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Den otevřených dveří
v Paprsku
Už půl roku je otevřen nově zrekonstruovaný objekt Paprsku v Šestajovické ulici,
který jako denní stacionář pomáhá komplexní péčí dětem a mládeži se závažným
a kombinovaným postižením. V polovině
června tady uspořádali Den otevřených
dveří, při kterém si návštěvníci prohlédli
celý areál a seznámili se s možnostmi jeho
využití. Je tu poradenství pro rodiny s dětmi v oblasti psychologie, logopedie a fyzioterapie, dále terapie podle M. Montessori,
arteterapie a keramika, muzikoterapie, canisterapie, psychomotorická cvičení, další
herny, kuchyňka i vířivka. Záběr je opravdu široký, takže Paprsek nabízí v „Centru
pro rodinu prof. Zdeňka Matějčka“ rovněž
ambulantní služby, poradenství pro rodiny
s náhradní pěstounskou péčí, řeší tu i psychické problémy dospělých, k dispozici je
sociální pracovnice.
Ve středisku si pochvalují těsnou spolupráci se ZŠ Hloubětínská, jejíž sportoviště
využívají. Dále svým klientům nabízejí
zážitkové kurzy, jezdí s nimi na vodu a dokonce byli i v Itálii, dělají pro ně spoustu
dalších bohulibých činností, jejichž souhrn
by se do jednoho odpoledne otevřených
dveří ani nevešel. Tím spíš, že musel zůstat
čas na muziku, při které se zpívalo i tancovalo ostošest. To muselo ředitele DC Paprsek PhDr. Jaroslava Šturmu (na snímku
dole) těšit asi stejně jako vřelá slova uznání
spokojených návštěvníků. text a foto: vok
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v posledních červnových dnech mne vždy
přepadá nostalgie a vracím se do doby, kdy
jsem byl malý kluk a strašně jsem se těšil
na prázdniny. Věděl jsem, že je to doba
volna – školu mohu hodit za hlavu a strávit dva měsíce bez povinností. Tento pocit
si budou i letos naplno užívat naše starší
děti, které o prázdninách doma v Praze
zahlédnu jen na pár dní.
Na mne, i na všechny, kteří již bezstarostné prázdniny nemají, čeká nejen dovolená
ale také práce.
Červen byl ve znamení finiše příprav velkých i menších investičních akcí, které
o prázdninách proběhnou – čeká nás
zateplování ZŠ Chvaletická a ZŠ Gen.
Janouška, opravy v MŠ Osická a MŠ Zelenečská. Připravuje se výstavba dětského
hřiště, které Jahodnici dlouho chybí, a výstavba atletického oválu pro ZŠ Bří Venclíků. Veřejné projednávání v Hostavickém
parku našlo u obyvatel příznivou odezvu
a přineslo mnoho impulsů, na které budu
rád reagovat.
V žáru letního slunce budeme připravovat
nový plán zimní údržby tak, abychom soustředili dostupné prostředky a síly tam kde
je to nejvíce potřeba. Jak se nám to podaří,
budete hodnotit v zimě zejména vy – obyvatelé Čtrnáctky.
Doba prázdnin, kdy se Praha i naše městská část z části vylidňuje, snad také přinese
více času na vyřízení spousty podnětů, které ke mně přicházejí.
Přeji vám, abyste si dokázali užít dobu léta,
prázdnin a dovolených stejně radostně
a bezstarostně jako děti. Protože dětství je
nejkrásnějším obdobím života, kdy vše prožíváte na plno, vše nové přijímáte s otevřenou myslí a celým srdcem.

Praha 14 potřebuje schopné vedení

S přáním krásných prázdnin váš starosta

Neziskovky a občanská sdružení 14–17
Programy na prázdniny

Radek Vondra
Dětské dny

Na titulní straně: Prázdniny začaly,
foto Jaroslav Hodyc

Závod na kolečkách
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 14., 15. a 16. zasedá- Schválila poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 10 000 Kč ZŠ
ní Rada městské části Praha
Generála Janouška k úhradě nákladů spo14 mimo jiné:
jených s terénním ekologickým pobytem

Schválila návrh na rozdělení hospodářské-

Vzala na vědomí informaci k možnostem

ho výsledku akciové společnosti Správa
majetku Praha 14, a. s. za rok 2010. Hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk
ve výši 784 777,44 Kč, ten bude evidován
na účtu kapitálové fondy-fond ze zisku,
spolu s částkou 2 616 929,26 Kč, která je
na účtu nerozdělený zisk minulých let.
Schválila výroční zprávu a účetní závěrku
obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2010
Vzala na vědomí následující změnu rozdělení kompetencí starosty, zástupců starosty
a radních v samostatné působnosti městské
části Praha 14

vyplývajícím z výzvy, která byla dne 3. 5.
2011 vyhlášena Radou HMP k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na prioritní osu I „Dopravní
dostupnosti a rozvoj ICT“ a souhlasila
s podáním žádosti k výzvě Rady HMP
v rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost na prioritní osu
I „Dopravní dostupnosti a rozvoj ICT“
Vzala na vědomí informaci o možnosti výsadby izolační zeleně na území městské
části Praha 14 v rámci XXIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí a souhlasila
s provedením dendrologického průzkumu
nutného k výsadbě izolační zeleně v rámci
XXIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí
Schválila vyhlášení grantového programu
městské části Praha 14 pro základní školy,
zřízenými městskou částí na podporu projektů, zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů pro žáky základních
škol a vyhlášení grantového programu
městské části Praha 14 v sociální oblasti
pro rok 2011
Odvolala Ing. Tomáše Michala z funkce
člena komise kultury a aktivit volného
času Rady městské části Praha 14 a jmenovala do funkce členky komise kultury
a aktivit volného času Rady městské části
Praha 14 PhDr. Šárku Kratinovou
Jmenovala pana Ing. Milana Šprysla vedoucím odboru ekonomiky ode dne 6. 6.
2011
Seznámila se s výsledkem kontroly výkonu
státní správy na úseku evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů
provedené ve dnech 3. a 5. května 2011
a vzala na vědomí, že se nevyskytly žádné
závažné nedostatky, a proto není zapotřebí
přijímat žádná opatření
Souhlasila se závěrečným účtem městské
části Praha 14 za rok 2010 s výhradami nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření městské části
Praha 14 za rok 2010 a dále souhlasila
s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2010 a s plněním
finančního plánu zdaňované činnosti

Starosta – Bc. Radek Vondra
kromě zákonem stanovených povinností
– Místní Agenda 21
– územní rozvoj
– kultura a sport
– komunikace s občany
– podpora podnikání
1. zástupce starosty – Mgr. Ing. Lucie
Svobodová
– finanční politika MČ Praha 14
– příprava rozpočtu
– monitoring finančních prostředků
z dotačních zdrojů
– sociální péče a zdravotnictví
– prevence sociálně patologických jevů
2. zástupce starosty – Soňa Tománková
– oblast výstavby a dopravy
– životní prostředí
– informatika
– bezpečnost a prevence kriminality
3. zástupce starosty – Ing. Břetislav Vodák
– správa nemovitého majetku MČ Praha 14
– oblast investic
– bytová politika
– školství a vzdělávání
Schválila poskytnutí finančního příspěvku
formou daru ve výši 5 000 Kč občanskému
sdružení Okolo na pořádání závodu
BLACK BRIDGE 2011
Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč komunitnímu centru
Motýlek k úhradě nákladů spojených
s pořádáním akce „Benefiční koncert pro
Motýlek“
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městské části Praha 14 za rok 2010 s hospodářským výsledkem po předběžném
zdanění ve výši 10.667 tis. Kč
Souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na
zajištění bydlení azylantů na území České
republiky podle varianty č. II A a účelové
neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce ve smyslu zásad pro poskytování
dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení
v roce 2008 a v letech následujících schválené usnesením vlády České republiky ze
dne 14. května 2008 č. 543
Schválila podání žádosti o dotaci MČ Praha 14 v rámci Emergentního projektu
Ministerstva vnitra ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. února 2011 č. 99
k aktualizované Koncepci integrace a finanční spoluúčast ve výši 10% z celkových
nákladů na projekt, tj. max. 64.565 Kč
Souhlasila s odesláním seznamu pozemků
KN, o které městská část Praha 14 navrhuje požádat MF ČR tak, aby se staly vlastnictvím hl. m. Prahy a některé z nich byly
svěřeny městské části Praha 14
Souhlasila s návrhy ředitelů škol na ocenění vítězů ankety „Ámos“ u příležitosti
ukončení školního roku 2010/2011
Vzala na vědomí informaci o návrhu na
zpracování „urbanistické studie – Praha
14“ a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na zpracování „urbanistické studie –
Praha 14“ mezi městskou částí Praha 14
a Českým vysokým učením technickým
v Praze, fakultou architektury, Praha 6
Souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostřední
mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem životního prostředí pro realizaci
projektu „Farmářské trhy na Praze 14“
Vzala na vědomí návrh cyklotrasy Kbely –
Kyje (A 262) jako podkladového materiálu
pro další zpracování projektové dokumentace (DÚR, DIO) připravený městskou
částí Praha 19 a
souhlasila s navrženou trasou od letiště
Kbely přes Vysočanskou radiálu a pokračující ul. Za Černým mostem a Cíglerova
k ul. Broumarská, což je úsek hlavní trasy
A262 v délce cca 4,1 km. Zároveň RMČ
P14 doporučila zařadit do plánu cyklistických tras na území hlavního města Prahy
trasu A 262 a umožnit tak propojení od
MČ Čakovice k páteřní trase A 25 procházející územím MČ Praha 14
Seznámila se s rozhodujícími údaji návrhu
na umístění stavby „Bytový areál Čihadla

II – Rajská zahrada – 1. část“ podle dokumentace pro územní řízení, zpracované
ateliérem Héta Plus, s. r. o., datované 04.
2011, zásadně nesouhlasila s návrhem na
umístění stavby a vznáší proti tomuto
návrhu námitky

Z Hloubětína

Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlou-

vě budoucí o zřízení věcného břemene
uložení kabelu nízkého napětí do pozemků parc. č. 2589/3 v k. ú. Hloubětín a parc.
č. 2575/58, 2845/2 a 2574/20 v k. ú. Kyje
v souvislosti s výstavbou čerpací stanice
pohonných hmot v rámci stavby „Vysočanská radiála“ s distribuční společností
PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5
Nesouhlasila s úplatným převodem části
pozemku parc. č. 708/28 v k. ú. Hloubětín
Seznámila se s žádostí MHMP, odboru
evidence správy a využití majetku, o stanovisko k prodeji (pronájmu) části pozemku
parc. č. 2482/1 v k. ú. Hloubětín a nesouhlasila s prodejem (pronájmem) části
pozemku parc. č. 2482/1, k. ú. Hloubětín,
o výměře cca 200 m2 podle žádosti manželů Cejnarových.

1 ks reklamního zařízení se společností
Outdoor akcent s.r.o., se sídlem Karlova
27, Praha 1
Souhlasila s odstoupením MČ Praha 14
od záměru na pronájem části pozemku
parc. č.1815/3 v k. ú. Kyje společnosti
A.C.E. Media Ventures, Inc. zveřejněného
v termínu od 21. 4. do 6. 5. 2011 a se zveřejněním neadresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú.
Kyje, o výměře 50 m2, za účelem umístění
reklamního zařízení s dobou nájmu 10 let
Souhlasila s navýšením počtu žáků v 1. třídě ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje na
maximální počet 34 od 1. 9. 2011
Seznámila se s žádostí společnosti Poliklinika BioREGENA, s. r. o., o výjimku
z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č.
26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
OTPP) pro stavbu navrhovanou k umístění na pozemku parc. č. 2336 v ul. Jamské,
k. ú. Kyje a jako účastník řízení nesouhlasila s povolením výjimky z OTPP
Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uložení kabelu nízkého napětí do pozemků parc. č. 2589/3 v k. ú. Hloubětín
a parc. č. 2575/58, 2845/2 a 2574/20
v k. ú. Kyje v souvislosti s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot v rámci stavby „Vysočanská radiála“ s distribuční společností PREdistribuce, a. s., se sídlem
Svornosti 3199/19a, Praha 5
Nesouhlasila s úplatným převodem části
pozemku parc. č. 2825 v k. ú. Kyje

Z Černého Mostu

Souhlasila se zveřejněním záměru a ná-

vy na pronájem části pozemku parc.
č. 1695/1 v k. ú. Kyje, za účelem umístění

Na svém 4. zasedání konaném
dne 21. 6. 2011 Zastupitelstvo
městské části Praha 14 mimo
jiné:
Ocenilo práci pedagogů základních škol
městské části Praha 14 a prostřednictvím
starosty MČ P14 Bc. Radka Vondry předalo ocenění vítězům ankety „Ámos“

Schválilo závěrečný účet městské části Pra-

ha 14 za rok 2010
Schválilo návrh k realizaci Operačního

programu Praha – Konkurenceschopnost
na prioritní osu I „Dopravní dostupnosti
a rozvoj ICT“
Schválilo návrh k podání žádostí o dotace
ze strukturálních fondů EU na zlepšení
tepelně technických vlastností školských
budov
Vzalo na vědomí vyhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2010 a Plán zlepšování na rok
2011 a schválilo Komunitní plán Zdravé
městské části Praha 14 pro rok 2011

Změna úředních hodin
Úřadu práce ČR – SSP
pro Prahu 14

Z Kyjí

Nesouhlasila s uzavřením nájemní smlou-

Souhlasila se zveřejněním adresného
záměru a následným uzavřením NS na
pronájem části pozemku parc. č. 93/1
o výměře cca 5 m2 v k. ú. Černý Most mezi
městskou částí Praha 14 a panem Jaromírem Boháčem, bytem Dvořišťská 1281,
Praha 9-Kyje

sledným uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem podloubí bytového domu
č. p. 813 v k. ú. Černý Most o výměře 14
m2 za účelem umístění a provozování letní
předzahrádky v ulici Maňákova na období
od 16. 6. do 15. 9. 2011 mezi městskou
částí Praha 14 a pí Silvií Kosarovou, podnikající jako fyzická osoba, bytem Vašátkova 1011, Praha 9

Zákonem č. 73/2011 vznikl k 1. 4.
2011 Úřad práce ČR a všechna jeho
pracoviště mají nařízené jednotné úřední hodiny. Proto oddělení státní sociální podpory pro Prahu 14 se sídlem
v ulici Generála Janouška 844/48, Praha 9-Černý Most přechází od 1. srpna
2011 na následující úřední hodiny:
pondělí a středa od 8 do 17 hod.
úterý a čtvrtek od 8 do 13 hod.
Bc. Soňa Mrvová,
vedoucí odd. SSP pro Prahu 14
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co se děje

Kalendárium akcí na červenec a srpen
(pořadatelé: KVIZ Praha 14 a radnice MČ)
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE RADNICE
ČERVENEC
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny,
pořádáme již tradiční malování na chodníku. Malovat budeme ve středu 13. července od 9 do 12 hodin před základní školou
Bří Venclíků na Černém Mostě – stanice
metra Rajská zahrada. Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.
SRPEN
TURNAJ V NOHEJBALU

V sobotu 27. srpna od 9 hodin se uskuteční turnaj amatérských hráčů v nohejbalu
o pohár starosty na hřišti ZŠ Bří Venclíků

hráčů o pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol Kyje v Broumarské
ulici v Kyjích. Registrace pětičlenných
družstev (4+1) od 15 let je na místě od
8.30 do 8.50 hodin. Začátek turnaje v 9hodin. Startovné 200 Kč za družstvo.
Poznámka: Změna programu vyhrazena.

PROGRAM na prázdniny
1. 7.–31. 8.
„LETNÍ HŘIŠTĚ POD STŘECHOU“
děti 0–99 let

V kulturním domě Kyje nabízíme prostor
na hraní i odpočinek. Pro děti je přichystáno příjemné a klimatizované prostředí
vybízející ke hře a zábavě. Pro rodiče možnost posezení a další zábavy. V naší herně
je připraven stolní tenis, mini golf, hračky
pro menší děti, převleky na hraní.

Po–Pá od 10 do 15 hodin. Vstup 20 Kč za
osobu, rodinné vstupné (2+2) 60 Kč
28. 8.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE:
Klaun Čiko hurá do školy

Veselá klauniáda plná soutěží, písniček,
balónkování a jiných překvapení. Prázdniny
končí a „my se školy nebojíme“. Od 15 hodin, vstupné 50/40 Kč, rodinné 140 Kč

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 10.
září turnaj v malé kopané amatérských
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rá budeme pořádat pravidelně v sobotu jednou měsíčně. K tanci a poslechu bude hrát
živá kapela a kromě dechové hudby nebude
chybět ani swing, jazz a jiné hudební žánry.
Nabízíme tak příjemně strávená sobotní
odpoledne s rodinou či přáteli.
Přejeme vám slunečné léto a už teď se na
vás těšíme v další kulturní sezóně.

Zajímavé akce v knihovně

ZÁŘÍ
TENISOVÝ TURNAJ

Hloubětínská ulice. Prezence hráčů na
místě od 7.30 do 7.50 hodin. Startovné
50 Kč na osobu.

V měsících červenci a srpnu budete mít
možnost navštívit „Letní hřiště pod střechou“ a využít tak prostory kulturního domu v Kyjích ke hraní či odpočinku. Od
září jsme pak pro příznivce společenských
akcí nově připravili taneční odpoledne, kte-

KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ
PRAHA 14

na Černém Mostě. Registrace hráčů (trojic) na místě od 8.30 do 8.50 hodin. Startovné je 150 Kč za družstvo.

V sobotu 3. září od 8 hodin pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu o pohár starosty. Turnaj ve čtyřhře se
uskuteční na kurtech TJ Slavoj Hloubětín,

Připravujeme v kulturním
domě

4. 9.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE:
Kamarádi by si měli pomáhat.

Divadelní pohádka pro menší děti. O tom,
že jeden bez druhého zmůžeme jen polovic… Od 15 hodin, vstupné 50/40 Kč, rodinné 140 Kč
Kontakt: info@kvizpraha14.cz,
tel. 266 712 465, 281 863 361

Opravdu nabitý program připravily pro
školáky před prázdninami pracovnice knihovny v Hloubětíně. Nejprve to byla na
začátku měsíce beseda 4. třídy ze ZŠ Hloubětínská s P.PhDr. Markem Pučalíkem
OCr., farářem kostela sv. Jiří, o historii
Hloubětína. Po ní pak vystoupení dětí
z dramatického kroužku ZŠ Chvaletická
s pohádkou Zlatovláska, které s velkým
zájmem sledovali zejména senioři.
V pondělí 6. června pak knihovnu navštívila spisovatelka a ilustrátorka Andrea
Popprová. Ta si povídala s dětmi z prvních
tříd ZŠ Chvaletická, které jsou zapojeny
do projektu Rosteme s knihou. A konečně
hned ve dvou dnech se v hloubětínské

knihovně předávaly diplomy a odměny
prvňáčkům, zapojeným právě do projektu
Rosteme s knihou. Ve čtvrtek 16. června
je s rozzářenýma očima převzali nejmenší
čtenáři ze ZŠ Hloubětínská, o čtyři dny
později pak prvňáčkové ze ZŠ Chvaletická.
text a foto: vok

Letní provoz knihoven MKP
Černý Most, Gen. Janouška 2/1060 středa
12–19 hod., pátek 9–15
Hloubětín, Poděbradská 4/489 úterý
9–19, čtvrtek 12–19
O letních prázdninách bude v obou těchto
pobočkách zavřeno v týdnu od 25. do 31. 7.
Pouze vracení v tomto týdnu bude možné
v Ústřední knihovně (Mariánské nám. 1,
Praha 1), a to v úterý až čtvrtek v 11–19

hod. a pátek v 9–17. Aktuální informace
na www.mlp.cz

Chvalský zámek
LOUTKY ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY

K pohádkovým příběhům loutky neodmyslitelně patří. Dovolí nám nahlédnout
do světa zvláštní, něžné krásy, v němž je
loutka hlavním nositelem děje. Loutky
a loutkářská kultura obecně jsou součástí
naší historie. Klasický „maňásek“ býval
nedílnou součástí středověkých jarmarečních slavností, jeho roli postupně přebral
„kašpárek“. Do „loutkové rodiny“ zanedlouho přibyly i marionety – loutky voděné shora. Do našich zemí je přivážely anglické, holandské a především německé

kočovné společnosti zhruba od 2. poloviny
17. století. Loutkové divadlo se v českých
zemích stalo postupem doby velice oblíbené. A loutkáři – jako například Matěj Kopecký – zcela svébytnou součástí pomyslného „českého národního pokladu“.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
bylo založeno v roce 1972. V současné době toto unikátní muzeum spravuje téměř
42 000 sbírkových předmětů, významnou
část expozice tvoří více než 8 000 loutek ze
70 zemí celého světa. A vy během prázdnin máte mimořádnou možnost vidět část
exponátů muzea ve výstavních prostorách
Chvalského zámku. Vychutnejte si proto
se svými dětmi a přáteli kouzlo světa loutek. Výstava je k vidění od 23. června až do
25. srpna. ■

Po nutrii jsme objevili želvu
V redakci Listů Prahy 14 se 17. června
dopoledne zastavil jeden z kyjských pejskařů a nabídl nám k uveřejnění snímky, které pořídil téhož dne v 6.40 hod. na hrázi
Kyjského rybníka, když se želva probouzela v rohu „malého“ rybníka do dalšího dne

svého exotického pobytu. Avšak poté, co
prý si k ní paní psová čuchla, tak „sjela po
břiše“ do vody a odplavala. Asi šla hledat
nutrii, jejíž snímky z téměř stejného místa
jsme před časem zveřejnili. Co nás čeká
příště?
red
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místní Agenda 21

místní Agenda 21 – zdravá městská část
Co se pod tím skrývá?
Mnozí z vás v posledních několika měsících využili možnost účastnit
se veřejných setkání a jiných akcích, pořádaných městskou částí,
jejichž cílem bylo zjistit jak váš celkový postoj k životu na území Prahy
14 a rozvoji městské části celkově, tak i vaše připomínky ke
konkrétním problémům, s nimiž se potkáváte v každodenním životě.
Na těchto akcích jste vyjadřovali své názory a nápady např. k tomu,
jak by mělo vypadat to či ono hřiště, či jak si konkrétně představujete
podobu ulice, ve které žijete. Tím jste se aktivně zapojili do rozvoje
naší městské části a nám tak ukázali, že projekt, do kterého se Praha
14 pustila, má smysl. My nyní využíváme tohoto prázdninového
dvojčíslí Listů Prahy 14 k tomu, abychom Vám přinesli komplexní
informace k této aktivitě naší místní samosprávy.

J

ak jsme již několikrát informovali,
stala se MČ Praha 14 v roce 2009 členem celosvětově uznávané asociace
aktivních místních samospráv – Národní
Sítě Zdravých Měst České republiky
(NSZM ČR). Navštívíte-li webový portál
www.nszm.cz dozvíte se, že „členské samosprávy NSZM ČR zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Zdravá města, obce
a regiony se promyšleně snaží utvářet město
(obec, region) jako kvalitní a příjemné místo
pro život a to na základě dohody s obyvateli.
Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, lidé budou svou komunitu i krajinu
považovat za svůj domov a budou o ně také
takto pečovat.“
Ale zpět na Prahu 14, jejíž samospráva se
rozhodla uplatňovat principy udržitelného
rozvoje, ztotožnila se s politikou NSZM
ČR a v loňském roce přistoupila k Projektu na zavedení místní Agendy 21, na jehož
realizaci získala finanční podporu z Revolvingového fondu MŽP ČR.
O co vlastně jde? Zmiňovaný Projekt hovoří
o tom, že Agenda 21 je nástrojem pro zajištění aktivní participace a zvyšování efektivity
samosprávných činností. Pro běžného občana těžko uchopitelná informace, že? Nicméně pod touto poměrně těžkopádnou
definicí najdeme vlastně jakousi kuchařku
plnou receptů a návodů, kterak zvýšit účinnost práce samosprávy a to pomocí zapojení veřejnosti, tedy vás, občanů, do rozhodování o rozvoji místa, ve kterém žijete.

A jak Projekt probíhá?
Pro zavedení MA 21 se všemi jejími pravidly je nutné vytvořit a zavést Systém pro
komunikaci a zapojování veřejnosti, tedy
metodický dokument, ve kterém bude jas-

8

ně stanoveno, jakým způsobem veřejnost
zapojovat. Zároveň je nutné postupovat
v zapojování veřejnosti systematicky a pořádat veřejná projednání tak, aby byla
smysluplná. Systém je v této době zpracováván za pomoci externí firmy Agora CE,
jejíž pracovníci nám poskytují podporu při
realizaci veřejných setkání a ukazují nám
například, jakou formu veřejného projednání volit ke konkrétním záležitostem, či
jak definovat problém. Nebudeme-li totiž
schopni problém přesně určit, nemůžeme
dojít ke správnému řešení. Tomuto stádiu
říkáme pilotní testování a slouží nám k tomu, abychom se „zaučili“ a v budoucnu
byli schopni systematicky zvládnout všechny fáze spolurozhodovacích procesů.
Jedním z takových projednání v rámci
pilotního testování bylo nedávné veřejné
setkání s občany nad možnostmi využití
zámeckého parku v Hostavicích, o jehož
průběhu se dočtete v samostatném článku.

Během letošního podzimu proběhnou další dvě veřejná projednání a to k tématům
„Koncepce dětských hřišť“ a „Komunitní
plán sociálních služeb“ (viz následující článek). Pozvánka bude zveřejněna v zářijovém vydání Listů a na webových stránkách
městské části.

Základem je Fórum ZMČ
a Anketa
Stěžejní aktivitou Zdravého města a potažmo i Projektu je Fórum Zdravé městské
části a následná ověřovací anketa k definování 10 nejzávažnějších problémů Prahy
14. Vaše názory byly sbírány všemi pro
městskou část dostupnými metodami.
Anketa byla ukončena 13.6. a před uzávěrkou Listů lze říci, že bylo vybráno více jak
1700 platných anketních lístků, což je
oproti výsledkům ankety v loňském roce
nárůst o 27 %. Za tento výsledek jsme velice rádi a svědčí o tom, že vám občanům
není vaše místo pro život lhostejné. V současné době probíhá sčítání hlasů k jednotlivým problémům a výstup bude v červenci předložen Radě a následně zapracován
do Komunitního plánu na rok 2012.

Nejen veřejnými setkáními
živo je Zdravé město!
Kdo by si ovšem myslel, že Zdravá města
počítají s občany jen pro získání strohých
čísel a názorů, mýlil by se. Pro podporu
spolupráce s veřejností Zdravá města pořá-

dají veřejné kampaně, inspirované celosvětovými významnými svátky a oslavami.
Nejinak je tomu i na Praze 14. V tomto roce jste již měli možnost účastnit se kulturní
akce k Mezinárodnímu Dni Romů a oslav
Dne Země. Obě tyto akce byly úspěšné,
městské části se podařilo prohloubit spolupráci se školskými zařízeními, neziskovkami a zájmovými spolky, a též navázat nové
kontakty s komerční sférou, což se především projevilo na spokojenosti účastníků.

Pro podporu aktivního života seniorů je
při Dnech Zdraví plánováno plavání v bazénu Hloubětín pod vedením odborníka.
Opomenuto nebude ani téma zdravé výživy se zaměřením na rodiny s dětmi.
Veškerá upřesnění termínů akcí a míst,

si křehkou hranici, kdy se může každý
z nás dostat do situace,ve které bude tyto
služby potřebovat. Pak je důležité, aby existovaly a byly nastaveny tak, aby vedly
k řešení složité situace člověka a zároveň
ho vrátili zpátky do života.

kde se budou dílčí aktivity této kampaně
konat budou zveřejněna v zářijovém vydání Listů, na webovém portálu městské části
a na vývěskách.

Na internetových stránkách http://www.
praha14.cz/komunit_plan/kp_dokumentace.php je k dispozici návrh zmiňovných
„Opatření a Aktivit“, který je možný připomínkovat do 31. 8. 2011 písemně nebo
mailem na kontaktu:
spatenka@p14.mepnet.cz.
V případě potřeby je možné se také obracet na tajemnice jednotlivých pracovních
skupin, které rády podají více informací
o plánování sociálních služeb:
Pracovní skupina Senioři
Ziková Helena,
zikova@p14.mepnet.cz, 281 005 374
Pracovní skupiny Rodiny s dětmi
Bělíková Petra,
belikova@p14.mepnet.cz, 281 005 531
Pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením
Fiřtíková Lenka,
firtikova@p14.mepnet.cz, 281 005 505
Pracovní skupina Cizinci a Menšiny
Dana Ema Hrušková,
hruskova@p14.mepnet.cz, 281 005 447
V září 2011 budou probíhat další setkání
těchto pracovních skupin k vytvoření již
konkrétních projektů k jednotlivým opatřením, tedy plán sociálních služeb dostane
konkrétní podobu. Ta bude předložena
veřejnosti k projednání na veřejném setkání, které se uskuteční v říjnu 2011.
Předem děkujeme za zaslané připomínky
a přejeme klidné a pohodové léto.
KS OUR

„14 Dnů Zdraví na Praze 14“
Jako další téma k uspořádání kampaně
poslouží v září „Dny Zdraví“. Jelikož se
jedná o akci nabízející široké pole působnosti a s tím související nepřeberné množství témat, přímo se nabízí využít tuto
kampaň pod heslem „14 Dnů Zdraví na
Praze 14“. Během dvou týdnů v druhé
polovině září bude MČ pořádat blok jak
osvětových akcí, tak nabídne i odborná
praktická preventivní vyšetření. V teoretické části budou mít zdravotně znevýhodnění lidé možnost dozvědět se o novinkách
v rehabilitaci hendikepovaných. Ke spolupráci na náplni programu Dnů Zdraví
také přispěje o.p.s. Pestrá společnost, která
předvede práci s asistenčními psy, nepostradatelnými společníky nejen pro nevidomé, ale i pro občany trpící například
epilepsií. Stranou v této kampani samozřejmě nemůže zůstat ani osvěta k celosvětovému problému s následky kouření a nezdravého životního stylu.
V praktické části kampaně bude nabídnuta možnost screeningového vyšetření, tedy
měření krevního tlaku, cukru v krvi, tělesného tuku a cholesterolu. Při další dílčí
akci budou moci občané „oprášit“ a zdokonalit své vědomosti o první pomoci.
V nabídce je pro letošek i velice důležité
preventivní vyšetření na přítomnost krve
ve stolici. Toto preventivní vyšetření bylo
vybráno především proto, že karcinom
tlustého střeva je jedním z nejčastějších
nádorových onemocnění a ročně je diagnostikováno v České republice kolem
5 500 nových případů a přes 2 000 nádorových onemocnění konečníku. Podle informací z odborných kruhů je polovina
nádorů odhalena až v pokročilém stadiu,
kdy je léčba podstatně složitější, naděje na
úplné uzdravení velice malá a úmrtnost
vysoká. Nepříznivý je též fakt, že výskyt tohoto druhu onemocnění stále roste. Proto
budou mít občané Prahy 14 možnost podstoupit jednoduchý test a přinejmenším si
tak zajistit včasný zásah proti tomuto
nepříteli, jehož následky jsou destruktivní.

Praha 14 aktualizuje
„Komunitní plán sociálních
služeb na období
2009–2014“
Městská část Praha 14 ve spolupráci s odbornou i laickou veřejností v minulých
letech zpracovala plán rozvoje sociálních
služeb s cílem vytvořit prostředí pro život
sebevědomých, soběstačných a nezávislých
občanů, kteří budou moci v případě potřeby najít a využívat komplexní sociální služby, jež jim pomohou spokojeně žít i nadále
kvalitní život ve svém přirozeném prostředí mezi svými blízkými.
Letos dochází k aktualizaci tohoto plánu
s úmyslem prověřit již dříve zjištěné potřeby a následně reagovat na změny vhodným
návrhem „Opatření a Aktivit“ tak, aby
odrážely co nejvíce danou skutečnost
a vedly k řešení problémů lidí nacházejících se v sociálních potížích.
Od března se opět pravidelně setkávají pracovní skupiny zaměřené na cílové skupiny
seniorů, rodin s dětmi a mládeží, lidí se
zdravotním postižením a cizinců a menšin.
Díky obětavé a intenzivní práci těchto skupin se podařilo vytvořit návrhy nových
„Opatření a Aktivit“, které teď předkládáme také vám, široké veřejnosti, k připomínkování. I když se může zdát, že sociální
služby jsou velmi okrajovou záležitostí,
která se týká pouze malé skupiny obyvatel,
není tomu tak. Je velmi důležité uvědomit

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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Rýsuje se řešení ve Vašátkově ulici
Problematické soužití mezi nájemníky
bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy
ve Vašátkově ulici na Praze 14 by mohlo
být výhledově vyřešeno. Na žádost radního hlavního města Prahy Petra Dolínka
a místostarostky Prahy 14 Lucie Svobodové bylo svoláno jednání přímo v krizovém
místě ve Vašátkově ulici. „Reagoval jsem
na několik písemných stížností nájemníků,
kterým situace dlouhodobě nevyhovuje a hledají zastání při konfliktech s některými
nepřizpůsobivými nájemníky u nás,“ uvedl
při jednání radní Dolínek.
Mezi způsoby, jakými by mohlo být do

budoucna podobným situacím předcházeno, patří i vytvoření modelu dlouhodobé
spolupráce hlavního města s městskými
částmi v oblasti bytové politiky. „Možností
je i důkladná analýza bytového fondu. Podle
některých zpráv dochází často k nastěhování
neúměrného počtu nájemníků do jednoho
bytu a snížení kvality bydlení nejen pro jeho
samotné obyvatele, ale i pro sousedy,“ upřesnil Dolínek.
Závěry setkání tlumočila místostarostka
Svobodová. „Dohodli jsme se na celé řadě
možných kroků, z těch, které aktivně řeší stávající problém, bych ráda zmínila zefektivnění a rozšíření kamerového systému ve
Vašátkově ulici, zavedení institutu domovníků či zlepšení komunikace mezi nájemníky, bezpečnostní agenturou a strážníky.“ Za
účelem zklidnění napjaté situace bude
podle radního Dolínka vytvořen zvláštní
antikonfliktní tým složený
z proškolených odborníků v oblasti krizové komunikace.
U jednání byli dále přítomni kromě vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městské části Prahy 14 Davida
Beňáka, také zástupci Městské policie, bytového odboru Magistrátu hlavního města
Prahy a správcovské firmy Centra. O dalším vývoji situace ve Vašátkově ulici vás
budeme informovat v dalších číslech Listů
Prahy 14,
text a foto KS OKO

Listy Prahy 14 – inzerujte
zdarma nabídku svých
volnočasových aktivit
pro děti a mládež
Úřad městské části nabízí všem organizacím na Praze 14, zabývajícím se volnočasovými aktivitami, prezentaci v zářijovém čísle Listů Prahy 14. Jedná se
o mimořádnou příležitost představit
občanům naší městské části možnosti
využití volného času a mimoškolních
aktivit. Prezentace bude realizována celkem na 2 listech (4 stránky) uprostřed
časopisu.
Neváhejte a zasílejte svoje příspěvky na
e-mail vesela@kvizpraha14.
Uzávěrka příjmu prezentací je v pátek
6. 8. 2011.
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Důležité změny
vPražské integrované dopravě
Od 1. 7. se mění tarif Pražské integrované
dopravy. V rámci těchto změn dojde k rozšíření jízdného zdarma pro děti od 10 do
15 let a seniory od 65 do 70 let. Lidé, kteří
mají nově nárok na bezplatnou přepravu,
budou potřebovat kartu opencard s nahranou aplikací, která stojí 120 Kč a má platnost maximálně 6 let. Je tedy nutné zažádat o opencard a poté si na ni nechat
nahrát příslušnou aplikaci „Jízdné zdarma“.
Novou aplikaci pro bezplatnou přepravu
dětí od 10 do 15 let a seniory od 65 do 70
let na území Prahy je možné si nahrát od
20. 6. 2011 na kterémkoliv místě s prodejem elektronického jízdného PID (zejména ve stanicích metra). Před tímto datem
není možné tuto aplikaci nahrát.

Pro děti od 6 do 10 let a seniory nad 70 let
se dosavadní zavedená praxe nemění.
Pokud děti do 10 let prokáží v městské
hromadné dopravě věk jakoukoliv průkazkou ověřenou vydavatelem (např. školou),
na které bude jméno, příjmení, datum
narození a fotografie, jezdí po Praze i nadále zdarma. Senioři nad 70 let se mohou
i nadále prokazovat např. občanským průkazem. Pokud si pořídí kartu opencard,
mohou kromě bezplatné jízdy MHD využívat v metropoli také zdarma vlaky Českých drah.
Z výše uvedených důvodů je vhodné, aby
si tyto tarifní kategorie zažádaly o kartu
opencard co nejdříve. Nejjednoduší cestou
k pořízení karty je on-line žádost na webu:
www.opencard.cz.

zelená doprava

Praha 14 cyklistická

V

posledních letech výrazně stoupl
zájem obyvatel ČR o cyklistiku. Počet uživatelů jízdních kol se několikanásobně zvýšil i v Praze, přestože dříve
převažoval názor, že Praha není pro cyklisty
příznivá. Možnosti tohoto způsobu dopravy
nakonec dobře prověřila červnová stávka
dopravců, během které se v ulicích Prahy
objevilo až 10x více cyklistů než v jiné dny.
Cyklistika plní dvě základní funkce. Tou
první je standardní přeprava osob z místa
na místo. Proti ostatním typům dopravy
má spoustu výhod. Nevytváří skleníkové
plyny, ve srovnání s pěší dopravou spoří čas
a na kratší vzdálenosti (v rozsahu 5–8 km)
je dokonce rychlejší než povrchová, městská doprava. Kromě toho nabízí dopravu
„od domu k domu“, šetří dopravní prostor,
je ekologická a trvale udržitelná.
Druhá, neméně důležitá funkce spadá do
oblasti sportovní a rekreační. Zde významně přispívá k utváření zdravého, aktivního
životního stylu. „Na kolo“ se těší dokonce
i děti, které jinak pohybu moc neholdují.
V uplynulých letech byla cyklistika na naší
městské části spíše „popelkou“ a za tuto
oblast nikdo nezodpovídal. To je bohužel
patrné při pohledu na cyklomapu východní
části Prahy. Zatímco sousední městské části
postupně rozvíjely síť cyklotras na svém území, na čtrnáctce máme zatím k dispozici
pouze páteřní trasu 1 v jižní části území
a fragmenty cyklostezky od jižního okraje
Černého Mostu směrem do Dolních Počernic. Ani napojení výše zmíněné páteřní
„jedničky“ směrem do centra nemůžeme,
vzhledem ke schodům, které je potřeba
zdolat na této trase pro překonání Průmyslové v Hloubětíně, považovat za vhodné.
Z výše uvedených důvodů jsme se v rámci projektu Zdravá městská část – místní
Agenda 21 rozhodli zaměřit i na zlepšování
v oblasti cyklodopravy. Naším cílem je nejenom rozšíření cyklotras na území městské
části a jejich smysluplné propojení mimo

území Prahy 14, ale také zvýšení komfortu
a bezpečnosti cyklistů na silnicích. Význam
tohoto rozhodnutí se potvrdil i na letošním
fóru Zdravé městské části, kde byla cyklistika hodně diskutovaným tématem a dva
z hlavních zde definovaných problémů se jí
přímo týkají.
V textu jsem použila dva základní pojmy –
cyklotrasa a cyklostezka. Jestliže víte, jaký
je mezi nimi rozdíl, můžete následující
odstavec přeskočit. Pokud ne, dovolím si
vám přiblížit celkem čtyři pojmy. Kromě
nich vám mohou cestu usnadnit také vyhrazené preferenční pruhy pro veřejnou
dopravu a jízdní kola nebo stále rozšířenější
cykloobousměrky (obousměrný pohyb cyklistů v jinak jednosměrné ulici)

Jak se od nás dostanete
na cyklostezku ve směru
do Vysočan a Libně?

novskou až k vlakové zastávce Kyje, kde
musíte zdolat překážku ve formě podchodu.
Poté pokračuje vpravo přes hráz rybníka pod
viadukt a za restaurací U Eriky do kopce ulicemi Lánská a Oborská směrem k Hloubětínu. Na křižovatce s Hloubětínskou odbočuje vlevo a přivede vás k další překážce,
kterou jsou schody na druhé straně nadchodu nad ulicí Průmyslová. Po jejich překonání pak pokračuje na území Prahy 9 podél jižním břehu Hořejšího rybníka a vyvede vás
přímo k počátku cyklostezky.

1. varianta:

Po páteřní trase č. 1, která je vedena přes
území Dolních Počernic podél Hostavického potoka, na Českobrodské přechází na
území Prahy 14 a pokračuje dále do Hostavic, kolem kostela sv. Bartoloměje a podél
jižního břehu Kyjského rybníka ulicí Šima-

či v lese, po pěší zóně, v obytné zóně, po
silnicích s různou intenzitou dopravy i po
cyklostezce). Účelně tak spojuje místa, kde
je přepokládána cyklistická doprava. Důležité je směrové značení, které cyklistům
usnadňuje orientaci. Jde o svislé značení
žluté barvy, které může být ve městě ještě
doplněno i vodorovným značením. Podle
významu se dělí do několika kategorií.

CYKLOPIKTOGRAM – setkáte se s ním
nejčastěji na městských třídách a významných ulicích. Naznačuje stopu průjezdu
cyklistů a umožňuje tak souběžný pohyb
jízdních kol a osobních vozidel. Nedává
žádná zvláštní práva ani povinnosti, usnadňuje ale sdílení dopravního prostoru a orientaci.
CYKLOSTEZKA – vede nejčastěji mimo
zastavěné území a to odděleně od automobilového provozu. Pokud je vedena obousměrně, má zpravidla šířku tři metry. Často
je provoz kombinován také s chodci a to ve
společné či oddělené formě. Začátek i konec
cyklostezky je označen dopravní značkou
modré barvy se symbolem bicyklu. Cyklostezky jsou hojně využívány i bruslaři.

CYKLOTRASA – může být vedena v různých prostředích (např. po pěšině v parku

CYKLOPRUH – je to vyhrazený jízdní
pruh pro cyklisty, který byl oddělen z tzv.
hlavního dopravního prostoru, tedy komunikace pro automobily. Zvyšuje bezpečnost cyklistů a zlepšuje plynulost jízdy
vozidel. Začátek a konec cyklopruhu je
označen dopravní značkou.
Hodně příjemných a bezpečných kilometrů v sedle kola vám přeje Ilona Picková
2.varianta (pro dobrodružné povahy):

Tato varianta se liší ve své druhé části, kde
není vedena po značené cyklotrase. Od
páteřní „jedničky“ se můžete odpojit v ulici
Lánská, kde neodbočíte po vyznačené cyklotrase doprava, ale pojedete stále rovně
pod zahrádkářskou osadou až na její konec.
Pod přemostěním Průmyslové krátce vystoupáte mírně doprava k lesu, kterým po
pěšinách projedete podél železniční trati až
na loučku u Hořejšího rybníka, kde začíná
IP
cyklostezka.
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názor opozice

Praha 14 potřebuje schopné vedení…
Na tento předvolební slogan TOP 09 jsme si
mnohokrát vzpomněli v průběhu jednání
4. zastupitelstva MČ Praha 14, které se konalo 21. června letošního roku.
Na jeho programu bylo projednání rutinních
majetkových a informačních materiálů. Zastupitelé za ODS, však i v těchto jednoduchých bodech, shledali řadu nepřesností
a chyb, na které vedení radnice upozornili
a požádali o nápravu. Konstruktivně podpořili předložené projektové žádosti ICT pro
Prahu 14, a Návrh podání žádosti o dotaci ze
strukturálních fondů EU k zateplování školek. U těchto nesporně prospěšných projektů
však stále zůstává otázkou, jakou zátěží bude
jejich spolufinancování pro již tak napjaté
rozpočty naší MČ v příštích letech. Požádali
jsme proto pana starostu Vondru, aby nám
sdělil svoji představu o finančním řešení těchto projektů. Odpovědi jsme se od něj opět
nedočkali. Svoji vizi řešení přednesla v závěrečné řeči paní místostarostka Svobodová.
A nedočkali jsme se ani Programu rozvoje
naší městské části pro volební období 2010 –
2014, a to je již 7 měsíců po volbách. Místo
toho jsme od vládnoucí koalice obdrželi Programové prohlášení rady, které bylo již dříve
publikováno v Listech Prahy 14. Tento velmi
obecný kompilát koaličních volebních programů však jistě není plnohodnotným materiálem pro promyšlený rozvoj městské části.
Od skutečně schopného vedení radnice
bychom, po tak dlouhé době, očekávali předložení dokumentu s jasně stanovenými prioritami, jejich členěním do konkrétních pro-

jektů se zpracovaným způsobem finančního
krytí, časovým harmonogramem a osobní
odpovědností garantů plnění. Bez takového
materiálu si koncepční řízení radnice, a natož
celé městské části, neumíme představit. Na
naši otázku panu starostovi, zda takový materiál připravuje, se nám dostalo tajemné odpovědi, že ano. Ale kdy? Zeptali jsme se tedy,
zda můžeme tento materiál očekávat na
zastupitelstvu naší městské části v září. Odpověď, že Plán rozvoje bude na programu jednání prosincového zastupitelstva, zaskočila
i nás. Předložení tohoto zásadního dokumentu po 13 měsících vedení radnice je velkou
ostudou vládnoucí koalice.
Zastupitelé za ODS rovněž informovali o narůstajícím problému s bezdomovci a občany
narušujícími běžné standardy soužití na celém území Prahy 14. Tento problém soužil
dříve především občany Hloubětína, zejména
v okolí stanice metra, kde je situace stále nejhorší. V současné době se s ním však můžeme
setkat jak ve Starých Kyjích, tak i v Jiráskově
čtvrti. Víme, že na řešení tohoto problému
neexistuje žádný jednoduchý recept. Jsme si
však jisti tím, že posílení hlídek městské policie pouze v některých částech Prahy 14, jako
například v oblasti, kde bydlí pan starosta,
není hledaným koncepčním řešením. Požádali jsme proto pana starostu o stejný přístup
k ochraně majetku a bezpečnosti občanů na
celém našem území.
Na programu zastupitelstva bylo i projednání
a schválení Komunitního plánu Zdravé městské části. Očekávali jsme, že zpracovatelem

materiálu bude uvolněná předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a místní agendy
21, paní Ing. Ilona Picková, protože byla
pověřena tímto úkolem grémiem starosty.
A jaké překvapení! Zpracovatelem je ing. Lisý. V důvodové zprávě je navíc uvedeno, že
koncept zpracovaný ing. Pickovou z odborného hlediska vykazuje určité nedostatky,
a proto jej bylo nutno přepracovat. Potřebujeme uvolněného funkcionáře placeného
z peněz daňových poplatníků bez jakékoliv
zodpovědnosti, odbornosti a schopností?
Uvolněná předsedkyně tohoto výboru ráda
prezentuje jako svoji aktivitu akce, které již
tradičně pořádá radnice MČ, např. Den
Romů, Den Země, Den zdraví. Rovněž veřejná projednávání a Fórum zdravé MČ nejsou autorským dílem paní ing. Pickové ale
smluvně spolupracující agentury Agora.
ODS považuje od samotného počátku tento
výbor za nadbytečnou a účelově vytvořenou
„trafikou“ pro paní předsedkyni. Opětovně
jsme navrhli zrušení výboru a jeho nahrazení
příslušnými odbornými komisemi, v jejichž
čele by stál neuvolněný předseda. Tento
návrh považujeme za smysluplný a koncepční
i z důvodů nesourodé problematiky, kterou
současný výbor má řešit. Řada komisí rady
MČ, s neuvolněnými předsedy, pracuje na
vysoké odborné úrovni. S velkým nasazením
řeší složitější a obsáhlejší agendu, než uvedený výbor. Radniční koalice náš racionální
návrh opět přehlasovala, my však budeme
i nadále hledat způsob, jak tomuto účelovému plýtvání zabránit.
zastupitelé ODS
inzerce

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
400
• Knihy i knižní pozůstalost koupím, odvezu. Tel.: 286 89105/11
• Zubní společnost Stomat spol. s r.o. se sídlem ve Vysočanské
nemocnici, přijímá nové pacienty, nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní implantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní hrazené péče (bez finanční účasti pacienta). Tel: 266 006 192,
266 006 180, 266 006 163. Další na www.stomat.cz.
06/06
Masáže, druhá za půlku! Přijďte v červenci a v srpnu 2x v měsíci a druhou masáž máte za poloviční cenu. Jitka Foučková, 775 393 564,
www.masaze-depilace.wgz.cz.
06/02
ODVOZ NÁBYTKU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Odvezeme
vám vše nepotřebné z vašeho bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklízení, bytů NP a sklepů. Provozujeme i autodopravu + stěhování. Tel.
774 574 710, e-mail: euroautodoprava@snadno.eu.
07/03
Žena v důchodu hledá práci, i na kratší úvazek, tel.: 737 105 440.
07/07
Pronajmu ¾ rod. domu., P9, 2 zaříz. byty, vhodné pro dělníky
7 lůžek, cena 15 000 Kč + popl., zvlášt. vchod, možno i jednotl., tel.:
607 219 600.
07/08
Cukrárna – občerstvení MM, Praha 9-Kyje, Hodějovská 11. Na
objednávku vyrábíme pro všechny příležitosti: dorty nízké, patrové,
dětské, minizákusky. Klasická výroba bez použití instantních krémů
a rostlinné šlehačky. Tel.: 731 759 496.
07/09
Nabízím úklid a žehlení v domácnosti na Praze 9. Spolehlivá
a pečlivá. Tel.: 734 335 525.
07/13

•
•
•
•
•
•
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inzerce

VÝŠKOVÉ
PRÁCE

Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav
teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného
provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou
pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy
snažíme práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

• Nabízíme čištění, mytí, opravy a nátěry fasád
• Montáže reklam, hromosvodů, sítí
• Překlady střech, rekonstrukce střech plochých
• Mytí prosklených budov a oken
• Rekonstrukce balkonů, teras
• Kácení stromů, ostatní výškové práce
Josef Hanzl mob. 603 435 852
www.vyskove-prace-ham.cz
omonok@seznam.cz
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací
ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající
se odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2011 *
Lokality v Praze

Termíny od–do

Černý Most

18.–24. 7.

Hloubětín

18.–24. 7.

Lehovec

18.–24. 7.

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 / www.ptas.cz

* Pravidelně aktualizované
termíny naleznete
na www.ptas.cz
Váš dodavatel tepla
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neziskovky a občanská sdružení

Programy na červenec a srpen
KOMUNITNÍ
CENTRUM
MOTÝLEK
Vlčkova 1067, P-9
www.motylek.org
motylek@motylek.org
tel. 281 912 081, 775 964 765

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÉ CENTRUM

Herna pro děti s rodiči bude otevřena od
18. července do 12. srpna
Každé úterý, středu a čtvrtek od 9 do 12
hod. a ve středu také od 13 do 16 hod.
Během prázdnin vám bude k dispozici
samozřejmě také velká venkovní trampolína, masážní křeslo, rodinné vstupenky do
ZOO, půjčovna knih a hraček atd.
Připravili jsme pro vás také dva společné
výlety
27. 7. Výlet parníkem do ZOO
10. 8. Výlet na Petřín spojený s návštěvou
bludiště a rozhledny.
Stále platí naše akce „ První návštěva mateřského centra zdarma“. Upozorňujeme,
že již probíhá zápis na pravidelné aktivity
v příštím školním roce (herna s programem, školička Motýlek, keramický kroužek pro nejmenší, angličtina pro rodiče).
Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete
potřebovat více informací.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Na druhý prázdninový týden (11.–15. 7.)
jsme letos připravili pro děti se zdravotním postižením příměstský tábor. Pro
celé rodiny našich klientů pak již tradičně
pořádáme rekondiční pobyt (14.–20. 8.).
Tentokrát se uskuteční v Borovici u Mnichova Hradiště.
Samozřejmě i klienty CDS rádi přivítáme
o prázdninách v naší herně (viz výše).
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
Klub bude otevřen od 18. července do 19.
srpna každý všední den od 13 do 18 hod.
kromě dnů, na které plánujeme celodenní
výlety.
Ty budou:
20. 7. IQ Park Liberec,
27. 7. Skalní hrad Sloup
3. 8. Parníkem do ZOO
10. 8. Návštěva aquaparku
17. 8. Návštěva statku Blatiny
Ani v ostatní dny se v Pacificu určitě nebudete nudit, neboť pro vás máme připraveno spoustu zajímavých aktivit, které spolehlivě zaženou prázdninovou nudu mezi
paneláky (výrobu vlastního šperku, vaření,
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turnaje v šipkách a fotbálku, filmové kluby
a mnoho dalšího).
Veškeré výlety i ostatní akce jsou zdarma.
Na všechny výlety je však třeba se přihlásit
předem u pracovníků klubu. Případné
změny v programu budou oznámeny na
vývěsce v klubu a na facebooku Pacific
klub. Kontakt na pracovníky NK Pacific:
tel. 775 964 796, pacific@motylek.org.
Těšíme se na vás!

Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
Vlčkova 1067 – přízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Prázdninový provoz:
1. 7.–7. 9. 2011 budou probíhat pouze
středeční herny 9–12 hod. Přijďte s dětmi
prožít příjemné dopoledne v herně s kuličkovým bazénkem, neokoukanými hračkami i zázemím pro miminka. Vstup bez
přihlášení. Těšíme se na vás!
Jednorázové akce:
Na konec srpna (29.–31. 8.) plánujeme
výlety. Informace o konkrétním programu
na tyto dny naleznete na internetových
stránkách MC Klubíčko v průběhu prázdnin.
Zápis do programů:
V průběhu prázdnin se můžete e-mailem
hlásit do programů na nový školní rok
(školička Šikulka pro děti od 3 let bez rodičů, Montessori klub, Pohybové hry
pro kojence a batolata).
Nový školní rok:
Obvyklý pravidelný program MC začíná
7. 9. 2011.
HERNY budou opět probíhat 3x týdně
(pondělí, středa a pátek dopoledne). V době středečních heren budou zařazeny Stimulační programy s ptákem Zlobivákem,
semináře pro rodiče Rodiči se nerodíme,
rodiči se stáváme, Zpíváníčko, programy
zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Páteční programy budou zaměřeny na
výtvarnou činnost, rozvoj pohybových
aktivit a stimulaci řeči. Nově se můžete
těšit na PESTRÉ ČTVRTKY. MONTESSORI KLUB bude probíhat ve čtvrtek
8.45–9.45 hod., ŠIKULKA v úterý 8–12
hod. POHYBOVÉ HRY – kojenci v pondělí 13.45–14.30 a batolátka 14.45–15.30.
Podrobné informace na webových stránkách
MC Klubíčko http://klubicko.bloguje.cz

DDM na Černém
Mostě
Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Děkujeme všem lektorům, příznivcům
a hlavně našim klientům, že uplynulý školní
rok strávili ve společnosti kroužků, akcí
a táborů DDM. Těšíme se na vás zase v září!
Zápisy se budou konat od 1. září 2011.
Letos NOVĚ bude možné získat informace
o kroužcích také ve stánku DDM u metra
Rajská zahrada, a to 1. a 2. září.
NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA:
Letní tábor: Ve znamení zvěrokruhu
16 .– 30. 7. 2011
Věk: 9–15 let
Cena: 3 800 Kč
Hlavní náplní tábora je celotáborová etapová hra Ve znamení zvěrokruhu. Středisko je velmi dobře vybaveno pro sportovní
aktivity, je situováno mimo vesnici a obklopeno lesy. Za pěkného počasí je možné
koupání ve Skalici.
Příměstský tábor: S angličtinou nejdál
dojdeš
16.–30. 7. 2011
Věk: 10–15 let
Cena: 750 Kč/týden, 150 Kč/den
Hravá forma výuky AJ pomocí projektů,
rozhovorů, her. Nebudou chybět doplňkové činnosti z řady sportovních a výtvarných aktivit, ani celodenní výlet. Ze čtvrtka na pátek možnost přespání na DDM
s bohatým programem.
Rodiče předškolních dětí, kterým se nepodařilo pro jejich ratolesti najít místo v mateřské školce, budou mít určitě radost
z našeho nového vzdělávacího programu
pro děti od 3 do 6 let Domeček. Bude otevřen ve všední dny od 8 do 13 hod. a školné činí 2 800 Kč za měsíc nebo 300 Kč za
dopoledne.
Informace a přihlášení:
tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz
AKCE NA ZÁŘÍ:
Cesta začarovaným lesem
Neděle 25. 9. 2011 od 14 do 15 hod.
Vycházková trasa povede od autobusové
zastávky Kyje, lesem přes Hostavice až na
hranici přírodní rezervace V pískovně
a odtud zpět do Kyjí. Na trase značené
fáborky, kterou můžete absolvovat pěšky,
s kočárkem i domácím mazlíčkem, na kole
či koloběžce, vás bude čekat šest zastavení

s jednoduchými úkoly. V cíli dostane každý účastník pamětní list a drobnou odměnu. Nutná rezervace předem.

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
www.jahodaweb.cz

Nízkoprahový klub Jahoda, o prázdninách klub v provozu od 26. 7. do 11. 8.,
úterý, středa, čtvrtek 14–18 hod. Nízkoprahový klub Džagoda od 1. do 10. 7.
a od 22. 7. do 7. 8. bude ZAVŘENO.
Klub bude otevřen pondělí, úterý a čtvrtek
13–18 hod. s možností úpravy podle aktuálního programu. Některé dny (i mimo
otevírací dobu) budeme vyrážet na různé
akce a výlety, které by vás zajímaly. Terénní práce: kontaktní pracovníky Karolínu
a Martina potkáte na ulici v pondělí a ve
středu odpoledne, s Honzou se můžete
potkat v úterý a ve čtvrtek odpoledne na
Lehovci a v Hloubětíně.
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let, o prázdninách
otevřeno 4.–8. 7. a 29.–31. 8. pondělí,
úterý a čtvrtek 8–12 hod. Školné: 250 Kč
za dopoledne pro jedno dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Možnost nákupu zvýhodněných permanentek. Informace a rezervace: Kateřina Cibulcová, tel. 721 601 333.
Klub – herna s programem, o prázdninách uzavřen. Nabídku kurzů a kroužků
na nový školní rok najdete na našich stránkách. Informace o aktuálním dění v JAHODĚ najdete na našich stránkách
www.jahodaweb.cz. Všem přejeme hezké
prázdniny!

Dětské studio
Pohádka
Bobkova 777,
Praha 9-Černý Most
www.pohadka-praha14.cz
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

ŠKOLIČKA POHÁDKA

Není pro vás místo v klasické MŠ?
Je vaše dítě ve velkém kolektivu opakovaně
nemocné?
Chcete, aby si vaše dítě snáze zvyklo na pobyt v kolektivu dětí?
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ: DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA V POHÁDCE
Zkušená lektorka vede malou skupinku dětí.
Docházku si libovolně zvolíte: 1–5 dní
v týdnu.

Podrobné informace najdete na našem webu.
Cena za jedno dopoledne 140–180 Kč.
Máme ještě několik volných míst od září
2011. Ve školičce začínáme po prázdninách v pondělí 5. 9.
Chystané odpolední kroužky od září 2011:
Jóga pro děti, Dramaťáček, Výtvarné hrátky, Angličtina, Taneční a pohybová výchova. Zápis do odpol. kroužků proběhne
v týdnu od 5. do 9. září.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
začínáme cvičit v úterý 6. 9. Relaxační cvičení v úterý ve 20 hod.( prvky jógy, pilates,
relaxační techniky, masáže)
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. spontánní tanec.
Více informací najdete na našich webových stránkách www.pohadka-praha14.cz
V případě zájmu o naše aktivity prosím
kontaktujte Jitku Šindelářovou, tel. 739
03 44 35,
mail: jitka@pohadka-praha14.cz
Pohádka přeje všem dětem i rodičům krásné prázdniny a těšíme se v září nashledanou.

MATEŘSKÉ CENTRUM
PASTELKA
Sadská 530, Praha 9-Hloubětín
tel. 723 118 104
www.mcpastelka.cz

PASTELKA – ŠKOLKA S PRVKY
MONTESSORI (děti 2,5–6 let) otevřena
od září 2011 denně od 7.30 do 16 hod.
Veškeré informace a přihlášky na www.
mcpastelka.cz.
PRÁZDNINOVÉ AKCE: Letní příměstský tábor s angličtinou a táborovou hrou.
Termíny: 1.–5. 8. nebo 22.–26. 8. Celodenní program pro děti od 3 do 6 let.
Výuka angličtiny zábavnou formou, hry,
písničky, soutěže. Táborová hra na téma
Tajuplný vesmír – Země a ostatní planety. Celodenní péče včetně stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)
a pitného režimu. Denně od 8–16.30 hodin. Cena: 1 990 Kč/týden včetně stravování.
Prázdninová dopolední školička (děti 2–6
let) Termín: 11.–29. 7., vždy v út, st a ve
čt od 8 do 11.30 hod. Cena 260 Kč/dopoledne včetně svačiny a pitného režimu.
Prázdninová odpoledne v Pastelce: Termíny: 11.–14. 7. – Týden s Montessori
pracovnou (2 – 6 let + rodič), 18.–21. 7. –
Týden s angličtinou pro batolata (děti 1–3
roky + rodič). V těchto dvou týdnech je
každý den od pondělí do čtvrtka uvedený
program pro děti v klimatizované herně
vždy od 15.30–18 hod. Přihlášky a informace na webových stránkách.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od září 2011:
pondělí 16–17 hod. Angličtina s prvky
Montessori (3–6 let), úterý 16–17 hod.
Montessori dílna (dítě 2–4 roky + rodič),
středa 16–16.40 hod., Angličtina pro batolata (dítě 1–3 roky + rodič), středa 16,45–
17,45 hod., Montessori pracovna (3–6 let),
čtvrtek 16–17 hod., Pohybové hry (3–6
let). Přihlášky již nyní na www stránkách,
počet míst je omezen.

KCR Heřmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most

Letní provoz ve školce:
I v průběhu prázdnin je možnost individuálního přihlášení dětí od 3 let věku do
letního prázdninového provozu na červenec a srpen. Více informací u Petry Jelínkové, 724 692 085.
Příměstský tábor v Heřmánku:
11.–15. července 2011 pořádá BB klub ve
spolupráci s KCR Heřmánek – dopolední
a odpolední blok her, sportů, soutěží, proložené scénkami a písněmi. Program pro
děti od 6 do 14 let zajišťují Američané spolu s Českým týmem (překlad) a probíhá od
9 do 16 hod. (pauza na oběd je mezi
12–13 hod. – možno jít domů a nebo mít
svačinu s sebou). Pitný režim je zajištěn.
Informace u Mgr. Pavla Trefného,
775 024 742, pavel.trefny@cb.cz
Garden party:
29. srpna 2011 pořádáme znovu Garden
party – soutěže, hry, tvořivé aktivity a další
zajímavé činnosti. Program probíhá celý
týden každý pracovní den odpoledne od
14 do 18 hod. na zahradě u KCR Heřmánek (Vybíralova 2, Praha – Černý Most).
Slavnostní zahájení nového školního roku
1. září 2011 v 9 hod. slavnostně přivítáme
naše školáky – děti navštěvující jesle a školku Heřmánek a první prvňáčky ZŠ Heřmánek. Všem přejeme skvělé prázdniny
a moc se na vás těšíme v novém školním
roce.
Aktuální informace o aktivitách a akcích
Heřmánku na www.prorodinu.cz.

BB KLUB
pavel.trefny@cb.cz,
775 024 742, 281 021 311
www.cb.cz/rajska.zahrada

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S AMERIČANY
11.–15. 7. HEŘMÁNEK (6–15 let)
9–15.30 hod. – hry, písně, soutěže, vyrábě-
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neziskovky a občanská sdružení
ní, filmy vedené mladými Američany s českými pomocníky. Příspěvek 80 Kč/den.
ENGLISH CAMP pro TEENAGERY
30. 7.–6. 8. horská chata HÁJENKA, Krkonoše, (14–19 let). Dopolední výuka angličtiny vedená Američany konverzační formou. Hry, písně, diskuse, výlety, filmy,
sportování. Cena 2890 Kč + doprava.

Nová
ČTRNÁCTKA

ce

su
ntru
m v lnéh ca

Od září 2011 navazuje na činnost Občanské inspirace v jejích prostorách a nabízí
možnost využití volného času nejenom
pro vaše děti, ale celou rodinu sdružení
Čtrnáctka – centrum volného času na
adrese Kučerova 14/768, Praha 9-Černý
Most.
Již na konci srpna můžete své děti přihlásit
do tradičních i nových kroužků, které pro
vás připravuje tým složený z nových lektorů i bývalých pracovníků Občanské inspirace.
Dopolední programy
pro předškolní děti od 2,5 let
Miniškolička Čtrnáctka Po celý týden 8–
12 hod. pro vaše děti nabízíme celodopolední program. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, tvořit, malovat, tancovat, chodit na
vycházky, zkrátka rozvíjet kreativní a adaptační schopnosti vašeho dítěte, které nechodí do školky a potřebuje kolektiv. O vaše děti se postarají zkušené lektorky.
Nabídka odpoledních kroužků a kurzů
pro předškolní a školní děti
Výtvarný kroužek Pastelka – tradiční
výtvarný kroužek, oblíbený mezi menšími
i většími dětmi, děti se seznámí s různými
kreativními technikami, rozvíjí svoji fantazii a tvůrčí aktivitu. Pastelku připravujeme pro předškolní děti a pro školáky.
Taneční a dramatická výchova – program
pohybu pro nejmenší děti za doprovodu
oblíbených písniček, básniček a říkadel.
Hra na Orffovy nástroje, zpěv, rytmus,
tanečky, rytmické hry.
Flétnička – je určena pro děti od 4 let se
zájmem o hru na flétničku. Otevřeme kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé děti. Kurzy flétny vede Zuzana
Zelinková, která děti učila v Občanské
inspiraci.
Kytara aneb písničky k táboráku – jste
školáci a chtěli byste se zkusit naučit hrát
na hudební nástroj, který se vám hodí
nejenom na táboře při táboráku?
Přijďte k nám a naučte se s námi hrát,
poznávat akordy a zpívat táborové písně.
Na kytaru se mohou učit úplní začátečníci
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ale také děti, kterým hra na kytaru už není
úplně neznámá.
Angličtina pro děti od 5 let, které se chtějí
naučit hravou formou základy angličtiny,
které se jim hodí ve škole. Výuka je zvolena pro děti zajímavou hravou formou, která využívá učení barviček, zvířat a dalších
zajímavostí pro děti tohoto věku. Angličtinu vede kvalifikovaná lektorka.
Doučování angličtiny – pro školní děti,
které si potřebují své znalosti angličtiny
zdokonalit a zopakovat. Připravíme skupinu podle zájmu dětí (školních tříd, které
navštěvují).
Šachový kroužek – tradiční kroužek s novým lektorem (šachovým velmistrem).
Šachový kroužek je určen pro školní děti –
začátečníky i pokročilejší děti. Přijďte se
s námi pobavit i zamyslet!
Modelářský kroužek – je snem mnoha kluků, určen pro děti od 5 let, které mají šikovné ruce a umějí dobře stříhat. Pojďte
mezi nás a budeme si vyrábět modely z papíru, balzy atd. pro radost i pochlubení!
Sportovně-turistický kroužek ČTRNÁCTKA Aby se vaše děti nemusely toulat po ulicích sídliště a přitom byly za hezkého počasí
venku nabízíme tento nový kroužek! Budeme společně hrát poutavé hry, podíváme se
do přírody na zajímavá místa, budeme jezdit na výlety a užívat si dobrých nápadů
s příjemnými lidmi! Kroužek je určen
zejména pro školáky a předškoláky od 6 let.
Logopedický program pro rodiče s dětmi
s chybnou výslovností. Říkadla a hry, které
dětem pomohou s odstraněním řečových
vad. Spolupráce i s rodičem dítěte.
Volnočasové aktivity Čtrnáctky
pro celou rodinu
Podvečery ve Čtrnáctce – páteční odpoledne budou vyhrazena různým programům
pro rodiče – s dětmi či bez dětí, ale i babičky, dědečky podle tématu Podvečera.
Přirpravujeme jednak tématické tvořivé
dílny, ale také besedy na témata, která vás
tíží či zajímají např.:
Podvečery s právníkem – vždy nad konkrétním tématem, např. Jak se neutopit
v dluzích, Jak po rozvodu, atd.
Podvečery s psychologem – na téma např.
Kdy a proč jít do rodinné poradny,
Jak porozumět svému dítěti, Šikana dětí, ad.
Podvečery s pedagogem – např. na téma
Co čeká v první třídě dítě a co rodiče, Jak
připravit dítě na školku, Netradiční možnosti výchovy ad.
Na sobotní odpoledne budeme připravovat Workshopy Čtrnáctky. Pod dohledem
a s pomocí odborných lektorek si můžete
přijít vyrobit hezké věci pro radost a potěšení. Poznáte kromě tradičních (např. pls-

tění, korálkování, malování na sklo, savování) i nové moderní techniky (encaustika,
výrobky z FIMO hmoty) a další.
Podrobný program včetně rozvrhu najdete
od konce srpna na našich webových stránkách www.centrum14.cz Na začátek září
připravujeme Den otevřených dveří, kdy si
budete moci prohlédnout v Kučerově ulici
č. 14 zrekonstruované prostory Čtrnáctky
a seznámit se s lektory. Na setkání s vámi
se těší Kateřina Chvátalová, předsedkyně
sdružení
mobil 603 249 427
e-mail.: katachvatalova@seznam.cz
a za tým lektorů Zuzana Zelinková,
mobil 728 225 570
Rády vám odpovíme na vaše dotazy!

Centrum
NOVÁ DUHA
v Praze 14
o. s. Společnost DUHA –
integrace osob s mentálním postižením
Českolipská 621, 190 00 Praha 9,
www.spolecnostduha.cz

Dne 26. 5. 2011 Společnost DUHA slavnostně zahájila provoz Centra denních služeb (dále jen CDS) pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním „NOVÁ DUHA“
na Černém Mostě. V posledních měsících
mohli obyvatelé MČ Praha 14 pozorovat
čilý ruch na adrese Nám. plk. Vlčka, na
které probíhaly stavební úpravy pro nové
prostory tohoto CDS. V současné době
zde již každý všední den můžete potkávat
asistenty a klienty CDS. Rádi bychom čtenáře Listů Prahy 14 seznámili se základními informacemi o Spol. DUHA a CDS
NOVÁ DUHA a pozvali je na návštěvu.
O.s. Společnost DUHA – integrace osob
s mentálním postižením bylo založeno
počátkem roku 1992. Za sebou má již
dlouhou cestu, na které naplňuje svoje
poslání – poskytovat sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením
a spolupracovat s nimi na rozšíření jejich
životních možností se současnou reflexí
daných společenských podmínek. V současné době poskytuje služby Chráněné
bydlení v 15 bytech po celé Praze a CDS
ve 2 lokalitách (NOVÁ DUHA a Galerie
Duhovka ve Vysočanech). Posláním služby Chráněné bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním
takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech běžným způsobem života srovnatelným se
svými vrstevníky, kteří trvale nevyužívají
sociálních služeb. Podpora je poskytována

podle jejich individuálních potřeb. Posláním služby Centrum denních služeb je
poskytovat dospělým osobám s mentálním
znevýhodněním individuální podporu
podle jejich potřeb pro rozvoj zájmů,
dovedností, sociálních kontaktů a návyků.
Podstatou je motivace klienta, která jej
povede k aktivnímu trávení dne a zapojení
se do společenského života. Uživatelé docházejí do CDS každý den od 8 do 14 hodin a vybírají si z široké nabídky činností
– keramika, výroba košíků, svíček, kartonáž,
výtvarné činnosti a práce se dřevem. Kromě těchto činností mohou využívat zájmové aktivity – plavání, divadlo, výstavy aj.
CDS NOVÁ DUHA bude od září 2011
přijímat nové klienty do odpoledních klubů. V případě zájmu získáte více informací
u vedoucí CDS – Bc. M. Ptáčkové, tel.
724 300 711.
Nové prostory a také výstavu obrazů klientů si při slavnostním zahájení prohlédli
také reprezentanti MČ Praha 14, a to zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová a Mgr. David Beňák, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.
Margita Losová
Kontakt: CDS NOVÁ DUHA
Náměstí plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3
198 00 Praha 14 – Černý Most
Tel.: 274 867 370,
novaduha@duha.nsnet.cz

Klubíčko v pohádkovém lese
Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha
uspořádalo ve spolupráci se studenty Gymnázia Špitálská dětský den v pohádkovém
lese. Tato akce se stává tradicí, letos se
konala již potřetí. Počasí nás v tomto roce
opět napínalo, do poslední chvíle nebylo
jasné, zda nezačne pršet. V lesoparku nad
Kyjským rybníkem proměněném v kouzelný pohádkový les potkaly děti mnoho
pohádkových bytostí, např. Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého, vodníka, Rusalku, děda Vševěda, rytíře, loupežníky, čertí-

ky a čarodějnice, které dohlížely na plnění
úkolů. Lesopark byl plný výskání a dětského švitoření, některé děti plnily jednotlivé
úkoly i několikrát po sobě. Netradiční
dopoledne si užily nejen děti, jejich rodiče
a prarodiče, ale také studenti proměnění
v pohádkové bytosti. Účast byla veliká,
sešlo se 117 soutěžících dětí se svým doprovodem. Kromě obyvatel Prahy 14 se soutěží zúčastnili i návštěvníci ze sousedních
městských částí.
text a foto: Lucie Pernicová

Amazonky na Smrku

váme a navštěvujeme zdejší rozhlednu, ze
které je krásný výhled do kraje. Nazpátek
jdeme jinou cestou – přes Nebeský žebřík
a chatu Hubertku. Ušly jsme 17 km.
V Ludvíkově se ještě stavujeme na návsi
u hasičské nádrže, kde místní právě pořá-

malou prohlídku blízkého okolí – obdivujeme místní zvířátka. Sousedi vlastní stádo
20 oveček, chovný rybník s rybami a také
několik pejsků. Na nedalekém statku si na
rozlehlých pastvinách hladíme a jablíčky
krmíme koníky. V chatě se koná soutěž ve

dají kácení májky. Holky si zkouší zajezdit
na člunu po nádrži a sestřelují kuželky. Na
zahradě pak opékáme hady z těsta, zpíváme při kytarře a po setmění absolvujeme
malého bobříka odvahy – trasu se 3 svíčkami a listinami. Poslední den vyrážíme na

škrábání brambor, píšou se deníky, koná
se etapa – tvorba originálních účesů na
hlavě a vaří se obídek.
Více na: www.skautkyamazonky.blog.cz
Eliška Hermannová – Rusalka,
vedoucí oddílu Amazonek

Jako každý rok jsme se v květnu zúčastnily
tradiční charitativní akce Květinový den,
který spolupořádá Junák s Ligou proti rakovině. Jako každý rok jsme prodávaly
symbolické květinky měsíčku zahradního
(letos s fialovou stuhou) celé dopoledne
u metra na Rajské zahradě a také jsme
obešly prostory u Alberta, pošty a městského úřadu. 800 květinek jsme nakonec přece jenom zvládly rozprodat a kolem poledne se rozešly domů s hřejivým pocitem
u srdíček, že jsme pomohly dobré věci.
Díky všem kdo se akce zúčastnil a také
těm, kteří neváhali přispět a zakoupili si
žlutou květinku. Na konci května nás po
delší době čekal třídenní výlet do Ludvíkova pod Smrkem, do chaty bývalého skauta.
Navečer byly na programu stolní karetní
hry 6 bere a Střelené kachny, a pak společná hra Parlament. Po ranní rozcvičce,
hygieně a snídani vyrážíme na celodenní
výlet na nejvyšší horu Jizerek Smrk.
Během dne hrajeme za pochodu různé hry
a plníme body z cestiček. Stavujeme se
také u pramene Kyselky, na Smrku oběd-
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Motýlek dětem

10 let Komunitního centra Motýlek
etos v dubnu uplynulo 10 let od založení Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, které na Černém Mostě
provozuje Komunitní centrum Motýlek.
Za tuto dobu přivítalo stovky dětí a jejich
rodičů. Jen za loňský rok navštěvovalo
mateřské centrum 437 klientů, nízkoprahový klub Pacific 368 dětí a dospívajících,
a 48 dětí se zdravotním handicapem docházelo do centra denních služeb. A jak
centrum dětem pomáhá? To nejlépe vědí
ti, kteří jeho služby využívají:
„Když jsme se v synových třech letech dozvěděli jeho diagnózu (dětský autismus), KC
Motýlek byla jasná volba. První rok jsme
navštěvovali hernu s programem a muzikoterapii s cílem, aby se alespoň na chviličku
ode mne dokázal odpoutat. To se podařilo
a není nikdo, kdo by neviděl, jak velký
pokrok L. za ten rok udělal, díky úžasnému
a citlivému přístupu.“

L
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„K. dochází do Motýlku moc rád a velice se
tam těší. Je to vlastně jediné místo, kam se těší
a odkud se vrací v dobré náladě. Tak jako
Motýlek ho nepotěší ani dovolená u moře či
cokoli jiného. Patří Vám mé uznání, zdá se,
že překonáváte i nepřekonatelné…“.
Financování aktivit centra je závislé převážně na dotacích a grantech, které však
nepokrývají veškeré náklady. Proto je velmi důležitá i podpora sponzorů a jednotlivců, kteří jsou ochotní věnovat část vlastních příjmů na dobrou věc. KC Motýlek
každoročně pořádá benefiční koncert
s cílem získat další nezbytné prostředky na
činnost. Ten letošní proběhl v Areálu Šeberák, pod záštitou MČ Praha 14 a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Bez nároku
na honorář zde účinkovali Jiří Dědeček,
Ivan Hlas a další atraktivní interpreti.
Koncert moderovala patronka Motýlku
Ester Janečková. Připraven byl i doprovodný program pro děti. Tato benefiční akce
se konala díky významné podpoře společ-

ností S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. a PPF
Banka a.s., pomoci Mgr. Eriky Olbertové,
výše jmenovaných institucí a dalších partnerů. Tímto bychom rádi poděkovali všem

partnerům, účinkujícím i dobrovolným
pracovníkům, bez jejichž pomoci by se
benefiční koncert neuskutečnil. Děkujeme
PhDr. Hana Urbanová
ředitelka Komunitního centra Motýlek
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Tipy na výlety a koupání
Protože naše městská část leží na samém okraji Prahy, můžeme se
poměrně snadno dostat jak za zajímavostmi hlavního města, tak
i přilehlé části Středočeského kraje. Právě odtud vám nabízíme
několik zajímavých tipů nejen na pěkné výlety, ale i za koupáním jak
v přírodních nádržích, tak v koupalištích. Všechna uvedená místa jsou
dosažitelná kromě auta i autobusem nebo vlakem, případně
v kombinaci s kolem.
– Mlýnský náhon – Labe
● Čelákovice
➊
– Grado – Lipovka – vodní zdroj
Káraný.
To je prvních šest zastavení naučné stezky
z Čelákovic do Lysé nad Labem. Ať už pěšky nebo na kole, budete míjet krásnou přírodu, několik skvělých příležitostí ke koupání – v Labi, nebo přilehlé obrovské
vodní ploše bývalého pískového lomu, kte-

ré místní říkají „Malvíny“. Grado je zase
roztomilá chatová osada s hospůdkou,
v níž najdete potřebné osvěžení a u vodního zdroje Káraný se dozvíte zajímavosti
o čerpání a úpravě vody pro Prahu. Pro-

rintů a bludišť – kdy a kde se poprvé objevily, jaké jsou jejich základní typy apod.
Autorem projektu labyrintária Loučeň je
světoznámý tvůrce labyrintů Adrian Fisher. Stezka je vedena většinou lesními cestami a pěšinami zámeckého parku, v bezprostřední blízkosti zámku po asfaltových
komunikacích. Trasa je značena piktogramem labyrintária, umístěným na nízkých
sloupcích. Vstup do labyrintária (tzn. i do
zámeckého parku) je zpoplatněn, v pokladně je k dispozici plánek parku s vyznačením trasy i labyrintů a bludišť. Procházka parkem je zcela nenáročná, podél trasy
jsou rozmístěné lavičky. U každého labyrintu nebo bludiště je informační panel
s návodem, jak daný prvek zdolat.

●
➌

jížďky na kole v lesní oblasti filtrovacích
nádrží, která je součástí brandýských lesů
jsou velice příjemné. Po naučné stezce je
možné pokračovat dál přes Hrbáčkovy
tůně, Byšičky až do Lysé na Labem a jejího
zámeckého parku.

●
➋

Zámek Loučeň. Naučná stezka prochází okolím zámku Loučeň ve stejnojmenném městysi na Nymbursku. Trasa
stezky propojuje deset zahradních labyrintů a bludišť, rozmístěných v přilehlém
zámeckém parku, a zároveň na deseti dalších zastaveních seznamuje s historií laby-

Jezero Lhota. Přírodní jezero o rozloze cca 25 ha a maximální hloubce
14 m se nachází necelých 20 km východně
od Prahy. Jezero je obklopené borovými
lesy, disponuje několika plážemi, z nichž
jedna je nudistická, nechybí stánky s občerstvením, hřiště na plážový volejbal či
možnost zapůjčení šlapadel. Kapacita přilehlého parkoviště je cca 1400 vozidel.
GPS 50°14´45.744˝N, 14°40´3.376˝E.

jsou revírem středočeského rybářského
svazu a platí na nich územní a celosvazové
povolenky.
GPS 50°12´25.947˝N, 14°39´43.764˝E.
Brandýs nad Labem. V Brandýse nad
● Labem
➎
a především ve Staré Boleslavi
je téměř povinností každého turisty navštívit symbol křesťanských tradic a tradiční
poutní místo – Baziliku sv. Václava, jež
dnes stojí na místě kostelíka sv. Kosmy
a Damiána, u něhož byl dle Kosmovy kroniky v roce 929 zavražděn kníže Václav.
Avšak nejen bazilika sv. Václava, byť je jistě nejznámější pamětihodností tohoto souměstí, stojí v této lokalitě za vidění. Vydat
se můžete také historickou „Pražskou cestou“, podél níž jsou různá památná místa,
či navštívit Brandýský zámek, který patří
k nejvýznamnějším památkám renesančního stavitelství v Čechách. Zajímavé informace o Brandýsku a dalších tipech na
výlety v této oblasti získáte návštěvou webových stránek

http://www.infocentrum-brandysko.cz/cs/.
Ostrá. Volně přístupné přírod● níJezero
➏
koupaliště nedaleko Lysé nad
Labem. Využijete – li přístupu k plážím
z areálu autokempu, který se rozkládá na
severním a západním břehu, budete mít
k dispozici hřiště na volejbal, stánky s občerstvením, dětské hřiště se skluzavkou
a houpačkami a další vybavenost. Jezero
Ostrá je také oblíbeným rybářským revírem
územního svazu hlavního města Prahy,
v letní sezóně však není povolen rybolov
v prostorách autokempu. GPS (parkoviště)
50°10´44.781˝N, 14°53´45.456˝E.

jezera. Zhruba 4 kilomet● ryProboštská
➍
na jih od jezera Lhota se v katastru
obce Brandýs nad Labem nachází komplex
štěrkopískových jezer známých jako Proboštská jezera. Jedna z pláží s pozvolným
vstupem do vody je provozována jako oficiální přírodní koupaliště s veškerým zázemím, tedy hygienickým zařízením, občerstvením, převlékárnami apod. V areálu je
provozován malý kemp. Proboštská jezera
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Vybrané turistické zajímavosti

●
➋

hrad
zámek
zřícenina hradu

●
●➏
➐
●➑
➒
●

klášter
kostel, rotunda
muzeum, galerie
skanzen, lidová architektura
lázně
rodný dům, působiště významné osoby
pomník, památník
archeologické naleziště
židovská památka
poutní místo
historická vesnice
přírodní rezervace, jeskyně, ZOO
památka – technická, vojenská
turistický pochod
UNESCO
městská památková rezervace
národní kulturní památka
informační centrum
krajská hranice
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Ostrá. Vyhledávaným cí● Botanicus
➐
lem v lokalitě Ostrá je Historické
centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady Botanicus. Jsou otevřeny denně kromě
pondělí od 23. dubna do 9. října, duben,

cené je pouze parkování na vyhrazeném
parkovišti. Stánek s občerstvením je v sezóně k dispozici, stejně jako hřiště pro plážový volejbal či nohejbal. Podobně jako na
jezeře Lhota je i v Sadské jedna z pláží
určena naturistům.
GPS 50°9´18.49˝N 14°58´46.63˝E.
Kersko. Koupání v jezeře Sadská se
● může
➒
stát příjemným zakončením

květen, červen, září a říjen 10–16 hod.,
červenec, srpen 10–17 hod. V Historickém centru řemesel a umění mohou
návštěvníci vidět řadu tradičních řemesel,
například dráteníka, hrnčíře, provazníka,
mýdlaře, svíčkaře či papírníka, to vše
v typickém prostředí středověké vesnice.
Kromě prohlídky, ať již s průvodcem nebo
bez, si mohou návštěvníci sami vyzkoušet
některé tradiční postupy a v neposlední
řadě i výrobky zakoupit na středověkém
tržišti. V Botanicusu také probíhá řada
speciálních doprovodných akcí a tematicky zaměřených slavností, jejichž přehled je,
stejně jako vše o Botanicusu, k dispozici na
webových stránkách http://www.botanicus.cz/. Kromě Botanicusu je možné
v Ostré navštívit též muzeum kamen, což
málokdo ví. Soukromé muzeum obsahuje
několik desítek kamen různých druhů,
velikostí a věku. Můžete tak pod jednou
střechou zhlédnout krásu kamen vyrobených převážně v 19. a 20. století.
Sadská. Jde – stejně jako
● uJezero
➑
všech výše zmíněných přírodních
koupališť na této polabské trase – o zatopený pískový lom a tedy vás čekají slunné
písečné pláže, čistá voda a vůně borových
lesů v okolí. Vstup k jezeru je volný, pla-
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výletu krajinou Bohumila Hrabala, kterou
vás provede speciální stezka. Její počátek
je, kde jinde než u proslulé Hájenky, nabízející i dnes na svém jídelním lístku speciality ze zvěřiny a zejména z kerského kance, a to po obojím způsobu, nemusíte tedy
řešit otázku, zda se zelím, či se šípkovou
omáčkou… Po stezce se dále dostanete
například do Ateliéru Kuba, k altánu, pod
nímž pramení Josefský pramen, okolo unikátního menhiru, umístěného hluboko
v lese, až ke hřbitovu v nedalekém Hradi-

štku, kde je Bohumil Hrabal pohřben i se
svojí rodinou.
GPS Kerská Hájenka 50°8´30.800˝N,
14°58´40.298˝E

pingem a fotbalovým hřištěm a je otevřeno
každý den od 10 do 19 hodin.

Pozor na sinice
Ačkoliv je letní koupání víc než příjemná
záležitost, bohužel s sebou přináší i určitá
rizika, která bychom neměli opomíjet. Nechcete-li se koupat na umělých koupalištích, která bývají přeplněná, avšak s vodou
zaručeně bezpečnou, vyberte si takové přírodní koupaliště, u něhož sledují kvalitu
vody hygienici. Hlavní hygienik ČR
dr. Michael Vít upozorňuje: „Koupání ve
volné přírodě s sebou nese vždy určitá
zdravotní rizika. Pokud se vykoupete ve
„zkažené vodě“, můžete si odnést nejenom
infekci, ale i kožní nemoci. V případě, že
je voda plná sinic, dokonce i alergii. U člověka se tak mohou objevit vyrážky, zarudlé
oči a rýma. To podle toho, jak je citlivý
a jak dlouho se ve vodě koupe. Z těchto
důvodů je proto důležité se po každém
koupání osprchovat“, dodává hlavní hygienik. Vodu znečištěnou sinicemi poznáte
lehce. Pokud nejsou ve vodě obsaženy
v takové míře, aby tvořily „květ“, vážnější
komplikace po jednom vykoupání nehrozí. V případě, že je ve vodě obsaženo více
sinic, tvoří již jakési „výkvěty“, které rozlišíte od řas tak, že naberete vodu do lahve
a necháte stát 20 minut na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek
(tvořený zelenými organismy ve tvaru jeh-

v naší lokalitě. Určitě znáte
● Koupání
➓
rybníky ve svém nejbližším okolí, které asi nemusíme moc představovat. Tak
jen pro připomenutí, rybníky Hořejší
v Hloubětíně, Kyjský, Velký počernický
v Dolních nebo Svépravický v Horních
Počernicích nabízejí v horkých dnech příjemné osvěžení. A pokud kvalitě jejich
vody moc nevěříte, pak vřele doporučujeme překrásné koupaliště v Klánovicích,
kam se člověk může vypravit autem, autobusem, vlakem nebo na kole, což je asi ta
nejhezčí možnost. Cesta Klánovickým
lesem ke koupališti je půvabná a z biologického pohledu také mimořádně bohatá.
Vlastní koupaliště se rozkládá mezi cam-

ličí) a voda zůstane čirá, pak jde o sinice.
Doporučujeme proto před návštěvou
přírodních koupališť se podívat i na webové stránky www.hygpraha.cz anebo www.
mzcr.cz, kde najdete nejenom jejich seznam, ale zejména informace o kvalitě
red + LKU
vody v nich. ■

informace
Podnikání jako
cesta k seberealizaci
matek při péči
o děti
Milí rodiče,
neuvažovali jste, že podnikání by vám
mohlo dát tu pravou svobodu si rozhodovat o časovém rozložení své práce i jejího obsahu? Zapojte se do kurzů v projektu „Podnikání jako cesta k seberealizaci
matek při péči o děti“ financovaném
z Evropského sociálního fondu, podpořeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a ÚMČ Praha 14.
Odložte na chvíli děti do herny a dva
půldny v týdnu vstřebávejte informace pro
svou vlastní budoucnost od zkušených lektorů a podnikatelů. Kurzy začínají v listopadu 2011 a dubnu 2012. Celý projekt
je zdarma. Více informací naleznete na
www.cestakpodnikani.cz na konci července nebo se již nyní registrujte na
info@cestakpodnikani.cz
nebo tel.: 724 535 898.

Předškoláci se loučili
Příjemné odpoledne a podvečer měli v mateřské školce Zelenečská ve čtvrtek 23.
června. Se svou školkou se tu loučilo 39
předškoláků, kteří od září nastoupí do základní školy. Aby to loučení nebylo smutné, pojali ho tady ve veselém duchu – děti
se mohly povozit na řetízkovém kolotoči,
zábavu obstaral klaun a nechyběla ani hud-

ba a opékání buřtíků. Slavnostního rozloučení se zúčastnili i rodiče předškoláků
a přišla také zástupkyně starosty Soňa
Tománková. Nejdůležitějším okamžikem
dne byl určitě slavnostní ceremoniál – to
když budoucí školáci dostali od ředitelky
školy Evy Cifkové pamětní stužku a knížku na rozloučenou.
ves, foto: JH

inzerce
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sport

Vzpomínky kyjského rodáka
V letošním roce slaví fotbal v Kyjích pětaosmdesátiny. Nutno připomenout, že ještě
před první světovou válkou „kyjský kroužek footballistů proháněl míč kopací na
hřišti Za ledárnou“, ale oficiálně byl klub
založen v dubnu roku 1926 v hostinci
U Knotků vedle kostela sv. Bartoloměje.
A o pět let a pět měsíců později se v Kyjích
narodil manželům Venclíkovým nejstarší
ze čtyř synů Radomír, který se při našem
setkání nad začátky kyjského fotbalu vrátil
ve vzpomínkách vlastně až do svého raného dětství.
„Něco si samozřejmě jako dítě dobře
pamatuji, v tomhle je to stáří opravdu
výhodou, něco znám pochopitelně jenom
z vyprávění, ale mám to vlastně z první
tuky. Vždyť můj otec Ludvík byl předsedou klubu ve třicátých a čtyřicátých letech,

posměšky žen na účet nahých a křivých
nohou fotbalistů. Celý klub žil jako jedna
rodina, společně se chodilo na tábory lidu,
na prvomájové oslavy, společně se pořádaly plesy a akce na podporu chudých, nadílky pro děti, šibřinky a další oslavy i setkání
typická pro tehdejší život na venkově.
V únoru roku 1934 byl oddíl přejmenován na SK Meteor. Od počátku těsně spolupracoval se SK Kyje, který byl silně spjat
se Sokolem v Masarykově (nyní Jiráskově
– pozn. aut.) čtvrti. Tam měli bílé dresy
s černými trenýrkami, zatímco na hřišti Za
hrází mezi Čihadly a Rokytkou se od
začátku hrálo v sešívaných modrobílých
dresech, které s fotbalisty přešly i do nového areálu v Broumarské ulici. Hřiště
u Rokytky mělo samozřejmě své kouzlo,
vyzděné kabiny a byt správce, žádné tribu-

pak ho po únorovém převratu komunisté
sesadili, aby se po pár letech vrátil jako člen
výboru. Takže u nás se fotbalem žilo dlouhá desetiletí. Táta byl živnostníkem, měl
vznešeně řečeno pánský a dámský módní
salon, takže co si pamatuji, tak doma se
mluvilo tak na půl o krejčovství a o fotbalu. Kromě táty stáli u zrodu zdejšího fotbalu ještě pánové Dušek, Čihák, Kuneš,
Bílek, Divoký, Černík, Pokorný, Vrhel,
Litoš, Ptáček, Hrůša, Jaroš, majitel hostince Haramul a další živnostníci i dělníci.
Oddíl se nejprve jmenoval Rudá hvězda,
asi právě kvůli dost velkému počtu dělníků
v něm. Hráči měli rádi své příznivce, ti
naopak zase své hráče, s rezervou se braly

ny jen řada dřevěných laviček po obou
stranách hřiště, jeho nedílnou součástí se
stalo bidlo se sítí na lovení míčů z Rokytky, občas hozením do vody diváci hrozili
i sudímu. Hrála se tu nejprve III. třída,
pak II. a v roce 1940 unikl jen o vlásek postup do I. B třídy. Poté táta přivedl z Viktorky Žižkov trenéra Mourka a výsledkem
byl postup do této soutěže v roce 1943.
Tehdy tu váleli třeba bratři Tovarové,
brankář Hradecký, Pokorný nebo ze Sparty se vrátivší Pelener. V té době se tu hrála vynikající kopaná třeba proti mužstvům
Libeňský SK, Olympie Michle, Republikán Košíře, Viktorie Žižkov, Union 9,
SK Praha XI, Rapid 8, Bílá Hora a dalším.
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Radomír Venclík s čestným diplomem za
nevšední zásluhy o sport a blaho klubu, který
jeho otec obdržel v roce 1935

Vysoké návštěvy se s těmi dnešními nedají
vůbec srovnávat, občas se v ochozech tísnilo i více než tisíc diváků… Sport a fotbal
zvlášť byl v Kyjích středem zábavy i společenského života, jak už jsem uvedl, ale přidal bych ještě divadlo, protože si třeba
vzpomínám na hostování Zdeňka Štěpánka a Národního divadla ve hře o Zuzaně
Vojířové. I po těch sedmdesáti letech vidím nervózního tátu, který pořád přemýšlel, jak toho věhlasného umělce přivítat.
To později, když uváděl dr. Peška Káďu
a jeho přednášku „O včerejšku, dnešku
a zítřku české kopané“, byl výrazně klidnější… Pokud bych měl od začátků fotbalu v Kyjích přejít ke svým fotbalovým
úspěchům, tak to bude velice stručné. Byl
jsem předsedův kluk, s fotbalem jsem začal
asi ve třetí třídě, hrál za žáky celkem pravidelně (na snímku z roku 1944 je Radomír
Venclík nahoře pátý zprava – pozn. aut.),
ale určitě jsem nepatřil k oporám. Mnohem víc mě lákal hokej, který se v té době
hrál na rybníku hodně kvalitní. Nejdříve
jsem lavíroval mezi oběma sporty, ale
v době středoškolských studií hokej definitivně vyhrál, což otec vzal celkem v klidu. Sportu v Kyjích jsem se vlastně věnoval nebo ho sledoval celý život. I teď se
občas zajdu ještě podívat do překrásného
areálu v Broumarské ulici a upřímně přeji
a možná i trochu závidím dnešním fotbalistům jejich podmínky. Jen ty výsledky
i návštěvy by mohly být lepší.“
Povídali jsme si a vzpomínali s Radomírem Venclíkem ještě dlouho, protože jsme
se v sedmdesátých letech profesně potkávali v tehdejší Hlavní redakci tělovýchovy
a motorismu Československé televize, kde
tenhle kyjský rodák hodně dělal i pro
popularizaci sportu v republikovém měřítku. Budiž mu za všechno dík a 24. září mu
popřejme ještě mnoga ljeta… ■

Česká tenisová škola v Hloubětíně
Již mnoho let působí ve sportovním areálu
Hloubětín Česká tenisová škola, která je
zaměřena na výuku pro děti i dospělé –
začátečníky, pokročilé a závodní hráče.
Výuka probíhá pod vedením zkušených
trenérů s licencí 2. tenisové třídy. Závodní
hráče vede Jiří Janoušek, začátečníky a pokročilé amatéry Katka Laiblová se Zuzanou
Vágnerovou, které se věnují také tenisové
školičce pro děti.
V roce 1999 tenisový areál zdědil a na
vlastní náklady vybudoval zakladatel ČTŠ
Stanislav Vyoral. Vyrostla tu nová nafukovací hala, antukový povrch nahradil koberec s umělou trávou, vybudovalo se nové
sociální zázemí (sprchy, toalety), venkovní
posezení v altánku ve valašském stylu a tribuna mezi kurty, zavedeno bylo počítačové ovládání haly. V současné době se při-

pravuje rekonstrukce nafukovací haly
a strojovny. Upravuje se a modernizuje tenisový park, chystá se rozšíření venkovního posezení.

do 15 let a na závěr každý pátek miniturnaj s vyhlášením vítězů. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program
v sousední tělocvičně plaveckého areálu.
V návaznosti na příměstské kempy uspořádá ČTŠ – jako každý rok – letní tenisové

Pro první prázdninový měsíc je v letošním
roce připraven příměstský tenisový kemp
od pondělí do pátku (9–15 hod.), kde
bude probíhat kolektivní výuka dětí od 5

soustředění pro děti a dospělé v překrásných lokalitách jako Rožnov pod Radhoštěm, Znojmo, Mariánské Lázně a ve francouzském letovisku Nice.

U fotbalistů Slavoje Hloubětín tomu bylo naopak, jaro předčilo podzim, takže
s konečným 4. místem ve 2. třídě skupině
B je trenér Jaroslav Janda relativně spokojen.
„Celkem se nám povedla zimní příprava,
navíc přišli tři noví mladí hráči, kluci
solidně trénovali a hra už koncem jara
dostávala určitý řád. V jednání jsou teď
ještě příchody dalších dvou mladíků, takže do příští sezóny určitě vstoupíme

s jistými nadějemi, i když přímo o postupu mluvit nechci. Hrát kvůli pozemkovým sporům o hřiště však budeme i nadále na Pragovce ve Vysočanech, kde nám
vycházejí všemožně vstříc a rád bych jim
i touto cestou veřejně poděkoval.“
V Kyjích i Hloubětíně si teď na pár týdnů
od fotbalu odpočinou, aby do nového ročníku pražských soutěží vstoupili s určitými
nadějemi. Fotbaloví příznivci obou klubů
by to jen přivítali.

Fotbal s nadějí
Fotbaloví reprezentanti Prahy 14 dohráli
své soutěže a my jsme o stručné hodnocení
požádali funkcionáře obou klubů. Vyšší
bere i ve fotbalu, a tak přednost dostává
předseda TJ Kyje Petr Svoboda.
„Měli jsme po podzimu opravdu lepší
představu o výkonech i výsledcích našich
fotbalistů. Oba naše týmy, tedy áčko v 1.
A třídě skupině A i rezerva ve 2. třídě skupině D, však měly lepší podzimní část než
jaro, ve kterém klesly až na 10. respektive
8. příčku svých tabulek. Klobouk dolů
před našimi fanoušky, kteří chodili, i když
se dost prohrávalo. A už kvůli nim bychom teď v letní přestávce měli řádně
potrénovat a do nové sezóny vstoupit s většími ambicemi, co se týče herní pohody
i bojovnosti, na což by pochopitelně mělo
navázat také umístění obou týmů v popředí tabulek.“

Bazén Hloubětín

Jahodnické ženy
a děti v pohybu
Děti a dospělé cvičenky se na jaře aktivně
zapojily do soutěže ligy Žij pohybem. Soutěž je určena pro týmy všech věkových
kategorií a je určena široké veřejnosti.
Díky podpoře MÚ Prahy 14 se tým žen –
BABASTEP úspěšně zařadil do jarního
ligového hodnocení (7. místo). Tým dětí
soutěžil v kategorii greenhorne a se soutěží
se seznamuje. Oba týmy již začínají připravovat vystoupení na podzimní kolo.

dvoustranu připravil Pavel Vokurka

Od soboty 16. července bude opět otevřen
venkovní bazén v Hloubětíně a koupat se
tady můžete každý den od 10 do 18 hodin
za celodenní vstupné 200 korun, děti do
patnácti let platí poloviční částku a ty do
šesti let mají vstup zdarma. Pokud se plavání zalíbí vašim dětem natolik, že by
v něm chtěly pokračovat i po prázdninách,
pak si nenechte ujít zápisy do kurzů plavání a akvabel, které začínají hned první
školní den ve čtvrtek 1. září. Podrobnější
informace najdete na www.skneptun.cz.
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naši senioři

Sportovní hry seniorů potřetí
Náš Klub seniorů, který se pravidelně každý týden schází v kulturním domě
v Kyjích, je aktivní nejen na poli kulturním a cestovatelském, ale i na poli sportov-

ním. Důkazem byly již třetí Sportovní hry,
které proběhly za nádherného jarně-letního počasí ve středu 25. května. Pořadatelem byl oblastní spolek Českého červeného
kříže pro Prahu 9 a 14, takže sportovními
hrami provázely účastníky za ČČK ředitelka Ivana Kadlečková a Hana Marie Kunešová. Téměř 50 závodníků se sešlo na krásném, loni nově otevřeném hřišti u ZŠ
Chvaletická na Lehovci, aby se utkali v šesti napůl sportovních, napůl zábavných disciplínách. Patronát nad celým seniorským
kláním převzala zástupkyně starosty Lucie
Svobodová, která nejen závodníkům fandila a držela palce, ale přivezla jim i „doping“ na posilněnou – vynikající štrúdly
z vyhlášené pražské cukrárny. Jestli to bylo
štrúdlem nebo krásným počasím nevím,
ale atmosféra celých závodů byla skvělá
a nálada všech na jedničku s hvězdičkou.
Určitě k ní přispěla základní škola Chvaletická, která nejen půjčila seniorům hřiště,
ale připravila pro ně před samotnými závody i kulturní a sportovní představení.

26

Viděli jsme mažoretky, aerobic a dramatický kroužek. Kromě toho starší žáci asistovali u každé z šesti sportovních disciplín
coby poradci a zapisovatelé bodů. Bylo
příjemné sledovat, jak mladí spolupracují
se seniory, jak se snaží jim pomáhat, když
se zrovna nedařilo, jak připsali alespoň
bodík, když se jediná šipka dotkla terče
v okrajové lince a spadla na zem… To už
jsme ale u samotných disciplín. V čem se
tedy soutěžilo a kdo se umístil na prvních
třech místech?
Rychlá chůze se zátěží (1. Drahomíra Machová, 2. Štefan Svetz, 3. Bohumila Zlatníčková)
Šipky (1. Jana Bendová, 2. Václav Papoušek, 3. Jaroslava Fronková)

Kop míčem na malou bránu (1. Jaroslava
Kunhartová, 2. Věra Svobodová, 3. Stanislava Černá)
Škrábání brambor na čas (1. Jaroslava Zábranská, 2. Zdeňka Kabelková, 3. Drahomíra Machová)
Srážení plechovek (1. Jan Nápravník, 2.
Daniela Němečková, 3. Jitka Vajdíková)

Hod kruhem na tyč (1. Bohumila Zlatníčková, 2. Jaroslava Zábranská, 3. Eliška
Šlajsnová)

Uznání si ovšem zaslouží nejen ti, kteří se
postavili na stupně vítězů, ale všichni
zúčastnění. V seniorském věku platí pro

Letní měsíce očima
pražských záchranářů

sportovní zápolení víc než pro cokoliv jiného: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
To, že letos proběhl již třetí ročník této
oblíbené sportovní soutěže, znamená, že se
pořadatelé vydali správným směrem, ale

také že naši senioři nejsou z těch, kteří chodí do parku vysedávat na lavičky. V klubu
jsou mnozí, kteří již překročili sedmdesátku, a přesto letos stáli na stupních vítězů.
Gratulujeme.
text a foto: ves

Setkání jubilantů
Letošní druhé setkání jubilantů slavících
80 a 85 narozeniny se uskutečnilo opět
v Galerii 14. Více než čtyři desítky pamětníků z naší městské části si nejprve vyslech-

změnou trasy linky 181, o dokončení
chodníků v Jiráskově čtvrti, o zlepšení tlaku vody v Hostavicích, stejně jako o vandalismu a pouliční kriminalitě, značný

lo několik skladeb v podání Uniqartetu
a potom mezi ně přišel starosta Prahy 14
Radek Vondra. Všem oslavencům poblahopřál, krátce pohovořil o svém prvním
půlroce v nově funkci, ale hlavní prostor
věnoval jejich dotazům. Mluvilo se o parkování, o dopravě zejména v souvislosti se

prostor byl věnován diskuzi o momentálním stavu uvažované lávky u stanice
metra Rajská zahrada přes Chlumeckou
ulici a železniční trať. Příjemně strávené
odpoledne pak pokračovalo menším občerstvením pro jubilanty i předáním květin
od MČ Praha 14.
text a foto: vok

Horké dny s sebou přinášejí mnohá zdravotní rizika pro celé věkové spektrum obyvatel,
i když nejvíce postiženými skupinami jsou
chronicky nemocní – kardiaci, lidé s oběhovými problémy, s poruchami metabolismu
– malé děti a senioři. Záchranáři ošetří
během letních měsíců každý „horký“ den
několik desítek pacientů s příznaky dušnosti,
kolapsových stavů, nevolnosti, srdečních
arytmií nebo dehydratace. Přitom ve většině
případů je velmi snadné těmto potížím předejít. Prevence spočívá v dodržování několika jednoduchých pravidel:
• dostatečný pitný režim (děti do 20 kg 2 litry, ostatní 3 a více litrů tekutin denně)
• nepobývat na přímém slunci, zejména
mezi 11–15 hodinou
• vyvarovat se přílišné tělesné námahy
• nosit pokrývku hlavy, lehké a vzdušné
oblečení
• chránit kůži krémy s vysokým ochranným
faktorem
• chránit oči slunečními brýlemi s UVfiltrem
Pokud se přesto stane, že někdy zapomeneme na tekutiny nebo se navzdory horku rozhodneme pro sportování či práci na zahradě,
dá se velmi pravděpodobně předpokládat, že
se najednou nebudeme cítit dobře – pocítíme slabost, mžitky před očima, lepkavý pot,
sucho v ústech. Problémy, které pak nastávají, mohou být nekomplikované – postačí
přesun do stínu, odpočinek, vana s vlažnou
vodou, doplnění tekutin – může však dojít
i k těžkému rozvratu vnitřního prostředí
a dokonce k úmrtí. Stěžejní pro způsob první pomoci je v těchto případech stav vědomí
postiženého. Při jeho ztrátě nebo přetrvávání
pocitů nevolnosti je zcela na místě přivolání
záchranné služby na tísňové lince 155. Zkušené dispečerky vám vždy rády poradí, případně vyšlou na pomoc posádku v sanitce.
A protože opakování je prý matka moudrosti, ještě jednou na závěr: základem prevence
letních kolapsů je dostatečná hydratace.
U dospělého zdravého člověka minimálně
3 litry, ale pěti litry také nic nezkazíme.
Tekutiny je nejlepší kombinovat, např. studené čaje s minerálkami. Nevhodné jsou
ledové nápoje, při kterých se organismus
snaží kompenzovat teplotu, tj. vyrábí více
tepla a znovu se přehřívá. Nevhodná je
i káva, která odvodňuje. A velký pozor na
alkohol! Způsobuje rozšiřování cév a následné rychlejší odpařování tekutin. Takže užívejte léta plnými doušky, ale buďte při tom
na sebe opatrní!
Jiřina Ernestová,
tisková mluvčí pražské záchranné služby
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školství
Soutěž k příležitosti
Světového dne životního
prostředí OSN
a Mezinárodního roku lesů
Klub Ekologické výchovy a Zelený kříž ČR
ve spolupráci se sekretariátem České komise
pro UNESCO udělil 2 diplomy za 3. místo
v první věkové kategorii v soutěži na téma
„LES – MÍSTO PRO ODPOČINEK
I POZNÁNÍ“ žákyním ze 3. A ZŠ Generála Janouška.
Soutěž se konala k příležitosti Světového
dne životního prostředí OSN a Mezinárodního roku lesů. Zúčastnilo se jí 353
žáků z 36 základních a středních škol.
Hlavní ideou soutěže bylo upozornit na
význam lesů. To, že je les nezbytnou
součástí naší přírody, se podařilo Lucii
Linkeové ve výtvarné soutěži. A že je též
místem pro odpočinek, místem pro život
organismů, ale i místem, kam se chodíme
inspirovat a poučit, to se podařilo Karolině
Dvořákové v literární soutěži.
Diplomy a věcné ceny byly předány na
Ministerstvu zahraničních věcí ČR v budově Černínského paláce.

Je to tady samá krása.
V lese nevyhodím ani jeden odpadek,
vede tu hezká trasa.
najde se tady i zlomený podpatek.
Proudí tu hodně pramínků,
mám plnou dlaň kamínků.
Musíme ho zachovat pro další generace,
Místní čistá studánka,
bude to pro ně veliká legrace.
je tu pro všechny zvířátka.
PaedDr. Štěpánka Vondrášková
– třídní učitelka 3. A

Palestra dětem
Dne 26. května uspořádali studenti druhého a třetí ročníku Vysoké školy tělesné
výchovy a sportu, Palestra s.r.o., v rámci
předmětu pedagogika volného času speciální „Hola hej – Palestra rej“ pro děti ze
sociálního zařízení Klokánek. Program
probíhal celé slunečno-deštivé odpoledne
v příjemných prostorách u sousedů ve štěrboholském Klokánku. Náplní byly disciplíny: společná kresba, orchestr s plechovkami, tvorba zvířátek z balónků, zdobení
vajíček kořením a skákání v pytlích. Každá
disciplína měla být nejen radostnou zábavou pro děti, ale zároveň měla i svůj pedagogický význam pro studenty. „Palestra
rej“ měl opravdu mimořádný úspěch. Dětem svítila očka nejen z darovaných cen,
ale i při každé soutěži, kterou plnily. A právě to byla ta největší odměna pro studenty,
kteří byli velice rádi, že celá akce byla zdařilá a splnila svůj účel.

Cesta do Velké Británie

Obrázek namalovala Lucie Linkeová – 9 let

Lesy pro lidi
Karolina Dvořáková – 9 let

V lese posedávají houby,
Hodně zvířat zde užívá odpočinek,
a jelen zatím tiše troubí,
má to na ně blahodárný účinek.
Utíká zde plachá srnka,
Celou přírodu ochráníme,
a vedle je to samá trnka,
proto ani větev nezapálíme.
Najdu si chvilku odpočinku,
Vylepšíme ho pro lidi budoucí,
kousek odtud vidím pěknou rostlinku,
na to by byl dobrý nějaký vedoucí.
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7. května 2011 nastal dlouho očekávaný
den pro naši jedenáctku sedmáků a osmáků ze ZŠ Hloubětínská 700. V doprovodu
učitelky Hany Kuthanové jsme se vydali
na cestu přes kanál – do Velké Británie. Již
pohled na bílé skály doverské nás nadchnul. Výlet autobusem s cestovní kanceláří
byl koncipován jako poznávací v kombinaci s prověřováním jazykových znalostí.
Ubytováni jsme byli v rodinách v londýnské čtvrti Bexley. Zde se nám více či méně
dařilo hovořit s našimi domácími jejich
rodným jazykem. Je pravda, že ne vždy se
podařilo pochopit, o čem vlastně konverzace byla, ale s přibývajícími dny se to
zlepšovalo. Na prohlídku Londýna jsme
měli 2 dny, které jsme využili naprosto
maximálně. Prohlédli jsme si hlavní londýnské památky – Tower, City of London, katedrálu sv. Pavla, London Eye, projeli jsme se double decker busem, pokusili
jsme se zvednout zlatou cihlu v Bank of
London a viděli jsme královský hrad

Windsdor. Prošli jsme si také univerzitní
město Oxford a zajeli jsme do Stratfordu nad Avonou, rodiště Williama Shakespeara.
Nastal čas návratu, cesta trajektem zpět
přes kanál proběhla bez bouří a velkých
vln. Cestu Francií a Německem jsme většinou prospali. Ve čtvrtek 12. 5. jsme unavení, ale spokojení a plní zážitků a vzpomínek dorazili před školu. Výlet se vydařil
a vzpomínky, které na něj zůstanou, nezapadnou a v případě potřeby nám pomohou orientovat se v Evropě. Nutností komunikovat s rodilými mluvčími jsme také
poznali své nedostatky a mezery v anglickém jazyce. žáci ZŠ Hloubětínská 700

Oslava 70. výročí
ZŠ Hloubětínská
Základní škola Praha 9-Hloubětín, Hloubětínská 700 oslaví na podzim 70. výročí
školy. Obracíme se proto na pamětníky
z řad rodičů, prarodičů a absolventů školy
o zapůjčení dobových materiálů – fotografií, vysvědčení, ukázek prací či žákovských
knížek apod., abychom mohli v prostorách
školy upořádat výstavku o historii školy.
Veškeré materiály budou zaevidovány
a neporušené vráceny. S nabídkou se obracejte na paní Ovsíkovou, hospodářku školy, tel. č. 281 867 071, 773 265 101,
mail: hospodarka@zshloubetin.cz
(v době letních prázdnin volejte 8–12 hodin). Děkujeme za zapůjčený materiál.
O konání výstavky a dalších doprovodných
akcích k 70. výročí ZŠ Hloubětínská vás
budeme včas informovat. vedení školy

ZŠ Gen. Janouška
rozezpívala kostel

Solisté z pěveckého sboru ZŠ Gen. Janouška si připravili pásmo písní k měsíci květnu
na téma láska. Do kostela sv. Bartoloměje
v Kyjích se přišli podívat nejenom žáci, ale
i rodiče a hosté, kteřé ocenili všechny vystupující a rovněž přispěli k příjemné
májové atmosféře. (Na nímku Carlose
Žáka je žákyně 8. třídy Karina Křížová.)

Gymnázium na cestách –
J’ADORE FRANCE
Zatímco naši spolužáci z Horních Počernic
o „svatém“ týdnu odjeli do států Beneluxu
a do Anglie, my, studenti detašovaného
pracoviště na Černém Mostě, jsme vyjeli
do Paříže. Navštívili jame honosné sídlo
Ludvíka XIV., zámek Verseilles a jemu přilehlé zahrady. Odpoledne jsme projeli čtvrť
La Defense, prošli Montmartre, ale hřeb
programu přišel až večer – Eiffelova věž.
Většina z nás si chtěla ověřit své fyzické
schopnosti a zdolat věž po svých, ale protože jsme byli posláni do jiné fronty, museli
jsme použít výtah. Nicméně zážitek to byl
skvělý! Jen neradi jsme nastupovali zpět do
autobusu. V Louvru nás pochopitelně nejvíce zajímala Mona Lisa. Většinu z nás překvapilo, jak je toto veledílo vlastně malé.
Navečer nás ještě čekala plavba lodí po Seině. Tím naše cesta skončila. Do Prahy jsme
si dovezli nejen suvenýry, ale i spoustu
zážitků a vzpomínek. Děkujeme všem, kteří se na tomto zájezdu podíleli.
Kristýna Hodanová
a Katka Knapová III. C
Gymnázium Chodovická

Rozloučení s předškoláky
Bohatý program čekal v pondělí 13. 6. na
předškoláky z MŠ Kostlivého na Jahodnici. V 16 hodin byla na počest 32 dětí, které
v září usednou poprvé do školních lavic,
slavnostně vztyčena vlajka s Jahůdkovou

vílou – symbolem školky. Při tomto zahajovacím aktu obdrželi hlavní aktéři šerpy
s nápisem „Předškolák 2011“ a pamětní
list. Poté již následoval program plný her,
soutěží a zábavy, zakončený diskotékou,
kterou moderoval klaun převlečený za
kuchtíka. Slunečné odpoledne se na zahradě MŠ Kostlivého opravdu vydařilo. Nakonec bychom chtěli poděkovat všem
z jahodnické mateřské školy za tento, již
tradiční obřad, kterým se děti loučí s obdobím bezstarostných her a slavnostně
vstupují do další etapy svého života.
KS OKO

Francouzi v ZŠ Vybíralova
Díky velkým úspěchům ve školní lize ragby
(čtyřnásobný titul mistra republiky) navštívili naši žáci loni v říjnu soukromou základní školu Marcellin Champagnat ve Feurs
nedaleko Lyonu. V těchto dnech hostila
ZŠ Vybíralova v rámci výměnného pobytu
skupinu francouzských dětí z partnerské
základní školy pod vedením čtyř pedagogů.
Rodiny našich žáků jim poskytly ubytování
a Francouzi se společně se svými českými
kamarády účastnili výuky v naší škole.
Odehrálo se i několik přátelských utkání
v ragby a fotbale a také jsme poměřili svoje
síly v plaveckých závodech. Samozřejmě
jsme nezapomněli společně projít Prahou,
prohlédnout si její krásy a také jsme zhlédli
divadelní představení. Po pěší procházce po
nejbližším okolí Černého Mostu byla francouzská delegace přijata a srdečně přivítána
v Galerii 14 také starostou naší městské části Radkem Vondrou. Účastníci si výměnný
pobyt velmi pochvalovali, nešetřili uznáním a ocenili naši vstřícnost i ochotu.
Všichni se těšíme na příští školní rok, kdy
budeme ve výměnných pobytech a navázaném přátelství pokračovat.
PaedDr. Petr Skalský, CSc.
ředitel ZŠ Vybíralova

Slavík. Deváťáky, oblečené do parádních
obleků a šatů, slavnostně ošerpovali naši
malí prvňáčci. Po milých proslovech zástupců 9. tříd nemohl chybět tanec, věnovaný deváťákům a jejich rodičům. Taneční
parket se rychle zaplnil a všichni se skvěle
bavili. Velký ohlas sklidila také bohatá
tombola, která se uskutečnila i díky přispění rodičů. Ples se vydařil a doufáme, že se
stane tradicí naší školy.
M. Kosteasová a R. Krejzová

Já a můj obvod
Oblíbená výtvarná soutěž žáků základních
škol pokračovala i letošním ročníkem, který nesl název Nejkrásnější prázdniny. Na
slavnostní vernisáž přišel 22. června do

První absolventský ples
V kulturním domě Kyje se konal 9. června absolventský ples ZŠ Bří Venclíků.
Celý ples nejen zorganizovala, ale úžasně
a s grácií odmoderovala zástupkyně ředitele Klára Machová. K tanci příjemně hrála hudební skupina HITOS pod vedením
našeho učitele Z. Stibora. Na plese vystoupila se svými tanečními čísly skupina
STEP Hany Hanušové a taneční kroužek
naší družiny vedený vychovatelkou Meyerovou. S velkým úspěchem se setkalo
i vystoupení vítězů školní pěvecké soutěže

Galerie 14 i starosta MČ Praha 14 Radek
Vondra, který osobně všem 42 oceněným
autorům předal diplomy a ceny. Soutěže se
zúčastnily všechny naše základní školy,
Gymnázium Arcus, ZŠ Tolerance a výtvarný atelier Ars Pueris. text a foto: ves

Zateplení a opravy škol a školek na Praze 14
Na základě rozhodnutí Rady městské části proběhnou na některých školách a školkách rekonstrukce, které povedou k budoucím energetickým úsporám a ke zkvalitnění sportovního vybavení.
MŠ Osická čp. 454
MŠ Zelenečská čp. 500
ZŠ Chvaletická čp. 918
ZŠ Gen. Janouška čp. 1006
ZŠ Chvaletická čp. 918
ZŠ Bří Venclíků čp. 1140

stavební úpravy, odvod dešťových vod
rekonstrukce ZTI
rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa
energetická úspora MČ Praha 14
energetická úspora MČ Praha 14
rekonstrukce sportovního areálu ZŠ

V zářijovém čísle vám přineseme obsáhlou informaci o těchto rekonstrukcích, které
ÚMČ připravil pro naše žáky a učitele včetně fotodokumentace stavu před a po.
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výlety po Praze

Vlastivědné vycházky

walking si vezměte sebou. Zapůjčení holí
na místě po dobu instruktáže a vycházky
za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje. Cena
100/70 Kč.
13. července – ZTRACENKA. Utajený
kout na Novém Městě. Procházka nedávno obnovenou zahradou, která bývala vinicí. Rozkládá se mezi Karlovem, Albertovem a novoměstskými hradbami, kde se
nám naskytnou krásné výhledy na Prahu.
Začátek akce v 15 hod. u kostela Panny

tých. Připomeneme si je nejen jako umělecké objekty, ale také jako bývalá centra
společenského života sloužícího lidu
a zdroje pitné vody obyvatel města. Začátek akce ve 14 hod. před hlavním vstupem
do Karolina na Ovocném trhu. Cena
100/70 Kč.
17. července – AREÁL PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BOHNICÍCH. Prohlídka areálu dnes již sto let staré a největší
psychiatrické léčebny v republice, který
ukrývá architektonicky zajímavý secesní
kostel sv. Václava. Začátek akce ve 14 hod.
na zastávce autobusu č. 177 a 200 Odra
(jede od metra C Kobylisy). Cena
100/70 Kč.
18. července – RŮŽOVÝM SADEM NA
PETŘÍNĚ. Vycházka v rámci cyklu
„Kouzlo pražských zahrada a parků“ při-

Marie a Karla Velikého na Karlově (ulice
Horská, Praha 2, metro C I. P. Pavlova).
Cena 100/70 Kč.
16. července – ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. Vycházka pro
děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“.
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu
dospělé osoby). Na vycházce podél vltavských břehů stinnou Kampou zjistíme, zda
Bruncvík stále chrání Karlův most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechneme si,
zda klapají mlýnská kola a podíváme se,
zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Začátek
akce v 10 hod. u sochy Bruncvíka na Kampě. Cena 100/70 Kč.
16. července – STAROMĚSTSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA.
Vycházka, během které se zastavíme
u kašen a fontán známých i pozapomenu-

blíží Růžovou zahradu z botanického hlediska. Přijďte přivonět až k 35 odrůdám
růží různých barev a tvarů, či se blíže
seznámit s exotickými stromy papírovníkem čínským a zmarličníkem japonským.
Začátek akce v 16.30 hod. u horní stanice
lanové dráhy na Petříně. Cena 100/70 Kč.
23. července – URBANISTICKÝ VÝVOJ
MALÉ STRANY. Vycházka zaměřená na
stavební vývoj Menšího Města pražského
s připomínkou významných staveb církevních i světských. Začátek v 15 hod.
u pomníku Obětem komunismu na Újezdě. Cena 100/70 Kč.
25. července – OBČANSKÁ PLOVÁRNA – nejstarší dochované poříční lázně.
Prohlídka klasicistní budovy Občanské
plovárny od J. Krannera z roku 1840. Připomínka míst, na nichž v těsném soused-

Z červencové nabídky
Pražské informační služby
vybíráme některé vycházky.
7. července – SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV. Ostrov, který vznikl
v 17. století, původně nesl jméno Barvíř-

ský. Dozvíme se, jak mlynář přišel na název
Žofín a naskytne se nám příležitost obdivovat interiér tohoto novorenesančního
paláce. Procházku zakončíme na ostrově
vedlejším, který sloužil pražské ostrostřelecké společnosti, ale i mnoha společenským událostem jako velké průmyslové
výstavě nebo prvnímu sokolskému sletu.
Začátek akce v 15 hod. před budovou
paláce Žofín (Masarykovo nábřeží). Cena
100 Kč na místě/70 Kč v předprodeji.
9. července – PRAŽSKÁ MOBILNÍ
ZVONOHRA. Na Strahově se večer rozezní tóny mobilní zvonohry, v níž se zvuky
57 zvonů slévají do tónů koncertních
melodií. Každý ze zvonů byl hrazen jednou z pražských městských částí. Návštěvníci této vlastivědné vycházky budou mít
zajištěn výklad o historii a výrobě zvonohry a také krátkou ukázku hry na tento
mimořádný nástroj. Součástí vycházky
bude prohlídka znovuzrozené historické
usedlosti Ladronka. Začátek akce v 17 hod.
před usedlostí Ladronka (Tomanova 1,
Praha 6, zastávka tram. č. 22 Vypich).
Cena 100/70 Kč.
10. července – ZÁKLADY NORDIC
WALKING S VYCHÁZKOU V OKOLÍ
VLTAVY. Na zcela mimořádné vycházce
spojíme Nordic walking s krásnou přírodou v okolí Vltavy. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně Nordic walking provozovat. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu: Stromovka –
Císařský ostrov – Troja – podél toku Vltavy až do Podhoří. Začátek akce v 9 hod
před hlavní bránou Výstaviště Praha-Holešovice. Doba vycházky včetně instruktáže
cca 3 hod. Vlastní speciální hole na Nordic
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inzerce
štejnské 12–14, metro A Malostranská).
Cena 100/70 Kč.
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně
šest účastníků. Maximální počet je 70
účastníků ve skupině (není-li uvedeno
jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si
hradí účastníci sami. Snížené vstupné je
poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům
s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.
Další informace naleznete na
www.praguewelcome.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové
adrese: vlastiveda@pis.cz. Najdete nás na
Arbesově nám. 4, Praha 5 v pondělí a středu 9–13.30 h, úterý a ve čtvrtek 12.30–17 h
Tel. 221 714 714, 221 714 161. ■
ství stávala plovárna vojenská i akciová
plovárna občanská. Začátek akce v 16 hod.
u kaple Maří Magdalény (nábřeží Edvarda
Beneše, zastávka tram. č. 12, 17 Čechův
most). Cena 100/70 Kč.
30. července – KOSTEL SV. MIKULÁŠE
NA STARÉM MĚSTĚ. Prohlídka barokního kostela postaveného dle projektu
slavného Kiliána Ignáce Dienzenhofera nás
seznámení s jeho bohatou historií. Dozvíte
se nejen o katolické a pravoslavné minulosti kostela, který dnes slouží Církvi československé husitské, ale budete seznámeni i se

zajímavostmi technického rázu. Začátek
akce ve 14 hod. před vchodem do kostela
(náměstí Franze Kafky). Cena 100/70 Kč.
30. července – PALÁCOVÉ ZAHRADY.
Objevte obnovenou krásu barokních
zahrad pod Pražským hradem! Na vycházce projdete zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Kromě zahradního umění
budete moci také obdivovat výtvory sochařů, malířů a architektů, kteří svými díly
zahrady vyzdobili. Začátek akce v 16 hod.
před vstupem do zahrady (z ulice Vald-

31

park Pilská

Veřejné projednání Park Pilská
Využití zámeckého parku pro veřejnost
16. 6. 2011 proběhlo pod širým nebem
v prostorách zámeckého parku veřejné
projednání o možnosti využití parku Pilská pro volnočasové aktivity. Setkání
občanů Hostavic a okoli s představiteli
městské části a ve spolupráci s pronajímatelem objektu společností Palestra bylo
zahájeno úvodním slovem starosty MČ

nespokojenost se současným využitím
Hostavického zámečku a přilehlého parku.
Otevřeně kritizovali minulé vedení radnice
za rozhodnutí pronajmout jednu z nejzajímavějších odpočinkových zón soukromému subjektu a zamezit tak veřejnosti přístup a využití této oblasti. Moderátorovi
celé akce panu PhDr. Pavlu Mičkovi z fy.

rové dráhy a samozřejmě zřízení zpevněných cest s lavičkami pro vycházky.
Veškeré návrhy, které na projednání zazněly, budou do konce června zpracovány
společností Agora v kontextu reálných
možností a s jejich závěry budou obyvatelé
Hostavic seznámeni. Poté budou závěry
předány MČ s možností zapracování do
komunitního plánu na rok 2012.
Prahy 14 panem Radkem Vondrou. Aktéři projednání se neformálně rozdělili k několika stolům a živě diskutovali jak mezi
sebou, tak i s přítomnými zástupci úřadu,
o možnostech Hostavic v rámci využití
volného času. Tyto návrhy pak byly mluvčími stolů postupně představeny a zaznamenány.
Nejvíce návrhů se týkalo vhodnějšího využití Hostavického parku. Toto téma se po
přestávce stalo hlavním bodem jednání.
Občané Hostavic vyjádřili všeobecnou

Agora, která dlouhodobě spolupracuje
s úřadem v oblasti Agendy 21, se podařilo
vytvořit plodnou atmosféru, jejímž výsledkem byly opravdu zajímavé návrhy. Od
všech stolů znělo „unisono“, že je potřeba
park otevřít veřejnosti. V návaznosti na to
byly zaznamenány návrhy na využití parku
jako například – naučná ornitologickodendrologická stezka, rekonstrukce sportovišť a dětského hřiště splňující moderní
standardy, možnost vytvoření přírodního
amfiteátru jako je v zámeckém parku
v Dolních Počernicích, lanové – outdoo-
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V závěru setkání pan starosta poděkoval
všem přítomným za to, že obětovali svůj
volný čas a přišli na toto projednání a svou
přítomností a návrhy přispěli k dalšímu
rozvoji v komunikaci mezi obyvateli a jejich úřadem.
KS OKO

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

inzerce
Stavební firma
Ing. Martin Jeřábek
• novostavby
Hejtmanská 31
rodinných domů
Praha 9–Kyje
• rekonstrukce objektů Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
• rekonstrukce bytů
www.inrepo.cz
a kanceláří
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Komplexní veterinární péče o malá zvířata

• Kontejnery, sklápěč, valník Tel.: 281 931 419
• Sutě, odpad, zemina
Fax: 281 931 512
• Písky, drtě, kačírek
www.sute-pisky.cz
• Recyklát a tříděná zemina
• Demolice – hydraul. kladivo
• Deponie Praha 9

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek
9.00–20.00
sobota a svátek
9.00–13.00
neděle
15.00–19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9–Černý Most II.
Tel.: 281 918 862,
mobil: 736 481 098
www.veterina–parnik.cz

Mobil: 603 242 142

Vzorková prodejna ADOOR s.r.o.
Chlumecká 542/25, 198 00 Praha 9
Tel.: 775 361 362, 602 970 019

Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116

DVEŘE – ZÁRUBNĚ – KOVÁNÍ
KOUPELNY NA KLÍČ

www.adoor.cz

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Koňský hnůj zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

•

Stavby, rekonstrukce-zedník, instalace, elektro
vč. revize. Záruka 3 roky. Profesionální práce.
Objednávky e-mail: prahazednik@seznam.cz,
mobil: 603 410 400.
05/02

•

Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svoboda, Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová,
V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od
Kreibicha nebo Ronka zapl. cca 10 000,– Kč.
Dále platíme hotově zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté
mince – zl. ruble, rak. kor. atd, porcelánové fig.
Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. metra B –
Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440 po
10 hod.
01/01

•

ROZKLÁDACÍ POHOVKY

ANGLIČTINU doučuje perfektně středoškolská profesorka, tel.: 776 361 761.
07/10

I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ

Veterinární klinika pro malá zvířata

lamelové rošty
úložný prostor
snímatelné potahy
přes 500 druhů látek

MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, Černý Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
dĤm nábytku ASTO
Chlumecká 1539, Praha 9
(st. metra Rajská Zahrada)

WWW.ASON-INT.CZ

Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží

Uzávěrka inzerce a příspěvků

pro č. 9 je 15. 8.

Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.

www.veterinainfo.cz

AKCE NA âERVENEC A SRPEN

33

soutěž, trhy

Prázdninová soutěž pro čtenáře
Kdepak, dospělý člověk už dávno neví, co
jsou opravdu prázdniny. Ať dělá co dělá,
už se jim nemůže tak naplno oddat jako
dítě. Marně hlaholí každého jara, jak se
letos těší na prázdniny, kam na ně pojede
a jak jich bude užívat plnými doušky. Až
bude v tom kýženém užívání shledá, že
buď je tam příliš horko nebo že pořád
prší, že ho žerou ty nestydy mouchy, že
jídlo není, jaké by mělo být, že je všude
plno mravenců, že pivo nestojí za nic, že
koupání je daleko a že tam je protivná
společnost a že ani nemá s kým kloudně
mluvit a že to je vůbec otrava a že loni to
bylo lepší, a asi tři tisíce sedm set čtyřicet
podobných „že“.
Naproti tomu, pamatuju-li se dobře, dítěti nejsou mouchy a mravenci žádnou
obtíží, nesužuje je horko, nečas, ani špatné jídlo, je mu celkem jedno, jakých
názorů jsou jeho bližní, ba je nezávislé
i na přírodních krásách, ve kterých se
odehrávají jeho prázdniny. Dítěti stačí
veliký fakt, že jsou prázdniny. Jeho prázdniny jsou, abych tak řekl, o sobě. Jsou to
Čisté Prázdniny.
Čisté, pravé neboli dětské prázdniny
nejsou, etymologicky vzato, žádné prázdniny. Není v nich žádná prázdnota nebo
vakance, nýbrž naopak neobyčejná a nerozptýlená plnost. Hlavní na nich je, že
člověk nemusí do školy. Což nedokazuje,
že škola je v očích dítěte ukrutným mařením času, kterého se jinak může využít
plněji a bohatěji. Pokud se pamatuju,
vždycky jsem se ve škole (kromě tak zvané
školy života) spíše hrozně nudil než nad-

míru namáhal. Nejhlubší požitek z prázdnin je právě libost z nemusení – je to veliká rozkoš svobody.
Pravda, i o čistých prázdninách trvá
spousta příkazů o tom, co se smí a nesmí.
Například, že se nesmějí jíst nezralé hrušky nebo tahat kočky za ocas. Naproti
tomu nápadně ubylo příkazů předpisujících, co se musí. Nemusí se jít do školy.
Nemusí se tiše sedět. Nemusí se psát úkol.
Nemusí se skoro nic. Může se skoro všecko krom toho, co se nesmí. Najednou se
kolem dokola udělá něco jako volný prostor pro různé podnikání a nebývalé
zájmy. Ve světě prázdnin je víc místa, víc
rozlohy, víc zajímavých věcí a nekonečných možností. Prostě svět prázdnin není
zúžen příkazy, co se má a musí udělat.
Volný prostor není prázdný prostor. Je
naopak přeplněn věcmi a událostmi, překypuje hojností obsahu a šířkou zájmů.
Volný prostor, prostor čistých prázdnin,
má svou bezhraničnost, i když nesahá
o mnoho dál než za roh naší ulice nebo
plot naší zahrady.
A druhá veliká radost pravých prázdnin,
to je požívání Času. Čas prázdnin není
rozčleněn a rozdroben příkazy, co se v tu
a tu chvíli musí dělat. Není v něm rozvrhu hodin, nýbrž jen nekonečné a nerozdělené plynutí od rána až do noci. Den
prázdnin není udělán z hodin, nýbrž
z čistého trvání a nerušeného uplývání. Je
bez břehu a přitom plný tajemných zálivů
jako jezero dosud neznámé. Nedá se ani
za den obeplout, a zítra, kluci, tu bude
nová hladina času, konce jí nedohlédneš.

Je to větší a nekonečnější čas než kterýkoliv jiný. Jakživi už nebudme žít v tak rozsáhlém čase, jakživi už nebudeme tak prožívat čas sám o sobě, čas v jeho velikosti
a slávě, jako býval den prázdnin.
Kdepak, dospělý člověk už dávno nemá
tolik ze svých prázdnin – a marně bude
honit ztracené Čisté Prázdniny na březích
moře nebo vrcholech hor. Víte, dospělý
člověk už nemá ten nesmírný požitek
z nemusení a svobody. Copak nevidíme
dospělé lidi tuhle a tamhle ve světě dělat
všechno možné, aby si urobili svět ze
samého musení a přikazování?
Z jakýchsi příčin dospělí lidé už nemají
tolik smyslu pro zázračnost svobody a neužijí z ní té pravé radosti. A co se týče
požitku z velikosti a slávy Času, nejsou ho
už teprve schopni. Není pro ně takových
čistých prázdnin, kde by ostře a trapně
nepocítili: Bože, to ten čas utíká!
Vážení čtenáři, právě jste dočetli hezký fejeton o prázdninách – víte, kdo je jeho autorem? Pro ty z vás, kteří si nejsou jisti, dáváme na výběr z několika možností:
1. Rudolf Křesťan
2. Bohumil Hrabal
3. Karel Čapek
4. František Nepil
5. W. S. Porter (O´Henry)
Vaše správné tipy zašlete (písemně nebo
e-mailem, označené „soutěž“) na adresu
redakce Listů Prahy 14 nejpozději do poloviny srpna 2011. Deset vylosovaných odpovědí bude odměněno cenami, které do soutěže věnoval KVIZ Praha 14.
Vítězům již předem blahopřejeme.

Zveme vás na pilotní

FARMÁŘSKÉ TRHY
na Rajské zahradě
ve dnech 31. 8. a 7. 9. 2011

od 10 do 18.30 hod.
před stanicí metra Rajská zahrada
Projekt Farmářské trhy na Praze 14 je financovaný z prostředků Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí.
Veškeré informace k trhům budou umístěny na webu MČ www.praha14.cz
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aktuálně

Komunitní centrum Hloubětín v kontextu dějin
V oblasti Hloubětína, kde má stát komunitní centrum, byly zahájeny přípravy pro
stavbu. Součástí těchto příprav byl také
archeologický průzkum. Část tohoto průzkumu proběhla na nezastavěném prostoru pod hřbitovem s kostelem sv. Jiří
v Hloubětínské ulici proti křížovnickému
dvoru. Druhá menší část proběhla v těsné
blízkosti křížovnického dvora. V celém
prostoru pod kostelem sv. Jiří tam, kde
nedošlo k dřívějšímu narušení stavbami, se
nacházejí archeologické nálezy v původní
poloze. V místě stavby byl tento průzkum
již ukončen a v současné době čekáme na
konečné výsledky průzkumu. Z neoficiálních informaci se zdá, že se našly významnější artefakty, které by mohly časový harmonogram stavby posunout. To vše jsou
však zatím pouze dohady.
Je možné, že se může potvrdit i domněnka, která hovoří o tom, že by na tomto místě mohly ležet ostatky patronky českých
zemí Anežky České. A proč právě zde?
Dle historických pramenů se uvádí, že
Anežčiny ostatky byly zřejmě z obav před
záplavami vyzvednuty kolem roku 1322
z kaple Panny Marie a přeneseny kamsi
pod hlavní oltář anežského klášterního
kostela. Traduje se ale také, že řádové sestry prchající před husitským běsněním
ostatky odnesly a uložily na dodnes neznámé místo. A jedním z těchto míst je označován kostel sv.Jiří v Hloubětíně.
První písemná zpráva o Hloubětíně pochází z roku 1207. Tehdy papež Inocenc
III. vydal listinu, jíž potvrzoval řádu německých rytířů v Čechách držbu několika

Městská
policie
Strážníci v měsíci květnu předali PČR celkem 7 osob, které se nacházeli v databázi
hledaných osob. Dne 26. 5. 2011 v 15.26
hod. strážník – okrskář spatřil muže, který
popíjel alkohol na lavičce v ul. Velkoborská a odpovídal popisu hledané osoby.
Muž u sebe neměl žádné doklady a následnou lustrací bylo zjištěno, že se opravdu
jedná o osobu hledanou PČR. Muž byl
k dalšímu opatření předveden na MO
PČR Kyje, ul. Bryksova.
Dne 26. 5. v 8.27 hod. strážníci – okrskáři
prověřovali oznámení, že by se poblíž kolejiště měla pohybovat bezdomovkyně s malým dítětem. V zahrádkářské kolonii za

vesnic, které mu darovali král Přemysl
Otakar I., otec Anežky České, a jeho bratr
Vladislav Jindřich, markrabě moravský.
Znamená to ovšem, že Hloubětín, v listině
hláskovaný Lupatin, byl již v této době
nejen existující, ale především dobře fungující vsí, což dokládají i nové archeologické nálezy. V roce 1233 královna Konstancie Hloubětín od německých rytířů
koupila a darovala jej špitálu sv. Františka,
který se o něco později transformoval do
řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Budova kostela sv. Jiří byla postavena v gotickém slohu v roce 1257. Jeho existenci
dokládá papežská listina pražského biskupa Mikuláše ze 13. února 1257, kterou
potvrdil řádu křížovníků s červenou hvězdou, na které kostely mají podací právo.
Kdo je vlastně Anežka Česká?

Anežka Přemyslovna se narodila pravděpodobně 20. ledna 1211 jako deváté a nejmladší dítě krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Jejím
bratrem byl král Václav I. Byla vychovávána přísně nábožensky v klášterech. Jako
většina královských dcer však měla sňatkem zajistit dvoru Přemyslovců politické
spojenectví. Už ve třech letech byla zakřižovatkou Kolbenova x Kbelská si povšimli dvojice osob – muže a ženy, odpovídající popisu osob hledaných PČR. Následnou lustrací bylo zjištěno, že osoby
jsou v databázi osob hledaných policií,
a proto byly na místo přivolána hlídka
PČR, která si osoby převzala.
Následně si povšimli ženy – bezdomovkyně, evidentně gravidní, sedící na kusu
molitanu před příbytkem. Žena na otázku
potvrdila, že je v 8. měsíci těhotenství a již
jedno dítě má v náhradní péči, OP u sebe
neměla, v databázi hledaných osob se
nenacházela. Vzhledem k nevyhovujícím
hygienickým podmínkám a skutečnosti, že
žena byla zřejmě pod vlivem omamných
látek a obavou zejména o život nenarozeného dítěte byla kontaktována pracovnice
odboru sociálně – právní ochrany dětí

snoubena s Boleslavem Slezským, který ale
záhy zemřel. Později se jednalo o jejím
možném sňatku s Jindřichem, synem císaře
Fridricha II., anglickým králem Jindřichem III. a snad i se samotným císařem
Fridrichem II. Nakonec se Anežka obrátila
na papeže Řehoře IX., který sňatku zabránil a později jí umožnil stát se řeholnicí.
Příkladem jí bylo učení sv. Františka
z Assisi, s jehož duchovní sestrou sv. Klárou vedla korespondenci. Král Václav I. jí
věnoval pozemky u Vltavy, kde Anežka ze
svého věna začala s výstavbou kláštera Na
Františku. Roku 1234 vstoupila do kláštera chudého řádu sv. Kláry – jako první dcera z královské rodiny, a složila věčné sliby.
Vedle ženského kláštera založila i jediný
český mnišský řád – rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, který do dnešních dob sídlí na Starém Městě u Karlova
mostu. Anežka usilovala o čistotu řehole
sv. Františka a soustřeďovala se na pečlivé
zachovávání zásady žít v naprosté chudobě.
Za její milosrdenství ji už za života lidé
označovali za svatou a časem vznikaly
legendy o zázracích, na nichž se podílela.
Zemřela 2. března 1282 a byla pohřbena
v klášteře do hrobky Přemyslovců v kapli
Panny Marie. Ale leží tam doposud…?
Více se o Anežce České, historických souvislostech a stavu archeologického výzkumu v Hloubětíně dozvíte v zářijovém čísle
Listů Prahy 14.
zdroj: Archeo Pro o.p.s.,
Ihned.cz, Novinky.cz
a Obrazové dějiny národu Českého
ÚMČ Praha 8, která si převzala šetření
s těhotnou ženou.
Dne 21. 5. v 15.35 hod. hlídka spatřila
u vstupu do metra ČM močit muže. Vyzvala ho k prokázání totožnosti, což muž sdělil
pouze ústně. Následně bylo zjištěno, že se
jedná o osobu celostátně hledanou, a proto
byl muž předveden na MO PČR Kyje.
Dne 5. 5. v 18.35 hod. obdržela hlídka informaci o pohřešované osobě. Následně
dostala hlídka informaci od řidiče taxi, který má ve voze staršího muže a je zmatený.
Hlídka se dostavila na místo a pán odpovídal popisu a následně potvrdil i svoje jméno. Na místo byla přivolána PČR, která si
muže převzala.
Ing. Bc. Dana Hetzlová,
ředitelka obvodního ředitelství
MP Praha 14
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kontejnery a nebezpečný odpad

Velkoobjemové kontejnery na červenec a srpen
Ze systému hl. m. Prahy
červenec

V Humenci x Sadská
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Vaňkova x V Chaloupkách
Nehvizdská x Zelenečská
Želivská x Metujská
Tálínská u č. p. 15
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Světská x Lipnická
Vodňanská x Skorkovská
Spolská x Mílovská
Rožmberská x Podlišovská
Vlkovická x Dvořišťská
Jezdovická x Froncova
Hodějovská x Za Rokytkou
Kardašovská u obch. střediska
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Maršovská

13. 7.

Chvaletická x Vizírská (chodník) 25. 8.
Novozámecká x Vidlák
Lipenské náměstí
Ze systému Mâ Praha 14

14. 7.

20. 7.
21. 7.
27. 7.
28. 7.

červenec

Trytova x Paculova
Smikova x Gen. Janouška
Dygrýnova x Breicetlova
Bryksova x Kpt. Stránského
Vašátkova x Doležalova
Mansfeldova x Kučerova
9. května x Písčitá
Doubecká x Baštýřská

7. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

srpen

Bouřilova x Bojčenkova
Himrova x Gen. Janouška
Bryksova x Fejfarova
Bobkova x Maňákova
Travná x Kostlivého
Vašátkova x Dygrýnova

8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
15. 8.
16. 8.

A. Valenty x Šeďova
Kpt. Stránského x Vybíralova

17. 8.
18. 8.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu a odváženy následující den.
Upozornění: velkobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho objem
odložit do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic). Jedná se především
o části nábytku a podlahových krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné
složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod
pokutou dle platných předpisů.
OŽP ÚMČ Praha 14

srpen

Mochovská x Zelenečská
10. 8.
Hloubětínská x V Chaloupkách
Hejtmanská x Vranovská
Konzumní x Na Obrátce
11. 8.
Zámečnická x Mochovská
Lásenická x Lipnická
Splavná x Svárovská
17. 8.
Borská x Rotenská
Stropnická x Za Černým mostem
Koclířova x Vodňanská
Koclířova x Kačínská
18. 8.
Hamerská x Církvičná
Šimanovská x Za Školou
Zvíkovská x Dářská
24. 8.
Dřítenská x Velkoborská
Jednostranná

kresba Petr Drábek

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná
cytostatika a léky, baterie a akumulátory.
Zastávky na sběrové trase „C“ ve čtvrtek 28. 7. 2011
Panenská • 9.května
15.00–15.20
Baštýřská • Bezdrevská
15.30–15.50
Horusická • Osická
16.00–16.20
Dářská • Zvíkovská
16.30–16.50
Zacharská • Velkoborská
17.00–17.20
Dvořišťská • Vlkovická
17.30–17.50
Lánská • Oborská (u rybníka)
18.10–18.30
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Hejtmanská • Vranovská

18.40–19.00

Zastávky na sběrové trase „D“ ve čtvrtek 18. 8. 2011

Bouřilova • Bojčenkova
Volkova • Pospíchalova
Vašátkova • Dygrýnova
Smikova • Gen. Janouška
Himrova • Gen. Janouška
Vybíralova • Kpt. Stránského
Fejfarova • Bryksova
Kučerova • Mansfeldova

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrovéOŽP ÚMČ Praha 14
ho vozidla!
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pozvánky

„Vozová hradba jinak...“

HUSITÉ
HU
HUSIT
USIT
ITTÉ
TVRZ
TTV
VRZ HUMMER
H
R
9. 7.
7. 2011
20
011
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obrazové ohlédnutí

Dětské dny
Letos vyšel Mezinárodní den dětí opět na
prostředek týdne, a tak pořadatelé oslav
volili mezi víkendy na konci května nebo
začátkem června. Už v sobotu 28. května
připravili v TJ Sokol Jahodnice zajímavé
odpoledne plné soutěží a zábavy zakončené bohatou tombolou. Děti si prošly stezku zručnosti a po splnění všech nástrah si
vyzvedly své výhry. Maminky se mezitím
mohly nechat bezplatně nalíčit od profesionálních vizážistek, a tak se všichni večer
rozcházeli s pocitem příjemně stráveného
odpoledne.
O den později se v areálu TJ Kyje v Jiráskově čtvrti sešla více jak stovka dětí s početným doprovodem rodičů, babiček a dědečků, kteří svým ratolestem fandili. Malí
závodníci prošli celkem 17 soutěžních disciplín, ve kterých prokázali svou rychlost,
šikovnost i odvahu. Jejich snaha byla
v závěru odměněna sladkostmi od firmy
Sahne Böhm a drobnými dárky.
A 4. června si na hřiště Slavoje Hloubětín
přišlo zasoutěžit dokonce přes pět stovek
dětí. I tady se ovšem zásluhou MČ Praha
14 a společnosti Coca-Cola nejen soutěžilo, hojně sledovaný byl rovněž bohatý
doprovodný program se spoustou zábavy
i atrakcí.
Oslavy Dne dětí provázelo ve třech dnech
slunečné počasí a na všech třech hřištích
vládla spokojenost návštěvníků, kteří ocenili zejména možnost aktivního vyžití
dětí. Velký dík patří všem organizátorům
i dobrovolníkům z řad rodičů, kteří vzali
oslavy za své. Ostatně, vždyť každý z nás
je něčí dítě.
vok, foto: JH a archiv
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Závod
na kolečkách
V překrásném prostředí zámeckého
parku v Dolních Počernicích se poslední květnovou sobotu konal druhý ročník Závodu na kolečkách, ve kterém
byly osoby se zdravotním postižením
rozděleny do kategorií podle druhů
svých vozíků. Od restaurace Léta Páně
pak soutěžící vyrazili směr Černý Most
a zpátky. Vítězem byl každý, kdo se na
trať vydal, protože tady víc než jinde
stále platí přání druhého předsedy
olympijského výboru Pierra de Coubertina, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. I proto bylo každé startovní číslo
také číslem výherním v bohaté tombole.
Stejně bohatý byl také doprovodný program, v němž se toho dalo vyzkoušet
nebo jen tak pozorovat opravdu dost.
Zdravotně postižení tak třeba pronikali
do tajů lukostřelby nebo zkoušeli u nás
stále oblíbenější petanque, ostatní se
pro změnu mohli zase vžít do jejich
situace a projet se na mechanickém,
rukama poháněném vozíku. Na setkání
pořádaném o.s. OKOLO za podpory
MČ Praha – Dolní Počernice a MČ
Praha 14 se podílela rovněž Metropolitní univerzita Praha, jejíž kvestorka
Anna Benešová spolu se zástupkyní starosty naší městské části 14 Lucií Svobodovou (na snímku dole) také předávala
ceny. Závod na kolečkách přinesl všem
účastníkům spoustu nových zážitků
a rozšířil i jejich sportovní bilanci.
vok, foto: JH
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