzu si děti nejprve osvojují taneční základy a učí se
správnému držení těla. Následně se děti učí kroky hip
hopu a ostatních tanečních stylů, které jsou vkládány do
choreografií. Kromě výuky základů street dance
a spojování různých tanečních prvků do choreografií je
kladen důraz i na fyzickou kondici a taneční projev. 
KDY: více informací o různých termínech naleznete na
webových stránkách www.spirit-sport.cz
KDE: ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1006,
Černý Most, Praha 14 
Cílová skupina: Street dance kids je určen pro děti do
11 let

CO: STREET DANCE – JUNIOR
Prostřednictvím street dance se děti učí styly a taneční
techniky, které pod tento pouliční tanec můžeme zařadit,
jako je breakdance, popping, locking, hip hop new style
a house dance. Hip Hop, RnB, New style, Old style, Free
style, Hype, Krumpin´, Funky, Lockin´, Poppin´, Booga-
loo, Electric boogie, Break dance, House. Jsou to styly,
které vznikly přímo od tanečníků z ulice. Vyjadřují tak ur-
čitou volnost a kreativitu. U starších jsou tréninky více
soustředěny na taneční projev a kondici.
KDY: více informací o různých termínech naleznete na
webových stránkách www.spirit-sport.cz
KDE: ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most 
Cílová skupina: street dance junior je určen pro mládež
od 12 let

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Ing. Filip Miler

724 087 228

milerfilip@seznam.cz

www.SPIRIT-SPORT.cz
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ZÁKL. KYNOLOGICKÁ ORG. P9 – HLOUBĚTÍN
Praha 9 – Hloubětín

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
ZKO Hloubětín se zabývá od svého
založení v roce 1982 výchovou
a sportovním výcvikem všech ple-
men, a to i psů bez PP. Výcvik prová-
dí dle Národního zkušebního řádu
a Moravskoslezského zkušebního
řádu.

Připraví vás na základní zkoušky (ZZO, ZOP, ZPU1 –
všechna plemena, ZMMP, ZMP1 – malá plemena, ZM,
ZVV1, 2 – velká plemena). 

Můžete chodit na agility, coursing, dogfrisbee a nový psí
sport dogracing, který nabízí jako jediná organizace v ČR.
Sportovní kynologie a kurzy základní poslušnosti pořádá
ZKO již od roku 2000. Provádí individuální výcvik i výcvik stop.
Veškeré sportovní aktivity nabízí i dětem od 10 let.
Ve školním roce 2015 /2016 se chystá uspořádat dětský
kurz základní poslušnosti, kde se děti seznámí s různý-
mi příkazy: jak postupovat při přivolání pejska, chůze
u nohy, aport, krátkodobé odložení a sedni-lehni-vstaň.
Budou moci vyzkoušet překážky a zhlédnou i ukázku
rozlišení předmětů.
Každý rok se s MČ Praha 14 účastní na společném projek-
tu Psí školka – základního výcviku pro veřejnost, a akce
Pestival, kde vystupuje s ukázkou výcviku ZKO.

Členové ZKO cvičí každé úterý od 17.00 a každou neděli
od 18.00 hod. (letní čas). Nutno sledovat web. Celoročně
přijímá nové členy.

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Ilona Štekrtová – předseda

607 693 506

zko.hloubetin@seznam.cz

www.zko-hloubetin.cz

SK KARATE SHOTOKAN HLOUBĚTÍN
Chlumecká 1231, Praha 9 – Hloubětín

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Shotokan Hloubětín se prostřed-
nictvím výuky tradičního japonské-
ho karate zaměřuje na všeobecný
a celkový rozvoj dětí a mládeže
formou her a cvičení. Dále na kon-
diční a výkonnostní sport.

POPIS AKTIVIT
CO: PŘÍPRAVKA
Formou her a cvičení dochází u dětí k výraznému zlep-
šení fyzického fondu a ke zlepšení koordinace i soustře-
dění. Součástí hodin je i strečink a dýchací cvičení. Cvi-
číme na tatami.
KDY: Od září do června, každé úterý a čtvrtek 16.00–17.00
hod. V případě většího zájmu je možné posunou začátek
výuky na 15.00 nebo na 15.30 hod.
KDE: hala bazénu Hloubětín 
Cílová skupina: 1., 2. a 3. třídy ZŠ 
Cena: 500 Kč/měsíc

CO: VELIKONOČNÍ A PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A LETNÍ
TÁBOR – význam soustředění spočívá v počtu
tréninkových jednotek v jednom dnu
Vícefázové tréninky umožňují žákům individuální rozvoj a po-
souvají jejich fyzickou a psychickou výkonnost podstatně dál
oproti těm, kteří trénují např. jen dvakrát v týdnu. Součástí
soustředění jsou hry, výlety a výšlapy venku a další aktivity.
KDY: velikonoční prázdniny, letní prázdniny (srpen),
podzimní prázdniny
KDE: Hotel Kořínek Kořenov, rekreační středisko Poslův
Mlýn
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí
Cena: 5200 Kč/dvanáctidenní letní tábor

CO: KLUBOVÉ AKCE – výlety, výšlapy, voda, klubové
turnaje
KDY: celý školní rok
KDE: ČR
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Zbyšek Petržílek

4. DAN – akreditovaný mezinárodní

instruktor J.K.A. WF

777 583 500

info@shotokan.cz

www.shotokan.cz
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SK NEPTUN PRAHA
Hloubětínská 8, Praha 9

Název a adresa organizace: 

TJ SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN
Hloubětínská 88, 198 00 Praha 9

Název a adresa organizace: 

INFO O ORGANIZACI
Sportovní klub Neptun – zá-
kladní, zdokonalovací a kon-

diční plavání pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let. V klubu
působí také jediný pražský oddíl synchronizovaného plavání
(akvabely) na závodní úrovni – od přípravek až po dospělé zá-
vodnice a závodníky. Sídlo klubu je v Plaveckém a sportov-
ním areálu Hloubětín. Další informace viz www.skneptun.cz.

POPIS AKTIVIT
CO: ODDÍLY PRO ZÁKLADNÍ, ZDOKONALOVACÍ
A KONDIČNÍ PLAVÁNÍ
KDY: 7. 9. 2015 – 23. 6. 2016 po, út, čt 16.00–17.00, 17.00–18.00
KDE: Plavecký a sportovní areál Hloubětín, Hloubětínská 80
Cílová skupina: 5 (předškoláci) až 18 let
Cena: 1 hodina týdně 2400 Kč, 2 hodiny týdně 4200 Kč
(za školní pololetí)

CO: ODDÍL ZÁVODNÍHO SYNCHRONIZOVANÉHO
PLAVÁNÍ (AKVABELY) – závodní synchronizované
plavání ve všech věkových kategoriích
KDY: přípravky 2–4x týdně, závodní družstva 4–6 týdně
podle věku a úrovně – průběžně celý rok, mimo školních
prázdnin
KDE: Plavecký a sportovní areál Hloubětín, Hloubětínská 80
Cílová skupina: od 6 let 
Cena: od 4200 Kč/školní pololetí

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Květa Ptáková

607 749 576

k.ptakova@seznam.cz

www.skneptun.cz

INFO O ORGANIZACI
Oddíl tenisu Slavoj Hloubětín
je tenisový klub s dlouhou his-
torií. V areálu má pět teniso-

vých kurtů a budovu s kompletním soc. zázemím. Klub je
zaměřen na práci s mládeží a má tři mládežnická družstva.
Tréninky dětí bývají nejčastěji v areálu ZŠ Bří Venclíků, se
kterou dlouhodobě spolupracuje.

POPIS AKTIVIT
CO: TENISOVÁ AKADEMIE NO.1
Lekce tenisu pro děti 4–7 let, skupinky 2–4 dětí
KDY: st 16.00–18.00 hod. (v případě zájmu po–pá 
15.00–18.00 hod.)
KDE: areál ZŠ Bří Venclíků 1140
Cílová skupina: děti 4–7 let
Cena: cca 2700 Kč/pololetí při jednom tréninku týdně 
(tj. 160 Kč za hodinu)

CO: TENISOVÁ ŠKOLIČKA PŘI ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ
Tréninky tenisu – kroužek pro děti z 1.–4. třídy
KDY: st a pá mezi 13.00–15.00 hod. v době, kdy jsou děti
ve školní družině
KDE: areál ZŠ Bří Venclíků 1140
Cílová skupina: děti 6–10 let
Cena: cca 1300 Kč/ pololetí při 1 tréninku týdně 
a 2200 Kč/pololetí při hraní 2x týdně

CO: TRÉNINK TENISU PRO ZÁVODNÍ HRÁČE
Individuální nebo skupinový trénink závodních hráčů
KDY: individuální domluva
KDE: areál klubu Hloubětínská 1061 a v zimě tenisová
hala Bří Venclíků 1140
Cílová skupina: bez omezení
Cena: dle domluvy

CO: PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ TÁBOR
Příměstský tenisový tábor v areálu klubu 
KDY: neděle odpoledne a po–pá 8.00–16.00 hod. vždy na
přelomu července a srpna
KDE: areál tenisového klubu Hloubětínská 1061, Praha 9
Cílová skupina: děti 8–15 let, mladší jen po domluvě
Cena: 3900 Kč

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Webová adresa

Ing. Jiří Mamica

603 434 947

tenishala@gmail.com

http://slavojhloubetin.webnode.cz

/tenisova-akademie/
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bří. Venclíků/Vlčkova

Trytova/Paculova

Smikova/Gen. Janouška

Šromova/Gen. Janouška

Vašátkova/Doležalova

Vašátkova/Dygrýnova

Bryksova/Fejfarova

Bryksova/Kpt. Stránského

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

21. 9.

10. 9.

7. 9.

22. 9.

15. 9.

23. 9.

14. 9.

24. 9.

9. 9.

8. 9.

16. 9.

17. 9.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 září

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

křižovatka Zámečnická x Mochovská

křižovatka Sadská x V Novém Hloubětíně

křižovatka Klánovická x Liblická 

křižovatka Šestajovická x V chaloupkách

křižovatka Šestajovická x Svépravická

křižovatka Cidlinská x Maršovská

křižovatka Kukelská x Chvaletická x Žárská

křižovatka Rochovská x Kardašovská 

(u nákupního střediska)

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 A – čtvrtek 17. září 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.
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Mochovská/Zelenečská

Svépravická/Šestajovická

Liblická/Klánovická

Hloubětínská/V Chaloupkách

Zámečnická/Mochovská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská/Oborská

Vírská/Branská

Cvrčkova/Burdova

Splavná/Svárovská

Světská/Lipnická

Koclířova/Vodňanská

Spolská/Milovská

Horusická/Osická

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Vlkovická/Dvořišťská

Šimanovská/Za Školou

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

Hodějovická/Za Rokytkou

Sicherova

ST

ST

PÁ

ST

PÁ

ČT

ČT

ČT

ST

ST

PÁ

ST

ST

PÁ

ST

ST

ST

ČT

ST

ČT

ČT

PÁ

ST

PÁ

9. 9.

9. 9.

11. 9.

9. 9.

11. 9.

24. 9.

10. 9.

24. 9.

30. 9.

30. 9.

25. 9.

23. 9.

16. 9.

18. 9.

16. 9.

23. 9.

16. 9.

17. 9.

23. 9.

10. 9.

17. 9.

18. 9.

30. 9.

25. 9.

Přistavení VOK ze systému HMP září

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin

Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů. 
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PEČUJTE O SEBE, ZDRAVÍ MÁTE JEN
JEDNO. TO JE POSELSTVÍ, KTERÉ
RADNICE PRAHY 14, KONKRÉTNĚ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRA-
VOTNICTVÍ, KAŽDOROČNĚ ŠÍŘÍ PRO-
STŘEDNICTVÍM RŮZNÝCH AKTIVIT.

V letošním roce v rámci Programu zdraví
městská část uspořádala už tradiční
kampaň na podporu prevence rakoviny
prsu a školní soutěž v poskytování první
pomoci. V září a říjnu program doplní
o další akce se zdravotní tematikou.

ODBORNÍCI PORADÍ
Jedna z aktivit „babího léta“ se zaměří
na prevenci výskytu zubního kazu u nej-
menších. Proč? Zřejmě jen málokdo ví,
že předškoláci si zuby sami nevyčistí
a že se neobejdou bez dohledu a pomoci
dospělých. „Proto jsme se rozhodli, že
i letos, konkrétně ve druhé polovině
září, zorganizujeme preventivní akci
ve  dvanácti mateřských školách
Prahy 14. Dodáme do mateřských ško-
lek zubní kartáčky a pasty a odborníci
na zubní hygienu dětem vysvětlí, jak

si správně čistit zuby,“ vysvětluje
Mgr. Dana Hladíková z Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví. Podle statistik
má každé druhé dítě předškolního věku
v puse neošetřený zubní kaz. 

PREVENCE VE ŠKOLKÁCH
Na tom se podepisuje nejen nedosta-
tečná péče o chrup, ale i zrušení škol-
ních zubařských prohlídek, které dnes
už nejsou povinné. K organizování pre-
vence ve školkách se městská část in-
spirovala ve Švýcarsku, kde podobný
program funguje už déle než dvacet let.

V úterý 22. září budou moci zájemci zí-
skat informace o způsobu samovyše-
tření prsu nebo si nechat změřit cukr
a hladinu cholesterolu v krvi. O den poz-
ději, tedy 23. září, si budou moci ženy,
které navštíví tělocvičnu ZŠ Bratří Venc-
líků, vyzkoušet systém sebeobrany Krav
Maga. Program pokračuje i v měsíci
říjnu, přednáškou pro veřejnost v Ka-
várně Maňána na Černém Mostě na
téma „Kašel jako psychosomatický prob-
lém“ a akcí „Děti vaří rodičům – zdravě“
v klubu Jahoda ve Vybíralově ulici. 

(red)

ZA ZDRAVÝ DĚTSKÝ ÚSMĚV
Zdraví

Společně s TJ Kyje pořádáme turnaj v malé kopané amatérských hráčů O pohár starosty. Registrace druž-
stev (4+1) od 15 let na místě od 8.30 do 8.50 hodin. Začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 200 Kč za družstvo.

V sobotu 12. září od 9.00 hod. na hřišti TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici v Kyjích
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Turnaj pro dospělé neregistrované hráče ve čtyřhře v tenisu O pohár starosty. 
Prezence hráčů na místě od 7.30 do 7.50 hodin. Startovné 50 Kč na osobu. Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

V sobotu 5. září 2015 od 8.00 hod. na kurtech TJ Slavoj Hloubětín.
TENISOVÝ TURNAJ
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Závody pro malé i větší vyznavače in-line jízdy. Sponzor: Coca-Cola Hellenic.
Ve středu 9. září 2015 od 16.00 hodin na tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH 
A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
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Účinkuje MUSICA DOLCE VITA. Program: G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart a další. Vstupné dobrovolné.
V pondělí 21. září 2015 od 18.30 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Výstava obrazů Pavla Dvořáka potrvá do 30. 9. a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hod.
Ve středu 2. září 2015 v 18.00 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most
VERNISÁŽ VÝSTAVY
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Projekty

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRATŘÍ
VENCLÍKŮ MAJÍ NĚCO, CO JINDE
NEMAJÍ. ČI SPÍŠE NĚKOHO? 
POSUĎTE SAMI: OD LEDNA 
LETOŠNÍHO ROKU SE TOTIŽ DO
TAMNÍCH UČEBEN POMALINKU
VKRÁDÁ CANISTERAPIE.

Nejedná se o žádné speciální a drahé
technologie. Mnozí z vás vědí, že ca-
nisterapie je léčebné působení psa na
člověka a ve  škole sousedící s budo-
vou úřadu využívají dvě z jeho forem:
AAA (animal assisted activities) a AAE
(animal assisted education). V češtině
tedy: aktivity za přítomnosti zvířete
a vzdělávání za přítomnosti zvířete.
Nejprve si povíme, jak to vypadá na-
živo. Poté přidáme trochu teorie, čili
vědecky podložených faktů neboli
důvodů, proč vlastně tuto formu obo-
hacení školního prostředí využívat.
„V některých třídách na prvním stup-
ni, dle zájmů pedagogů a dětí, se
uskutečnilo několik hodin canistera-
pie. V praxi to vypadá tak, že psovod,
v našem případě i psycholog a tréno-
vaný certifikovaný pes, pětiletá fenka

plemene Flat Coated Retriever, dora-
zí do třídy a společně provedou děti
připraveným programem,“ přiblížila
Mgr. Eliška Kostková, školní psycho-
ložka ze ZŠ Bří Venclíků.

PRVNÍ SEZNÁMENÍ V KRUHU
Samozřejmostí je podle jejích slov
nejvyšší veterinární péče a pojištění
odpovědnosti za škodu. První setkání
bývají zaměřená na seznámení, po-
znávání psích potřeb a péče o domácí
zvíře, výchovu a výcvik psů a hlavně
prevenci proti úrazům způsobených
psem. „Využíváme zážitkovou peda-
gogiku, sedíme a pracujeme pospolu
v kruhu mimo školní lavice. Hýbeme
se, mluvíme, cvičíme situace z reál-
ného života a dozvídáme se nové in-
formace,“ dodává.

CO ŘÍKÁ VĚDA
Zkušenosti pedagogů i dalších vědců
a také četné výzkumy dokazují, že
zvířata mají na člověka a především
na dítě velmi významný pozitivní vliv.
V rodině ale i ve škole ovlivňuje pes
chování dětí tak, že jim dává sebe

sama jako příklad. Tomuto druhu uče-
ní, které děti tak hodně a často použí-
vají, se říká situační učení. „Dávat po-
zitivní příklad je to, o co se všichni, kdo
pracujeme s dětmi, snažíme. Zvířata
nejsou schopna hněvu, záště, pomsty,
urážek ani šikany. To potřebujeme.
Díky situačnímu učení zvíře posiluje
empatii, samostatnost i sociální do-
vednosti,“ vysvětluje Kostková s tím,
že bylo prokázáno, že přítomnost
klidného a pozorného psa příznivě
ovlivňuje pozornost dětí, přičemž sni-
žuje jejich trému a úzkost.
Vědci také dokázali, že přítomnost
psa snižuje krevní tlak, srdeční ryt-
mus a stupeň úzkosti – tudíž snižuje
stres. Zlepšuje se též emoční stabili-
ta dětí a schopnost učit se!
„Pozornost dítěte je přirozeně přitaho-
vána k věcem živým a k věcem, které
jsou součástí přírody. Kontakt či do-
konce bližší pouto jsou pro dítě zdravé
jak po fyzické, tak po psychické strán-
ce a my jsme rádi, že můžeme tyto vý-
hody poskytnout právě našim žákům,“
uzavírá psycholožka Kostková.

(dm)

PES POMÁHÁ SE STRESEM I UČENÍM

POMOZTE OPUŠT NÝM PS M
M  PRAHA 14 VYHLAŠUJE DOBROVOLNOU SBÍRKU

Sbíráme pelíšky, deky, obojky, vodítka, misky, h ebeny, psí hra ky, pamlsky, granule, konzervy a další.

Materiál do sbírky m žete zanechat v podateln  Ú adu M  Praha 14, Brat í Venclík  1073, Praha 9.

Vybrané dary p edáme zástupc m Záchranné stanice LARY na PEStivalu 19. zá í 2015.

Všem d kujeme!

(pro více informací kontaktujte pí. Strakovou, tel. 225 295 344)

www.praha14.cz     Psí školka Prahy 14
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Přijďte strávit příjemný den s celou 
rodinou a vaším psem, nikdo neodejde s prázdnou.

2015

Dopoledne od 10.00 do 12.30 hodin proběhne 
Sraz majitelů malých psích plemen.

Kdy a kde: sobota 19. září
14.00–18.00 hodin 

travnatá plocha mezi stanicí metra 

Černý Most a Centrem Černý Most 

Ukázky psích sportů, odchytů, základní 
ovladatelnosti, canisterapie | soutěže pro všechny | vyhlášení vítězů fotosoutěže Pes Prahy 14 a dalších 
| konzultace s odborníky na místě | sbírka pro psy | 

občerstvení | skákací hrad | VŠE ZDARMA!

Radní MČ Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová vás zve na

Sportovní aréna Stop Zevling vol. 9 – vedle PEStivalu

Pořadatel akce
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PODIVNÁ LISTINA KRÁLE VÁCLAVA I.
JAK JIŽ VÍME Z PŘEDCHOZÍCH DÍLŮ
NAŠEHO HISTORICKÉHO SERIÁLU,
BYL HLOUBĚTÍN PANSTVÍM KŘI-
ŽOVNÍKŮ JIŽ OD ROKU 1238.
OPROTI PŘEDCHOZÍM STOLETÍM
SOUČASNĚ VÍME, ŽE JIŽ V TÉTO
DOBĚ BYL V HLOUBĚTÍNĚ KOSTEL,
PŘEDCHŮDCE DNEŠNÍHO 
KOSTELA SV. JIŘÍ.

Dokladem této skutečnosti je glejt praž-
ského biskupa Mikuláše z 13.  února
1257, ve kterém potvrzuje křižovníkům podací právo na kostel „in Lupetin“.

V témže roce vznikla Malá Strana,
Prahu přitom v té době tvořil jen Hrad,
Staré Město (založené r. 1232) a poz-
ději vybudované hradby.

STO LET ČEPOVÁNÍ „NAČERNO“
Vraťme se ale zpět do Hloubětína
13. století, k datu 12. února 1235, k ně-
muž je datována podivná listina krále
Václava I., která je podle dosavadních
poznatků historiků zřejmě podvrhem
asi o sto let mladším. V této listině se
mimo jiné uvádí, že křižovníkům na
jejich statcích náleží vlastní soudní
pravomoc i ve zločinech nejtěžších,

osvobození od daní nebo takzvané
právo propinační, tedy právo výčepu.
Ačkoliv tato listina prolongací
Karlem IV. nabyla v roce 1350 právní
moci, můžeme říci, že na základě pů-
vodního podvrhu se v Hloubětíně če-
povalo pivo a víno po více než jedno
celé století neoprávněně. 

HOSPODA ZA 30 GROŠŮ 
A DVĚ SLEPICE
Tehdejší krčma stála v místech, kde je
dnes domek čp. 7 v ulici V Chaloupkách,
která měla díky blízkosti řádových vinic
ideální podmínky pro čepování vína
a navíc stála při hlavní cestě od východu
ku Praze. „Podnik“ tehdy dávali křižov-
níci do dědičného nájmu za 30 grošů
a povinnost odvádět řádu  ročně dvě
slepice. Dalších 50 grošů pak nájemce
zaplatil z výhně a 30 grošů z panských
polí, které k chalupě s krčmou náležely.
Navzdory podivnému stavu fungování
na základě podvržené listiny se krčmě
dařilo, největšího věhlasu ale získala až
za vlády Karla IV. O tom ale v dalším
dílu našeho seriálu.

(jam) 

✂
Víte, jak dlouho trvalo období, 
po které se v hloubětínské krčmě
čepovalo pivo a víno neoprávněně
na základě podvržené listiny?

a) 100 let

b) 115 let

c) 15 let

Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.

Glejt pražského biskupa Mikuláše z roku 1257
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Kronika

U ZRODU MATEŘSKÉHO CENTRA
KLUBÍČKO YMCA PRAHA STÁLA
PANÍ ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ,
SPOLUZAKLADATELKA PRVNÍHO
MATEŘSKÉHO CENTRA V ČESKÉ
REPUBLICE, KTERÉ VZNIKLO 
NA PŮDĚ YMCA V PRAZE UŽ
V ROCE 1992. POTÉ, CO SE
PŘESTĚHOVALA NA ČERNÝ MOST,
ZALOŽILA POD HLAVIČKOU YMCA
PRVNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM 
VE VÝCHODNÍ ČÁSTI PRAHY,
V MČ PRAHA 14.

NÁSTĚNKA V SAMOOBSLUZE
První zprávy o nové službě pro ro-
diče se občané Prahy 14 dozvídali
z letáčků vylepených na nástěn-
kách v samoobsluze, u lékaře, na
vývěskách MČ i ve vchodech pane-
lových domů, kam je nosili ti, kdo
již Klubíčko poznali. „Jiní jen něco
zaslechli na pískovišti a přišli. Při
dalším návratu přivedli přátele, ti
další přátele. Ústní reference a do-
poručení spokojených stávajících
klientů ostatně přivádí nejvíce no-
vých návštěvníků i v dnešní době,“
popisuje Mgr. Lucie Pernicová, kte-
rá centrum vede od roku 2009.

AKTIVITY PODLE POTŘEB KLIENTŮ
Jako reakce na potřeby klientů vzni-
kaly rozmanité aktivity. Dopolední
programy se velmi brzy zaměřily na
rodiny s předškolními dětmi, odpo-
lední programy navštěvovali školáci,
večerní programy byly zaměřeny na
dospělé a víkendové na celou rodi-
nu. Vždy se dbalo na to, aby byl pro-
gram skutečně nízkoprahový, vstup
byl proto volný nebo za symbolickou
cenu. Z programu Klubíčka pro děti
s handicapy postupně vzniklo známé
Komunitní centrum Motýlek a poději
i další organizace, jako například
Heřmánek nebo Dětské studio Po-
hádka. V Klubíčku se slavily rodinné
slavnosti, narozeniny, svátky, vznika-
la nová přátelství. Sídliště se z uby-
tovacího prostoru stávalo domovem,
kam patříme, kde máme přátele, zá-
zemí. Klienti Klubíčka často byli
a jsou těmi, kdo na Černém Mostě
zůstávají, pracují na radnici, ve zdra-
votním středisku. Situace jejich do-
mova jim není lhostejná a jsou ak-
tivními obyvateli. Ročně přitom

podle odhadů využívá služeb Klubíč-
ka 250–300 rodin, většina z nich
opakovaně. Za 20 let fungování pro-
šlo centrem minimálně 2700 rodin,
drtivá většina z Černého Mostu
a dalších lokalit v Praze 14.

TAK VZNIKÁ KOMUNITA
„Klubíčko má již od počátku komu-
nitní charakter, setkávají se zde
návštěvníci z různých sociálních
vrstev, s různým vzděláním, z růz-
ných kultur, kteří se vzájemně obo-
hacují. Díky tomuto nastavení vzniklo
na půdě Klubíčka mnoho dlouhodo-
bých přátelství mezi rodiči, dětmi
i celými rodinami, funguje zde nefor-
mální předávání zkušeností, sociální
výpomoc mezi rodiči, vzájemné hlí-
dání i společné trávení dovolené,“
poznamenala Lucie Pernicová.

PROGRAMY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Aktivní návštěvníci tu navíc dostávají
prostor k seberealizaci a k uskutečně-
ní svých nápadů. Tak vznikly rodinné
tvůrčí dílny, hlídací hernička, multikul-
turní klub, pohybové hry i většina pro-
gramů pro dospělé. Dodnes se v Klu-
bíčku jednou měsíčně schází skupina
maminek, které byly u zrodu MC Klu-
bíčko a vedly jeho první programy.
Dnes se služby centra postupně profe-
sionalizují a rozšiřují zejména v oblasti
sociálních programů, což je možné
především díky podpoře z grantového
systému MPSV, městské části i sym-
bolickému nájmu, které MC Klubíčko
umožňují průběžně obnovovat vybave-
ní a zajistit menší opravy. Pořád zde
ale platí, že gros nabízených služeb
funguje s pomocí dobrovolníků.

(jam)

KLUBÍČKO OSLAVÍ 20 LET

Počátky fungování MC Klubíčko jsou pečlivě
zmapovány v kronice.
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Z neziskovek

POMÁHÁME DĚTEM VYKROČIT DO ŽIVOTA
CO NOVÉHO PŘINESE ŠKOLNÍ ROK,
JAK CHCE KC MOTÝLEK LÉPE PŘI-
PRAVOVAT SVÉ KLIENTY DO ŽIVOTA,
ALE I O MOTIVACI DO DALŠÍ PRÁCE
SE DOČTETE V ROZHOVORU S ŘEDI-
TELKOU PHDR. HANOU URBANOVOU.

LÉTO SE UŽ POMALU CHYLÍ KE
KONCI A MOTÝLEK VSTUPUJE DO
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU? CHYS-
TÁTE NĚJAKÉ NOVINKY?
Rádi bychom zprovoznili novou tvůrčí
dílnu na výrobu svíček a mýdel, kde bu-
dou naši klienti rozvíjet dovednosti po-
třebné pro budoucí pracovní uplatnění.
Zvyšovat jejich kompetence potřebné
pro co nejsamostatnější život v dospě-
losti budeme cíleně i na dalších aktivi-
tách. A to i u nejmenších dětí.

JAKÉ DALŠÍ AKTIVITY 
MÁTE NA MYSLI?
Myslíme na to, že z dětí, o které se
s láskou staráme, budou jednou dospělí
lidé. Chceme, aby se v budoucnosti za-
pojily co nejlépe do společnosti, aby do-
kázaly pracovat, i když někteří třeba ne
úplně samostatně. Už malé děti mají
svoje sny a představy o tom, čím by
chtěly být. Máme v Motýlku budoucího
zdravotního bratra, řidiče autobusu, ku-
chařku. Na tento školní rok jsme pro
ně připravili více praktických činností.
V novém projektu „Já chci taky praco-
vat!“ chceme zvýšit šanci na získání
práce nejen dětí se zdravotním handi-
capem, ale i ze sociálně vyloučených
rodin. Kromě tvůrčí dílny je budeme učit
vařit a péct, pracovat s počítačem, jezdit
MHD a starat se o osobní potřeby. Velmi
důležitá je i průprava komunikačních
dovedností. Naším velkým úkolem je

také udržet všechny služby v součas-
ném rozsahu, přestože nás aktuálně
ohrožuje nedostatek financí.

Z JAKÉHO DŮVODU VÁM CHYBÍ
PROSTŘEDKY?
Ačkoliv jsme podporováni z Minister-
stva práce a sociálních věcí, kraje
i MČ Praha 14, není to něco, s čím mů-
žeme automaticky počítat. Právě z mi-
nisterstva jsme letos nezískali dostatek
financí, konkrétně na projekt zaměřený
na sanaci ohrožených rodin, kterých
v Praze 14 nežije zrovna málo.

JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE 
CHYBĚJÍCÍ PENÍZE ZÍSKAT?
Pro naše nové aktivity jsme připravili
kampaň na HIT HIT. Kampaň bude
spuštěna v září na webové stránce
https://www.hithit.com/cs/project/1660/.
Nebo si čtenáři Čtrnáctky mohou jed-
noduše na stránce www.hithit.com
zadat název našeho nového projektu

„Já chci taky pracovat!“. Za finanční
podporu se mohou těšit na jednu z lá-
kavých odměn. Pomohou nám lépe
připravit děti do života. Touto cestou
bych zároveň chtěla dárcům předem
poděkovat za podporu, oceníme, když
se rozhodnete pomáhat s námi.

VRAŤME SE JEŠTĚ K PRÁZDNINÁM.
JAK JSTE JE V MOTÝLKU PROŽILI?
Děti se zdravotním handicapem s námi
prožily nejen tři týdny plné výletů, kou-
pání a her. To pro tyto děti mnohdy není
samozřejmé a my se v Motýlku   sna-
žíme, aby tomu tak bylo. Pro děti, kte-
rým rodiče nemohli zaplatit pobyt na tá-
boře, protože se potýkají s různými
problémy, včetně těch finančních, byl  po
celé prázdniny otevřený Nízkoprahový
klub Pacific.  S klubem naši klienti vy-
jížděli na akce mimo sídliště a strávili
týden v Jizerských horách. Předškolní
děti ze sociálně znevýhodněných rodin
pak měly k dispozici naši Školičku. Vě-
říme, že díky Motýlku  strávily  prázdniny
podobně jako jejich vrstevníci.

CO JE PRO VÁS OSOBNĚ MOTIVACÍ
PRO DALŠÍ PRÁCI?
Určitě pozitivní zpětná vazba od dětí
a rodičů, kteří Motýlek většinou dlou-
hodobě navštěvují. Jedna z návštěvnic
nízkoprahového klubu nám napsala, že
jí dal Pacific hezké dětství. To mě moc
potěšilo, protože za těmito několika
slovy je spousta hodin práce.   Pomá-
háme dětem a dospívajícím úspěšně
vykročit do života, protože to, co zažijí
v dětství, je samozřejmě do budoucna
zásadně ovlivňuje. Díky naší podpoře
snad budou jednou schopni také předat
více svým dětem.                           (red)

SOUSEDSKÉ CENTRUM NA JAHODNICI

NEZISKOVÁ ORGANIZACE NEPOSEDA
ZÍSKALA NA DVA ROKY DO POD-
NÁJMU OBJEKT VILY V BAŠTÝŘSKÉ
ULICI NA JAHODNICI.

Plánuje zde nabídnout nízkoprahový
klub, čtyři startovací byty, zázemí pro
terénní pracovníky včetně konzultační
místnosti, ale především zde chystá
otevřít Sousedské centrum Jahodnice
pro místní občany.
V současné době organizace provádí
úpravy interiéru a exteriéru a spolu-
pracuje s architektonickým studiem
Prostora na studii úpravy prostor inte-
riéru objektu. Slavnostní otevření cen-
tra plánuje na sobotu 10. října 2015.

Stane se tak v cíli Neposedného po-
chodu. Sousedské centrum nabídne
rozmanité spektrum aktivit pro
všechny generace. 
Těšit se tak můžete na sousedské
snídaně na zahradě, na skupinu pro
rodiče, kde společně budeme sdílet
radosti i strasti rodičovství, na po-
hádky, literární večery, odpoledne
pro tatínky s dětmi, ale i na program
pro seniory.

(dm)
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Praha 14 kulturní

PŘIJĎTE I VY ZAŽÍT HLOUBĚTÍN JINAK!
MILÍ SOUSEDÉ, ZVEME VÁS NA
SOUSEDSKOU SLAVNOST ZAŽÍT
NÁMĚSTÍ V HLOUBĚTÍNĚ JINAK,
KTERÁ BUDE PROBÍHAT BĚHEM
NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 2015. VEŘEJNÝ
PROSTOR NÁMĚSTÍ V HLOUBĚTÍNĚ
CHCEME OŽIVIT TAK, ABY SE Z NĚJ
STALO MÍSTO SETKÁVÁNÍ VÁS, 
VAŠICH PŘÁTEL, NEJBLIŽŠÍCH
I NÁHODNÝCH KOLEMJDOUCÍCH. 

Nejen prostor, kterým běžíte na met-
ro nebo do obchodu. Přijďte za námi
strávit příjemné odpoledne, potkejte
se se svými sousedy a zažijte Hlou-
bětín jinak. Akce je součástí celo-
pražských sousedských slavností Za-
žít město jinak, jejichž 10. ročník se
rozrostl do celé republiky. Tento rok
máte možnost zažít slavnost i na ná-
městí v Hloubětíně. 
Těšit se můžete na interaktivní pohád-
ku nejen pro děti, společně budeme re-
vitalizovat lavičky na náměstí a čeká
nás i oživení zeleně v tamních květiná-
čích. Diskutovat budeme na téma při-
pravovaného komunitně kulturního

centra H55. Během celého trvaní slav-
nosti si budete moct půjčit a vracet kni-
hy v pobočce Městské knihovny a nebo
si knihy vyměňovat mezi sebou. Slav-
nost by nebyla slavností bez občerstve-
ní, rozličné domácí pochutiny ve formě
buchet či limonád nebudou chybět. Za-
žít náměstí v Hloubětíně pořádá poboč-

ka Městské knihovny, ve spolupráci
s příspěvkovou organizací Praha 14
kulturní. Za spolupráci pořadatelé dě-
kují také Městské části Praha 14 a or-
ganizaci Jahoda, o. p. s. Kdo se chce
zapojit, může napsat na e-mailovou
adresu: barbora@anthropictures.cz.

(jam)
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ 
INFO@KDKYJE.CZ

19.9. SO 9:00  Neposedný bazárek 

20.9. NE 15:00  Pohádková neděle – Jak šla Ramcajda do školy

26.9. SO 14:00 Taneční odpoledne  

27.9. NE 15:00   Pohádková neděle – Pohádky zahradníčka 
Pepina

Nabídka pravidelného programu

Lodní modeláři (J. Krams)
1x týdně středa, 17:00 - 19:00
Vzhledem k výhodné poloze u Kyjského 
rybníka lze zkoušet modely přímo na vodě.
Vhodné pro děti od 8 let i dospělé.

Taneční kurzy (Astra Praha)
1x týdně 
Vhodné pro mládež i dospělé

Jazykové kurzy (alles klar)
1x týdně
Kurzy probíhají v malých skupinkách.
Kurzy pro děti i pro dospělé.

Irské tance
Kurzy irských tanců pro děti ve věku 7 - 14 
let 1x týdně, každé úterý 16:15 - 17:30,
dospělí: každá středa 18:00 - 19:30 
(kromě posl. středy v měsíci)

Judo pro děti
Nábor nových členů od 22.9., pro děti od 3 let.

Před / Za kamerou
(Filmová a TV škola)
Kurz je pro děti, mladé i dospělé. 
Každou středu, pátek a neděli.

Kurzy šití
1x týdně / čtvrtletně. Čtvrtek 18:00 - 19:30 h.  
Pro začátečníky i pokročilé / možné i pro cizince 
s AJ.
Začátek kurzu: 1.10. 2015.

V roce 2012 zavítal pouliční festival Zažít město jinak do Kyjí. V rámci sousedské slavnosti tu místní
občané vyrobili tuto obří lavičku, která nabídla netradiční posezení na břehu Kyjského rybníka.
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PROMĚNA PARKU PILSKÁ FINIŠUJE
PRÁCE NA PROMĚNĚ PARKU PIL-
SKÁ V HOSTAVICÍCH VRCHOLÍ. PO-
KUD VŠE PŮJDE PODLE PLÁNU, BĚ-
HEM ZÁŘÍ BUDE ZKOLAUDOVÁNA
PRVNÍ ETAPA JEHO REVITALIZACE.

„Lidé budou moci využívat kompletní
cestní síť, cyklostojany, víceúčelové
sportoviště, dětské hřiště a řadu ven-
kovních posilovacích prvků. Samo-
zřejmostí jsou také odpadkové koše,
lavičky, nové oplocení, osvětlení a pro-
vedení sadových a vegetačních úprav.
Park bude mít dva nové vstupy z ulice
Dřínovská,“ popisuje místostarostka
Ing. Ilona Picková, která má zeleň ve
své gesci. Součástí první etapy prací
je rovněž příprava na etapu druhou,
během níž bude tříhektarové území

doplněno o nové odpočinkové plochy
a další modernizovaný mobiliář.
S obnovou poškozených a nevhodně
využívaných tamních zelených ploch se
začalo letos v květnu. Po celkovém do-
končení prací park Pilská díky kvalitě
vybavení a širokému spektru poskyto-
vaných služeb nabídne moderní rela-
xační a rekreační zónu vhodnou pro
setkávání občanů všech generací. Cel-
kové náklady na revitalizaci v rámci
první etapy činí 20 milionů korun.
Z toho 15,2 milionu pokrývá dotace
z evropských fondů, kterou městská
část Praha 14 získala v rámci Operač-
ního programu Praha – Konkurence-
schopnost spolufinancovaného z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj
(www.oppk.cz). (red)

OSOBNÍ ASISTENCE – POMOC TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ
POTŘEBUJETE KVŮLI OMEZENÉ PO-
HYBLIVOSTI, NEMOCI, POSTIŽENÍ
NEBO VYSOKÉMU VĚKU POMOCI
S ČINNOSTMI, KTERÉ VÁM UMOŽŇUJÍ
ŽÍT DOMA, V PROSTŘEDÍ, KTERÉ ZNÁ-
TE A VE KTERÉM JSTE SPOKOJENI?

Osobní asistence vám pomůže žít životem
co nejvíce podobným tomu, na který jste
byli zvyklí. Jedná se o sociální službu,
která je poskytována v místě, které si
sami zvolíte, a v době, která vyhovuje
vám. Můžete si ji objednat 7 dní v týdnu
a 24 hodin denně, jediným kritériem jsou
potřeby klienta. Osobní asistent vám po-
může s vařením, úklidem, oblékáním,

hygienou nebo vás doprovodí k lékaři či
na úřad. Stejně tak s vámi může jít jen
na procházku, pokud se samostatně ne-
pohybujete mimo byt. 

POMŮŽE I O VÍKENDU
Oproti pečovatelské službě si můžete
osobní asistenci sjednat i na víkend či
mimo obvyklou pracovní dobu a sami si
stanovit, jak dlouho se vám  bude věnovat.
Mezi organizace, které se tyto požadavky
snaží poctivě naplňovat, patří i nezisková
organizace Hewer, která se poskytování
služeb osobní asistence věnuje od roku
1997. Začínala v Praze, odkud se během
svého osmnáctiletého působení rozrostla

do dalších šesti krajů ČR. Podrobnosti
o službách společnosti Hewer získáte
na webu www.osobniasistent.cz nebo  na
telefonu 274 781 341.

STAŇTE SE OSOBNÍM ASISTENTEM
Hewer v současnosti rozšiřuje tým osob-
ních asistentů. Může se jím stát každý,
kdo má rád lidi, chce pomáhat, je to
zdravotně způsobilý a bezúhonný člověk,
který má dokončené základní vzdělání
a je ochotný si ho dále doplňovat. Pracovní
pozice osobního asistenta je vhodná také
pro studenty i aktivní důchodce. 
Kontakt: telefon  777  155 552, e-mail:
prahaB@hewer.org. (dm)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI
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Představujeme

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 2015
V SOBOTU 12. ZÁŘÍ SE SMÍCHOVSKÁ
NÁPLAVKA ROZEZNÍ STOVKAMI
CYKLISTICKÝCH ZVONKŮ. NÁBŘEŽÍ
VLTAVY U JIRÁSKOVA MOSTU 
SE NA JEDEN DEN PROMĚNÍ 
K NEPOZNÁNÍ.

Namísto parkoviště zaplní prostor ná-
plavky dětské tržiště, přehlídka módy
na kolech, z části komunikací se zase
stanou dráhy určené pro jízdu na
elektrokolech, segwayích, městských
kolech a dalších vozítkách. Spanilou
jízdu Prahou tu zakončí  cyklistické
skupiny s průvodci, které se sjedou
z celé metropole. Na místo odpolední
akce je možné dorazit pěšky z blízké
zastávky metra Anděl nebo  přijet na
kole s některým z pelotonů.

CYKLOZVONĚNÍ JIŽ PODEVÁTÉ
Tradiční Pražské cyklozvonění se koná
již podeváté jako součást Evropského
týdne mobility. Naše městská část se
k této akci připojuje již podruhé a na její
účastníky čeká trasa do centra Prahy
v délce 15 km, která povede většinou
po bezpečných cestách, ale nevyhne se

ani silnicím s motorovou dopravou. Od-
měnou pro účastníky akce může být
nejen dobrý pocit z jízdy, ale pro prv-
ních 14 účastníků také žluté tričko
a cyklistický zvonek, které získají ti, jež
se na akci předem přihlásí mailem na
adrese bezmotoru@praha14.cz.
Sraz účastníků z Prahy 14 je u kašny
před stanicí metra Černý Most od 8 ho-
din, odjezd skupiny na kolech bude
v 8.30. Doprovodný program v místě cíle
trasy startuje v 10 hodin, zájemci sem
mohou dorazit nejen na kolech, ale také
pěšky z blízké zastávky metra Anděl.
Informace o dopravě na kole i bez kola,
program akce, místa a časy odjezdů
cyklistických skupin najdete na oficiál-
ním webu akce www.cyklozvoneni.cz.

Mojmír Kopečný

CYKLISTICKÁ SEZONA JE DELŠÍ NEŽ LYŽAŘSKÁ

Ačkoliv se původně pan Novotný vě-
noval jen servisu lyží, netrvalo dlou-
ho a přidala se i cyklistika. „Černý
most je díky metru a autobusovému
nádraží do jisté míry ideálně dostup-
nou lokalitou pro mnohé zákazníky,
na druhou stranu však lidé jezdí na
hory již připraveni. Jelikož mám
v provozně i půjčovnu lyží a od metra

Černý Most jezdí pravidelně i skibus,
máme zákazníky, kteří této služby
a možnosti využívají pravidelně,“ říká
Vladislav Novotný, který podle svých
slov nikdy neuvažoval o tom, že by se
profesně věnoval něčemu jinému. 
Za svůj přístup k řemeslu i zákazní-
kům ostatně získal v roce 2009 oce-
nění „Garantováno Prahou“, které

vzešlo z hlasování čtenářů portálu
Praha.eu. 
Rozdíl mezi zimní a letní sezonou je
podle jeho slov značný, nejvíc ale
záleží na počasí. „Pokud v zimě
není sníh, je to špatné a samozřej-
mě o lyže je zájem nižší. Cyklistická
sezona je stálejší, lidé jezdí na kole,
ať je vedro nebo pod mrakem. Na
druhou stranu loňská zima byla na-
tolik teplá, že cyklistická sezona
vůbec nepřestala,“ popisuje živ-
nostník z Černého Mostu s tím, že
aktuálně budou moci zájemci využít
výhodných cen na kola starší kolek-
ce, v říjnu a počátkem listopadu
pak i slevu na servis lyží.
Ačkoliv vnímá jako občan Prahy 14
různá pozitiva, kvalitní kulturní na-
bídku, dobrou občanskou vybavenost
či blízkost přírody, upozorňuje i na
nešvary, jako je kriminalita a chování
některých obyvatel zdejšího sídliště.
I tak má podle svých slov nejvíce zá-
kazníků z okolí a těm bude své služ-
by, například i bezpečné uložení kola
na zimu, nabízet i nadále.           (jam)

Startujeme do nového 
školního roku 2015 
Připojte se k nám a prožijte 
s námi konec léta!

smíchovská náplavka

pražské 
cyklo 12.9.
zvonění

www.cyklozvoneni.cz
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SERVISU LYŽÍ SE VLADISLAV NOVOTNÝ VĚNOVAL UŽ V OSMDESÁTÝCH 
LETECH, KDY VEDL SPOLEČNĚ S BRATREM LYŽAŘSKÝ ODDÍL V RUZYNI.
V ROCE 2001 UŽ JAKO OBYVATEL ZDEJŠÍHO SÍDLIŠTĚ OTEVŘEL SVOU 
PROVOZOVNU NA ROHU BOBKOVY A BRYKSOVY ULICE, KDE JE DNES 
I VÝDEJNÍ MÍSTO E-SHOPU WWW.BASESHOP.CZ.

Kamenný obchod a výdejní místo:
Bobkova 731/18
Praha 9 – Černý Most
Tel.: 605 126 910, 281 917 953
E-mail: baseshopcz@gmail.com

KONTAKT BASESHOP.CZ



kalendář akcí
Prahy 14

Klub Liduška
Zahájení činnosti klubu aktivních 

seniorů. Čekají vás tvůrčí dílny.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14,  WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ

Kurz pořádá městská část Praha 14.

PRAHA14.CHARITA.CZ, WWW.PRAHA14.CZ 

Galerie 14. Výstava potrvá do 30. 9. 2015.

Zápisy do kurzů a přivítání frekventantů.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14,  WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ

Grilovačka k zahájení školního roku. 

Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

Klub Šikulky
Korálkování, základní materiál s 

sebou, naučíme a vysvětlíme.

PIONÝR Z.S. – 93.PS ORION, WWW.93-

Klub Liduška
Zahájení činnosti klubu aktivních 

seniorů se zaměřením na práci s PC.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ

Přijďte si něco pěkného vyrobit 

s těmi nejmenšími. 

V hale bazénu Hloubětín.

SHOTOKAN, WWW.SHOTOKAN.CZ

Kavárna Maňána.
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1.9. ÚTERÝ 
10:00

2.9. 9:00

 14:00

 16:00

3.9. 15:30

 16:00  

 16:00  

4.9. PÁTEK 
9:00  

 16:00

5.9. 8:00

6.9. 19:30

7.9. 15:00

9.9. 10:00

 16:00  

 17:00

10.9. 15:00

11.9. PÁTEK 
9:00

12.9. 9:00

  10:00

  15:00

15.9. ÚTERÝ 
15:00

  19:15

16.9. 10:00 

Program pro maminky s dětmi.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ

Tubus metra Rajská zahrada 

ve směru na Černý Most.

Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

Těšíme se na vás v rodinném centru Jahůdka.

Týmy 4 + 1. Startovné 200 Kč/tým.

TJ sokol Jahodnice zve všechny na 

sousedské posezení u kytar a táboráku.

Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

Zážitkový seminář.

Pro děti dětský koutek, mnoho rozdáme.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ 



Rozvoj dovedností a schopností 

dětí, příprava na MŠ.

První hodina populárního 

cvičení. Cena: 90 Kč/ h.

REHAFIT O.P.S., WWW.REHAFIT.CZ 

 Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

Klub Šikulky
Korálkování, základní materiál s 

sebou, vše naučíme a vysvětlíme.

PIONÝR Z.S. – 93.PS ORION, WWW.93-

Ideální jako prevence proti bolesti 

pohybového aparátu.

REHAFIT O.P.S, WWW.REHAFIT.CZ 

1. poprázdninové setkání zpívánkového 

kroužku s Marií Kozákovou.

Rodinné centrum Jahůdka.

Legendární kinobus tentokrát 

v rámci festivalu Stop Zevling 

přiváží film Zejtra napořád.

STOP ZEVLING FESTIVAL, WWW.STOPZEVLING.CZ

STOP ZEVLING, WWW.STOPZEVLING.CZ 

Ukázky psích sportů, odchytů, 

ovladatelnosti a soutěže. V 10:00 sraz 

majitelů malých psích plemen.

CHARITA PRAHA 14, WWW.ZAZITMESTOJINAK.CZ

Hloubětín ožívá guerilla gardening 

workshopem, diskuzemi, bazárkem 

a hlavně všelijakými dobrotami!

14 KULTURNÍ, WWW.MLP.CZ

Vystoupí soubor MUSICA DOLCE VITA.

Kostel sv. Bartoloměje.

Vede MUDr. Věra Němečková. 

Info na wellryba.cz 

Pro více informací sledujte web 

www.praha14kulturni.cz.

 PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

Program pro maminky s dětmi.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ

Interaktivní seminář, herna pro děti otevřena.

Cestopis s Jelenem. Albánie ve 

fotografiích a vyprávění.

PESTRASPOLECNOST.CZ 

Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

Rodinné centrum Jahůdka.

Výtvarná dílna. Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

KRÁSNÁ PRAHA 14, WWW.KRASNAPRAHA14.CZ 

Nízkoprahový klub Pacific.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG 

Vede MUDr. Věra Němečková. 

Info na wellryba.cz.

Program pro maminky s dětmi.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.

PRAHA14.CHARITA.CZ 

Co vám říká vnitřní rodič? Zážitkový seminář.

 

16.9. 10:30

  17:30

17.9. 15:30

  16:00

  17:00

  17:15

18.9. PÁTEK 
9:00

  20:30

19.9. 10:00

  10:00

  14:00

20.9. 11:00

  14:00

21.9. 18:30

22.9. ÚTERÝ 
18:00

  17:00

23.9. 10:00

  10:30

  19:00

24.–25.9.

24.9. 15:30

25.9. PÁTEK 
9:00

   15:00

27.9. 15:00

28.9. 17:00

29.9. ÚTERÝ 
18:00

30.9. 10:00

   19:15
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Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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❱ Koupíme st. šperky s brilianty i bez
nich, zlaté mince, stř. nádobí a příbory,
obrazy od E. Famíry, lokomot. od Ronka
a Kreibicha, st. zbraně atd. INTERANTIK
Praha 9, Pod Pekárnami 157/3, tel.
605 829 440, 283 893 334 po 10 hod.

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

❱ Profesionální montáže kuchyní a nábyt-
ku se zárukou. kopta.truhlar@email.cz,
tel. 602 200 270.

❱ 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.

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

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

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, nezi-
skovou org. od 149 Kč/měs.
Tel. 728 991 247, www.sidlo.help.

❱ Od 2. 9. znovu lekce „Břišního pekáče“
každou středu 19.00–20.00 v TJ Kyje,
Hamerská 1307, Praha 9 – Kyje,
70 Kč/1 hodina. Cvičení je zaměřené
především na posílení břišních svalů
a navíc se zaměřujeme i na další partie
těla – záda, ruce, nohy... Přijďte vyzkou-
šet, budu se na vás těšit. Veronika Ryslo-
vá, e-mail: veronikaryslova@gmail.com,
tel.: 606 358 818.

❱ 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.

❱ Od září otevíráme pravidelné lekce Fit
cvičení – hala Hloubětín, Plechárna, TJ
Kyje! Děti i dospělí po–čt = odpol. a večer-
ní lekce = Body forming, FIT kruháč, juni-
or basic aerobik a jóga – pilates / vstupné
s permicí od 60 Kč. Aktuálně hledáme
začínající instr. aerobiku atd., příp. do-
školíme – dohoda. Bližší info – volejte:
604 279 909, vedoucí instr. Eva Mičincová.

❱ 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.

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

❱ 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.

❱ HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdrav. zaříze-
ní v blízkosti metra B Černý Most, DPP –
nadstandardní mzda, po–pá mezi 1O–13
hod. (1,5 hod.); večer mezi 19–23 hod.
(2,5–3,5 hod.); sob. 15–18.30 hod. Očko-
vání proti žloutence typu B. Kontakt:
606 823 920.

❱ Doučování Čj pro žáky ZŠ i SŠ, příprava
k maturitní zkoušce, tel.: 777 278 891.

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

Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 525, otevírací doba: po, út, čt
9.00–17.00 hod., tel.: + 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, bydlení,

zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně 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 рішенні проблем та курси чеської мови для іно-
земців безкоштовно

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
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Uzávěrka inzerce je 15. 9. 2015.

Kontakty: tel. 296 114 911
e-mail: inzerce@casopis14.cz
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „Padesátikoruna nemá tři nuly.“
Výherci: P. Dolejš, Černý Most; L. Jarošová, Hloubětín; M. Staňková, Černý Most 

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. 9. 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: Maminka běhá s Pepíčkem hodinu po pláži sem a tam. Když už nemůže, tak se udýchaná zastaví a povídá Pepíčkovi:
„Tak už si konečně vzpomeň… (dokončení v tajence)“
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CENTRUM ČERNÝ MOST5–6/9/2015  •  10–18 H

www.LEGO.cz
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