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podzim je tady a s ním i pochmurnější počasí
a kratší dny, což na náladě většinou moc ne-
přidává. Člověk se také nestačí divit, jak se
s tímto ročním obdobím někteří z nás vyrov-
návají. Třeba místopředseda vlády a ministr
financí tím, že oslavuje vznik České republiky
ve slunné Dubaji, jeho pražští straničtí kole-
gové na magistrátu zase rozhodnutím, že si
s koaličními partnery vzájemně odvolají
radní. Přitom všichni tvrdí, že se nic neděje
a koalice bez čtyř radních z jedenácti stále
výborně funguje. Asi se v duchu ptáte, zda to

má vliv na Prahu 14. Bohužel musím konstatovat, že má. Konkrétně
třeba na rozhodování hlavního města při dostavbě našeho největšího
parku U Čeňku. Místo lákavé zeleně a míst k trávení volného času či ke
sportování to tu vypadá jako brownfield. Přihlédnu-li tomu, jak „rychle“
se magistrát i přes naše urgence rozhodoval dosud, nemohu se ubránit
obavám, že se po odvolání radních a po přerozdělení jejich kompetencí
na zbývající členy Rady rozhodovací procesy o dokončení projektu ještě
zpomalí. A že nám tady o to déle zůstane měsíční planina.
Radost mám naproti tomu z toho, že vedení Prahy 14 funguje a že
se nám v měsíci říjnu podařilo otevřít kompletně revitalizovaný park
v Pilské ulici. Projekt, který jste v rámci projednávání mohli svými
nápady a názory obohacovat i vy, realizovala přímo naše městská
část. Mohu říci – a reakce prvních návštěvníků mě v tom utvrdily –,
že se park s novými prvky pro volnočasové vyžití a sport podařil.
Tímto také všem vřele doporučuji jeho návštěvu.
Těší mě nejen to, že se daří zlepšovat život v Praze 14, ale také úspě-
chy občanů, kteří naši městskou část dokážou zviditelňovat. Příkla-
dem může být příběh jedenáctiletého Sebastiana, jenž se jen shodou
náhod se svou fenkou Sendy zúčastnil mistrovství republiky austral-
ských ovčáků, a přestože mu v silné domácí a zahraniční konkurenci
padesáti soutěžících nikdo nedával velké šance, dokázal uspět a stát
se mistrem republiky! Za to mu ode mne patří uznání a samozřejmě
velká gratulace. Právě o zmiňovaných tématech – radostech, ale
i úskalích – se dočtete v listopadovém čísle Čtrnáctky. A i když v něm
recept na to, jak nejlépe zvládnout podzimní období, budete hledat
marně, přeji vám, ať je to ve zdraví a s co největší dávkou optimismu.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 11. 2015.
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EVROPSKÁ UPRCHLICKÁ KRIZE –
JEDNO Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH TÉMAT
POSLEDNÍCH MĚSÍCŮ. REZONUJE
NEJEN NA POLITICKÉ ÚROVNI, ALE
VELMI CITELNĚ HÝBÁ I DEBATOU
SPOLEČENSKOU. DISKUSE – MIMO
JINÉ I OBČANSKÁ – SE POCHOPI-
TELNĚ TÝKÁ TAKÉ PRAHY 14, KTE-
RÁ JE, STEJNĚ JAKO ŘADA JINÝCH
ČÁSTÍ METROPOLE, VÝRAZNĚ MUL-
TIKULTURNÍ. ČASOPIS ČTRNÁCTKA
ZJIŠŤOVAL, ZDA A DO JAKÉ MÍRY
OVLIVNÍ PŘÍLIV POTENCIÁLNÍCH
AZYLANTŮ ČI EKONOMICKÝCH MI-
GRANTŮ, S NÍMŽ SE TEĎ STARÝ
KONTINENT POTÝKÁ, ŽIVOT V NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Ministři vnitra států Evropské unie na
konci září schválili kvóty pro rozděle-
ní uprchlíků mezi unijními zeměmi.
Vedle představitelů Česka, jehož vlá-
da má mimo jiné za to, že lidem su-
žovaným válkou je třeba pomoci

především v jejich vlastní zemi, byli
proti také zástupci Slovenska, Ru-
munska a Maďarska. Finsko se při
hlasování zdrželo. Podle rozhodnutí
většiny evropských ministrů vnitra by
v příštích dvou letech mělo být z Řec-
ka a Itálie přemístěno 120 tisíc
uprchlých Syřanů, Iráčanů a Eritrej-
ců, u nichž je velká pravděpodobnost
na udělení azylu. Pro Česko by to pod-
le informací zveřejněných v médiích
znamenalo přijetí necelých šestnácti
stovek lidí.
„Sám jsem v České republice už pat-
náct let a moje dvě děti se narodily
tady. Ač se stále považuji za Turka
a v rodině se snažíme držet turecké
tradice a svátky, považuji Českou repu-
bliku za svůj domov,“ říká třiatřicetiletý
Tabib, který pochází z oblasti takzva-
né turecké Mezopotámie. „Česko je
země k cizincům přívětivá, většina
Turků i dalších uprchlíků ze Středního
východu ale míří do Německa nebo

Švédska, protože tam je podstatně
početnější komunita, která zasahuje
řadu rozvětvených rodinných vazeb,“
vysvětluje Tabib. 

DO NĚMECKA NEBO SKANDINÁVIE
Za pravdu mu dávají i pravidelné zprá-
vy v médiích a analýzy odborníků, ze
kterých vyplývá, že cílem většiny
uprchlíků je Německo a skandinávské
země. Česká republika je pro ně pouze
tranzitní zemí. Z dostupných zdrojů se
však nedozvíme, jaké je složení lidí mí-
řících do Evropy, tedy zda se skutečně
jedná o uprchlíky, nebo pouze o ekono-
mické migranty. Podle Františka Bra-
dáče z Oddělení sociální pomoci a pre-
vence úřadu Prahy 14 je třeba si
uvědomit rozdíl mezi ekonomickým
migrantem a uprchlíkem. „Ekonomic-
ký migrant ze své země odchází proto,
že touží po lepší životní úrovni, lepších
finančních podmínkách pro sebe a pro
své blízké. Pokud tento nemá pracovní

PRAHA 14 V ZRCADLE
UPRCHLICKÉ KRIZE

Použité snímky odkazují na různé akce, které Praha 14 každoročně spolupořádá v rámci tradičního Setkání kultur.
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Téma

povolení a je zjištěno, že do Česka při-
šel nelegálně, je posílán zpět do své
vlasti. To není nic nového, jedná se
o standardní postup. Uprchlík naproti
tomu ze své vlasti odchází, protože je
zde z toho či onoho důvodu ohrožen na
životě,“ upozorňuje Bradáč.

PRAHU 14 ZATÍM O POMOC NEŽÁDALI
Nedá se vyloučit, že se uprchlíci, kte-
ré Česko přijme a udělí jim azyl, ob-
rátí na naši městskou část s žádostí
o pomoc. „Dovedu si představit, že
Praha a potažmo možná i naše měst-
ská část bude o poskytnutí pomoci li-
dem s nárokem na azyl požádána,
nicméně zatím se tak nestalo,“ upo-
zorňuje František Bradáč.
Jeho slova potvrzuje i radní Prahy 14
Ing. Břetislav Vodák, v jehož gesci je
mimo jiné i cizinecká politika. „Za ve-
dení městské části mohu říci, že ne-
máme žádné informace o tom, že by
do Prahy, potažmo do naší městské
části, měli být umisťováni lidé s náro-
kem na azyl. O tom, že by uprchlíci
měli být ubytováváni v obcích, se pro-
zatím neuvažuje,“ říká radní Vodák.

POKLES PŘED „KRIZÍ“
Pro zajímavost: Od roku 2004 do roku
2013 se počty žadatelů o mezinárodní
ochranu, kteří přicházeli do Česka,
postupně snižovaly. Od roku 2011 byl
již meziroční pokles pouze mírný.
V pořadí zemí, odkud většina lidí žá-
dajících v Česku o azyl pocházela, do-
minovala a stále dominuje Ukrajina.
Mezi další patřily Rusko, Vietnam
a Bělorusko. „V roce 2013 klesl počet
žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR
na historické minimum. Zažádalo o ni
pouhých 707 cizinců, což bylo o 46
osob méně než v roce 2012,“ uvádí
Jarmila Marešová z Českého statis-
tického úřadu. Ve svém článku, který
zveřejnil měsíčník této instituce –

„Statistika & my“ – mimo jiné uvádí,
že spíše než zvýšená migrační vlna
syrských uprchlíků situaci v Česku
ovlivní krize na Ukrajině. 
S tím souhlasí i dnes pětačtyřicetiletý
Jurij, jehož prvním bydlištěm po od-
chodu z Ukrajiny byla právě Praha 14.
„Pro mnoho lidí, které znám ze svého
okolí, je Česko logicky první volbou
k emigraci. Kulturně i historicky jsme
si blízko a ukrajinská komunita v České
republice je poměrně velká, tedy tu
emigranti mají i relativně dobré záze-
mí. Praha je pak logickou volbou číslo
jedna s ohledem na pracovní příleži-
tosti,“ vysvětluje uprchlík z východou-
krajinského města Shyroke. 
Podle jeho slov je však i v případě
Ukrajinců těžké rozlišit, kdo do Česka
utíká před válkou a kdo sem míří za
lepším výdělkem. „Osobně si to ne-
troufám posoudit, v kontextu dnešní
takzvané uprchlické krize si ale mys-
lím, že Ukrajinci jsou na tom v poměru
těch, kteří prchají před válkou, a těch,
kteří jdou za lepším, podobně jako Sy-
řané,“ říká Jurij, který dnes žije v Pra-
ze 9 a provozuje vlastní živnost.

CIZINCŮ DNES PŘICHÁZÍ MÉNĚ 
Při pohledu do historie se dá říci, že
současný příliv cizinců do Česka,
a tedy i do Prahy 14 není zdaleka tak
vysoký, jaký byl v minulosti. Velký skok
statistici zaznamenali v letech 2008
a 2009, kdy se na migraci odrazila eko-
nomická krize. Vyšší počty cizích stát-
ních příslušníků do Česka mířily
i v době války v Jugoslávii. V Praze mo-
mentálně cizinci tvoří asi 13 procent
obyvatel, což platí i pro naši městskou
část, kde v současnosti žije zhruba
šest tisíc cizích státních příslušníků.
„Asi polovina z nich jsou Ukrajinci, ná-
sledují Vietnamci, Číňané a Rusové.
Pochopitelně zde žije také mnoho Slo-
váků,“ říká František Bradáč.
V Praze 14 je cca 75 rodin azylantů,
kteří zde dlouhodobě žijí. Z toho jen
jedna z nich obývá integrační byt
městské části, další žijí v bytech Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, případ-
ně v soukromých. „Městská část Pra-
ha 14 spolupracuje s Ministerstvem
vnitra v rámci Státního integračního
programu, jehož cílem je pomoci azy-
lantům začlenit se do většinové spo-
lečnosti. V rámci programu je podpo-
rováno 6 rodin. Zapojení do programu
přináší pokladně městské části částku
24 000 korun ročně za každou rodinu,“
vysvětluje František Bradáč.

PRAHA 14 A INTEGRACE CIZINCŮ
Naše městská část se různými způso-
by zapojuje do procesu usnadnění za-
čleňování cizinců do české společnos-
ti. Jedním z těchto způsobů je
každoroční projekt „Integrace cizinců
na MČ Praha 14“, který zahrnuje kom-
plexní integrační opatření ve spolu-
práci se základními a mateřskými
školami a partnery z neziskového sek-

Migrační vlny patří k evropské i české historii stejně neodmyslitelně jako
války, změny režimů nebo posouvání územních hranic. Společná je také často
uměle vyvolaná hysterie obyvatelstva a z ní vyplývající xenofobie vůči běžencům.
Tu zažila i dnešní Praha 14, když se v poválečných letech soustředili přeživší
Židé z polských koncentračních táborů v záchytném táboře v Hloubětíně.
Přestože šlo v drtivé většině o Židy mířící do Palestiny, budil jejich počet ve
společnosti paniku a veřejně se proklamovala rizika hygienická i bezpečnostní.
Vlaky s těmito uprchlíky provázel ozbrojený doprovod, který dohlížel na to,
aby někteří z těch, kteří přežili holocaust, náhodou nezůstali na našem území.
Totéž ostatně zažívali v Československu i ti, kteří ještě před začátkem války
prchali z politických i etnických důvodů před nacisty z Německa. Zajímavý je
pak zejména kontext mezi dnešní situací a obdivem většiny Čechů k příběhu
zachránce českých židovských dětí Nicolase Wintona. 

UPRCHLÍCI V ČESKÉ HISTORII
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Je zřejmé, že nejen
česká společnost stojí
v tomto období před
obrovskou výzvou. Če-
líme situaci, kterou
jsme nikdy nezažili. Je

pouze na nás samých, jak se s vlnou
uprchlíků dokážeme v tuto chvíli vy-
rovnat. Pevně věřím, že situaci zvlád-
neme řešit racionálně bez přehna-
ných emocí. V médiích a na internetu
se střetáváme s různými informa-
cemi, které v nás mohou vyvolávat
jisté obavy. Důležité je nepodlehnout
neopodstatněnému strachu a hyste-
rii. Musíme si uvědomit, že v první
řadě se jedná o lidi, kteří se ocitli ve
velmi tíživé situaci. Strach a projevy
negativních reakcí vůči těmto lidem
nepomohou nikomu. Ani nám, ani
jim. Mám víru v naši moderní spo-
lečnost postavenou na křesťanských
základech, že zvládne přistupovat
k člověku jako celistvé bytosti bez
předsudků a projeví dostatečnou
míru solidarity. Z neziskového sek-
toru vím, že umíme pomáhat, když
je třeba. Snažme se o to i v případě
uprchlíků.

MICHAL PRAGER – SZ

Účast v anketě byla nabídnuta 
zástupcům všech politických stran

v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

toru (NNO). Součástí projektu je výuka
českého jazyka a českých reálií pro
děti a pro dospělé s odlišným mateř-
ským jazykem, dále pomoc asistentů
pedagoga pro děti cizinců, organizace
aktivit na podporu multikulturní vý-
chovy a aktivit za účelem zlepšování
vzájemných vztahů cizinců a majoritní
společnosti a aktivit na podporu infor-
movanosti a soběstačnosti cizinců při
fungování v české společnosti.
V loňském roce se do těchto aktivit pří-
mo zapojilo 838 cizinců. Letošní projekt,
s plánovanými náklady ve výši asi 940 ti-
síc korun, probíhá za finanční podpory
Ministerstva vnitra ČR. Praha 14 se na
této částce podílí deseti procenty.

TRADICE SETKÁVÁNÍ KULTUR
Na naší městské části rovněž působí
pobočka Integračního centra Praha,
o. p. s., které zajišťuje sociální
a právní poradenství, kurzy češtiny
a další potřebné služby pro cizince.

„Mimo jiné se pak podílí také na kaž-
doroční kampani Setkání kultur,“ na-
značuje Mgr. Dana Hladíková. Toto
„setkání“ Praha 14 pořádá vždy
v dubnu. Letos se vůbec poprvé jed-
nalo o celoměsíční kampaň, v jejímž
rámci mohli zájemci ochutnat za-
hraniční jídla, seznámit se s cizími
zvyky, cizí literaturou, hudbou nebo

si prohlédnout putovní výstavu foto-
grafií zachycující nejen cizince, ale
i ostatní obyvatele naší městské části.
Ta přinesla vedle fotografií i osobní
příběhy lidí, kteří k nám přišli z růz-
ných koutů světa, z různých důvodů
a pohnutek. Společné mají jedno –
našli tady nový domov, kterého si váží.

(jam, red)

Dobrovolná pomoc po-
třebným je rozhodně na
místě. Měla by však být
soustředěna na ty nej-
slabší a nejpotřebnější,
kteří nemají ani peníze,

ani sílu na cestu do Evropy aživoří vmís-
tech válečných konfliktů. V Čechách žijí
4 % imigrantů. Průměr EU je 4,1%, což
ukazuje, že Česko není uzavřená země.
Při mnoha humanitárních akcích jsme
ukázali naši schopnost i ochotu pomoci.
Ani pod tlakem současné krize bychom
ale neměli rezignovat na svobodnou ara-
cionální diskusi, která se vytrácí. Ne-
zodpovězena zůstává řada otázek ohledně
integrace běženců i jejich uplatnění na
trhu práce. Diskusi zatím nahradily dva
protipóly. Na jedné straně dogmatici,
kteří označují každého, kdo imigranty
nevítá, za xenofoba, islamofoba azbabělce.
Na druhé straně opravdoví náckové,
jejichž šibenice (zatím papírové), výhrůžky,
žhářské útoky či nesmyslné ataky žen
všátcích jsou pro slušné občany absolutně
neakceptovatelné. Nenechme v rámci
falešné politické korektnosti působit ex-
tremisty na dosud mlčící většinu. V dů-
sledku by totiž migrační krize mohla
posílit extremistické apopulistické strany
v Evropě. Volby v Rakousku i obrat veřej-
ného mínění v Německu ukazují, že tato
úvaha není lichá. 

JOSEF KUTMON – ODS

JAK VNÍMÁTE AKTUÁLNÍ SITUACI A SPOLEČENSKOU DEBATU OHLEDNĚ UPRCHLÍKŮ 
A EKONOMICKÝCH MIGRANTŮ VE VZTAHU K PRAZE 14?

Všichni soucítíme se
syrskými rodinami ži-
jícími na územích
zmítaných občanskou
válkou. Také chápe-
me, že život v někte-

rém z utečeneckých táborů v sou-
sedních zemích je těžký. Zároveň ale
zastáváme přístup, že pomoci je po-
třeba těmto uprchlíkům před válkou
ideálně v jejich prostředí. Případně
jim pomoci na přechodnou dobu po-
skytnutím bezpečného azylu bez tr-
mácení se přes půlku Evropy, ale ne
jim ještě ztěžovat život definitivním
přestěhováním se do světa odlišné-
ho jazyka, kultury i přístupu k životu.
K otázce ekonomických migrantů
není nutné vést širší debatu, neboť
podle mezinárodního práva nemají
nárok na jakýkoliv azyl v zemích EU.
Praha 14 je známá svou multikultur-
ností, ale také svými vlastními problé-
my – zvýšená kriminalita, drogy, so-
ciálně vyloučené lokality apod. Proto
je potřeba zvážit, zda si může naše
městská část nabírat ještě další
zodpovědnost v podobě dlouhodobé
integrace uprchlíků ze zemí váleč-
ných konfliktů. V oblasti sociální
pomoci bychom měli upřednostnit
občany České republiky, kteří tuto
pomoc nejvíce potřebují.

Ing. JAN ADÁMEK – ANO
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Aktuality

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

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

SPECTRUM OBHÁJILO TITUL

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

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

NEDODĚLEK PARKU JE PŘÍSTUPNÝ

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

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

Kolektiv ZŠ Šimanovská

VÝZVA

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

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

VYHRÁLI JSME!

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

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

VIET PHAN

VIET PHAN ŽIJE V ČESKU JIŽ ŘADU
LET. PRAHU 14, KDE NAŠEL SVŮJ
DOMOV V POSLEDNÍCH DESETI 
LETECH, SI POCHVALUJE PRO 
DOBROU DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
I BLÍZKÉ SLUŽBY. AČ VYSTUDOVAL
ELEKTROTECHNIKU, DNES SE ZA-
BÝVÁ SVĚTEM FINANCÍ. O ŽIVOTĚ
VE VIETNAMU I AKTUÁLNÍCH 
TÉMATECH MIGRACE A INTEGRACE
CIZINCŮ SE VÍCE DOZVÍTE 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.

JAKÉ JSOU KOŘENY VAŠÍ RODINY
A JAK JSTE SE DOSTALI DO ČR, 
POTAŽMO PŘÍMO NA PRAHU 14?
Naše rodina, původem z Hanoje, přijela
do Čech krátce před zánikem Česko-
slovenska. Rozhodnutí bylo snadné,
neboť otec, který v Československu
v roce 1977 vystudoval školu, se roz-
hodl po krátké praxi ve Vietnamu vrátit
do Čech. Na den odjezdu z Vietnamu si
pamatuju dodnes. Ráno přijelo auto,
které nás odpoledne mělo odvézt na
letiště. Já jsem ale byl tolik natěšený,
že jsem do auta hned nasedl a čekal
v něm několik hodin, z obavy, že by na
mě zapomněli a já nestihl odlet. Po
Praze jsme se stěhovali několikrát a až
na šestý pokus to vyšlo. A od té doby,
co jsme v Praze 14, si nemůžu stěžo-
vat. Je tu veškeré sociální zázemí na
dosah ruky. Obzvláště školka a základ-
ní škola spolu s poliklinikou několik
metrů od bydliště.

ČÍM SE NYNÍ ZABÝVÁTE V PROFES-
NÍM ŽIVOTĚ A CO VÁS NEJVÍC ZAJÍ-
MÁ V RÁMCI VOLNÉHO ČASU?
V profesním životě se nyní realizuji
jako Finanční analytik pro fx-ové
a úrokové derivátové obchody v páté
největší bance v ČR. Předtím jsem
působil dva roky v poradenské firmě,
kde jsem pomáhal pojišťovnám zlep-
šovat procesy s důrazem na regula-
torní požadavky. Ve volném čase, a že
ho moc není, se zajímám o finanční
trhy a inovativní internetové techno-

logie. Nejvíce se však zrelaxuji při čet-
bě knihy, cestování, latinskoameric-
kém tanci nebo při plavání.

V PRAZE 14 FUNGUJE VEDLE 
VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI HNED
NĚKOLIK CIZINECKÝCH KOMUNIT...
JAK VNÍMÁTE TOTO VZÁJEMNÉ,
ŘEKNĚME KLULTURNĚ SPOLEČEN-
SKÉ PŮSOBENÍ?
Specifikem hustě zabydlených oblastí
s různorodými komunitami je obecně
anonymita, kdy rodiny stejné národ-
nosti žijí segregovaně od ostaních ko-
munit. To však nebrání jejich společ-
né interakci navzájem. Praha 14 je
důkazem, že cizinecké komunity se
mohou vhodně doplňovat s tou větši-
novou. Člověk si například cestou
z metra může dát pizzu v italském
bistru, nakoupit ve vietnamské ve-
čerce a k tomu si přikoupit dobroty
z obchodu s ruskými specialitami.

JAK VNÍMÁTE SOUČASNÉ NÁLADY
VE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI
S TÍM, CO MÉDIA OZNAČUJÍ JAKO
MIGRAČNÍ KRIZI?
Migrační krize je v poslední době hor-
kým tématem pro vášnivé debaty. Sám
to pozoruji ve svém okolí. Já jsem
však zdrženlivý, protože aby si člověk
udělal ucelený obrázek o skutečnosti,
musí si nejdříve ověřit fakta, která
nám média předkládají, a to z více
zdrojů. Existují dva polaritní tábory ve
společnosti. Ti, kteří hodně cestují
a mají osobní zkušenost s jinými ná-
rodnostmi na Blízkém východě a s ži-
votem v kosmopolitní společnosti, a ti,
kteří zkušenost nemají a vývoj sledují
zpoza obrazovky televize. V ČR totiž
nelegální imigranty běžně na ulici ne-
potkáte a nemáte možnost k někomu
přijít a zeptat se na jeho osobní pří-
běh. Například ve Frankfurtu je na-
opak obrázek, kdy lidé nocují ve spa-
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Rozhovor

cáku na frekventovaných luxusních
nákupních třídách, každodenní reali-
tou. A tam jsem nezpozoroval, že by
docházelo ke konfliktním situacím.

JE PODLE VÁS STRACH EVROPANŮ
Z PŘÍCHODU JINÝCH KULTUR
OPRÁVNĚNÝ, NEBO JDE SPÍŠE
O HYSTERII „OKOŘENĚNOU“ 
TROCHOU TÉ XENOFOBIE? 
Je přirozenou lidskou vlastností, že si
člověk své dojmy vytváří na základě
dostupných informací a předpokladu,
že se historie sama opakuje, učí se
z chyb. Už v desátém století byzant-
ský císař Konstantin VII. prohlásil
něco ve smyslu, že „každý národ má
jiné zvyky, vnímání práva a životní
hodnoty“. A tyto základní premisy by
měly být přirozeně rozvíjeny a udržo-
vány v rámci homogenní populace
sdílející společné hranice, jazyk a ná-
boženství. Naopak protijdoucí názory
a hodnoty přinášejí tření a nesváry,
které neumožňují vzájemnou integra-
ci. Harmonie vychází z homogenity,
a nikoliv z diverzity. Neboli jinak, fyzi-
kálně řečeno, platí rovnice diverzita +
blízkost = tření (jsem vystudovaný
elektrotechnik).
Zda je tento výrok pravdivý i tisíc let
potom, se ukáže s dalším vývojem si-
tuace. Vycházím-li z rovnice výše
a z faktu, že budou platit kvóty dané
EU, pak jedinou možností, jak zabrá-
nit „tření“, je, aby obě strany měly
zájem aktivně se podílet na integraci
a homogenizaci, tedy přijmout zá-
kladní hodnoty a právní vnímaní vět-
šinové populace.

SETKAL JSTE SE VY OSOBNĚ NĚKDY
S PROJEVY RASISMU?
S rasismem jsem se v dětství setkal
naštěstí jen ve slovní formě, tehdy bylo
spíše nevýhodou mít dobrý prospěch
ve škole nebo mít jinak šikmé oči. Teď
se s tím prakticky nesetkávám, a když
na mě někdo na ulici promluví, pak jen
v angličtině.

JAK VY OSOBNĚ VNÍMÁTE ONU ČAS-
TO DISKUTOVANOU HRANICI MEZI
„ÚTĚKEM PŘED VÁLKOU A PRONÁ-
SLEDOVÁNÍM“ A ČASTO ZMIŇOVA-
NOU EKONOMICKOU MIGRACÍ?
Hranice je myslím pevně definována
Organizací spojených národů. Zde není
moc o čem diskutovat. Před válkou je
možné se schovat v nejbližší zemi
sousedící s válečnou zónou, kde lze
v případě zájmu o život v jiné zemi, než
té sousedící, požádat o azyl na místním

velvyslanectví cílové země. Odpovědné
úřady v každé zemi by měly mít svo-
bodnou vůli rozhodovat u každé žá-
dosti, kde je ta hranice, na základě
ekonomicko-sociálních benefitů, které
každý žadatel přinese. Když se hlásím
do nového zaměstnání, tak si taky ne-
pokládám jako první otázku, kolik do-
stanu, ale jakou přidanou hodnotu
můžu přinést zaměstnavateli.

ZMĚNIL SE NĚJAK POSTOJ VAŠICH
PŘÁTEL NEBO LIDÍ Z VAŠEHO OKOLÍ
VŮČI VAŠÍ RODINĚ V SOUVISLOSTI
S MÉDII PŘETŘÁSANÝM PŘÍLIVEM
UPRCHLÍKŮ?
Žádnou změnu nepozoruji. Ale to je
dané tím, že se uprchlíci nejsou z vý-
chodoasijských zemí.

CÍTÍTE SE V ČESKU, POTAŽMO
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI JAKO
DOMA? JAK SE VÁM TADY ŽIJE?
Cítím se doma všude, kde mám poblíž
své rodinné blízké. Je to o tom, jak si
domov vytvoříte, a ne kde. V Praze 14
žiju skoro 10 let a měnit bydliště v blíz-
ké době nehodlám. Je tu klid, dostup-
ná doprava a veškeré sociální zázemí.

POKUD VÍM, PATŘÍTE MEZI AKTIVNÍ
OBČANY, KTERÝM NENÍ LHOSTEJ-
NÉ, CO SE DĚJE V JEJICH OKOLÍ...
MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
V JAKÝCH OBLASTECH BYSTE SE
RÁD ANGAŽOVAL, CO BYSTE RÁD
ZMĚNIL A CO VÁM NAOPAK NA
FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI V PRA-
ZE 14 VYHOVUJE?
Ještě za dob studií v roce 2007 jsem
aktivně participoval na akcích jedno-
ho občanského sdružení přátel Viet-
namu, které tehdy mělo za cíl vnést
do povědomí občanů Prahy více infor-
mací o vietnamské kultuře, zvycích,
jídle a podobně. Formou kulturních
akcí se nám podařilo Pražanům
předvést třeba to, že i z věcí nakoupe-
ných v Sapě lze vyrobit kreativní
a hravé modely oblečení, že klasická
vietnamská lidová píseň může znít
melodicky nebo že vietnamské jídlo
není jenom o závitcích.
Dnes je vietnamská komunita natolik
integrovaná, že se tyto akce dějí s že-
leznou pravidelností a jsou obvyklým
koloritem programu kulturních akcí
Prahy. Není již tolik potřeba propago-
vat vietnamskou kulturu jako kdysi.
Pokud ale z lokální komunity vzejde
jakákoliv potřeba a bude poptávka po
někom, kdo potřebu posune dopředu,
pak se výzvě nebráním.

MÁ PODLE VÁS VIETNAMSKÁ KOMU-
NITA V ČESKU, RESPEKTIVE PŘÍMO
V PRAZE ZÁJEM SE VÍCE OTEVÍRAT
MAJORITĚ, NEBO FUNGUJE JAKO
NĚKTERÉ DALŠÍ SPÍŠE UZAVŘENĚ?
Pravdu vidím někde mezi. Na jedné
straně je určitá uzavřenost – tedy to,
že se stýkáme jen v okruhu rodiny
a nejbližších přátel a jen zřídka k sobě
zveme cizí návštěvy. Na druhé straně
můžeme pozorovat zvyšující se trend
kulturně gastronomických akcí zamě-
řených na Vietnam, z něhož vyplývá, že
v některých kulturních aspektech se
otevíráme více než kdy předtím.

JAKÝ VNÍMÁTE NEJVĚTŠÍ ROZDÍL
MEZI ŽIVOTEM V ČESKU A VE VIET-
NAMU? JAKÝ MÁ PODLE VÁS SOU-
ČASNÁ GENERACE VIETNAMCŮ NA-
ROZENÝCH TADY VZTAH K TRADICÍM
A KULTUŘE ZEMĚ SVÝCH RODIČŮ
A PRARODIČŮ? 
Nemohu moc porovnávat, ale z krát-
kých pobytů ve Vietnamu jsem si odnesl
tři věci. Zaprvé: v Hanoji není tolik místo
pro uspěchanost, nikdo se za ničím ne-
honí. Zadruhé: je tam hodně rušný noč-
ní život. Když to přeženu, tak zatímco
v Česku skoro všichni tráví večery doma
nebo v hospodě, v Hanoji denně vyrážejí
celé rodiny do ulic, třeba na karaoke.
A zatřetí: ve Vietnamu je jiná mentalita.
Zatímco zde je zvykem říkat věci na ro-
vinu a bez obalu – samozřejmě v rámci
společenských konvencí –, ve Vietnamu
se musí vše podat diplomaticky tak,
abyste nikoho neurazil. Naučit se číst
mezi řádky trvá pár let.
Generační vývoj pozoruji z první ruky.
Tak například můj mladší bratr raději
mluví česky než vietnamsky a chutná
mu víc české jídlo než to vietnamské.
V kulturním směru odeznívá zájem
o vietnamské kořeny. Rodinné tradice
ale zůstávají silným základem, který
se jen tak nezmění. V konečném dů-
sledku je to jenom o výchově
a o tom, v jakém prostředí dnešní ge-
nerace vyrůstá.                                (jam)

Od roku 1993 žije
v České republice,
kde prošel celým
vzdělávacím sy-
stémem. Po studiu

gymnázia na Proseku absolvoval
Fakultu elektrotechniky ČVUT, poté
se 2 roky věnoval energetice.
Po praxi v poradenské společnosti
Accenture se stal finančním analy-
tikem v Reiffeisenbank.

VIET PHAN (*1986 V HANOJI)
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Okénko policie

OPILÉHO ŘIDIČE PROZRADILA POMALÁ JÍZDA

VANDALISMUS NA HŘBITOVECH! JAK MU ČELIT?

Dne 19. 9. 2015 v době okolo třetí hodiny
ráno prováděla hlídka z Místního od-
dělení policie Kyje běžnou, hlídkovou
činnost ve svém služebním obvodu. Při
této činnosti si v ul. Chlumecká povšimla
motorového vozidla, jehož řidič ihned
připoutal jejich pozornost z důvodu své
velmi pomalé a opatrné jízdy. Na základě
této skutečnosti se policisté rozhodli vo-
zidlo zastavit a provést kontrolu. Při pro-
váděné kontrole vozidla a při komunikaci

s řidičem hlídka cítila alkohol.
Z tohoto důvodu byla u jednatři-
cetiletého řidiče z Prahy–východ,
provedena dechová zkouška na

alkohol, s výsledkem 1,63 promile
alkoholu v dechu. Z tohoto důvodu poli-
cisté řidiče na místě zadrželi a posléze
převezli na služebnu Místního oddělení
policie Kyje, kde s ním byly provedeny
veškeré procesní úkony. Muž se mimo
jiné podrobil i lékařské prohlídce spojené

s odběrem krve. Policejní inspektor
ještě téhož dne sdělil řidiči podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Trestní řízení proběhne ve zkrá-
ceném přípravném řízení, kdy v případě
uznání viny hrozí řidiči trest odnětí svo-
body v délce jednoho roku, dále peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

npor. Bc. Marek Svoboda,
zástupce vedoucího oddělení PČR

MO Kyje  

SEBEOBRANA PRO SENIORY ZDARMA!
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NABÍZÍ
BEZPLATNÝ KURZ SEBEOBRANY
PRO SENIORY POŘÁDANÝ POD 
PATRONÁTEM MČ PRAHA 14.

Využijte možnosti bezplatně nahléd-
nout do tajů ryze praktické techniky
Krav Maga, která tvoří účinný systém
sebeobrany vhodný pro všechny vě-
kové kategorie. Kurz je speciálně při-
praven pro seniory a vedle samotných

chvatů a dalších technik obrany se
soustředí i na zachování klidu a roz-
vahy v krizových situacích, posilování
rovnováhy těla, efektivní způsoby při-
volání pomoci a v neposlední řadě také
na schopnost obrany prostřednictvím
běžně dostupných předmětů a před-
mětů denní potřeby.
• každou středu od 15 do 16.30 hodin
• v prostorách TJ Sokol Jahodnice
• celkem proběhne 8 lekcí

PODMÍNKY K ÚČASTI:
• trvalé bydliště na Praze 14
• věk nad 65 let
Spojení: Autobusem č. 109, 110, 263
a 296 do zastávky Jahodnice a poté
150 m pěšky (adresa: Bezdrevská 26).
Pro více informací a přihlášení na kurz
kontaktujte koordinátorku projektu,
Mgr. Kristýnu Štaffovou, kristyna.staf-
fova@praha14.cz, tel. 281 005 450.

(red)

Vandalismus ani krádeže není bohužel
možné vymýtit, ale preventivně je mož-
né jim předcházet. Ve vlastním zájmu
by proto lidé měli především dbát na
svůj majetek a neponechávat ho bez
dozoru, jak se stalo v následujícím pří-
padě. Postarší dáma si odložila kabel-
ku na hrob a šla vyhodit smetí do kon-

tejneru. Její lehkomyslnosti okamžitě
využil zloděj, kabelku ženě odcizil a za-
čal s ní utíkat. Jen díky všímavým
svědkům byl nakonec zadržen a pře-
dán do rukou policie.
A právě proto, aby se podobné případy
nemnožily jako houby po dešti, kon-
trolují strážníci Městské policie Praha

hřbitovy a blízké okolí, a to nejen v ob-
dobí Dušiček, ale průběžně po celý
rok. Ale i přesto, že uniformy působí
dostatečně preventivně, hlavní díl od-
povědnosti za vlastní majetek zůstává
na samotných návštěvnících hřbitova.

NĚKOLIK RAD, JAK SE CHOVAT
A CO NEDĚLAT: 
• nikdy nechoďte na hřbitov sami
• nenavštěvujte hřbitovy krátce po ote-
vření a krátce před uzavřením objektu
• nezůstávejte sami v odlehlých čás-
tech rozsáhlejších hřbitovů
• buďte všímaví ke svému okolí
• pokud se na hřbitově děje něco po-
dezřelého, okamžitě to nahlaste
strážníkům či policistům

DALŠÍ KROKY, JAK ZMÍRNIT DOPAD
PŘÍPADNÉHO VANDALISMU:
• nafotit a pojistit hrob
• zvážit umístění měděných a mosazných
prvků, které lákají; raději využít plastu,
který již dnes dokonale imituje ušlech-
tilé kovy
• o pietní místo se starat a nedovolit,
aby působilo dojmem, že je opuštěné,
a je tedy možnost si věci „odnést“  

MP Praha 14

VANDALISMUS, ALE I PŘÍPADY KRÁDEŽÍ A PŘEPADENÍ ŘEŠÍ NA PIETNÍCH MÍS-
TECH STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE. ZVLÁŠTĚ PO FYZICKÉM ATAKU SE PŘE-
PADENÁ OSOBA JEN POMALU DOSTÁVÁ DO PŮVODNÍ PSYCHICKÉ POHODY,
KTERÁ VĚTŠINOU JIŽ NIKDY NENÍ STOPROCENTNÍ. LZE TOMU ZABRÁNIT?
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Doprava

PRAHA 14 PROTI RŮSTU DOPRAVY V HLOUBĚTÍNĚ
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (TSK)
PŘEDLOŽILA NÁVRH, JAK VYŘEŠIT
SOUČASNOU A ZEJMÉNA BUDOUCÍ
DOPRAVNÍ SITUACI V ULICI 
PRŮMYSLOVÁ, KDE SE UŽ TEĎ
ČASTO TVOŘÍ KOLONY A KDE 
SILNÝ AUTOMOBILOVÝ PROVOZ
TRÁPÍ MÍSTNÍ OBYVATELE.

Navrhuje zahloubit křižovatky Průmys-
lové s Poděbradskou a Kbelské s Kolbe-
novou tak, aby auta v severojižním směru
jezdila pod zemí. Záměr se nelíbí jak zá-
stupcům Prahy 19, tak představitelům
naší městské části. Obě radnice sepsaly
řadu připomínek, které předložily jako
součást zjišťovacího řízení pro studii
o vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

ODŘÍZNUTÍ CYKLISTÉ I CHODCI 
„Navržené řešení tvoří prostorovou bari-
éru a naprosto znemožňuje příčnou pro-
pustnost přilehlým územím přes ulici
Kbelskou v úseku mezi navrhovanými mi-
moúrovňovými křižovatkami, a to jak pro
pěší, tak pro cyklisty,“ uvedla Praha 14
jako jeden z hlavních protiargumentů. Co

to znamená? Křižovatku, která bude jen
částečně zahloubená, ale ne celá v tunelu,
pěší ani cyklisté nebudou moci překonat,
což se týká i nájezdových a výjezdových
ramp, jež mají v místě rovněž vzniknout.
V připomínkách je zdůrazněno, že je třeba
zachovat podchod pod Průmyslovou, kudy
vede cyklostezka A26 propojující sídliště
Černý Most s centrem města.

NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ NEPOMŮŽE
„Zásadně nesouhlasíme s náhradním
vedením městského okruhu přes Kbel-
skou a Průmyslovou, což je hlavním
důvodem přípravy mimoúrovňových
křižovatek v Hloubětíně. Toto řešení by
do městské části přivedlo další deseti-
tisíce aut a pro místní obyvatele by bylo
velkou zátěží jak z hlediska prostup-
nosti území, tak z důvodu dalšího zhor-
šení ovzduší a zvýšení hlučnosti. Týkalo
by se to nejen Hloubětína, ale i dalších
lokalit Prahy 14, kam by se auta z Prů-
myslové přelila. Požadujeme tedy, aby
magistrát pokračoval v přípravě pů-
vodní tunelové varianty městského
okruhu,“ říká místostarostka Ing. Ilona
Picková, která má ve své gesci mimo

jiné také dopravu v městské části.
Zdůrazňuje, že dlouhodobým cílem
Prahy 14 je naopak dostat auta z Hlou-
bětína pryč, na vzdálenější okruh – tedy
na Vysočanskou radiálu.

DALŠÍ AUTA PŘIVEDE BLANKA 
Důvodem, proč TSK záměr předkládá,
je především nutnost přijmout opatření,
která vyřeší předpokládaný nárůst do-
pravy související s  otevřením tunelu
Blanka. Zatímco loni místem projíždělo
asi 41 tisíc aut denně, po zvýšení kapa-
city křižovatek se podle dokumentu TSK
dá očekávat zvýšení až na téměř 60 tisíc
aut denně. „Dopravní model předpo-
kládá navýšení dopravy v  řešeném
území. Důvodem jsou zejména rozvojové
počiny v prostoru Prahy 9, změny atrak-
tivity tras v souvislosti se zprovozněním
tunelu Blanka a  předpokladu dalšího
navýšení objemů automobilové do-
pravy v následujících letech,“ stojí v do-
kumentu. Podrobný seznam připomí-
nek, které k  záměru schválila Rada
městské části Praha 14, je možné nalézt
jako přílohu usnesení z 25. května 2015
na www.praha14.cz. (red)
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ 
INFO@KDKYJE.CZ

Tradiční folková jihočeská kapela vám v listopadu zahraje 
poslední předvánoční koncert v KD Kyje. 
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ. AKCE 5+1.

TOP KONCERT

Žalman a spol
25/11 19:00
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Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně, a víte, že pro to dokážete něco udělat?
Pokud máte potřebné předpoklady, neváhejte a využijte jedinečnou šanci stát
se strážníkem v Praze 14! Žádosti adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14,
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“
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Zprávy

NÁMĚSTÍ ZDENKY BRAUNEROVÉ ČEKÁ PROMĚNA
DALŠÍ Z VEŘEJNÝCH PLOCH V HOS-
TAVICÍCH SE JIŽ NA JAŘE PŘÍŠTÍHO
ROKU ZAČNE MĚNIT K LEPŠÍMU.
PLÁNOVANÉ REVITALIZACI NÁMĚSTÍ
ZDENKY BRAUNEROVÉ PŘEDCHÁ-
ZELA DISKUSE S MÍSTNÍMI OBČANY
I VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ.

Obyvatelé Hostavic se mohou v do-
hledné době těšit na další novou plo-
chu pro volný čas a relaxaci ve své
čtvrti. Stejně jako v předchozích pří-
padech, kdy šlo o revitalizaci parku
v Pilské nebo o úpravu parku Vidlák,
se i do diskuse o budoucí podobě
a funkci náměstí Zdenky Braunerové
zapojili místní občané.
Samotnému veřejnému projednání, na
kterém se na konci září sešli zástupci

MČ Praha 14, antropologové a několik
desítek místních občanů, předcházely
dvě diskuse. Jejich cílem bylo nalezení
kompromisu mezi zastánci a odpůrci
výstavby multifunkčního sportoviště
na zmíněném náměstí. To se nakonec
podařilo i díky otevření parku v Pilské,
který v docházkové vzdálenosti nabízí

vedle univerzálního sportoviště i dět-
ské hřiště a další volnočasové prvky. 
Řešila se tak především bezpečná
cesta právě mezi náměstím Z. Brau-
nerové a parkem v Pilské. 
Samotné veřejné projednání se neslo
v příjemné atmosféře. Občané se sou-
středili především na praktické pod-
něty, mezi něž patřilo třeba zajištění
údržby travnatého hřiště, na které by
se místní mohli do budoucna podílet.
Diskutovalo se také o bezpečnosti dětí,
jež budou hřiště využívat. 
Způsobem, jak ji zajistit, se budou za-
bývat odborníci z dopravní komise
MČ Praha 14. Z debaty zároveň vyply-
nula i možnost umístit v době svátků na
náměstí Z. Braunerové vánoční strom.

(jam)
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
V sobotu 7. listopadu 2015 ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín

V sobotu 7. 11. se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín turnaj ve stolním tenisu O pohár starosty
MČ Praha 14 pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 40. místa žebříčku mužů, ženy bez
omezení. Prezence 8.30–8.50 hodin, začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 50 Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.
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VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 4. listopadu 2015 v 17.00 hodin v Galerii 14

Ve středu 4. 11. 2015 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hodin zahájena výstava obrazů Jarmily
Králové. Výstava potrvá do 26. listopadu a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 11. listopadu 2015  od 18.30 hodin v Galerii 14 na Černém Mostě

Ve středu 11. 11. od 18.30 hodin se koná v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most, koncert komorní hudby.
Vystoupí Dvořákovo klavírní kvarteto. Na programu jsou díla W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Vstup volný.
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ADVENTNÍ KONCERT
Ve středu 9. prosince 2015 od 18.30 hodin v Galerii 14 na Černém Mostě

Ve středu 9. 12. se uskuteční v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, od 18.30 hodin adventní koncert. 
Vystoupí Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. Vstup volný.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 5. prosince 2015 od 11.00 a od 14.00 hodin v KD Kyje

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 5. 12. ve dvou stejných představeních
od 11.00 a 14.00 hodin v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47. Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert
dětem nadílku. Předprodej vstupenek bude 23. 11., 25. 11., 30. 11. a 2. 12. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1072, 5. patro, č. dveří 503a a 506. Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Sponzorem je Coca-Cola.

TIPY NA PROSINEC
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Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
VOLNÉ VENČENÍ PSŮ

Venčení psů je kontroverzní téma,
které často rozděluje obyvatele naší
městské části na dva nesmiřitelné
tábory. Právě proto považujeme za
nutné toto téma otevřeně projednat
s veřejností a nadefinovat taková pra-
vidla, která umožní co nejlepší souži-
tí „pejskařů“ a ostatních. My, jako
opoziční klub ANO 2011, bychom
chtěli přispět k zlepšení situace ales-
poň informováním veřejnosti o aktu-
álním stavu. 
Na území Prahy 14 je přihlášeno
2500 psů a jejich majitelé za ně odvá-
dějí do městské pokladny poplatky
cca. 2 mil. Kč/rok (1500 Kč/rok, po-
kud žije v bytě, 600 Kč v rodinném
domě a 200 Kč majitelé důchodci).
Pes je společníkem mnoha osamě-
lých lidí nebo jen kamarádem rodiny
a v dnešní době je již samozřejmým
spoluobyvatelem měst. Pes potřebu-
je pohyb a venčení. Ostatní občané
ale nechtějí být psy ohrožováni a ne-
chtějí na ulici potkávat psí výkaly,
a proto je toto téma stále aktuální
i na úrovni celé Prahy. 
Dne 30. 6. 2015 tak odsouhlasila
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1619
záměr vydat vyhlášku  „O stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území hlavního měs-
ta Prahy“. Každá městská část měla
možnost definovat jednotlivé typy
ploch dle lokálních potřeb a seznam
těchto ploch bylo nutno zaslat na
magistrát do 30. 8. 2015.
24. 8. Rada MČ Praha 14 rozhodla, že
stanovisko za naši městkou část
bude: „Rada nesouhlasí s návrhem
vyhlášky a současnou právní úpravu
považuje za vyhovující.“
Teprve 14. 9. byl Radou MČ Praha 14
předložen na komisi územního roz-
voje a životního prostředí pouze pro
informaci text odpovědi pro magis-
trát. Návrh tak nebyl nijak konzulto-
ván s kynologickou veřejností a ani
o něm radnice nijak nekomunikovala
na webových stránkách. 
V tuto chvíli to vypadá, že většina měst-
ských částí zaslala na magistrát ob-
dobně negativní stanovisko, které však
není nikterak závazné. Pokud by tedy
byla vyhláška i přesto magistrátem vy-
dána, budou území určená pro volný

pohyb psů v dostatečném množství, ve-
likosti a docházkové vzdálenosti? Bu-
dou skutečně odpovídat zákonu na
ochranu zvířat proti týrání? Nebudeme
muset denně chodit na procházku se
psem několik kilometrů na vymezené
plochy nebo do více benevolentní MČ?
Z důvodu nedostatku prostoru pokra-
čování sloupku v příštím čísle.

Zastupitelský klub ANO

(ANO) NESOUHLASÍME
Takto začíná anketní odpověď zastupi-
tele za ANO na otázku, zda souhlasí
s privatizací. Je to názor, na který má
každý právo a který by měl každý re-
spektovat. Zbytek článku bohužel při-
pomíná spíše šíření poplašné zprávy
a obsahuje několik lží, kvůli nimž jsem
se rozhodl reagovat.
Zmínka o tom, že není regulace nájem-
ného, jasně ukazuje, kterým směrem
by se vydali zastupitelé ANO pro vylep-
šení rozpočtu, jenž je podle nich „chu-
dý“. Nevím, zda informace o 67 mili-
onech čistého příjmu je úmyslně šířená
lež, ale každý, kdo ví, jaký rozdíl je mezi
hrubým a čistým příjmem, se může po-
dívat do rozpočtu a takový nesmysl by
nemohl vypustit na veřejnost. Z 67 mili-
onů vybraných na nájmu se naprostá
většina vrací zpátky do bytového fondu
v opravách, revizích a investicích. O ži-
votnosti 80–100 let bychom mohli také
dlouho polemizovat, ale důležité je spí-
še to, jakou životnost mají jednotlivé
části domů a zda se o ně v jednotlivých
případech dokáží případní noví vlastníci
„postarat“ lépe než obec, která musí
své priority rozdělovat mezi tolik domů.
Informace o nastěhování kohokoli do
zprivatizovaných domů je už jen straše-
ní. Při uvolnění bytů v domech, které
jsou již ve vlastnictví SVJ, se tyto byty
prodávají elektronickou dražbou novým
vlastníkům. Pokud by ANO ovládlo rad-
nici, máme se všichni zřejmě na co tě-
šit. Zvyšování nájmu, stěhování „koho-
koli“ kamkoli, pokusy o zadlužování
v řádech desítek až stovek milionů na
zateplení a další podobné nápady by
jistě přišly s možností prostě to udělat.
Jak by vypadalo fungování radnice
s ANO v koalici, je vidět naprosto
krásně na Magistrátu HMP.

Jiří Zajac, ODS

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
Ať už sportujete nebo ne, určitě víte,
kde je v Hloubětíně plavecký bazén
i tenisové kurty vedle něj. Pokud ale
nejste velký fanda nebo hráč, kolik
toho víte o našem nenápadném teni-
sovém „patriotovi“?
Když před zhruba 20 lety pan Stani-
slav Vyoral, majitel České tenisové
školy, podepsal nájemní smlouvu na
pronájem dvou venkovních tenisových
kurtů, tehdy ještě s antukovým povr-
chem, možná šlo jen o sentimentální
pohnutku místního souseda. Co taky
chcete vymyslet se dvěma kurty bez
možnosti rozšíření, zčásti schovanými
mezi bazénem a areálem Staré hos-
pody?! S ironickým úsměvem na tváři
si člověk pomyslí „nic“. A přece by-
chom se tak hluboce zmýlili.
Byly to právě kurty České tenisové
školy, které mezi prvními v okolí vymě-
nily antuku za umělý povrch. Právě zde
byla postavena široko daleko první na-
fukovací hala a nabídla možnost i zim-
ního hraní. A od letošního roku se tyto
kurty pyšní novým, profesionálním ko-
bercovým povrchem, který se kvalitou
rovná povrchům, na nichž se hrají
vrcholové tenisové soutěže ATP a WTA.
A co přesně Česká tenisová škola
v Hloubětíně nabízí? Od tenisové vý-
uky dětí i dospělých, pronájmů kurtů,
pořádání turnajů, tenisových táborů
pro děti a campů pro dospělé až nově
po pozvání na „tenisový ples“ – dá se
říct, že všechno. Oněmi dvěma teniso-
vými kurty prošly tisíce hráčů, zdaleka
ne pouze z Prahy 14, z nichž někteří
našli své místo i v profesionálním te-
nise, a zmiňovaný tenisový ples, který
je VIP akcí právě pro klienty České te-
nisové školy, pak osobně považuji za
dokonalou třešničku na dortu. 
Před panem Vyoralem upřímně sme-
kám a jeho práci považuji za ukázku
toho, jak dělat věci víc než dobře. Vše,
co vybudoval, vybudoval na dvou zdán-
livě nepoužitelných kurtech, a všem
tak ukázal, že dáte-li do práce kus
srdce, můžete začít opravdu kouzlit.
V našem 31členném zastupitelstvu
máme s kolegou Froňkem také pouze
dva mandáty. Nedovolím si nás srovná-
vat s prací pana Vyorala, ale věřte, že
o to „kouzlení“ se už rok pokoušíme.

Soňa Tománková, KA14
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Zeleň

PARK PILSKÁ OTEVŘEN VEŘEJNOSTI
ZA VELKÉ POZORNOSTI OBYVATEL
Z HOSTAVIC I DALŠÍCH ČÁSTÍ
PRAHY 14 SE ZAČÁTKEM ŘÍJNA
VEŘEJNOSTI OTEVŘEL
KOMPLETNĚ REVITALIZOVANÝ
PARK V PILSKÉ ULICI. „ZAHRADU“
OKOLO HOSTAVICKÉHO ZÁMEČKU
OŽIVILA ŘADA NOVÝCH PRVKŮ, 
DO BUDOUCNA BY TU PAK MĚLO
VYRŮST I KOMUNITNÍ ZÁZEMÍ.

Navzdory pochmurnému počasí se na
slavnostním otevření nově upraveného
parku sešly desítky lidí z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Využili tak mož-
nosti komentované prohlídky parku,
jíž se spolu se zástupci radnice MČ
Praha 14 zúčastnil i architekt David
Damaška, který je autorem architek-
tonického řešení revitalizace.
„Jsem rád, že se nám v takřka re-
kordním čase podařilo dospět od pr-
votního projednávání revitalizace
s občany přes projekt až k realizaci
úprav,“ prohlásil starosta Prahy 14
Bc. Radek Vondra. Poté osobně po-
děkoval zaměstnankyním úřadu,
které se o proměnu území nejvíce za-
sloužily, a společně s nimi slavnostně
přestřihl pásku.

PROCHÁZKA S ARCHITEKTEM
Po tomto úvodním slově se přítomní
návštěvníci mohli volně pustit do pro-
hlídky nové hostavické relaxační zóny.
Většina jich využila možnosti projít park
ve skupině s architektem Damaškou,
který blíže popisoval jednotlivé realizo-
vané prvky v parku a přiblížil i jeho další
rozvoj. Vedle dětského hřiště, nových
unikátně pojatých laviček, víceúčelového
sportoviště pro míčové hry nebo zázemí
pro venkovní posilování tu totiž radnice

plánuje vybudovat i komunitní kavárnu.
„Plánovaná kavárna by neměla být jen
podnikem pro posezení, ale především
zázemím pro komunitní aktivity a správu
parku a sportoviště,“ vysvětlil přítom-
ným architekt Damaška.

NOVÉ CESTY, LAVIČKY I PÍTKO
Zatímco skupina procházela jednotlivá
stanoviště, děti ihned vyrazily vyzkou-
šet hřiště, ale například i nové pítko
u designového posezení v zadní části
parku. Rodiče s kočárky zase prochá-
zeli po nových cestách a těšili se ze
stále barevnější škály zdejšího po-
rostu. Po návratu k hlavnímu vstupu

do parku, kde slavnostní otevření za-
čínalo, pak mohli zájemci nad plány
chystané kavárny diskutovat o její bu-
doucí náplni. „Určitě budeme rádi, když
tu vedle klasické kavárny bude i nějaký
program a když tu jako místní budeme
moci sami pořádat různé akce, jako
například turnaje nebo oslavy,“ zaznělo
v diskusi z řad místních obyvatel. Padly
i návrhy, že by v rámci kavárny mohl
vzniknout minipivovar nebo další „vy-
chytávky“. Všechny podněty byly za-
psány a bude se o nich dále diskutovat.
Už nyní je ale možné říci, že zdejší lidé
budou mít na budoucí náplni komunitní
kavárny v Pilské hlavní slovo.

(jam) 

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

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

PODZIMNÍ SLEVA
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Nenechte si ujít dva páry
multifokálních skel VARILUX za cenu 

jednoho nebo vybraných skel pro děti.

AKCEV OPTIK
HELENA MATUŠKOVÁ

Brýle navíc se hodí!

Více informací na www.optikmatuskova.cz

Těšíme se na Vás!
Dům služeb Hloubětín
Poděbradská 489/116

Praha 9
 T: 736 752 757

Poliklinika Černý Most
Gen. Janouška 902

Praha 9
 T: 736 752 755    
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Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz www.teka.com

äö& Üâáà|~öÄÇ• áàçÄ
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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TRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ V MŠ PACULOVA
BYLO KRÁSNÉ SLUNEČNÉ
ODPOLEDNE A V NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLE PACULOVA 1115 PROBĚHLA
OSLAVA „DÝŇOVÁNÍ“, KTERÁ SE
STALA JIŽ TRADICÍ.

Na této akci se vždy scházíme s dětmi
i jejich rodiči a společně na terase naší
MŠ vyřezáváme a zdobíme dýně. Nejedná
se o klasickou oslavou Halloweenu,
ovšem o loučení s létem a vítání nad-
cházejících podzimních dnů, k čemuž

krásné barevné dýně nepochybně pa-
tří. Děti i rodiče si slavnost „Dlabání
dýní“ užili, podávalo se i občerstvení
– paní kuchařky nás překvapily krásně
nazdobenými a chutnými dýničkami.
Atmosféra byla velmi přátelská a uvol-
něná, tvoření se dětem i rodičům velmi
dařilo. Děti dostaly diplom a nějakou
malou sladkost, krásně vyřezané dýně
pak ozdobily naši zahradu.
A čím se letošní oslavy lišily? Určitě
daleko hezčím prostředím, protože

naše MŠ prošla letos celkovou rekon-
strukcí a nový „kabátek“ jí opravdu
sluší. Doufáme, že i příští rok akce pro-
běhne za velké účasti a že počasí na-
dále zůstane naším věrným kamará-
dem, který nám, stejně jako letos, pošle
množství sluníčka a dobré nálady.

MŠ Paculova

ZAČALO ZÁŘÍ A KLUCI A HOLKY
Z NAŠÍ ŠKOLKY SE PO PRÁZDNINÁCH
TĚŠILI DO SLUNÍČKA NA SVÉ KAMA-
RÁDY, HRAČKY, PANÍ UČITELKY I NA
DOBRÉ JÍDLO ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ.

Většina dětí s námi vykročila do nové-
ho školního roku s rozzářenou tváří.
Nějaká ta slzička ukápla jen nově pří-
chozím a nejmenším. Dětem i rodi-
čům se snažíme ulehčit nástup po-
stupným adaptačním režimem, a tak
po prvních týdnech už pobyt ve školce
zvládají s úsměvem všichni.
Na konci září se za námi jako každý
rok přišli podívat bývalí žáčci, teď už

prvňáčci. Pochlubili se nejen svými
krásnými aktovkami, ale také první-
mi razítky a jedničkami.
Začátkem října si rodiče ve třídě „Za-
jíčci“ užili „Čas jablíčkové vůně“.
U kávy, čaje a dobrého jablečného ko-
láče se seznámili s prostředím třídy

i s kamarády svých dětí a zkusili si spo-
lečně se svými ratolestmi tvoření z ke-
ramické hlíny s podzimními motivy.
Všechny děti si ve školce každý den
nejen hrají, ale také cvičí, zpívají,
tancují a tvoří, dozvídají se spoustu
nového, učí se žít v kolektivu, respek-
tovat daná pravidla a pomáhat si
navzájem. Těšíme se, že po hezkém
podzimu s dětmi i rodiči prožijeme
další krásný školní rok plný obyčej-
ných i neobyčejných dnů, příjemných
a nových zážitků a zajímavých akcí.              

MŠ Sluníčko

VLK NA NÁVŠTĚVĚ V OBLÁČKU

DNE 1. ŘÍJNA K NÁM DO ŠKOLKY
OBLÁČEK PŘIŠEL „VLK“. TEDY PRO
UPŘESNĚNÍ, BYL TO ČESKOSLO-
VENSKÝ VLČÁK A BYLA TO PSÍ
SLEČNA JMÉNEM HOPINKA.

Děti byly natěšené, protože většina
z nich sice doma nějaké to zvířátko
má, ale žádné takhle velkého psa.
Paní cvičitelka nám Hopinku nejprve
představila a vyprávěla o tom, jak

vzniklo plemeno československého
vlčáka. Poté si děti vyslechly, jak mají
k pejskům přistupovat, například že
se musí nejdřív zeptat, než na psa
sáhnou, že nesmí dělat prudké po-
hyby a křičet, a také jim ukázala, jak
psa správně pohladit. A hned si to
děti mohly vyzkoušet. Všechny si zku-
sily Hopinku pohladit, a dokonce jí
dávaly pamlsek. Bylo úžasné sledo-
vat, jak byla Hopinka opatrná
a klidná, i když bylo kolem ní tolik
dětí. Potom nám ještě s paní cvičitel-
kou předvedly, jak umí skákat skrz
obruč, jak zvládá povely, jak štěká
i jakým způsobem se nosí velký pes.
Děti byly pozorné po celou dobu návštěvy
a věříme, že v nich Hopinka zanechala
silný zážitek, protože o ní ještě dlouhou
dobu mluvily. 

MŠ Obláček
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Naše školy

MŠ VYBÍRALOVA 967 V NOVÉM KABÁTU
LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK JSME 
NAŠE DĚTI PŘIVÍTALI V KRÁSNÉM
NOVÉM PROSTŘEDÍ

Koncem června a během letních
prázdnin došlo k zateplení střechy,
obvodových stěn a realizovala se
krásná nová fasáda celé budovy.
V interiéru školy byla provedena re-
konstrukce dětských i učitelských
WC, sprch a dětských umýváren.
Změny k lepšímu zaznamenaly i letní
umývárny a nový vstup do jedné
z nich přímo ze školní zahrady.
Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Ži-
votního prostředí. Realizaci projektu
provedly firmy: Nepro stavební, a. s.,
a Stark engineering, s. r. o. Děkujeme
jim za dobrou spolupráci.
Jménem dětí, rodičů a všech zaměst-
nankyň naší MŠ chceme touto cestou
moc a moc poděkovat především na-

šemu zřizovateli – Úřad městské čás-
ti Praha 14 – a všem zúčastněným,
kteří se na této akci podíleli.
Svoji radost z příjemného prostředí
vyjádřily děti svými výkresy a vyzdo-
bily si jimi naši milou školičku.
Pochvalu si zaslouží také celý kolek-
tiv naší MŠ, který bez ohledu na čas
připravil vše potřebné pro zdárné za-
hájení nového školního roku.

Za MŠ Vybíralova 967 
ředitelka školy Mgr. Smolíková

ZAUJETÍ PRO KRÁSU
NEŽIVÉ PŘÍRODY
KE KONCI ZÁŘÍ SE PÁŤÁCI ZE ZŠ
GENERÁLA JANOUŠKA VYPRAVILI
DO GEOLOGICKÉ MINULOSTI SMĚR
BARRANDOVSKÉ SKÁLY.

Pod vedením zkušených lektorů po-
znávali horniny usazené a vyvřelé.
Vyzbrojeni buzolou, mapou, geologic-
kým kladívkem a ochrannými brýle-
mi hledali graptolity a trilobity. Otisk
graptolitů si odnesl snad každý, ale
jen někteří měli to štěstí, aby po veli-
kém úsilí nalezli i opravdový otisk
krásného trilobita. Co si však odnesli
všichni – to bylo veliké zaujetí pro
krásu neživé přírody.

ZŠ Gen. Janouška
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Počítač, počítač, počítač. Toto slovo
zní z úst našich dětí častěji a častěji.
Tráví na něm stále více času. Aby
byla tato doba, kterou děti věnují
práci a hrám na počítači, bezpečná,
zúčastnili se naši žáci preventivního
pořadu. Zkušený lektor je seznámil
s nástrahami otevřeného prostoru
virtuálního světa internetu a dal jim
mnoho rad a poučení, jak těmto ná-
strahám čelit. Dětem se pořad velmi
líbil, byl proložen řadou poučných
a nevtíravých příkladů. Určitě jim
tento pořad bude v jejich virtuálním
světě k užitku.     ZŠ Gen. Janouška

BEZPEČNĚ ONLINE

ADAPTAČNÍ VÝJEZD ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU 
MALÁ SKÁLA 16.–18. 9. 2015
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SE
NÁM PODAŘILO ZREALIZOVAT 
TŘÍDENNÍ ADAPTAČNÍ VÝJEZD
ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU. ADAPTAČNÍHO
VÝJEZDU SE ZÚČASTNILY TÉMĚŘ
VŠECHNY DĚTI.

První den jsme byli na výletě na Dlasko-
vě statku v Dolánkách. Po prohlídce
této starobylé stavby se žáci přesunuli
na seřadiště ke koloběžkám. Pod ve-
dením zkušených lektorů se po cy-
klostezce vrátili do Malé Skály. Večer-
ní program si připravili třídní učitelé
– hry zaměřené na podporu vztahů
v kolektivu a posezení u táboráku.

SVÉ DOVEDNOSTI PŘEDVEDLI 
NEJEN SPORTOVNĚ NADANÍ
Druhý den adaptačního výjezdu byl
kombinovaný – jedna třída pracovala
s lektorkami o. s. PROSPE, druhá
třída sportovala a soutěžila s vyuču-
jícími tělesné výchovy. Odpoledne se
třídy vystřídaly. A protože bylo nád-
herné počasí, mohly se děti dokonce
vykoupat v bazénu, který patřil
k penzionu. Večerní vyhodnocení vý-
sledků sportovních soutěží a rozdá-

vávání diplomů bylo velmi napínavé
a zajímavé. Na předních místech se
umístili nejen ti rychlí a sportovně
nadaní, ale i ti trpěliví, o kterých se
ve třídě ani neví, jak jsou šikovní.
Druhý výjezdový večer proběhlo slav-
nostní skládání slibu a pasování na
žáky 6. ročníku. Děti dostaly na pa-
mátku pamětní list a potom byla di-
skotéka. Poslední den výjezdu po
každodenní ranní rozcvičce jsme
navštívili zámek Hrubý Rohozec.

NIKOMU SE ZPÁTKY NECHTĚLO
Dětem i nám dospělým bylo líto, že už
jsme museli autobusem zase zpátky
do Prahy. Realizované aktivity nabízely
dostatek příležitostí pro posilování
a zlepšování vzájemné spolupráce ve
skupině. Jednotlivé aktivity vyžadovaly
od všech dětí zapojení vlastních fyzic-
kých i psychosociálních dovedností
tak, aby skupina úkol splnila. Při pro-
mýšlení strategií se zapojovaly všech-
ny děti, a skupina tak mohla efektivně
využít své možnosti.

Mgr. Jitka Carevová, školní meto-
dička prevence rizikového chování

žáků, ZŠ Bratří Venclíků
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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

Kpt. Stránského/Vybíralova

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

9. 11.

30. 11.

9. 11.

23. 11.

10. 11.

24. 11.

10. 11.

26. 11.

11. 11.

12. 11.

19. 11.

25. 11.

18. 11.

18. 11.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 listopad

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

Mochovská/Zelenečská

Svépravická/Šestajovická

Liblická/Klánovická

Hloubětínská/V Chaloupkách

Konzumní/Na Obrátce

Zámečnická/Mochovská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská/Oborská

Vírská/Branská

Cvrčkova/Burdova

Splavná/Svárovská

Světská/Lipnická

Koclířova/Vodňanská

Spolská/Milovská

Horusická/Osická

Zvíkovská/Dářská

Vlkovická/Dvořišťská

Šimanovská/Za Školou

Kardašovská – u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Lásenická/Lipnická

Jezdovická/Froncova

Hodějovická/Za Rokytkou

Sicherova

ST

ST

ČT

PÁ

ST

PÁ

ST

ST

ST

ČT

ČT

PÁ

ČT

PÁ

ST

PÁ

ST

ČT

ST

ČT

PÁ

ČT

PÁ

ČT

PÁ

11. 11.

11. 11.

12. 11.

13. 11.

11. 11.

13. 11.

18. 11.

18. 11.

25. 11.

5. 11.

5. 11.

20. 11.

19. 11.

20. 11.

25. 11.

27. 11.

25. 11.

26. 11.

18. 11.

12. 11.

6. 11.

19. 11.

6. 11

26. 11.

27. 11.

Přistavení VOK ze systému HMP listopad

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. 

SVOZ BIO ZE SYSTÉMU MČ PRAHA 14

SVOZ BIO ZE SYSTÉMU HL. M. PRAHY

Sadská/V Humenci

Jordánská/Svárovská

Lipnická/Světská

Hůrská – u č. p. 528

V Chaloupkách/Poříčanská

V Chaloupkách/Kyjská

Šestajovická/Svépravická

Tálinská – u č. 1038

Hodějovská – u separace

Vlkovická/Dvořišťská

Dářská/Zvíkovská

Sýkovská/Pávovské náměstí

Lomnická/Panenská

9. května/Písčitá

Bezdrevská/Baštýřská

Staňkovská/Pasecká

14. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

15. 11.

15. 11.

15. 11.

15. 11.

15. 11.

15. 11.

15. 11.

15. 11.

8.00–8.30

8.45–9.15

9.30–10.00

10.10–10.40

10.45–11.15

11.20–11.50

12.00–12.30

12.45–13.15

8.00–8.30

8.40–9.10

9.20–9.50

10.00–10.30

10.45–11.15

11.25–11.55

12.05–12.35

12.45–13.15

Datum Stanoviště čas

Jezdovická x Froncova (1)

Lipenské náměstí (1)

Podedvorská x Podlišovská (2)

Spolská x Mílovská (1)

Vírská x Branská (1)

Vodňanská x Skorkovská (2)

15. 11.

15. 11.

21. 11.

21. 11.

22. 11.

22. 11.

13.00–16.00

13.00–16.00

9.00–12.00

9.00–12.00

9.00–12.00

9.00–12.00

Datum Stanoviště (počet kontejnerů) čas
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Informace

HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU BIO FY SPČM
Datum Stanoviště čas

V Chaloupkách x Hloubětínská

Nedvědická x Knínická

Borská x K Viaduktu

Jednostranná

21. 11.

21. 11.

21. 11.

21. 11.

9.00–10.00

10.15–11.15

11.30–12.30

12.45–13.45

Datum Stanoviště čas

Podedvorská x Podlišovská

Hamerská x Horusická

Vodňanská x Skorkovská

Vírská x Branská

Hejtmanská x Vranovská

Borská x Rotenská

Hamerská x Horusická

Lipenské náměstí

7. 11.

7. 11.

7. 11.

7. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

14. 11.

9.00–10.00

10.15–11.15

11.30–12.30

12.45–13.45

9.00–10.00

10.15–11.15

11.30–12.30

12.45–13.45

Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob
(PVC pytlů, bedniček apod.). 
Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný
odpad včetně větví, dřevin. Bioodpad nesmí obsahovat
PVC, papír apod. 
Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu domác-
ností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a pod-
nikatelským subjektům.

Sběr a svoz bioodpadu (dále jen BIO) bude probíhat kaž-
dou sobotu od 17. 10. do 21. 11. 2015, kdy bude ukončen.
Součástí přistavených kontejnerů je obsluha.

PRODEJ PRÁZDNÝCH BYTŮ
z majetku městské části Praha 14 (Hloubětín, Černý Most)

Adresa Dispozice Výměra m2 Vyvolávací cena

Kardašovská 625/3 2+kk 32,95 970 400 Kč

Kardašovská 668/7 2+kk 32,74 991 200 Kč

Slévačská 496/7 2+kk 41,25 1 239 200 Kč

Slévačská 496/7 2+kk 41,33 1 275 200 Kč

Kardašovská 625/3 1+1 47,83 1 479 200 Kč

Kpt. Stránského 993/8 3+kk/L 65,06 1 669 600 Kč

Rochovská 769/4 4+1/L 82,65 2 112 800 Kč

Rochovská 769/4 4+1/L 82,65 2 200 000 Kč

Na prohlídky se nemusíte předem registrovat, byty jsou volně přístupné  
po celou dobu prohlídky.

Prodej proběhne formou elektronické dražby  
na www.ElektronickeDrazby.cz v prosinci 2015.

Podrobné informace o bytech, včetně návodu, jak se zúčastnit dražby, jsou uvedeny  
na www.ElektronickeDrazby.cz, nebo u organizátora dražby GAVLAS, spol. s r. o.,  
na tel. č. 777 721 506, 777 7215 509 a na drazby@gavlas.cz.

Organizátor dražby:

221 666 666
www.gavlas.cz
Praha 1, Politických vězňů 21

Prohlídky bytů: 26. 11. 2015 od 13.00 do 15.30 hod. a 8. 12. 2015 od 13.00 do 15.30 hod.
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Z městské části

KDYŽ SE SOUSEDÉ DAJÍ DO ÚKLIDU

KLUK Z PRAHY 14 MISTREM REPUBLIKY
JEDINEČNÉHO ÚSPĚCHU DOSÁHL
NA KONCI ZÁŘÍ TEPRVE
JEDENÁCTILETÝ SEBASTIAN
Z PRAHY 14 NA MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY AUSTRALSKÝCH
OVČÁKŮ, KDYŽ SE SVOU FENKOU
SENDY OVLÁDL DISCIPLÍNU AGILITY.
NAVZDORY SVÉMU VĚKU ZA SEBOU
NECHAL TÉMĚŘ PADESÁTKU
ZKUŠENÝCH DOMÁCÍCH
I ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKŮ.

Vrcholná domácí soutěž „australáků“
se konala 27. září v Ratenicích a účastnili
se jí nejlepších pracovní psi tohoto ple-
mene z republiky i zahraničí. „Někteří
z nich  mají složeny vrcholové zkoušky,
takže vyhrát nad nimi je opravdu krásný
úspěch,“ pochvaluje si kynoložka Re-
nata Hofmann ze sdružení Člověk a pes,
které se mimo jiné podílí i na „psích ak-
tivitách“ MČ Praha 14.
Sebastianova cesta na výsluní psího
sportu přitom začala tak trochu náho-
dou. Poté co týden před závodem od-
padla jedna ze závodnic hloubětínského
týmu Člověk a pes, vypadalo to na
skreč. „Malého kluka nikdo nechtěl,
tak ho prostě někam přidali do počtu,
aby se neřeklo. A ejhle, tenhle malý
kluk zachránil celé čtyřčlenné družstvo,
které zejména díky Sebastianovi získalo

pěkné 6. místo,“ přiblížila Renata Hof-
mann.
Parkur s více než dvaceti skoky, které
musí psovod se svým svěřencem zvlád-
nout ve správném pořadí a v daném
čase, je velmi náročný.. Jde o rychlost
i zvládnutí celé trasy bez chyb. „Sebas-
tian byl od začátku závodu jednotlivců
na osmém místě, společně se Sendy
odběhli skvěle, jak říkáme čistě. Pak se
již posouval pořadím přes třetí až na
první místo. V takové konkurenci je to

historický výsledek takto mladého zá-
vodníka,“ dodala kynoložka. Sebastian
Sudlík ze šesté třídy ZŠ Bratří Venclíků
za klub Člověk a pes Praha Hloubětín
se tak se svou čtyřletou fenkou Sendy
Prosto Chudo stal letošním mistrem
ČR. Se svou fenkou, kterou má již od
štěněte, navíc Sebastian kromě agilit
dělá ještě frsibee, coursing a dog racing,
kde je Sendy také špičkovou závodnicí,
proto můžeme držet palce i v dalších
soutěžích.                             (jam)

ZAJÍMAVOU KOMUNITNÍ AKCI USPO-
ŘÁDALI NA ZAČÁTKU ŘÍJNA OBYVA-
TELÉ JAHODNICE. POD TAKTOVKOU
MÍSTNÍHO SOKOLA A S PODPOROU
MĚSTSKÉ ČÁSTI SE SPOLEČNĚ
VRHLI NA ÚKLID VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ VE SVÉ ČTVRTI.

Vše bylo domluveno na 3. říjen odpo-
ledne a na aktivní občany tu čekalo
i jedno zpestření. Ale postupně. Ná-
pad samotný se zrodil v TJ Sokol Ja-
hodnice, který zajistil organizaci, dis-
tribuci letáků a společně se sousedy
i samotnou práci. MČ Praha 14 pak

akci podpořila tím, že zajistila nářadí,
občerstvení, odvoz nasbíraného odpadu
a výrobu informačních letáků. Zpestření
brigádně laděného odpoledne pak
zajistil kynolog, který se věnoval pří-
tomným pejskařům. 
Ačkoliv šlo primárně o práci, sešly se na
místě srazu u klubovny TJ Sokol téměř
čtyři desítky místních, skoro třetinu při-
tom tvořili pomocníci z řad zdejších dětí. 
Vše začalo ochutnávkou domácích muf-
finů, pak už si přítomní rozdělili jednotli-
vé sektory a ke slovu se dostalo úklidové
nářadí. Zatímco mezi rodinnými domky
bylo relativně čisto, na své si uklízeči
přišli u autobusových zastávek na Ja-
hodnici. Další pytle pak pojaly nepořá-
dek z parkoviště za obchodem, z okolí
cyklostezky nebo z podchodu u Laktosu.
Účastníci se shodli na tom, že by Jahod-
nici „slušelo“ více odpadkových košů,
ale zároveň připustili, že udržování po-
řádku je hlavně o lidech a jejich
ohleduplnosti k okolí.

MATRACE, LEDNIČKA I MOTOR
Mnohé brigádníky překvapilo, jaké
„poklady“ se mohou na veřejných
prostranstvích nalézat. Kromě spous-
ty pet lahví, plechovek od piva a papí-
rových obalů se našly i dvě matrace,
DVD přehrávač, disky či pneumatiky
od kol, lednice, motor, kufr a mnoho
kusů oblečení. Vše nakonec vydalo na
slušnou haldu plných odpadkových
pytlů. Akce samotná byla díky zapoje-
ní městské části dalším krokem
v rámci kampaně Chceme tu mít čis-
to, do níž se v minulosti zapojily
mimo jiné i děti ze základních škol
v Praze 14. Jak TJ Sokol Jahodnice,
tak i zástupci radnice si spolupráci
pochvalovali. Na příští rok v dubnu už

se také plánuje podobná akce
v rámci programu Ukliďme

si Česko. Všem účastní-
kům úklidu na Jahodnici

MČ Praha 14 děkuje. 
(jam)
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Z městské části

PRVNÍ VLAŠTOVKA V PROMĚNĚ SÍDLIŠŤ

„Chceme, aby lidé bydleli na sídlištích
rádi. Nejdřív si ale musíme ujasnit, jak
stárnoucí sídliště revitalizovat,“ říká
Adam Švejda, mluvčí Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy, kde bude
koncepce pro přístup k oživování pa-
nelových lokalit vznikat.
Velká část ulic a dalších sídlištních
ploch v Praze patří hlavnímu městu, což
mu dává silnou pozici při prosazování
změn, ale zároveň na něj klade zodpo-
vědnost za stav prostředí. Týká se to
i vnitrobloku Vybíralova, který se jako
první v řadě dočká proměny. Plán na
jeho revitalizaci, jenž bude pak možné
začít naplňovat, by měl vzniknout příští
rok v létě. Soustředí se hlavně na ve-
řejná prostranství, zvýšení ekonomic-
kého potenciálu, rozšíření nabídky
volnočasových aktivit a na oživení ob-
čanského života. Při vytváření tohoto
plánu bude IPR spolupracovat s naší
městskou částí, s místními sdruženími,
podnikateli i laickou veřejností.

VÝROČÍ PRVNÍHO NASTĚHOVÁNÍ
Do vnitrobloku ve „Vybíralce“ se první
obyvatelé nastěhovali přesně před pě-
tadvaceti lety. Tak jako většina pražských
sídlišť bylo i toto území dosud na okraji
zájmu hlavního města a je to na něm
vidět. Potýká se s úskalími, jako jsou
třeba neudržované chodníky či nedosta-

tek míst pro volnočasové vyžití. „Na dru-
hou stranu je však třeba říci, že jde o je-
dinečné místo s velkým potenciálem
k rozvoji, který, jak věřím, bude v příštích
letech naplněn. Na sídliště je třeba se
dívat ne jako na přívěsky z minulosti, ale
jako na lokality, které mají své kouzlo
a nabízejí své osobité příležitosti,“ míní
starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

OBYVATELÉ JSOU AKTIVNĚJŠÍ
Na sídlišti Černý Most se aktivita již pro-
budila a v posledních letech začíná bujet.
Příkladem je práce příspěvkové orga-
nizace městské části Praha 14 kulturní,
která provozuje lokální komunitní cen-
trum pro mládež Plechárna, organizuje
koncerty a další společenské akce

a v současnosti se spolu městskou částí,
IPR, výzkumnou organizací Anthropic-
tures a neziskovou organizací Nepo-
seda podílí na pořádání oslav čtvrtstoletí
od příchodu prvních zdejších nájemníků.
V rámci festivalu Vybíralka 25 Praha 14
kulturní zorganizovala úklid prostor
před místní základní školou, před vstup
do budovy umístila pojízdnou kavárnu
a infostánek a realizovala řadu aktivit –
malování s dětmi, Bibliobus Oskar, vý-
měnu knih či bazárek. 

VZPOMÍNÁNÍ NAD FOTKAMI
Součástí oslav bylo i setkání staroused-
líků nad mapami a starými fotkami, na
kterém si pořadatelé a účastníci vyslechli
řadu příběhů z doby pětadvacetiletého
vývoje vnitrobloku. Tyto různorodé doku-
menty zároveň posloužily jako podklady
pro výstavu Vybíralka 25 – příběh sídliště
v kulturní, architektonické, osobní i kra-
jinářské rovině. Cílem všech těchto ko-
munitních impulsů bylo vzbudit v obyva-
telích vnitrobloku zájem o místo, kde žijí,
a také chuť ke vzájemnému poznávání.
Na konci října se oslavy „přestěhovaly“
k Plechárně, která v současnosti pro-
chází rekonstrukcí a veřejnosti by měla
být opět zpřístupněna v příštím roce. Ka-
ravan s kavárnou a infostánkem, jenž
stál před ZŠ Vybíralova, se 2. listopadu
přesouvá ke komunitnímu centru, kon-
krétně na skatepark. Užít si zde můžete
nejen dobrou kávu, ale také různé akce.
Například ve středu 11. listopadu tu
v 16 hodin vypuknou Svatomartinské
slavnosti. Další podrobnosti se dozvíte
na facebookové stránce Vybíralka 25 a na
webu www.vybiralka25.cz. Kavárnu v ka-
ravanu provozuje organizace Neposeda
v rámci projektu Restart.

(red)

JEDNÍM Z VELKÝCH TÉMAT POSLEDNÍ DOBY JE REVITALIZACE
PRAŽSKÝCH SÍDLIŠŤ. JAKO PRVNÍ VLAŠTOVKU NA CESTĚ ZA JEJICH
POSTUPNOU PROMĚNOU PRAŽŠTÍ RADNÍ ZVOLILI VNITROBLOK VE
VYBÍRALOVĚ ULICI NA ČERNÉM MOSTĚ. V ŘÍJNU ROZHODLI, ŽE JEHO
OBNOVA BUDE PILOTNÍM PROJEKTEM V RÁMCI VELKÉ STUDIE
CELOMĚSTSKÉ SÍDLIŠTNÍ REVITALIZACE.
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Reportáž

VETERINÁRNÍ KLINIKA 
HLOUBĚTÍN s.r.o.

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz

PREVENCE JE ZÁKLAD

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Vakcinace pes 390 Kč

Vakcinace kočka 390 Kč

Kastrace kočka 990 Kč

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Kastrace feny do 10 kg 1 990 Kč

Odstranění zubního  
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

ORDINAČNÍ HODINY: 
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00

Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny  
a objednané klienty po telefonu nebo internetu.

Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,  
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
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7. 11. 2015 
Aréna Sparta 
(Podvinný mlýn, Praha – Vysočany)

Program:

 
       

 

Pořadatel:

 

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Patron turnaje:

 

MILAN FRIDRICH
do r. 2014 kapitán české florbalové reprezentace

Vstup veřejnosti: ZDARMA

9.00–18.00

Přijďte!
Fandit florbalu 

Účastnit se soutěží pro veřejnost
(už jste se potápěli v akvárku?)

Zabavit své nejmenší v dětském koutku
(malování na obličej, výtvarná dílna,
skákací hrad)

Seznámit se se sportem vozíčkářů
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PRAHOU 14 POCHODOVALI TRADIČNÍ
TURISTÉ I NEPOSEDOVÉ
HNED DVA POCHODY PROŠLY PRA-
HOU 14 V SOBOTU 10. ŘÍJNA. KROMĚ
TRADIČNÍ TURISTICKÉ AKCE NAZVA-
NÉ 14 KILOMETRŮ KOLEM PRAHY 14
SE K PROCHÁZCE SEŠLI I ÚČASTNÍCI
NEPOSEDNÉHO POCHODU.

První zmíněná akce má hlubokou tra-
dici, která sahá až do doby vzniku
MČ Praha 14 v roce 1994. Jako vždy se
jí vedle turistů všech věkových kategorií
účastnila i řada dětí ze škol v Praze 14
i různé oficiální i čistě přátelské sku-
pinky místních obyvatel. Na výběr byly
dvě trasy, jeden okruh skýtal 4 km,
druhý rovných 14 km. Kromě příjemné
procházky zákoutími Prahy 14 nabídl
pochod také návštěvu kostela svatého
Bartoloměje v Kyjích, jezdeckého klubu
Počin v Hostavicích nebo Galerie 14 na
Černém Mostě. Své brány otevřela
i společnost Coca-Cola, která je dlou-
holetým sponzorem této oblíbené akce.
Téhož dne se pak konal i Neposedný

pochod, druhý ročník akce pořádané
neziskovou organizací Neposeda,

která usiluje o propojení lokalit, ve
kterých působí, posílení místních ko-
munit a aktivizaci lidí všech generací.
V 10 hodin vyrazili účastníci ze tří
startovních míst – od multifunkčního
hřiště v Újezdě nad Lesy, od mobilní
kavárny v rámci projektu Vybíralka 25
na Černém Mostě a od nádraží
v Horních Počernicích. Výletníci si
prošli trasy v délce 5 až 10 kilometrů,
které vedly převážně přírodou se za-
stávkami u místních zajímavostí. Bě-
hem cesty si mohli prověřit své zna-
losti zábavným kvízem. Místem
setkání všech pochodů se stal Dětský
domov v Dolních Počernicích, kde
probíhal žonglérský workshop v po-
dání skupiny Tribo Fuego. Po krát-
kém občerstvení pak účastníci po-
chodu vyrazili k cíli v Baštýřské ulici
na Jahodnici, kde je čekalo slavnost-
ní otevření nového sousedského cen-
tra, zpestřené divadlem či soutěží
o nejlepší koláč.                             (dm)
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Pozvánky
O
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ám

en
í

Praha 9 - Hostavice

od 3 do 6 let

odpolední 60 minutové
kurzy pro školáky a studenty

certifikovaní 

@carpinus.cz

Další informace a kontakt:

www.carpinusprodeti.cz

       Ukázkové hodiny
     ZDARMA, po dohode 
             kdykoliv.

 

Sousedské centrum Jahodnice, Bastýrská 67
                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

carpinuswww.

Další informace a kontakt:

 

                     

.czprodeticarpinus

Další informace a kontakt:
@carpinus.cz

 

                     

Zajímáte se o výchovu dětí 
v současné době?

Mateřská škola Paculova vás zve 
na seminář s diskusí s psycholožkou 

Mgr. Pavlou Kouckou na téma:

JAK VYCHOVÁVAT 
S ROZUMEM A CITEM

10. listopadu od 17.30 hod. 
v budově MŠ Paculova, 

třída Veverky,
délka 90–120 min.,
vstupné dobrovolné

Další možná diskusní témata: 
Nesnažme se o dokonalost 
Práce s emocemi v rodině 

Uvolněné rodičovství 
Současné rodičovské mýty

Beseda je součástí projektu Centra pro manželství a rodinu, z.s., 
a je podporován MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Prahy.
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Historie

SMUTNÉ VÝROČÍ HLOUBĚTÍNSKÉ ZASTÁVKY 
PŘIPOMEŇME SI JEDNU SMUTNOU
UDÁLOST, K NÍŽ DOŠLO PŘED
ROVNÝMI PADESÁTI LETY. JEDNO
Z NEJVĚTŠÍCH ŽELEZNIČNÍCH
NEŠTĚSTÍ V HISTORII ČESKA SE
ODEHRÁLO KONCEM ZÁŘÍ ROKU
1965 NA DNES JIŽ NEEXISTUJÍ
ZASTÁVCE PRAHA-HLOUBĚTÍN.

Zastávka u západního okraje Hloubětína
na  trati Praha–Kolín byla zprovozněna
1. 5.  1882 a svou funkci plnila až do
roku 1976, kdy byla zrušena. Do historie

zastávka Praha-Hloubětín vstoupila
21. září 1965, kdy zde došlo k jedné
z nejtragičtějších železničních nehod
v historii tehdejšího Československa. 
Přestože v té době byla již trať vybave-
na moderním zabezpečovacím zaříze-
ním, které mělo předcházet srážce,
vinou nedbalosti a shody několika ne-
šťastných okolností onoho osudného
odpoledne narazil nákladní vlak č. 4094
přímo v prostoru nádraží do motorové-
ho osobního vlaku z Prahy do Kolína. 
Ten právě na peroně vysadil cestující
a rozjížděl se k další zastávce, když do-
šlo k nárazu, který zcela zdemoloval jak
lokomotivu nákladního vlaku, tak i zad-
ní vůz vlaku osobního. „Náraz byl tak

silný, že se obě soupravy zastavily až
o osmdesát metrů dále,“ uvádí zpráva
Ministerstva vnitra, která byla citována
v denním tisku hned následující den.
Bilance tragédie byla šokující. Nehoda
si vyžádala 66 zraněných a 14 mrtvých.
Oběťmi bylo dvanáct cestujících, stroj-
vedoucí a vlakvedoucí z nákladní sou-
pravy. Právě jim byla připisována vina
za neštěstí, jelikož vyšetřování proká-
zalo, že strojvedoucí na trať vyjel, aniž
by zapnul vlakový zabezpečovač, který
by vlak v případě přehlédnutí červené
návěsti automaticky zastavil. Částečně
se pak na nehodě podílel i tehdejší vý-
pravčí ve stanici Praha-Libeň, který
vlak č. 4094 i přes výstrahu pustil.   
Asi za tři týdny, v pátek 15. 10. 1965, se
bohužel scénář de facto zopakoval
v zastávce Praha-Běchovice, kde se
srazil osobní vlak s elektrickou posu-
novací lokomotivou. Zahynuli dva čle-
nové vlakových čet a dalších třináct lidí
bylo zraněno. Zatímco o hloubětínském
neštěstí dobový tisk informoval po-
měrně obsáhle, druhý případ selhání
drážního personálu už se tehdejší úřady
pokusily víceméně „ututlat“. (jam)

✂
Jak dlouho byla historicky 
v provozu železniční zastávka
Praha-Hloubětín?

a) 83 let

b) 94 let

c) 133 let

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

Až před kavárnu u skateparku u Plechárny přijede 
sv. Martin na bílém koni! Ti odrostlejší budou moct 
ochutnat svatomartinská vína a pro děti tu bude 
připravena výtvarná dílna. Občerstvení bude taky 
dost a kdo bude chtít, může si vyzkoušet jízdu  
na koni (a třeba tak přivolat zimu).

středa 11. 11. 2015 | 16.00

Vstup zdarma. 
Akce se koná v rámci oslav Vybíralka 25.
Více informací na www.praha14kulturni.cz

u skateparku u Plechárny
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Zapojte se do plánování vašeho veřejného prostoru!

Vycházka - Zelený veřejný prostor sídliště
Hodnoty a problémy zeleně Vybíralky

Přijďte nám říct, co si myslíte o stavu stromů a keřů
na Vybíralce.

10. 11. v 16:00, sraz před Plechárnou

 Setkání nad mapou
Úpravy zeleně Vybíralky I. část - okolí školy

Zapojte se do plánování zeleně a její správy na 
Vybíralce.

10. 11. v 18:00, ve školní jídelně ZŠ Vybíralova

Vybíralka 25.

Spolupořádají:

www.facebook.com/vybiralka25
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Zdravá Praha 14

Program vrcholil v závěru léta a na
začátku podzimu. Jeho nejvýraznější
akcí byl Den zdraví, který se uskuteč-
nil 22. září 2015, tradičně ve vestibulu
Polikliniky Parník na Černém Mostě,
a přilákal více než osm desítek oby-
vatel Prahy 14. „Odborníci z laborato-
ře firmy Vidia – Diagnostika, spol.
s r. o., zájemcům měřili hladinu cu-
kru a cholesterolu v krvi a poskytovali
také konzultace k prevenci přenosu
infekčních onemocnění,“ vysvětluje
Mgr. Dana Hladíková z Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví. Občané na
Dni zdraví získali také informace
o tom, jak předcházet nádorovým
onemocněním. Toto poradenství na
místě zajistily zástupkyně nezisko-
vých organizací Liga proti rakovině
Praha, z. s., a Klubu ŽAP.
Na Den zdraví navázala další část
podzimního programu – půldenní kurz
sebeobrany pro ženy, který se usku-
tečnil v tělocvičně ZŠ Bratří Venclíků.
„Cílem kurzu, který vedl certifikovaný
instruktor, byla podpora ochrany zdra-
ví a posílení osobní bezpečnosti. Vy-
cházel ze sebeobranného systému
Krav Maga, jenž je v dnešní době hod-

ně vyhledávaný,“ doplňuje Mgr. Dana
Hladíková. Přihlášené ženy podle ní
získaly základní vědomosti o tom, jak
reagovat v nebezpečných situacích.
Velkým přínosem pro program bylo
také zapojení dvou místních nezisko-
vých organizací – Jahody, o. p. s.,

a Centra Slunečnice, o. p. s. První
jmenovaná společnost uspořádala
akci „Děti vaří rodičům zdravě“, při níž
naučila dvě desítky malých kuchařů
a kuchařek vařit jednoduchá, ale zdra-
vá jídla. „Děti příprava smoothies,
RAW dezertů i hlavních jídel bavila. Se
školiteli si povídaly o surovinách po-
třebných k jejich přípravě, na závěr si
pak na svých kulinářských výrobcích
pochutnaly,“ říká koordinátorka kam-
paní z Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Petra Hubková. Centrum Slu-
nečnice se do programu zapojilo
zajímavou přednáškou. Do své kavár-
ny Maňána pozvalo zájemce o alterna-
tivní způsoby léčby, kteří si u kávy
a čaje vyslechli zajímavé poznatky na
téma „Kašel jako psychosomatický
problém“. Přednášku o možnostech
a jiných přístupech k léčbě této nemo-
ci, a to nejen u dětí, ale i u dospělých,
vedla MUDr. Helena Bartůšková.
V rámci Programu zdraví Praha 14
nezapomíná ani na seniory. Z jejich
strany je každoročně velký zájem
o takzvané plavenky. „Městská část
vždy zakoupí sto kusů vstupenek do
hloubětínského bazénu a věnuje je
místnímu Klubu seniorů. Zájemci
o aktivní pohyb pak mohou plavenky
využívat podle potřeby,“ upřesňuje
Mgr. Dana Hladíková.
Městská část také přispívá občanům
na vyšetření v rámci Programu pre-
vence nádorového onemocnění prsu.

(red)

PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH, TAK I LETOS ZORGANIZOVALA MĚSTSKÁ
ČÁST, KONKRÉTNĚ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ, SÉRII AKTI-
VIT NA PODPORU ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU. POD NÁZVEM PRO-
GRAM ZDRAVÍ 2015 RADNICE USPOŘÁDALA NAPŘÍKLAD ŠKOLNÍ SOUTĚŽ
V PRVNÍ POMOCI, PŘEDNÁŠKY PRO DĚTI Z MATEŘINEK ZAMĚŘENÉ NA
SPRÁVNOU PÉČI O CHRUP, KURZY SEBEOBRANY ČI PLAVÁNÍ PRO SENIORY.
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KC MOTÝLEK
www.ddmpraha9.cz

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Nabízí dětem se zdravotním postižením
prostřednictvím nabízených služeb další
možnost, jak aktivně trávit svůj volný čas.
Keramika,   plavání, muzikoterapie, klub
pro rozvoj dovedností, sportovní klub, dívčí
klub, kulturně společenské odpoledne, lo-
gopedie, individuální práce.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI 
V NEPŘÍZNIVÉ  SOCIÁLNÍ SITUACI
Školička pondělí, úterý, středa, čtvrtek
9.00–11.45 hod. Poradenství v sociální,
bytové a psychologické oblasti – po tele-
fonické nebo osobní   dohodě. Doučování.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada

ROYAL RANGERS – křesťanský skaut – pro
děti 6–13 let. Út 16–18 v PTH (Stoliňská 41B).
ENGLISH CLUB konverzace s Američany
– pro studenty 13–18 let. St 16.30–18.00
hod. v Pohádce (Bobkova 777).

CENTRUM SLUNEČNICE 
www.slun.cz

Čtvrtek 5., 12., 19., 26. 11. Zpívánky –
program pro děti od 17.15 hod. 
Hodina plná písniček – říkaček a pohybo-
vaček pro děti od pěti let. Ateliér Centra
Slunečnice – vstup přes kavárnu Maňána,
Maňákova 745.
Pravidelné akce Centra Slunečnice, o. p. s.
Maňákova 745/13; Praha 9 – Černý Most
T.: 777 219 162; 775 721 075. 
Volnočasové aktivity pro dospělé lidi se
zdravotním znevýhodněním: pondělí:
14.00–17.30 keramický ateliér (skupinový
program), středa: 9.30–13.00 výtvarný ate-
liér (skupinový program), pátek: 11.00–
13.00 bowlingový klub.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

POZOR – z organizačních důvodů změna
otevírací doby kanceláře Farní charity
Praha 14:
pondělí 10.00–12.00 hod., úterý 16.00–18.00
hod., středa 16.00–18.00 hod., čtvrtek –
není otevřeno, pátek 10.00–12.00 hod.
Výuka českého jazyka pro cizince, kterou
Farní charita Praha 14 organizuje v rámci
projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14
v roce 2015“ za finanční podpory MV ČR
a MČ Praha 14. 
Dospělí – začátečníci: po a st 18.00–19.30
hod., pokročilí: út a čt 18.00–19.30 hod.,
mladší děti: út 15.00–16.30 hod., starší
děti: út 16.30–18.00 hod.
LIDUŠKA – klub aktivních seniorů Farní charity

Praha 14. Tvůrčí dílna út 10.00–12.00 hod.
LISTOPAD – Výroba dušičkových věnečků.
PROSINEC – Pečení vánočního cukroví.
Základy práce s počítačem pro seniory –
každý čtvrtek 16.00–18.00 hod. odpoledne,
pro aktivní seniory a 50+. Je možné přijít
kdykoli v průběhu celého roku, a to do
Oázy, Maňákova 22.
Spolek Kristýnka – Kurz Trénování paměti.
Každou středu 15.00–16.30 v prostorách Oázy
na Černém Mostě. Více na www.kristinka.net.
Pro maminky s dětmi – dětský koutek je
organizován každou středu dopoledne
10.00–12.00 hod. Pozor: až do prosince
2015 nebude program žádnou první středu
v měsíci. Vždy prostřední středu v měsíci
bude bazárek dětského oblečení.
NOVÝ KOMUNITNÍ PROGRAM v Oáze po-
řádá každý čtvrtek od 18.00 sdružení Youth
Included. Každý čtvrtek je připraven zají-
mavý program, vaření, tanec, výroba tex-
tilních šperků nebo vlastní deskové hry.

14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let, stále
volná místa ve školičce. 
V pracovní dny 8.00–12.00 hod. bude pro
vaše děti dopolední program.
Středy 10.00–12.00 hod. herna s tvořením
pro mámy s dětmi. Cena dílničky je 60 Kč. 

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

VOLNÉ PRAVIDELNÉ LEKCE/KURZY CVI-
ČENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, pololetní kur-
zovné 400 Kč/lekce. Všechny lekce jsou
vhodné pro chlapce a děvčata.
ÚTERÝ: Baby aerobik s Gábinou Motlovou
15.30–16.20 hod. (děti 3–5 let) a 16.30–
17.20 hod. (děti 5–8 let).
ČTVRTEK: Sportovní hry s Janou Baňko-
vou 16.30–17.20 hod. (děti 6–10 let) 
a 17.30–18.25 hod. (děti 10–18 let).
Rozdělení děti dle věku je pouze orientační,
kroužky jsou zaměřeny na všeobecnou
sportovní zdatnost, rytmiku, soutěživost
i vzájemnou spolupráci.
PRAVIDELNÉ LEKCE PRO MLÁDEŽ A DO-
SPĚLÉ, cena: maximálně 60 Kč/lekce, vý-
hodné přenosné permanentky!
PONDĚLÍ: Port de bras 19.00–19.55 hod.
s Olgou Kroftovou
ÚTERÝ: Trampolínky 18.00–18.55 hod. s Pe-
trou Hálovou, Pilates 19.00–19.55 hod.
s Markétou Dítětovou, Aerobik 20.00–20.55
hod. s Evou Píglovou a Olgou Běhounkovou
STŘEDA: Jóga 19.00–19.55 hod. s Lídou
Krobovou, Power body fit 20.00–20.55 hod.
s Gábinou Motlovou
ČTVRTEK: Step aerobik 18.30–19.25 hod.
s Míšou Kubínovou, Balony 19.30–20.25

hod. s Evou Křápovou
PÁTEK: Pilates 9.30–10.30 hod. s Markétou
Dítětovou
NEDĚLE: Trampolínky 18.30–19.25 hod.
s Evou Píglovou a Petrou Hálovou, Body
fit 19.30–20.25 hod. s Evou Píglovou a Pe-
trou Hálovou, Pilates 20.30–21.25 hod.
s Markétou Dítětovou
Lekce jsou vhodné pro muže i ženy, mladší
i starší, zdatné i méně zdatnější.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

4. 11. od 19.30 hod. Ptáčci – brože a šperky
z polymerů. Přijďte si vyrobit originální
doplňky.
11. 11. od 10.30 hod. Hrátky s ptákem
Zlobivákem – rozvoj dovedností a schop-
ností dětí, příprava na MŠ. 
11. 11. od 19.30 hod. Jak si poradit s tré-
mou, nejistotou, strachem – interaktivní
seminář pro rodiče.
20. 11. od 15.30 hod. Vítání zimy s lampi-
onovým průvodem.
25. 11. od 10.30 hod. Ach ty babičky – inter-
aktivní seminář, herna pro děti otevřena.
25. 11. od 19.15 hod. Jak v pohodě zvládnout
přípravy na Vánoce – zážitkový seminář. 
27. 11. od 18.30 hod. Motání adventních
věnců. Přijďte si vyrobit adventní věnec. 
28. 11. od 14 hod. Vánoční tvůrčí dílna.
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace a dárečky. 
4. 12. od 8.30 hod. Mikulášská besídka.
Pro děti s rodiči, 2 skupiny, přihlášení nutné.

VOLNÁ MÍSTA V PROGRAMECH
Přihlášení do programů nutné na tel.
608 017 710 nebo klubicko.ymca@seznam.cz,
více informací na www.mcklubicko.cz nebo
na facebooku/Mateřské centrum Klubíčko
YMCA Praha.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci – pondělí
– mladší 12.50–13.30 hod., starší 13.40–
14.20 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
pátek 8.30–12.00 hod.
Cvičení pro zdraví a dobrou náladu – pondělí
19.15–20.45 hod.
Aby záda nebolela – jóga – čtvrtek
18.00–19.30 hod.
Kurz Čchi-kung – čtvrtek 19.45–20.45 hod.
– zdravotně relaxační cvičení.
Kurz tai-či – čtvrtek 21.00–22.00 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně
pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.
Poradenství, koučink v oblasti rozvoje
osobnosti, rodinných vztahů, partnerských
a výchovných kompetencí – nutno objed-
nat, M. Nováková, tel.: 775 204 208.
Herny – přihlášení není nutné: herny
s programem probíhají v pondělí a ve
středu 9.00–12.00 hod., volná herna ve
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čtvrtek 15.30–17.30 hod., multikulturní
herna v pátek 16.30–19.00 hod. 

NOVINKA V PROGRAMU
Odpolední herna bude v zimním období
otevřena ve čtvrtek 15.30–17.30 hod.
Kroužek tvoření rodičů s dětmi v duchu
tradic a řemesel – úterý 15.00–16.00 hod.
Tatínkové vítáni. Přihlášení nutné.

KD KYJE
www.kdkyje.cz

Lodní modeláři (J. Krams) – 1x týdně, středa
17.00–19.00 hod. Pro děti od 8 let i dospělé.
Zápis celoročně. Kontakt: Jaroslav Krams,
tel.: 731 028 063, e-mail: j.krams@seznam.cz,
www.modellode.websnadno.cz.
Taneční kurzy (Astra Praha) – 1x týdně,
vhodné pro mládež i dospělé. Kontakt:
Ing. Miroslav Brožovský, tel.: 722 941 890
(12.00–16.00 hod.), 284 826 566, e-mail:
mbrozovsky@volny.cz, www.astra-praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar) – 1x týdně, v ma-
lých skupinkách pro děti i pro dospělé. Kontakt:
Mgr. Petra Novotná, tel.: 777 180 240, 
e-mail: jazykypetra@email.cz, www.jazykypetra.eu.
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).
Kontakt: Tereza Bernardová, tereza@inspiral-
dance.net, www.inspiraldance.net.
Judo pro děti od 3 let – vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Nábor nových členů od 22. 9., cena:
1700 Kč/pololetí – 1x týdně. Kontakt: Monika
Oswaldová, tel.: 607 257 867, e-mail: mo-
nika@judoprodeti.cz, www.judoprodeti.cz.
Před/za kamerou (Filmová a TV škola) –
Kurz je pro děti, mladé idospělé. Česky/English.
Obory: herectví pro film, TV a divadlo, pro-
dukce, režie, scenáristika, střih, animace,
efekty. Kdy: středa 19.00–22.00 hod. pro
dospělé, 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. Tel. objednání na: 604 171 064,
nebo online přihláška na www.elfdream.info
(jiný termín je možný po domluvě).
Kurzy šití pro začátečníky i pokročilé –
možné i pro cizince s AJ. Čtvrtletní kurz,
1x týdně, čtvrtek 18.00–19.30 hod. Začátek
kurzu: 1. 10. 2015 – 11 lekcí – první lekce
zdarma. 1 lekce = 90 min. á 300 Kč. Kontakt:
Simona Chaloupková, tel.: 777 068 344,
e-mail: simona.chaloupka@hotmail.com.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

LISTOPADOVÉ AKCE 
5. 11. Filcování – vánoční dekorace a dárečky
z filcu 19.30–22.00 hod., cena 250 Kč/osoba.
6. 11./7. 11. Pyžámková noc od 18.00 hod
do 10.00 hod. Přijďte do čertovského doupěte
prožít prima večer, noc a ráno. 
Cena 299 Kč/dítě, 499 Kč/sourozenci.
12. 11. Logopedický seminář – vývoj řeči
a rozvoj komunikačních schopností u dětí
od 2 do 6 let. Přednáší klinická logopedka
Mgr. Lucie Danielová, 19.30–21.00 hod.,
cena 150 Kč/osoba. 

20. 11. „Teorie vaření“ – jak uvařit nutričně
hodnotné a přitom chutné jídlo, třeba
i z jednoho hrnce pro dítě i rodiče. Od
11.00 hod do 12.00 hod. Cena 100 Kč/os.
(hlídaní dětí zajištěno – cena 50 Kč).
20. 11. Vánoční focení s Petrou od 15.00
do 18.00 hod. Cena dle počtu fotografií.
26. 11. Adventní věnce – Tvoření pro ma-
minky 19.30–22.30 hod., 200 Kč + ozdoby.
5. 12. Dolnopočernická nadílka aneb mi-
kulášské odpoledne – již tradiční akce
v prostorách restaurace Léta Páně. Bližší
informace v průběhu listopadu na našich
webových stránkách.
Novinka večerní cvičení „aby tělo nebolelo“
pod vedením zkušené fyzioterapeutky
Mgr. Heleny Kubíčkové, DiS. Začínáme
3. 11. 2015 a cvičíme každé úterý od 20.00
hod. Cena: 100 Kč/60 min.

ZÁPIS NA PODZIMNÍ SEMESTR OTEVŘEN.
Kurzy a kroužky: podzimní semestr –
14. 9. 2015 – 29. 1. 2016 – kurzy lze navště-
vovat i jednorázově.
PONDĚLÍ: 
9.30 hod. První krůčky k hudbě, 2. díl
(Yamaha Class), 2,5–3,5 roku
10.00 hod. Cvičení s miminky 4–12 měsíců
10.30 hod. První krůčky k hudbě, 1. díl
(Yamaha Class), 1,5–2,5 roku 
16.00 hod. Baletní přípravka 3–6 let,
začátečníci 
17.00 hod. Baletní přípravka 3–6 let, pokročilí
ÚTERÝ: 
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky 
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–4 roky 
16.00 hod. Montessori pracovna 1,5–3 roky
16.30 hod. Divadelní přípravka 4–8 let
17.00 hod. Montessori pracovna 3–6 let
STŘEDA: 
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let
16.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let
17.00 hod. Dětský sboreček Čertíci 3–6 let
17.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let 
ČTVRTEK: 
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–5 let
16.00 hod. Dětská jóga 3–8 let
16.00 hod. Playgroundenglish – angličtina
hrou 3–6 let
17.00 hod. Playgroundenglish – angličtina
hrou 3–6 let
17.00 hod. Dětská jóga 3–8 let
PÁTEK: 
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let 
9.30 hod. Montessori pracovna 1,5–3 roky 
Veškeré informace najdete na www.vese-
lycertik.cz nebo na facebooku/Veselý čertík
– mateřské centrum a rodinný klub.

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

KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let),
RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka) 
Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku 
Hlídání nabízíme od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00. Po domluvě možnost pro-
dlouženého hlídání od 7.00 do 17.00 hod. 

Cena za celý den 400 Kč, za půlden 200 Kč.
Sleva při koupi permanentky. Rezervaci a od-
hlašování míst v jesličkách je nutné provést
na tel.: 777 674 060, vždy do 18.00 předchozího
dne. Pro více informací a prohlídku jesliček
volejte Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.
Sociálněprávní poradenství zdarma – dáv-
ky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými
dětmi je po rekonstrukci. Každý pátek
a středu 9.00–13.00. Program a zábava.
Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku – pátek
10.00–11.00 hod., zápis a více informací
u Diany, 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.
Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMa-
terskaSkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Informace
o školce a o zápisu u Mgr. Markéty Křivkové,
skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161.

MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Montessori centrum Pastelka organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče
a zároveň provozuje celodenní školku (pro
děti 2,5–6 let).
ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky s ro-
diči), Pohybové hry (děti 3–6 let), Angličtina
hrou (děti 3–6 let). Zápis do kroužků pouze
na volná místa (na dotaz). 
Zápis do Montessori školky Pastelka na
2. pololetí do 30. 11. 2015. Školka je otevřena
denně 7.30–16.00 hod. 
Hurá – jdeme do školky! Tento program
je určen dětem od 2 let, které se chystají
do školky a chtějí si to vyzkoušet. Děti
navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne.
Zápis probíhá i během roku, ale pouze na
volná místa (na dotaz). 
VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ
Seminář o Montessori metodě Žijeme
Montessori pro rodiče předškolních dětí
ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 17.30 hod. 
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

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

Podrobnosti o akcích získáte na tel.
286 889 428  nebo na www.ddmpraha9.cz.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Máme volné místo v dopolední školičce.
Školička je v provozu po–pá 8.00–12.00
hodin cena 140–200 Kč/den. Můžete nav-
štěvovat i jednotlivé dny. Zkušené lektorky
vedou skupinku maximálně 10 dětí. Pro
děti od 2–6 let.  
Volné místo: Taneční výchova děti 3-5 let
ve středu 15.30–16.15 hodin.
Cvičení maminky s dětmi 1,5–3 roky každé
úterý 15.30–16.15 hodin.
Večerní cvičení Pilates s Jitkou  probíhá
každé úterý a středu vždy od  18.30–19.30.

Praha 14 žije
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NE 1.11.–31.1. 2016 Kampaň na podporu 
výcviku asistenčních psů.

PO 2.11. 18:30 
Praha 14
U sv. Bartoloměje, Prelátská ulice. Startovné 
20 Kč / os. Přihlášky do 27.10. do 12:00 hod. na 
tel: 281005278. 

ÚT 3.11. 15:00 Nízkoprahový klub Pacific.

ST 4.11. 9:00 Kurz pořádá městská část 
Praha 14.

ST 4.11. 17:00 
Vernisáž proběhne v Galerii 14, výstava potrvá 
do 26. listopadu.

ST 4.11. 19:30 Brože a šperky z polymerů. 
Přijďte si vyrobit originální doplňky.

ČT 5.11. 8:30 Probereme téma diskriminace 
mužů v kuchyni. Cena 100 Kč včetně 
občerstvení.

 

ČT 5.11. 9:00 
Seznamte se s aktuálními trendy v oblasti práce 
s rodinami a dětmi. Cena 300 Kč. V KD Kyje.

ČT 5.11. 15:00 Nízkoprahový klub Pacific.

ČT 5.11. 18:00 Sraz před Pohádkou a poté 
společně půjdeme na hřiště u Jahody. Pro děti 
strašidelné úkoly a spousta odměn. Lampiony 
s sebou.

PÁ 6.11. 9:00 Rodinné centrum Jahůdka.

PÁ 6.11. 16:00 Lampionový průvod, výroba 
lampiónu, večerní procházka.

PÁ 6.11. 16:00 Přijď ve strašidelném 
kostýmu a vydej se na stezku odvahy. Cena 30 
Kč.

PÁ 6.–8.11. 17:00  

Vydejte se s Bretem Stephensonem na cestu 
hrdiny. Cena 2500 Kč.

PÁ 6.11. 18:00  

Proběhne v Komunitním centru Matky 
Terezy na Praze 11.

PÁ 6.11. 18:30 
Dithmarscher Musikschule a pěveckých sborů 
Lísteček a Lístek. V KD Kyje.

SO 7.11. 9:00 
Cena 150 Kč.

SO 7.11. 9:00 
Uskuteční se ve sportovní hale plaveckého 
areálu Hloubětín. Startovné 50 Kč.

SO 7.11. 9.30 Přijďte si vyrobit malý dárek 
z keramické hlíny. Cena 130 Kč / osoba.

NE 8.11. 13:00 Proběhne ve Chvalech. 
Info: riha.vlastimil@seznam.cz.

ÚT 10.11. 9:00 
Porozumějte lépe dospívajícím. Cena 1 800 Kč. 
V KD Kyje.

ÚT 10.11. 15:00 Nízkoprahový klub Pacific.

út 10.11. 16:00 
Hodnoty a problémy zeleně Vybíralky
Přijďte nám říct, co si myslíte o stavu zeleně na 
Vybíralce. 

 18:00 Úpravy zeleně vnitrobloku 
I. – okolí školy. Zapojte se do plánování zelene 
a její správy na Vybíralce.

ST 11.11. 10:00 
Setkání maminek, pro děti hraní v koutku.

ST 11.11. 10:30 
Rozvoj dovedností a schopností dětí, 
příprava na MŠ.

ST 11.11. 16:00 
Sv. Martin přijede na bílém koni až před 
Plechárnu! Ochutnáme nová vína, pro děti 
výtvarná dílna a projížďka na koni.

ST 11.11. 17:00 Obnovte svou životní 
energii. Cena 100 Kč.

 

ST 11.11. 18:30 Vystoupí Dvořákovo klavírní 
kvarteto. Na programu jsou díla W. A. Mozarta 
a A. Dvořáka. Vstup volný. Galerie 14.

ST 11.11. 19:00 
Výroční oslava kavárny se soutěžním 
a dalším doprovodným programem.

ST 11.11. 19:30 
Interaktivní seminář pro rodiče.

ČT 12.11. 15:00 Nízkoprahový klub Pacific.

ČT 12.11. 15:00 Interaktivní výuka 
angličtiny. Cena 100 Kč.

 

PÁ 13.11. 9:00 Vstupné 50 Kč. RC Jahůdka.



PÁ 13.11. 15:00 Nízkoprahový klub Pacific.

PO 16.11. 17:00 Zaposlouchejte se do 
čtené pohádky. Cena 50 Kč.

 

ST 18.11. 10:00 
Pro děti dětský koutek, mnoho rozdáme.

ČT 19.11. 11:00 Dopolední beseda k výročí 
J. J. Ryby, vstup volný.

ČT 19.11. 17:30 
Pro předškoláky.

PÁ 20.11. 9:00 
S sebou známku, 17 Kč. Rodinné centrum 
Jahůdka.

PÁ 20.11. 15:30  

Tradiční akce na zahradě MC Klubíčko.

PÁ 20.–21. 11. 18:00 Jestli máš rád hudbu, 
přidej se k nám. Cena 200 Kč.

so 21.11. 9:00 KD Kyje.

SO 21.11. 10:00 
Celodenní komunitní program.

ne 22.11. 13:30,15:00  

Exkluzivní předpremiéra.  Doprovodné hry pro 
děti o dárečky a tombola.

NE 22.11. 15:00 
Další ze série vycházek s Krásnou Prahou 14. 
Sraz – autobusová zastávka Lomnická.

PO 23.11. 17:00 Nízkoprahový klub Pacific.

ÚT 24.11. 18:00 Vyrobte si originální 
dekoraci pro adventní čas. Cena 300 Kč.

ST 25.11. 9:00 Naučte se prezentovat sami 
sebe a své projekty. Cena 350 Kč. KD Kyje.

ST 25.11. 9:00 Jednoduché výtvarné 
techniky pro děti a jejich maminky. Cena 100 
Kč včetně materiálu.

ST 25.11. 10:00 
Setkání maminek, pro děti hraní v koutku.

ST 25.11. 10:30 Interaktivní seminář, herna 
pro děti otevřena.

ST 25.11. 17:30 
Cena 300 Kč, v ceně materiál. Nutné přihlášení 
na jahudka@jahoda.cz. Rodinné centrum 
Jahůdka.

ST 25.11. 19:00 Problém z perspektivy jógy, 
klasické i alternativní medicíny. Vstupné 80 Kč.

ST 25.11. 19:00 
Tradiční folková jihočeská kapela opět v KD 
Kyje. Vstup 220 Kč.

ST 25.11. 19:15 
Zážitkový seminář.

ČT 26.11. 15:00 Vyrob si originální placku. 
Nízkoprahový klub Pacific.

ČT 26.11. 18:00 Zamyslete se s námi nad 
výchovou dětí. Cena 100 Kč.

 

PÁ 27. 11. 9:00 
Rodinné centrum Jahůdka.

PÁ 27.11. 16:00 
Tradiční otevřená dílna, vše k dispozici.

PÁ 27.11. 18:30 
Přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec.

PÁ 27.11. 19.00 Nízkoprahový klub Pacific.

SO 28.11. 9:00 Lvice berberské, nový 
přírůstek gibona a mnoho dalšího během 
jedné soboty. Cena 100 Kč. Nutná rezervace.

SO 28.11. 9:00 
Aneb den plný pohybu na všech sportovištích!

SO 28.11. 10:00 
Gospel a spirituál – společný nácvik několika 
písní. Přihlášky: gospel.cm14@gmail.com.

SO 28.11. 14:00 Přijďte si vyrobit vánoční 
dekorace a dárečky.

SO 28.11. 16:00 
 

SO 28.11. 17:00 Společná tradiční 
sousedská procházka se vším, co svítí na 
počest svátku sv. Lucie a zahájení adventu. 
Vstup zdarma.

ÚT 1.12. 9:00 Čtená pohádka proložená 
rozvojovými aktivitami. Cena 60 Kč.

 

ST 2.12. 9:00 Kurz pořádá městská část 
Praha 14.

ST 2.12. 15:00 Přijďte si pohrát. Cena 50 Kč.
 

PÁ 4.12. 16:00 Tancování, zábava a večer 
přijdou i praví čerti. Cena 50 Kč za balíček, 
vstupné dobrovolné.

PÁ 4.12. 8:30 Pro děti s rodiči, 2 skupiny, 
přihlášení nutné.

SO 5.12. 9:00 Tradiční setkání dětí se 
sv. Mikulášem, ul. Prelátská– Kyje.

SO 5.12. 11:00 Srdečně zveme děti a jejich 
rodiče na Mikulášskou nadílku, která se koná 
v KD Kyje. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč.

SO 5.12. 15:00 Vstupné 100 Kč / rodina. 
Nutné přihlášení na jahudka@jahoda.cz. 
Rodinné centrum Jahůdka.

so 5.12. 17:00 
Přihlášení je nutné. Vstup 60 Kč děti.

SO 5.12. 17:00 Projdeme se s Mikulášem, 
čertem a andělempo vnitrobloku Vybíralova. 
Čeká na vás řada překvapení.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, míst-
nost 502, otevírací doba: po, út
9.00–17.00 hod., čt 9.00–13.00 hod.,
t. +420 775 553 188, 225 295 515,
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  рі-
шенні проблем та курси чесь-

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

Uzávěrka inzerce je 15. 11. 2015.

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

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

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

❱ Převody družstevních bytů do
osobního vlastnictví, prohlášení ne-
movité věci, zakládání SVJ, zaměřo-
vání – pasportizace bytů a domů,
jednání na katastru nemovitostí.
Tel. 724 304 603.

❱ 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.

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

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

❱ Matematiku perfektně doučí středo-
školský profesor. Ukázková hodina
zdarma. Tel. 603 909 327.

❱ Firma v Horních Počernicích hledá
šikovné a spolehlivé pracovníky k tří-
dění tisku, denní nebo noční směny.
Nástup ihned nebo dohodou. Dobré
pracovní i platové podmínky. Kontakt
602 480 851.

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

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

❱ Kácení a řez rizikových stromů stro-
molezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.

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

❱ Koupíme st. šperky s brilianty
i bez nich, zlaté mince, stř. nádobí
a příbory, obrazy od E. Famíry, lo-
komot. od Ronka a Kreibicha, st.
zbraně atd. Interantik Praha 9, Pod
Pekárnami 157/3, t. 605 829 440,
283 893 334 po 10 hod.

Myslivecký spolek Horní Počernice v ho-
nitbě, která zasahuje do katastrů měst-
ských částí Kyje, Hostavice, Dolní Po-
černice, Běchovice a částečně Horní
Počernice, provádí v nočních a ranních
hodinách lov černé zvěře na čekané. Žá-
dáme návštěvníky naší honitby, aby po-
užívali na svých vycházkách pouze zna-
čené cesty a v zájmu své bezpečnosti
nevcházeli do hustých a nepřehledných
porostů. Informace pro majitele psů:
v červenci t. r. došlo v části honitby Či-
hadla k usmrcení jezevčíka, který nebyl
na vodítku. Pes narazil na stopu divo-
čáka a v zápalu lovecké vášně se nedal
odvolat svým vůdcem. V houštině byl
divočákem napaden a smrtelně raněn.
Žádáme všechny majitele psů, aby do-
držovali ustanovení § 1O odst. Zákona

o myslivosti č. 449/2001 Sb., kde se za-
kazuje vlastníkům domácích zvířat ne-
chat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího. Při
této příležitosti oznamujeme občanům,
že v měsících listopadu a prosinci bu-
dou probíhat ve výše zmíněných lokali-
tách společné hony na drobnou zvěř.
Termíny honů 7. 11., 21. 11., 5. 12.,
19. 12. a náhradní termín 26. 12. 2015.
Tyto termíny jsou nahlášeny na Odbor
ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy, na příslušné MČ a na Policii ČR,
která provádí kontrolu a dohled. Mysli-
vecký spolek Horní Počernice děkuje
občanům za pochopení a těšíme se na
dobrou spolupráci. Přírodě zdar!
Myslivecký spolek Horní Počernice,

Ladislav Vaněček, místopředseda

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY PŘÍRODY V NAŠEM OKOLÍ

Mateřská škola Vybíralova 967, Praha 9 - Černý Most, přijme asistenta
pedagoga na plný úvazek od 1. 1. 2016. Požadujeme středoškolské vzdělání
a osvědčení o absolvování kurzu asistent pedagoga. Informace podá ředitelka
školy Mgr. Smolíková na tel.: 281 911 722.

MŠ VYBÍRALOVA PŘIJME ASISTENTA PEDAGOGA

MČ Praha 14 přijme vedoucího právního oddělení a veřejných zakázek. Mož-
nost získání obecního bytu. Bližší informace na www.praha14.cz – volná místa.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 PŘIJME PRÁVNÍKA
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „…místa pro reklamní bannery.“
Výherci: D. Dolejš, Černý Most; Z. Nováková, Hloubětín; L. Vrba, 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. 11. 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: Začínající spisovatel potřebuje u jedné věty pomoc s gramatikou. Vezme telefon, vytočí číslo, a když je spojen, tak
se táže: „Dobrý den, to je Ústav pro jazyk český?“ Na druhé straně se ozve: „…“ (dokončení v tajence)
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