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obrazové ohlédnutí

1. září 2011
Jako tradičně jsme se šli na zahájení nového školního roku podívat za novými prvňáčky. V naší nejmenší a nejstarší základní škole – v ZŠ Šimanovská, kde letos otevřeli jednu první třídu, jsme
zastihli i starostu MČ Praha 14 Bc. Radka Vondru. Ten krátce
zavzpomínal na svá školní léta a popřál dětem, aby se jim ve škole líbilo. Poté se zájmem stejně jako zaplněná třída poslouchal
prázdninové příběhy některých prvňáčků.
V ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě nastoupili letos noví žáčci
do dvou prvních tříd a přivítal je kromě jejich učitelek a ředitele
školy PaedDr. Jaroslava Martanoviče také místostarosta MČ Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V tělocvičně školy se prvňáčci rozloučili se svými rodiči a v doprovodu velkých kamarádů – deváťáků, kteří jim budou po celý školní rok pomáhat a radit, odešli
do svých učeben, kde na ně už čekaly pracovní sešity a další zajímavé pomůcky k vyučování.
text a foto: ves, vok
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zatímco se babí léto snažilo dohnat chybějící prázdninové sluníčko, podzim na sebe
nenechal čekat a nekompromisně převzal
svoji vládu nad přírodou. S podzimem se
plně vrátil i režim všedního dne, definitivně skončily i poslední dovolené našich
úředníků, děti se už zabydlely ve školních
lavicích, přišly první chřipkové epidemie
a my znovu začínáme vstávat do tmy.
Doma mě učili, že mám na všem hledat to
pozitivní a tak se s dcerkou snažíme (jako
každý podzim) chodit pouštět draka, obdivovat listí stromů hrající všemi barvami,
chodíme krmit labutě a chystáme se na
dušičky. A přesto je tento podzim jiný.
Z mé malé princezny se stala „velká školačka“ a já jsem si osvojila nové „miminko“ –
Farmářské trhy Rajská zahrada.
Zprvu se zdála realizace projektu farmářských trhů jen jako dobrý nápad, ale postupem času jsem k našim trhům získala
skutečně osobní vztah. Už od pilotních
akcí jsem zaznamenala zvýšený zájem
občanů a mnohé díky. Stačí projít se ve
středu mezi stánky a lidmi, abyste nabyli
přesvědčení, že jste vytvořili něco, co je
vítané, potřebné a přitom tak přirozené –
že se vám podařilo vyplnit kus prázdného
místa.
Jako správnému zástupci pravicové strany
se mi navíc podařilo zrealizovat vše jen
s minimem prostředků z našeho rozpočtu
a dokázat tak, že i za málo peněz lze
(i u nás) dělat hodně muziky.
Letošní sezóna klasických trhů skončí na
konci října, ale již nyní připravujeme
vánoční a Svatomartinecké trhy – 11. listopadu tak můžete přijít ochutnat dobrou
husu a víno a pokud letos skutečně přijede
Martin na bílém koni, potom zároveň
můžete posoudit, zda naše snaha o kvalitnější zimní údržbu byla stejně úspěšná.
S přáním všeho dobrého

Inzerce

20, 26, 27, 28, 30

Soňa Tománková
zástupkyně starosty

tiráž
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Informace z jednání

vřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací

Rady MČ Praha 14

Z Kyjí

Na svém 20. a 21. zasedání,
konaných ve dnech 29. 8.
a 12. 9. 2011 Rada městské
části Praha 14 mimo jiné:
Souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci

farmářských trhů, která bude uzavřena
mezi městskou částí Praha 14 a občanským sdružením Pod Platany a vzala na
vědomí Tržní řád k Farmářským trhům
Praha 14 – Černý Most, stanice metra „B“
– Rajská zahrada 2011

Z Hloubětína

Souhlasila s novým ceníkem pronájmů

a služeb kulturního domu Kyje
Vzala na vědomí informaci k provedení

nezbytných úkonů vedoucích k podání
žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška
tak, aby bylo možno žádosti o dotace při
vyhlášení výzvy operativně předložit vyzyvateli a
souhlasila s využitím finančních prostředků spojených s přípravou a podáním žádostí o dotace na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ
Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen.
Janouška
Přijala usnesení č. 534/RMČ/2011, které

se týká stanoviska městské části Praha 14
k jednání s pořizovatelem ÚPD o zásadních připomínkách městské části uplatněných při projednávání konceptu ÚP hl. m.
Prahy v němž trvá na:
1. na připomínce ke konceptu ÚP hl. m.
Prahy, kde městská část Praha 14 nesouhlasí s lokalizací areálu citylogistiky
při železniční trati v přestavbovém území T/11 Malešicko-Hostivařská oblast,
plochy DP a ZN/DP
tuto připomínku městská část Praha 14
považuje za zásadní
2. na připomínce ke konceptu ÚP hl. m.
Prahy, kde městská část Praha 14 nesouhlasí s výhledovým zařazením západní
části Vysočanské radiály (Kbelská–Balabenka) a požaduje tuto část zařadit do
návrhu
tuto připomínku městská část Praha 14
považuje za zásadní
Vzala na vědomí dendrologický průzkum
a rámcový návrh „Projektu izolační zeleně
Českobrodská, Praha 14“
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Souhlasila s poskytnutím finančního daru

Farní charitě Praha 14 – Černý Most ve
výši 39.640 Kč na realizaci volnočasových
aktivit v Kyjích v roce 2011
Schválila poskytnutí finančního příspěvku

ve výši 10.000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiří – Hloubětín, Praha 9 na
prořezávku stromů
Nesouhlasila se zveřejněním adresného

záměru na prodej části pozemku parc.
č. 742/1, k. ú. Hloubětín o výměře cca 30
m2 Družstvu vlastníků domu Horoušanská 143, se sídlem Horoušanská 143, Praha 9
Nesouhlasila s úplatným převodem po-

zemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín formou výběrového řízení
Souhlasila s navýšením kapacity o 10 dětí

v Mateřské škole Praha 9 – Hloubětín,
Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 – Hloubětín od 1. 9. 2012
Souhlasila s vypsáním konkurzu na funkci
ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9
– Lehovec, Chvaletická 917 i s náležitostmi přihlášky ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9Lehovec, Chvaletická 917
Souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností JRD Hlubočepy
s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a,
Praha 10, k realizaci úprav plochy veřejné
zeleně navazující na projekt „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín“ a s uza-

Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000 Kč TJ Sokol Jahodnice na
nákup trampolín
Souhlasila s úplatným převodem části
pozemku parc. č. 2670/1, k. ú. Kyje oddělené geometrickým plánem a nově označené jako pozemek parc. č. 2670/67 o výměře 603 m2, k. ú. Kyje
Nesouhlasně se vyjádřila k žádosti SVM
MHMP o úplatný převod, případně pronájem pozemku parc. č. 793/129, k. ú.
Kyje
Seznámila se s návrhem dokumentace pro
územní řízení na umístění stavby „Panorama Kyje II“ při ul. Sicherova, Praha 9 –
Kyje a schválila vyjádření městské části
Praha 14 k umístění stavby „Panorama
Kyje II“, ve kterém uplatňuje věcné
námitky k zamýšlenému projektu. Mimo
jiné tedy požaduje, aby společnost Ekospol a.s.,
1. zajistila vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Za
Černým mostem – Cíglerova
2. ve spolupráci s dalšími účastníky městské dopravní infrastruktury se zapojila
do řešení a zprovoznění prodloužené
Ocelkovy ulice, spoluvytvořila předpoklady, bez kterých nelze celý záměr „Panorama Kyje“ dát do užívání, neboť by
došlo k výraznému zhoršení životního
prostředí v oblasti na Hutích
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Z Černého Mostu

dobu určitou do 31. 12. 2013, nebude
prodloužena

Na svém 5. zasedání,
dne 20. 9. 2011 Zastupitelstvo
městské části Praha 14
mimo jiné:

ných úkonů vedoucích k podání žádostí
o dotace ze strukturálních fondů EU na
zlepšení tepelně technických vlastností
budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická +
MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška tak,
aby bylo možno žádosti o dotace při
vyhlášení výzvy operativně předložit vyzyvateli.
Přijalo usnesení v němž nesouhlasí s vydá-

Vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání
výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011
Neměla námitek k zřízení letní předzahrád-

Jmenovalo Ing. Milana Šprysla, vedoucího

ky na části pozemku parc. č. 232/791, k. ú.
Černý Most, v podloubí domu s vinotékou č. p. 740, za podmínky vytvoření
hygienického zázemí pro uživatele předzahrádky

odboru ekonomiky Úřadu městské části
Praha 14, tajemníkem finančního výboru

Souhlasila s pronájmem části pozemku
parc. č. 221/561 o výměře cca 18 m2, k. ú.
Č. Most za účelem zřízení restaurační předzahrádky na základě žádosti SVM MHMP

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady

městské části Praha 14 za I. pololetí roku
2011
Zvolilo paní Renatu Hodanovou jako pří-

sedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Vzalo na vědomí formulované problémy

Nesouhlasila s úplatným převodem po-

zemků parc. č. 221/48, 221/917, 232/148,
232/149, 232/150, 232/151, 232/152
a 427 v k. ú. Černý Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s.
Nesouhlasila s úplatným převodem po-

zemků parc. č. 27, 221/33, 221/66, 221/67,
221/283, 221/308, 221/426, 221/430,
221/448, 221/916 a 232/70 v k. ú. Černý
Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s., ale
souhlasila s pronájmem předmětných pozemků.
Souhlasila s uzavřením podnájemní

smlouvy na část nebytových prostor ve 2.
a ve 3. nadzemním podlaží o výměře 230
m2 v objektu č. p. 969 ul. Vybíralova,
Praha 9 pro právnickou osobu Základní
školu a mateřskou školu Heřmánek, za
účelem provozu mateřské školy s účinností
od uzavření podnájemní smlouvy za podmínky, že nájemce bude za tyto předmětné podnajaté nebytové prostory hradit
nájemné.
Dále RMČ souhlasí s tím, že nájemce provede změnu účelu užívání odpovídající
části nebytových prostor ve 2. nadzemním
podlaží a 3. nadzemním podlaží v objektu
č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 a s tím,
že nájemní smlouva č. j. 21/SMP/06 ze
dne 7. 12. 2006 včetně dodatků 1 až 6, na

ním předběžného souhlasu s umístěním
stavby nové skladovací haly v areálu CocaCola v Českobrodské ulici a uložilo Radě
městské části Praha 14 zamítnout tento
i obdobný návrh společnosti Coca-Cola
HBC Česká republika, s. r. o. na vybudování velkokapacitního skladu z hlediska
nevhodnosti zásahu do krajiny celkovým
objemem a výškou tohoto skladu a taktéž
z hlediska dopadů na životní prostředí
neúnosně zvýšenou dopravní zátěží způsobenou nákladní dopravou.

vzešlé z veřejného jednání dne 11. 5. 2011
a ověřené anketou a uložilo Radě městské
části Praha 14 stanovit garanty za jednotlivé problémy a jejich řešení a zpracovat
návrh Komunitního plánu Zdravé MČ
pro roky 2012–2013
Schválilo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací na pozemky parc.
č. 545/15 a část parc. č. 675/6 v k. ú.
Hloubětín, včetně parkových úprav, s obchodní společností JRD Hlubočepy
s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a,
Praha 10
Schválilo odnětí spoluvlastnického podílu
ve výši ¼ na pozemcích zapsaných na LV
4845 v k. ú. Černý Most
Vzalo na vědomí informaci k provedení

nezbytných úkonů vedoucích k podání
žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška tak, aby bylo možno žádosti o dotace
při vyhlášení výzvy operativně předložit
vyzyvateli. V rámci stejného usnesení pak
schválilo využití finančních prostředků
spojených s přípravou a podáním žádostí
o dotace na zlepšení tepelně technických
vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ
Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen.
Janouška a uložilo Radě městské části
Praha 14 zajistit provedení všech nezbyt-

MČ Praha 14 se staví
proti výstavbě
centrálního skladu
Společnost Coca-Cola požádala MČ Praha 14 o předběžný souhlas s výstavbou
nového centrálního velkokapacitního skladu. Ten chce umístit na plochu za svým
stávajícím areálem na Jahodnici mezi
železničními tratěmi k ulici Lomnická.
Svůj záměr představila nejdříve Komisi
územního rozvoje a životního prostředí,
která vyslovila zásadní nesouhlas. Na posledním zasedání zastupitelstva Prahy 14
bylo projednání tohoto návrhu aktuálně
zařazeno na program jednání. Také zastupitelé se velkou většinou postavili proti
záměru společnosti.
Sklad má mít totiž obří rozměry, 150 na
115 metrů a výšku dokonce 36 metrů.
Tím by značně převyšoval okolní zástavbu, která dosahuje výšky maximálně 22
metrů. Problémem by se stal také velký
nárůst objemu dopravy v dané oblasti,
a to především kamionové. Stavba skladu
by znamenala velký zásah do krajiny
a dopravní obslužnosti v daném území.
V této podobně je projekt pro městkou
část naprosto nepřijatelný. Problematice
výstavby centrálního skladu se budeme
podrobněji věnovat v příštím čísle Listů
Prahy 14.
Bc. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14
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co se děje

Kalendárium akcí na říjen
(pořadatelé: radnice MČ a KVIZ Praha 14)
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE RADNICE
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Srdečně zveme do Galerie 14,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most,
kde bude ve středu 5. října v 17 hodin
zahájena výstava
HERALDIKA A VEXILOLOGIE.

OSLAVA VZNIKU ČR

Městská část Praha 14 pořádá ve spolupráci
s Obvodním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 a s Městskou
částí Praha 9 slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 93. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československé republiky. Vzpomínkový akt se koná ve čtvrtek
27. října ve 14 hodin u památníku padlých,
který je umístěn vedle plaveckého areálu
Hloubětín, v ulici Hloubětínská č. 80.
LISTOPAD
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Výstava potrvá do 3. listopadu a bude
otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek ve
14–18 hodin a v neděli ve 14–17 hodin.
Vstup volný.
POCHOD KOLEM PRAHY 14

Tradiční turistický pochod l4 km kolem
Prahy 14 se koná v sobotu 8. října. Start na
malý okruh je od 8.30 do 14 hodin a na velký od 8.30 do 12 hodin před restaurací
Club Slavoj v Hloubětínské ulici č. 88. Při
pochodu budete mít příležitost zastavit se
na několika zajímavých místech naší městské části: v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
můžete absolvovat prohlídku této starobylé
kulturní památky a farské zahrady v 9, 10
a v 11 hodin. Děti i dospělí se mohou svézt
na huculských koních v jezdeckém klubu
Počin V Ráji v Dolních Počernicích. Tuto
možnost budou mít od 9.30 do 15.30
hodin. Poslední zastavení bude v Galerii l4,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, kde si
účastníci pochodu budou moci v době od
10.30 do l5 hodin prohlédnout výstavu
HERALDIKA A VEXILOLOGIE. Při
návštěvě výše uvedených míst se prokažte
platnou vstupenkou zakoupenou na startu
pochodu. Startovné je 10,- Kč pro děti
a důchodce a 20,- Kč pro dospělé. Pochod
bude ukončen v 16 hodin.
Sponzoři: Coca-Cola a restaurace Club
Slavoj Hloubětín.
KONCERT KOMORNÍ HUDBY

Ve středu 19. října se v Galerii 14 uskuteční od 18.30 hodin koncert souboru Saxofonové kvarteto Bohemia. Na programu
budou skladby francouzských autorů.
Vstup volný.
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V sobotu 5. listopadu se uskuteční ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín
turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty
MČ Praha l4 pro neregistrované hráče od
l5 let, pro hráče organizace PRST od 40.
místa žebříčku mužů, ženy bez omezení.
Prezence v 8.30–8.50 hodin, začátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50 Kč. Vstup
pouze v sálové obuvi.
Poznámka: Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ
PRAHA 14
8. 10. (sobota)
TANEČNÍ ODPOLEDNE

– hraje Hitos, taneční skupina, která provozuje hudbu všech žánrů a hraje i na přání. Kč 60/30. Od 14 hod.
9. 10. (neděle)
POHÁDKOVÁ NEDĚLE – Pekelná pohádka

Příjemná, komediální a poučná pohádka
pokorná k tradicím našich předků. O tom,
že láska je silnější než peklo a že každý se
může napravit. Atmosféru podkresluje hudba skupiny Čechomor. Divadélko MRAK.
Kč 50/40/140. Od 15 hod.
12. 10. (středa)
LIDÉ Z LESA A MUŽ Z MĚSTA

Přírodovědně-cestovatelská přednáška –
Martin Mikeš o Kamerunu. Proč se zemi
s bohatou kulturou a pestrým etnickým
složením přezdívá Afrika v malém? Kč 45.
Od 18 hod.
14. 10. (pátek)
KROKY MICHALA DAVIDA

Hity Michala Davida v podání revivalové
skupiny Kroky Michala Davida, které největší jeho hity upravily do moderních aranží,
slaví obrovský úspěch. Záštitu této skupině
poskytuje sám autor, M. David. Kč 150/75.
Od 19 hod.

16. 10. (neděle)
POHÁDKOVÁ NEDĚLE – TŘI PRASÁTKA

Klasická a dětmi oblíbená loutková pohádka v provedení Klubu ochotníků a přátel
loutkového divadla Sváťovo loutkové
divadlo. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
17. 10. (pondělí)
U SKLENIČKY S…

Hostem básníka Pavla Vrány bude tentokrát hráč na vozembouch a tenorsaxofon
Roman Krása, člen kapely Motovidlo
s doprovodem. Motovidlo provozuje téměř vše, co bylo na poli zábavné hudby
v minulém století vymyšleno. Kč 90/45.
Od 19 hod.
21. 10. (pátek)
DVOJKONCERT IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK

Po společném úvodním bloku se představí
Miroslav PALEČEK – polovina ze známé
dvojice Paleček a Janík, která patří k legendám českého folku. V originální interpretaci pan Paleček zazpívá nejen oblíbené písně
V+W+J, ale i řadu svých osobitých autorských skladeb. V druhé části pořadu pobaví
Ivo Jahelka, který je známý jako „zpívající
právník“. Kč 150/75. Od 19 hod.
22. 10. (sobota)
ESOTERICKÁ SOBOTA

Na letošní ročník s podtitulem „Návrat
k přírodě a moudrosti“ jsme pro vás nachystali řadu velmi zajímavých doprovodných
přednášek. Navštíví nás vystavovatelé
z oblasti zdraví, duchovních aktivit, filosofie. Účast na této akci přislíbila také Květa
Fialová a Jiří Krytinář. Kč 30, 10-18hod.
23. 10. (neděle)
POHÁDKOVÁ NEDĚLE

Pohádka o klukovi, který neuměl zlobit
Všichni chtějí hodné děti a mívají zlobivé.
A v této pohádce máme hodného Jeníčka
a všichni zase chtějí, aby zlobil. Pro děti od
3 let. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
24. 10 (pondělí)
BESEDA O HISTORII – MYSTÉRIA SOUDCE KROKA A JEHO DCER

Aneb byli nebo nebyli? O dějinách trochu
jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím
Sommerem, CSc. Kč 45. Od 18.30 hod.
30. 10. (neděle)
POHÁDKOVÁ NEDĚLE

Malované písničky II. Vítězslava Klimtová a Pavel Půta. „Pohádky nejsou vyprávěnky pro děti. Pohádky jsou prastaré
vzpomínky na počátek lidstva a v každé
pohádce je reálné jádro“, říká spisovatelka,
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malířka a strašidloložka Vítězslava Klimtová. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
4. 11. (pátek)
DISCO PRO MLADÉ

Hraje DJ ALPÍNO. Kč 60. 19–23 hod.
KURZY KONANÉ V KD:

Kresba a malba (7–99 let) tel. 605 042 188.
Grafologie (dospělí) tel.: 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.
722 941 890 (12–16 hod.), 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy : tel. 777 180 240, email:
z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každé pracovní úterý od 14 do
18 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47. Rezervace vstupenek: e-mail:
info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465,
266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Irena Budweiserová
bude v našem kulturním domě v Kyjích vystupovat už
podruhé. Ještě před
druhým vystoupením jsme ji požádali o rozhovor:
Letos v dubnu jsme
Vás viděli jako hosta v pořadu Pavla
Vrány „U skleničky“ v našem kulturním
domě v Kyjích. Byla to první sezóna kulturního domu. Jak se Vám u nás líbilo?
U vás, v kulturním domě se mi pobývalo
velmi dobře. Všechno bylo ještě cítit novotou, což může být někdy trochu svazující
pocit, ale posluchači byli, myslím, velice
vstřícní a natěšení, takže jsme se všichni
dobře bavili.
Naši čtenáři určitě nevědí, že jsme téměř
sousedé. Z Prahy jste se přestěhovala na
venkov. Co vás k tomu vedlo?
Dá-li se nazvat satelit venkovem, pak jsem
tedy na venkově. Pro mě je důležité, že
mám novou vášeň zahrádkářskou, že mám
blízko les a louky atd. Pocházím z venkova, ale většinu života jsem žila v centru
Prahy, toužíc stále víc po přírodě a to se mi
splnilo. Jiná věc je, že zástavba kolem neutěšeně a bez omezení roste, takže není
vyloučenou, že se ještě jednou přestěhujeme. Obávám se ale, že před tímhle trendem není úniku.
Po téměř 30 letech jste koncem roku 2010
opustila Spirituál kvintet. Je to vlastně
takový pracovní rozvod, že… Jaký to je
pocit být najednou na jevišti sama?

Co se týče mého rozvodu se Spirituálem,
patří mezi ty méně příjemné věci v mém
životě, tak jak to u rozvodů asi často bývá.
Po těch mnoha letech spolužití se dají
samozřejmě očekávat rozdílné názory
umělecké, ale já potřebuji kolem sebe cítit
i vzájemný respekt, úctu a pozitivní energii. Když to nemám – poděkuji a odcházím.
Jinak na jevišti jsem zvyklá být sama už
mnoho let, protože jsem paralelně vystupovala i se svojí kapelou sólově. Je to větší
námaha, větší zodpovědnost, ale i větší
pocit uspokojení a seberealizace. Na druhou stranu tam úplně sama nestojím, protože mám ve svých skvělých muzikantech
i dobré přátele. Navíc mě to posouvá určitě zase dál a o to já v životě stojím.
18. listopadu Vás budeme mít možnost slyšet s kapelou FADE IN opět v KD Kyje
(provozuje KVIZ PRAHA14). Budou se
moci těšit posluchači i na některé starší písně, nebo jsou teď ve Vašem repertoáru
samé novinky?
V repertoáru máme teď nově zařazeny
některé spirituály, které jsem zpívala před
mnoha lety ve SQ. Přišlo mi líto, aby už je
posluchači neslyšeli. Takže mají samozřejmě jiné aranže a zpívám je v originále.
Jinak hrajeme i zbrusu nové moje skladby,
protože se chystáme v lednu příštího roku
točit nové CD, z větší části autorské a proto je vždycky lepší si na lidech otestovat
ohlas. Já jsem docela duše neklidná a tak
obnovuji repertoár průběžně, i když někdy
to bývá těžké loučení s oblíbenými písničkami.
Jaké by z Vašeho pohledu bylo srovnání
Spiritual kvintetu s FADE IN?
Srovnávat SQ a Fade in dost dobře nelze.
Soubory fungují na odlišných principech;
SQ je především soubor vokalistů, Fade In
je instrumentální doprovodná kapela s jedním sólistou. Jinak jsou velmi odlišné
i aranže, protože já vycházím i z toho, že
mí muzikanti jsou velmi zdatní jazzoví
hráči, takže by byla škoda nevyužít jejich
mimořádných schopností. Dramaturgie je
odlišná a konec konců i průvodní slovo je
jenom na mě. Musím říct, že to co jsem si
po letech účinkování se SQ odnesla je
i zkušenost, že ať se hraje cokoliv je fajn,
když se lidi můžou i smát a je to zábava.
Někdy mám větší rozkoš ze smíchu než
z potlesku po písničce a jsem moc ráda, že
můžu být teď i takovým prostředníkem.
Mám pocit, že vše se děje jak se dít má a je
důležité, aby v nás zůstávalo to nejlepší a to
horší nás jen posouvalo dál, protože život
je cesta, nebo snad ne?
Děkujeme za rozhovor.
red

Prázdninová soutěž
– vyhodnocení
V prázdninovém dvojčísle Listů jsme
vám nabídli k přečtení zajímavý fejeton
na téma prázdniny a vaším úkolem bylo
uhodnout, kdo je jeho autorem.
Z nabízené pětice autorů byla správná
odpověď: Karel Čapek
VYLOSOVANÍ VÝHERCI:

Milan Novák – Lublaňská ul.
Tomáš Mládek – Doležalova ul.
Zdeňka Kratochvílová – Kratochvilova5@...
Jaroslava Herinková – Ocelkova ul.
D. Dušková – Kpt. Stránského
VÍTĚZOVÉ KVIZU „LETNÍHO HŘIŠTĚ
POD STŘECHOU“

Heřmanová Iveta
Šárka Svatková
Dagmar Hamšíková
Libor Zeman
Věra Pecková
Všichni vyhrávají USB Flash 2,0 a svou
cenu si mohou vyzvednout každý pracovní den od 9 do 16 hod. na adrese
KVIZ Praha 14 (kulturní dům Kyje)
Šimanovská 47 Praha 9, 198 00.
V jiném čase po dohodě
na tel. 266 712 465

Slavnostní otevření
parkovacího domu CČM
bylo spojeno v sobotu 17. září s pestrým
programem, který se odehrával na jeho
střeše. K radosti dětí tady bylo i malé
dopravní hřiště pro kola a koloběžky, hry
o různé ceny, děti si mohly prohlédnout
hasičské i policejní auto a dokonce si
mohly vyzkoušet, jaké to je sedět na opravdové policejní motorce.
foto: ves
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neziskovky a občanská sdružení

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

Centrum Pastelka organizuje vzdělávání
a zájmové programy pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let : PASTELKA – školka
s prvky Montessori (pro děti 2,5–6 let) je
otevřena denně 7.30–16 hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori
metody, připravené a motivující prostředí
pro vzdělávání dětí, bio stravování, exkurze, výlety, angličtina v rámci dopoledního
vzdělávacího bloku, výtvarné a kreativní
činnosti, milé, klidné a přátelské jednání
s děti i rodiči.
Odpolední zájmové kroužky: Angličtina
s prvky Montessori (děti 3–6 let), Angličtina pro batolata (děti 1–3 roky + rodič),
Montessori pracovna (děti 3–6 let), Montessori dílnička (děti 2–4 roky + rodič),
Pohybové hry (děti 3–6 let), Znakování
batolat (děti 0,5–3 roky + rodič) od 5.
listopadu (celkem 6 setkání).
Vzdělávání pro rodiče: seminář Rozvoj
emoční inteligence – cesta ke spokojenosti a úspěchu (pro rodiče dětí 0–3 roky) 10.
10. od 17.30 hod. Cena: 299 Kč/os (včetně výukového sešitu), seminář Baby Signs
– seminář pro rodiče o znakování batolat
25. 10. od 17.30 hod. Cena: 499 Kč
(včetně základní sady výukových materiálů) nebo 879 Kč (včetně kompletní sady
výukových materiálů) Volná herna otevřena v říjnu dne 1. 10. a 22. 10. vždy od
15–17.30 hod.
Více informací a přihlášky na všechny naše
aktivity najdete na www.mcpastelka.cz

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

Dům dětí a mládeže nabízí poslední volná
místa v kroužcích a kurzech na tento školní rok. Kromě toho zve veřejnost také na
zábavné akce a nabízí i podzimní příměstský tábor.
7. narozeninová zahradní párty – úterý 4.
října 16–18 hod. Věk: od 3 let, cena:
zdarma.
Již posedmé spolu s dětmi oslavíme působení našeho DDM na Černém Mostě.
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Chybět nebudou tradiční i zcela nová stanoviště, soutěže a úkoly pro malé i velké.
Za nasbírané smajlíky směníte nejednu prima odměnu. Protože se jedná o narozeninnovou oslavu, nebude chybět dort, skákací
hrad ani klaun se svými triky a kousky.
Noc pokladů – pátek 7. – sobota 8. října.
Věk: 6–13 let, cena: 100 Kč.
Ke každému pokladu vede mapa a strastiplná cesta. Po splnění pěti nelehkých úkolů, které prověří tvou sílu, zručnost i odvahu, získáš část mapy. Slož s kamarády
mapu dohromady a vydej se po tajné stezce
až k místu, kde prastarý poklad zakopán je.
Příměstský tábor Zlatokopové – středa
26. – čtvrtek 27. října 9–17 hod. Věk:
9–15 let, cena: 100 Kč/den. Tábor je
motivován starými časy zlaté horečky na
Clondiku a samotnými zlatokopy. Čekají
nás hry uvnitř, ale také v lese a na louce.
Každý den nás čeká výlet do okolí. Hlavními poznávacími místy v Praze, kde nás čeká
spousta her, zábavy i ponaučení, jsou pražská zoologická zahrada a klánovický lesopark.
Halloween – pondělí 31. října. Věk: 6–15
let. Svátek mrtvých neboli Halloween je
spojen s pohanskými svátky, kdy se mrtví
vrací zpět na Zem. My si ho připomeneme
odpolednem plným záhrobních her a soutěží. Nedílnou součástí večera je kostým,
který slouží jako ochrana proti mrtvým. Ti,
kdo přijdou v převleku, získají náskok před
ostatními. Hrajeme o zajímavé ceny. Na
konci dne nás čeká oheň a opékání buřtů.

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

Nízkoprahový klub Jahoda (6–15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14–19 hod.
Nízkoprahový klub Džagoda (12–18 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14–20 hod.
Terénní práce: Černý Most – pondělí
a středa 15–20 hod. kontaktní pracovníci
Martina a Martin (773 674 060). Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek 15–
20 hod. kontaktní pracovníci Honza,
Martina, Martin (777 747 067). K terénní
práci budeme využívat i fialovou buňku
v ul. Kučerova/Mansfeldova.
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 do 6 let, otevřeno: 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, středa 9–11
hod., 5. 10. Malované kamínky, 19. 10.
Výroba sněžítka, 26.10. Papírový dráčci.
Klub – volná herna, každý pátek 9–11
hod.
S Jahůdkou do knihovny, 12. 10. 9–10.30
hod.
Pyžámková noc, 28.–29.10. 18–10 hod.,
poslední pátek v měsíci nabízíme hlídání
dětí od 1 roku přes noc! Cena za jedno dítě
je 400 Kč, za dva sourozence 600 Kč. Rezervace u Kateřiny Cibulcové, tel. 721 601 333
nejpozději do středy 26. 10.
Akce na říjen: 12. 10. Výtvarné dílny pro
rodiče, 13. 10. Povídání s dulou, 16. 10.
Nedělní rodinné odpoledne, 20. 10. JOB
Klub – komunikace, Kurzy vaření s Martinem Kinclem (termín je v jednání). Informace o akcích a rezervace: Kateřina
Marinicová, tel. 777 674 060.
Informace o aktuálním dění v JAHODĚ
na www.jahodaweb.cz.

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

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
25. 10. Přednáška Sexualita lidí s mentálním postižením, Petr Eisner.
Zveme vás na setkání nad aktuálním tématem sexuálních a vztahových potřeb vašich
dětí. Zajímá vás, jak s nimi na toto téma
správně komunikovat? Jak se připravit na
sexuální život nebo jaká je prevence proti
zneužívání? Co je pravda o sexualitě lidí
s postižením a co jsou jen mýty a předsudky? Začátek: 17.30 hod. Cena: 50 Kč.
MATEŘSKÉ CENTRUM
Relaxační malování
Pokračování cesty kolem světa, tentokrát
Austrálie aneb tečka, tečka, tečka. Cena:
180 Kč/osoba, studenti 100 Kč. Začátek
v 18 hod.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
1. 10. H2O PARTY – akce pro děti
a jejich rodiče, i pro náctileté účastníky –
skvělá zábava bez alkoholu, spousta hudby
a doprovodných akcí v KD Kyje.
7.–9. 10. Malostatek Blatiny – Pacific
chystá zábavný víkend plný her a zvířátek
na Malostatku Blatiny, přidejte se také.
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Přihlášky v klubu, změna termínu vyhrazena.
11. 10. Pacifická drakiáda – 15 hod. Již
tradiční podzimní akce klubu ( draky si
můžete přinést vlastní a pár jich bude připraveno k zapůjčení)
13. 10. Kino Pacific uvádí… – promítáme film podle společného výběru
18. 10. Výtvarná dílna
21. 10. Vaření se Simčou od 14 hod.
Přijďte se naučit připravit si další dobrotu.
Více informací k našim službám a aktivitám naleznete na www.motylek.org

***
Mnohokrát děkujeme Nadačnímu fondu
ALBERT, který v rámci programu „ALBERT pomáhá“ poskytl finanční prostředky na projekt „Pomoc rodinám s dětmi se
zdravotním handicapem“, který byl realizován v letošním roce v Komunitním
centru Motýlek. Této pomoci si velmi vážíme.

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

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po-Pá 8–12 hod. 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. Do školičky přijmeme vaše dítě i jednorázově
pokud je ten den volné místo (cena 220 na
dopoledne). Máme ještě několik volných
míst. Volné místo také v odpoledních
kroužcích Jóga pro děti 4–10 let, Dramaťáček 4–7 let, Výtvarné hrátky 3–7 let.
NOVĚ! Zpívánky pro děti 3–7 let.
STUDIO TANEČNÍ A POHYBOVÉ
VÝCHOVY – ČERNÝ MOST
Přijímáme nové členy do našeho tanečního a pohybového studia. Přijmeme předškolní děti 3–6 let a děti z 1. až 4. tříd ZŠ,
které mají zájem o hudbu a tanec. Výuka
probíhá 1x týdně v prostorách Dětského
studia Pohádka, u dětí je rozvíjeno přirozené taneční cítění, dále vyučujeme základy klasického a lidového tance a techniky
současného tance Duncan.

Přijďte si zkusit jednu ukázkovou hodinu
ZDARMA. Kdykoliv po dohodě s lektorkou.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY
Pravidelné úterky a čtvrtky s Luckou.
Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky
Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže)
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní
tanec. Intuitivní tanec se neřídí žádnými
konkrétními kroky ani stylem, ale vychází
z našeho vnitřního pocitu, momentálního
rozpoložení, nálady. Více informací najdete na našich webových stránkách.
V případě zájmu o naše aktivity prosím
kontaktujte:
Jitku Šindelářovou, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

Nová
ČTRNÁCTKA

ce

su
ntru
m v lnéh ca

CENTRUM VOLNÉHO ČASU OTEVŘENO!
Na adrese bývalé Občanské inspirace
v Kučerově 14 na Černém Mostě v pondělí
5. září zahájilo činnost nové občanské
sdružení, které chce navázat na všechny
oblíbené aktivity, které jste v těchto prostorách pro své děti nacházeli a samozřejmě
přidat i mnoho nového.
O tom se přesvědčilo velké množství
maminek, které se svými dětmi v pondělí
5. září do Čtrnáctky zavítalo. Čekal je tu
bohatý program: ukázky neobvyklých
výtvarných technik, kdy se děti i maminky
mohly zapojit do tvoření nebo odpolední
představení kouzelnického dua Radek
a Simona, na které děti přivítal opravdový
klaun, také spousta hraček a her. Potom se
rodiče mohli seznámit s lektory kroužků,
zeptat se na vše, co je zajímalo a tím byl
zahájen již běžný provoz Čtrnáctky.

PROGRAM SDRUŽENÍ ČTRNÁCTKA
V ŘÍJNU

Své děti můžete přivést do dopoledních
programů dětských skupin – Školiček pro
děti od 2,5 let za cenu 190,- Kč za celé
dopoledne. Odpolední aktivity pro děti –
od oblíbených výtvarek s lektorkou Zuzkou až po nové kroužky: taneční a drama-

tickou výchovu, šachy, modelářský kroužek a další. Pro starší děti je připraven
sportovně turistický kroužek Čtrnáctka.
Workshopy: 15. 10. plstění zvířátek, 22.
10. dýňovaní dlabaní dýní tradiční bubáci,
pro celou rodinu.
Pro děti s problémy a výslovností pokračuje logopedický program. Podrobný rozpis
kroužků a kurzů včetně cen najdete na
webových stránkách sdružení: www.centrum14.cz
Zde také najdete aktuální programy, které
budou pro rodiny i děti průběžně připravovat zakládající členky sdružení – maminky z Černého Mostu.
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!

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

Novinky v programech:
ODPOLEDNÍ HERNA bude otevřena
od 18.10. každé úterý od 15 do 17.30
hod.
RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA – čtvrtek
13.10. 16-18 hod. Podzimní prostírání.
Nově PESTRÉ ČTVRTKY – 6. 10. beseda na téma Výlety pro rodiny s dětmi,
13. 10. přednáška Bezpečná domácnost
(prevence nehod a majetkové kriminality),
20. 10. herna s pedikúrou, 27. 10. podzimní tvoření.
SETKÁNÍ RODIČŮ ANEB KAVÁRNA
II. proběhne v úterý 18.10. od 20 hod.
Odborné programy:
12. 10. Sociálně stimulační skupina pro
děti s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem
od 10.15
26. 10. Seminář pro rodiče Výchova
k poslušnosti krok za krokem od 10.15
Poradenství plánovaného a zodpovědného rodičovství (i partnerských kompetencí) navazuje na stimulační skupinu a seminář. Nutno objednat Marie Nováková
775 204 208
Jednorázové akce:
EXKURZE DO SVÍČKÁRNY A PROHLÍDKA MINIFARMY – středa 5. 10.
Vstup 40 Kč, dítě do 2 let zdarma. Sraz
v 15.10 hod. na zastávce 303 Černý Most.
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neziskovky a občanská sdružení
Přihlášení nutné!
Návštěva HASIČSKÉ STANICE ve
Strašnicích – pátek 14. 10. Sraz v 15 hod.
na zastávce Hejtmanská (směr Nádr. Hostivař) nebo v 15.40 před hasičskou stanicí
(Průběžná 74).
PODZIMNÍ BURZA s tombolou proběhne v úterý 25. 10. od 15 do 17.30
hod. Příspěvek 10 Kč prodávající, 40 Kč
v případě využití herny.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

KCR Heřmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most

VOLNOČASOVÉ KLUBY
Individuální výuka hry na hudební nástroje, Balet, Irské tance, Rehabilitační cvičení
na míčích, Dramatická výchova, Tvoření
pro rodiče s dětmi, Cvičení pro děti a rodiče, Dětský aerobic a základy gymnastiky.
Informujte se na www.prorodinu.cz v sekci „Pro děti“.
JAZYKOVÁ ŠKOLA AADA
Ve spolupráci se Stevem Hildebrandem
z jazykové školy Aaada nabízíme rodičům
pro jejich děti interaktivní výuku angličtiny metodou vyvinutou profesorkou
V. Hildebrand z Michiganské státní university, expertkou na výuku v raném věku,
více na www.prorodinu.cz/skola/anglickyjazyk-a-jeho-rozvoj“
Další akce:
22. 10. dětské divadlo Kejklíř Praha od
10 hod. v sále KCR Heřmánek.
22. 10. Den Tvořivosti – tradiční tvořivé
aktivity 11–17 hod.
26. 9.–30. 9. proběhla Vědecká Garden
Party, která se bude na zahradě u KCR
Heřmánek opakovat také v listopadu!

Farní charita
Kyje-Černý Most
Maňákova 754, P-14,
Černý Most
charita-kyje-cm@centrum.cz
+420 739 203 254
www.charitakyje.cz

Srdečně vás zveme na benefiční koncert
– na pomezí folku – 18. 9. od 18 hod.
v kostele Sv. Bartoloměje v Kyjích. Vystoupí Žofie Kabelková
Pozor! Znovuotevření Dětského koutku –
zveme na „Welcome párty“ s programem,
10. 10. v 10 hod.
14. 10. Otvíráme Klub pro seniory. Od
13 hodin v našem centru – Maňákova 754!
Těšíme se na vás!
Aktivity pro CIZINCE Z TŘETÍCH
ZEMÍ… Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí.
Kurzy českého jazyka:
pondělí a středa 17.30–19 hod. (pokročilí)
v úterý a čtvrtek 16–17.30 hod. a 17.40 –
19.10 hod.
Job poradna – zdarma, každé pondělí od
10 do 12 hod.
Od 19. září PC kurzy – zdarma, každé
pondělí, od 18 do 20 hod.
Veškeré další info na: 739 203 254,
www.charitakyje.cz

Signální pes Fido –
první v ČR!

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

ROYAL RANGERS (křesťanský skaut,
8–11 let) úterý 16–18 hod. v PTH (Stoliňská 2502/41B – areál Chvaly). Více na
www.royalrangers.cz
ENGLISH CLUB pro TEENAGERY
(13–19 let) středa 16.30–18 hod. v Heřmánku (Vybíralova 969). Konverzační
angličtina vedená Američany.
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY v Galerii 14
– neděle 10 hod.
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Fido je bílý labrador, který se pyšní jedním
prvenstvím. Je to první vycvičený signální
pes pro neslyšící osobu v České republice za
posledních pět let. PEStrá společnost, o.p.s.
v Praze 14 ho přijala do výcviku v lednu
tohoto roku a zkoušku signálního psa splnil
o půl roku později. Obecně práce signální-

ho psa spočívá v tom, že značí zvuky, jež
nemůže dotyčná osoba kvůli svému postižení slyšet. Budoucí majitel si sám určí, jaké
zvuky by to měly být. Fido dokáže zareagovat na klepání na dveře, zvonící budík, volání jména své paničky Kristiny nebo také na
pláč jejího miminka. V případě, že Fido
zaslechne některý z těchto zvuků, jemně
šťouchne do své paničky a začne pobíhat
mezi ní a zdrojem zvuku. Fido je také naučený podávat spadlé předměty, protože
panička kvůli svému sluchovému postižení
nemusí vůbec zaregistrovat jejich pád na
zem. Kristina nejprve o Fidovi uvažovala jen
jako o parťákovi na sport a procházky.
Nepořizovala si ho s tou vidinou, že se
z něho jednou stane oficiální signální pes,
ačkoli už tehdy jí napadlo, že by nebylo
vůbec špatné, kdyby uměl na nějaké zvuky
upozornit. A to také brala v potaz při samotném výběru plemene. Volba padla na labradorského retrívra i vzhledem k tomu, že
Kristina se svým psem chtěla složit canisterapeutické zkoušky, což se jí později také
podařilo. Už ve Fidově ranném věku Kristina začala řešit, jak by jí mohl být nový člen
domácnosti nápomocný. Chtěla si ho sama
vycvičit k tomu, aby dokázal označit některé
zvuky, ale hledala spojence, který by jí dával
odborné rady. Po usilovném hledání narazila na PEStrou společnost a s jejími členy
se domluvila na individuálních hodinách
v rámci jejich kynologické poradny. Na
popud trenérky Míši Perčinové se Kristina
rozhodla, že s Fidem bude usilovat o složení
zkoušky signálního psa, což se jí předtím
zdálo nedosažitelné. Fido uspěl v nezbytných zdravotních a povahových testech,
takže tomuto cíli nestálo nic v cestě. „Jenže
postupně jsem zjišťovala, že výcvik asi nebude
tak jednoduchý. Měla jsem na trénink málo
času i zkušeností a Fido doma reagoval jinak
než při individuálních hodinách,“ přiznává
Kristina. Ačkoli se stal Fidův výcvik pro
Kristinu velkým koníčkem, vše směřovalo
k tomu, že Fido přejde do výcviku k PEStré
společnosti. A tak se také po necelém roce
stalo. Posledním impulsem k tomuto rozhodnutí bylo Kristinino těhotenství.
Dnes má Kristina malou holčičku Amálku. A kromě Fida se s přítelem starají ještě
o sedmiletého buldočka Emilka.
Fidův výcvik vyšel na 180 000 Kč a v současné době je už plně uhrazený z veřejné
sbírky. Kristina je s pomocníkem Fidem
velice spokojená a říká, že v budoucnu by
se mohly najít ještě další zvuky, které bude
potřebovat pomoci rozpoznávat, a Fido se
tak bude muset přiučit něčemu novému.
Kristina je velice ráda, že výcvik Fida proběhl právě u PEStré společnosti a uzavírá:
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„Trenérka této organizace Míša Perčinová,
mi kromě instrukcí, jak se psem pracovat,
dokázala předat i nadšení a radost ze společných aktivit s Fidem. Ráda bych jí i celé
PEStré společnosti tímto ještě jednou moc
poděkovala!“
AS

Rekondiční pobyt
Trpasličí prstýnky – to byla „měna“ letošního rekondičního pobytu s Motýlkem. Po
celý týden handicapované děti se svými

sourozenci a rodiči plnily úkoly a soutěžily.
Na závěrečném jarmarku si pak získané
prstýnky směnily za drobné hračky a upomínkové předměty. A tak v příjemném
prostředí kempu Borovice u Mnichova
Hradiště oživly postavy z filmu Ať žijí
duchové a děti podle jejich pokynů malovaly erby, vyráběly měšce, stavěly domečky
pro skřítky, pěstovaly stromky atd. V rámci
úlohy „nakrm a oblékni si svého trpaslíka“,
která byla součástí olympiády, se museli
aktivně zapojit i rodiče (trpaslíci) a nechat
se opečovávat od svých ratolestí. Vyrazili
jsme i na několik výletů do okolí – například pohled z vrcholu Drábských světniček
byl opravdu nádherný. A když se na závěrečném karnevalu vyrojily Leontýnky,
skřítkové a jiní duchové, bylo vidět, že většina zúčastněných se připravovala opravdu
poctivě a s předstihem a všichni si to
upřímně užívali. Nikoho proto nepřekvapilo, že při loučení padla několikrát otázka
„jaké bude téma příští rok?“ Není snadné
připravit program, který by zvládaly handicapované děti a zároveň bavil jejich zdravé
sourozence i rodiče. Ale pracovníkům
Motýlku se to každoročně výborně daří.
Samozřejmě je třeba ocenit i příspěvky
sponzorů, rodičů a prarodičů dětí, kteří
zajistili dárky pro všechny děti na každý
den a ještě na závěrečný jarmark. Všem za
to patří obrovský dík.
Jana Šedá

15 let Společnosti DS
Přesný název jubilujícího občanského sdružení je Společnost rodičů a přátel dětí
s Downovým syndromem. Společnost
vznikla v roce 1996 při Speciální mateřské
škole Štíbrova v Praze 8 z iniciativy rodin,

Pozvánka na koncert

Navštivte nás!

PEStrá společnost, o.p.s. – výcvikový
subjekt asistenčních psů, který poskytuje
volnočasové aktivity lidem se zdravotním
postižením – vás zve na svůj 3. benefiční
koncert. Uskuteční se 9. října od 18 hod.
v divadle Na Zábradlí. Večer se ponese
ve znamení pohádkových hitů a provázet
jím bude Martin Písařík, který se představí nejen v roli moderátora, ale v několika písních i v roli zpěváka. Výtěžek
poputuje na asistenčního canisterapeutického psa Čika, který bude pomáhat
šestileté Adélce. Koncert má přispět
k financování jeho nákladného výcviku,
který není hrazen z veřejných zdrojů,
jako je tomu u psů vodících.
www.pestraspolecnost.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Centra sociálních služeb
Praha, příspěvkové organizace MHMP
vás srdečně zve na dny otevřených dveří, určené pro širokou i odbornou veřejnost, které se budou konat 11. a 12. října od 9 do 15 hodin na adrese našeho
pracoviště v rámci Týdne sociálních služeb, organizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Šromova 861, Praha 14, 198 00,
tel.: 281 912 144, 731 056 164

jejichž děti školku navštěvovaly. Jak děti
rostly a ve společnosti toto téma přestalo
být tabu, rostl i počet rodin, které měly
zájem se vzájemně setkávat. Z původních
10 - 12 rodin jich máme dnes v evidenci
přes 300. Postupně našich aktivit přibývalo, hledali jsme proto prostory, kde by
i školní děti měly své zázemí. V roce 2004
jsme se stěhovali do DDM na Černém
Mostě. Další stěhování nás čekalo v roce
2009, kdy jsme dostali nabídku od OS
Heřmánek, abychom s nimi sdíleli prostory
v právě rekonstruovaném objektu ve Vybíralově ulici. Pro rodiče nejmenších dětí tam
nabízíme možnost setkávat se na skupince,
naučit se kojenecké masáže, pozorovat, jak
se děti vyvíjejí a popovídat si o běžných starostech. Další skupinky fungují i pro větší
děti od tří let a pro starší školáky.
Pro všechny věkové kategorie nabízíme
individuální terapie – logopedii s výukou
splývavého čtení, rozvoj komunikačních
dovedností, orofaciální regulační terapii,
muzikoterapii, výtvarnou skupinku, taneční
a pohybové odpoledne. Novinku letošního
roku je Sobota pro sourozence, první setkání sourozenců dětí s postižením proběhlo
17. září na adrese Vybíralova 969, Praha 14.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou letní
a zimní rekondiční pobyty, celostátní setkání rodin s odborníky, oslavy Světového dne
Downova syndromu, který se od r. 2006
každoročně symbolicky připomíná 21. 3.
(= trizomie 21. chromozómu), vzdělávací
semináře pro odborníky i rodiče, a jiné.
Společnost DS od svého vzniku funguje
také jako vydavatelský subjekt. Kromě vlastního časopisu PLUS21, vydává nebo se
podílí na vzniku knih, brožur a letáků
s tématikou Downův syndrom.
Kdo by měl zájem blíže nás poznat, bude

vítán na oslavě 15. výročí našeho působení
v sobotu 15. října na adrese Rytířská 12,
Praha 1. Rádi bychom dál předávali náš
životní postoj, že ani narozením dítěte
s chromozómem navíc život nekončí
a slunce nepřestává svítit, a že všechno zlé
je na něco dobré. Děkujeme všem, kteří
nás léta podporují a drží nám palce a doufáme v jejich přízeň i nadále, vždyť „nekonečná je hodnota každé lidské duše“.
Další informace o nás naleznete na
www.downsyndrom.cz, můžete také napsat
na e-mail: downsyndrom@centrum.cz,
rádi vám na vaše dotazy odpovíme.
Monika Melzerová

Mistrovství republiky
v Kyjích
Na kynologickém cvičišti v Kyjích proběhlo 17. a 18. září mistrovství republiky mládeže v agility. Závodilo zde 120 týmů
z celé republiky, v kategorii dětí (do 15 let)
a juniorů (do 18 let). Pro vítěze v jednotlivcích i družstvech bylo připraveno 54
nádherných pohárů a mnoho dalších cen.
Byla to zatím nejvýznamnější akce pořádaná na tomto kyjském cvičišti.
roz

Mistři republiky
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školství
Konkurz na ředitele MŠ
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje
konkurzní řízení na funkci ředitele
Mateřské školy, Praha 9-Lehovec,
Chvaletická 917 s předpokladem nástupu 1. 1. 2012. Bližší informace naleznete na adrese: www.praha14.cz v odkazu
úřední deska. Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Naidrová,
vedoucí odboru školství,
e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz

Biograd na Moru 2011
Je sobota, poledne. Jsme na pláži, a i když
odpočíváme, blíží se náš odjezd. Sem do
Chorvatska jsme přijeli před týdnem,
v sobotu 3. září. Po osvěžení na pláži jsme
se ubytovali v dřevěných chatkách, v našich nových domovech. Oblázkovo-písečná pláž se nám brzy všem zalíbila. Moře
bylo krásně průzračné a čisté. Potápěli
jsme se a viděli spoustu krásných rybiček,
korálů a mušlí. V moři byli ježci i mořské
okurky. Odpolední program se různil.
Většinou se šlo k moři a tam na skvělou
zmrzlinu, někdy se ale také tancovalo.

Geocaching 2. díl
V minulém čísle jsme psali o tom, co je
vlastně Geocaching, co jsou to keše a článek jsme zakončili informacemi o mateřských webových serverech této hry s dovětkem, že právě až po zaregistrování získáte
přístup k GPS souřadnicím, jež vám
umožní lokalizovat ukrytou kešku.
Dnes se budeme věnovat trochu podrobněji jednotlivým druhům keší a také různým způsobům, jak se k nim dopracovat.
GPS souřadnice jsou sice hlavní, nikoliv
však jedinou a přímou informací, která se
ke Keši váže a která vás k ní dovede. V závislosti na typu Keše totiž můžete v zadání, čili
v „listingu“, GPS souřadnice přímo nalézt.
Takové Keše se pak nazývají „Traditiční
keše“, a nebo je tam také nalézt vůbec
nemusíte. U některých typů keší totiž
najdete v listingu místo zeměpisných souřadnic různé šifry, rébusy či hádanky, po
jejichž rozluštění se teprve dozvíte hodnoty
souřadnic, na kterých je Keš ukryta. Takové
keše se označují jako „Mystery keše“ a věřte, že abyste takovou Keš vůbec našli, procvičíte si celkem slušně mozkové závity.
U některých Keší zase naleznete v listingu
jen souřadnice, jež vás dovedou na určité
místo, ze kterého se musíte opět vydat dál,
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A tanec je jedna z věcí, které nám už teď
začínají chybět. Merenga, salsa a bachata
se nejdříve tancovaly jednotlivě, později
v párech, na plácku uprostřed kempu.
Několikrát jsme byli na vynikajícím obědu
v centru Biogradu. Během pobytu jsme
stihli dva výlety. První byl do Národního
parku Krka, přes město Šibenik, a koupání

pod vodopády, na druhý výlet jsme jeli
lodí a koupali se pod skalami na ostrově
s panoramatickým výhledem. Poslední
večer jsme měli diskotéku. Letošní Chorvatsko v Biogradu jsme si náramně užili,
ale uběhlo to moc rychle.
Renata Písecká, Dana Seigová, sekunda,
Gymnázium Chodovická, H. Počernice

Další dvě zrekonstruované mateřské školky
z rozpočtu naší městské části. Více než
1 300 tis. Kč bylo investováno do rekonstrukce domovní kanalizace a vodovodu
včetně požárního, a instalace a dodávky plynového bojleru na ohřev teplé užitkové
vody v MŠ Zelenečská (vlevo). V rámci
úprav došlo i k výměně zařizovacích před-

mětů ve stávajících umyvárnách a WC včetně výměny instalací vodovodu a kanalizace.
Nákladem více než čtvrt miliónu Kč se
vyřešil odvod dešťových vod a upravily se
zpevněné plochy v prostorách MŠ Osická.
Obě akce se stihly během prázdnin, takže to
nezasáhlo do docházky dětí. mor, foto: ves

protože tam naleznete jen další schránku,
ale nikoliv samotnou keš. Taková schránka
obsahuje buďto již finální souřadnice,
nebo jen nápovědu pro další postup.
Nezřídka se s v průběhu putování za takovouto keší setkáte s nutností splnit nějaké
úkoly, vyluštit hádanky či odhalit tajemství, která vedou k získání dalších potřebných údajů nutných k pokračování. Takovým Keším se říká „Multikeše“ .

Keše řadíme podle jejich velikosti do čtyř
kategorií. Nejmenší z nich se označují jako
„Micro keše“. Jde zpravidla o velmi drobné
schránky, typicky krabičky od kinofilmů,
jež se dají ukrýt i na místech, kde by to
jinak nebylo vůbec možné. Ačkoliv těchto
keší nebývá mnoho, své uplatnění nacházejí zpravidla v centrech měst a v husté sídlištní zástavbě. V takové mikro schránce se
většinou ukrývá jen Logbook a tužka.
Další kategorií jsou „Small keše“. Schránka velikosti small je tak velká, že by se do
ní vešla běžná svačina, ale tak malá, že
může obsahovat jen základní předměty
plus nějaké drobnosti navíc. Objemově
zhruba 0,5–1 L.
Kategorie „Regular“ je nejběžněji používanou, tedy standardní, schránkou. Její
objem je více než jeden litr a může tedy
obsahovat množství různých předmětů
v Geocachingu běžně používaných.
Do poslední kategorie patří opravdu velké
schránky, které se označují jako „Large“
a narazíte na ně jen výjimečně. Mohou mít
podobu kbelíku, ale někdy i sudu či velké
krabice, podle podmínek v prostředí,
v němž je takováto keš umístěna.

Existují samozřejmě ještě některé další
typy speciálních keší a někdy je keška
natolik specifická, že ji nelze s dostatečnou
přesností charakterizovat. Potom zůstává
bez přesnějšího označení.
Informace o tom, jakého druhu je každá
jednotlivá keška, zda je tradiční, mystery či
zda jde o multikeš, se dozvíte právě v jejím
listingu. Na stejném místě se také dozvíte,
v jaké kategorii velikosti vámi hledaná keš
vlastně je.

Příště: Kde všude se mohou keše ukrývat, speciální keše a závěr.
LKU KS OKO
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názory opozice

Malé
zamyšlení
Zastávky metra Hloubětín a Černý Most.
Co mají společného? Jsou na území městské části Prahy 14 a u každé z nich se
nachází poměrně velké prostranství. To
hloubětínské je z nich nejstarší. Že by bylo
pěknou vizitkou této části, to se opravdu
nedá říci. Na tento prostor vznikla studie,
která však při prezentaci na besedě pořádané občanským sdružením, příliš nadšení
nevzbudila. To proto, že mimo jiné počítala s dalšími parkovacími místy v podzemí
náměstí, které je svou polohou již nyní
rušné až dost. Ale nová úprava povrchu,
více laviček, květinové záhony – šikovný
architekt by si určitě poradil s prostorem
a úpravou, aby zde vzniklo důstojné,
odpovídající místo pro odpočinek a kulturní či společenské akce. Řada občanů má
pocit, že Hloubětín není v centru pozornosti radnice, že je stranou a více se toho
uskutečňuje na jiných částech Prahy 14.
A to by se mělo změnit.
Konečnou stanici metra Černý Most lze
považovat za vstupní bránu na území Prahy 14, bohužel její okolí tomu nenasvědčuje. Na první pohled pěkně řešený prostor s vodní nádrží a lavičkami. Při bližším
pohledu si všimnete, že lavičky jsou většinou obsazeny spícími bezdomovci, přeplněné odpadkové koše, po celé léto přerostlý trávník a na protější straně ulice
Bryksova velký neudržovaný pozemek.
To, co cestující vidí okolo stanice, je o kráse naší městské části nepřesvědčí. Takže
závěrem našeho zamyšlení konstatujeme,
že vedení radnice hledá nová místa pro
různé projekty, ale možná by stálo za zvážení spíše dokončit a patřičně upravit stávající prostranství a pak by bylo možné je
více využívat pro potřeby všech občanů
naší městské části. Jsme si vědomi své
odpovědnosti v Zastupitelstvu MČ Prahy
14 a v každém případě podporujeme svými hlasy všechny návrhy, které jsou prospěšné především občanům této m.č. bez
ohledu na to, která strana návrhy podává.
Jsme si vědomi toho, že v současné ekonomické situaci, kdy není nikdy dost finančních prostředků na potřebné akce, je nutné pečlivě zvažovat s čím souhlasit, co
odsunout na pozdější dobu, případně co
odmítnout.
zastupitelé za KSČM
Jitka Krátká,
Viktor Šíma

Nejdležitější bod jednání 5. ZMČ P 14
Do programu 5. Zastupitelstva MČ Prahy 14 byl z iniciativy ODS zařazen k projednání
bod „Žádost o vydání předběžného souhlasu s umístěním nové skladovací haly v areálu
Coca-Coly v Českobrodské ulici“. Tato zdánlivě nenápadná žádost by v případě pouze
technokratického přístupu k požadovanému souhlasu mohla mít pro budoucnost naší
městské části zcela fatální důsledky. Zastupitelé ODS se proto obrátili na všechny
ostatní zastupitele s dosud dostupnými informacemi a návrhem usnesení. Finální
usnesení bylo konsensuálně dopracováno se zástupci ostatních politických stran a přijato
naprostou většinou koaličních i opozičních zastupitelů ve prospěch naší MČ. Zastupitelé
ODS na tomto jednání rovněž navrhli vytvoření regulačního plánu Prahy 14. Tento materiál
podrobně připravíme na jednání příštího zastupitelstva a věříme, že pro něj získáme
stejnou podporu.
Situaci okolo skladu Coca-Coly budeme podrobně sledovat a věřím, že se nám spolu se
všemi ostatními zastupiteli podaří této obludnosti zabránit. V dalším textu si můžete
přečíst apolitický pohled členů Komise územního rozvoje a životního prostředí a zástupce
odborné veřejnosti.
Josef Kutmon, předseda klubu zastupitelů ODS

Obluda uprostřed Prahy 14,
blízká budoucnost, nebo jen zlý sen...
Je to nedávno, co se nám na stůl komise rozvoje a životního prostředí dostal v pravdě
neuvěřitelný nápad a to nikoliv od developera, jak byste očekávali, on totiž každý
developer musí svůj produkt prodat a na
štěstí není už jedinou kvalitou cena, ale
i stránka estestická. On se projekt musí
i líbit, protože se v něm bydlí a nebo se do
něj chodí nakupovat apod., takže poslední
dobou nevítězí vždy jen zisk, ale čím dál častěji i cit a rozum ...
O to větší překvapení způsobil návrh CocaColy na jejich pozemcích v sousedství rodinných domů na Jahodnici a Hostavic, přímo
na hranici toho možná nejcennějšího, co na
Praze 14 kromě parku ČIHADLA – KLÁNOVICE máme, hned vedle parku Hostavicického zámečku. Pokud nevěříte, tak
pozorně čtěte, nejde o překlep!
Coca-Cola přišla s nápadem jak si zefektivnit
svojí výrobu, no a co k tomu potřebuje?
V podstatě nic, jenom si u nás postavit nový
centrální velkokapacitní sklad o rozměru
150 m x 115 m a výšce 36 metrů (znovu je
nutné zdůraznit, není to překlep!!!).
To je pro představu plocha větší než dvě fotbalová hřiště, která vám naroste do výšky 13
patrového domu. To není jen HNUSNÁ
PLECHOVÁ OBLUDA bez oken uprostřed
zeleně a města, proti které je Palác kultury na
Pankráci malou chatkou, to je opravdu
pokus o zločin na krajině a na našem životním prostředí. Pro porovnání, panelové
domy na Jahodnici mají 7 pater a výšku 21
metrů a rozměr 18 m x 18 m a i když dost
trčí v krajině, tak ve srovnání s tímto nápadem jsou z nich rodinné domky. No a to
není třeba zdůrazňovat, jak titěrná se potom

stane naše historická dominanta kostel svatého Bartoloměje v Kyjích s výškou věže 15
metrů! I když by si někdo mohl říci, pcha, to
je ode mě daleko, tak ho určitě nemine
výhled z téměř každého okna na Praze 14 na
tuto novou „báječnou potenciální dominantu Prahy 14 „s pracovním názvem OBLUDA. Ale co víc, nikdo na Praze 14 neuteče
tomu nárůstu kamionů a tím i nárůstu další
vyvolané dopravy, které tato OBLUDA přinese nejen do přetížené Českobrodské.
Není to strašení, ale fakt, že pak nebude průjezdná ani Broumarská, ani ostatní ulice,
protože tam se běžná doprava vytlačí, všichni
dobře vidíme co kamiony dokážou ... Není
to strašení, ale tím i exhalace velmi narostou,
děti ulici ani nepřijdou, autobusy se sotva
v zácpě kamionů někam posunou, no a my
všichni navíc ochluchnem ... Není to strašení, ale i kdyby se toto vše někomu zdálo
málo, co ten nápad Coca-Coly obnáší? Tak
mluvíme o nárůstu zastavěných ploch halami
Coca-Coly víc jak o třetinu toho, co už má!
A to už Coca-Cola v posledních dvou letech
u nás v Kyjích svoji výrobu zdvojnásobila,
díky novým linkám, co pak dokáže s takovým skladem v zádech? Kolik dalších problémů nám to v každodenním životě přinese,
a co nás to bude stát na zdraví i rozpočtu naší
městské části?
No ale přesto je tu něco optimistického na
závěr. Zatím jen to, že by to mohl být po
výsledku hlasování našeho posledního zastupitelstva opravdu jen zlý sen, ale kdo ví s čím
Coca-Cola přijde. Takže je třeba být ve střehu, aby se zlý sen o OBLUDĚ uprostřed
Prahy 14 na břehu Rokytky nestal skuteččlenové komise za ODS
ností!
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Zprovoznění Vysočanské radiály ještě v tomto roce?
V neděli 10. 9. jsme jako mnoho dalších,
navštívili Den otevřených dveří silniční
stavby Vysočanská radiála v Satalicích,

radiála je čtyřpruhová, směrově rozdělená
místní komunikace I. třídy. Součástí stavby
je realizace dvou biomostů pro přechod živo-

pořádaný společnosti EUROVIA. Je to
stavba, jejíž dokončení zajímá snad každého občana Prahy 14. Tak jsme využili této
možnosti a zeptali se za vás. „Vysočanská

čichů přes radiálu. Přes biomost je rovněž
vedena cyklostezka, navazující na ulici Za
Černým mostem, která při severní straně
radiály pokračuje k Satalicím“ říká Petra

Kučerová z tiskového odd. Eurovie a pokračuje: „Vysočanská radiála je částí dopravního systému města, kapacitní komunikace
dálničního typu pro převedení dopravních
zátěží systémem radiál a okruhů do severního
a do jižního sektoru republiky zamýšlenou
dálnicí D3 a D5. Nás ale zajímalo kdy
bude radiála dokončena? „Fyzické práce na
zbylém úseku jsou otázkou pár měsíců. Dále
je pak otázkou rychlosti přejímek jednotlivých objektů následnými správci a názoru
investora na datum zprovoznění celé stavby.
Naše firma nabízí investorovi uvedení do
provozu v průběhu listopadu“ dodává Petra
Kučerová. To přesně jsme chtěli slyšet.
Termín dokončení a předání do provozu.
Jak z odpovědi vyplývá, je zde velká pravděpodobnost, že se Vysočanské radiála
otevře do konce roku a konečně odlehčí
dopravě na Praze 14. Budeme pro vás situaci i nadále sledovat a doufat, že se tak
stane.
KVA

lení panovala v areálu příjemná soutěživá
atmosféra, kterou podpořili hudbou dj´s-Probe z CČM Hellas, Yofre, Miltext a ADZi.
Tahle pohoda při Sport Jam panovala rovněž

na louce pod ulicí Arnošta Valenty mezi nově
otevřeným skateparkem a rybníkem Martiňák. Tam probíhal Street Jam, program už
spíše hudebně-kulturní.
text a foto: vok

Stop Zevling
V prostorách areálu ZŠ Vybíralova probíhal
v sobotu 17. září už od dopoledních hodin
pátý ročník sportovně-kulturní akce s trefným názvem Stop Zevling. Při sportovních
soutěžích byly k vidění tradiční sporty jako
malá kopaná, streetball, petanque, badminton nebo kroket, nově pak byl na programu
turnaj trojic v nohejbalu, při kterém jsme
napočítali hned sedm zástupkyň té hezčí
poloviny lidstva. Mimochodem i ony se
zapojily do netradičních disciplín ženské
olympiády. Po celou dobu sportovního zápo-
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zaostřeno na téma

Krásná je hlavně radost z toho,
když jsou lidé kolem vás spokojení,
říká Ivana Kadlečková, ředitelka Oblastního spolku
Českého červeného kříže Praha 9

Český červený kříž Praha 9 je největším
neziskovým poskytovatelem sociálních
služeb na území naší městské části a odnoží jedné z největších světových organizací
zaměřených na pomoc potřebným. Jelikož
si činnosti této organizace velice vážíme,
rozhodli jsme se věnovat prostor v našem
časopise rozhovoru s ředitelkou Oblastního spolku Českého červeného kříže v Praze 9 Ivanou Kadlečkovou.
Co vás přivedlo k práci pro Český červený
kříž?
Myšlenky a principy, které tato dobrovolnická celosvětová organizace prosazuje, mě
zaujaly natolik, že jsem se rozhodla také
přiložit ruku k dílu. Proto jsem se již během studií na zdravotní škole stala členkou
červeného kříže.
Proč jste se v mládí rozhodla právě pro
zdravotnickou dráhu?
Už odmalička jsem chtěla především pomáhat, proto to pro mě byla logická volba.
Inspirovala jste se třeba od svých příbuzných?
Ne, z mých příbuzných nikdo zdravotní
školu nestudoval, asi to bylo kdesi ve mně.
Vždy mě bavilo sledovat pořady o doktorech a sestrách v televizi, tak jsem se jednoduše rozhodla pro tuto životní cestu.
Dnes se zdravotní školy potýkají s velkým
nedostatkem žáků, jak na to hledíte jakožto
absolventka? Doporučila byste dnešní mladé generaci cestu zdravotnických studií?
Víte, pokud se v mládí rozhodnete pro činnost v oblasti zdravotnictví, tak to nemůžete považovat za zaměstnání, protože
v podstatě to zaměstnání není. Je to především poslání. Setkáváte se s krásou uzdravování, ale samozřejmě i se smrtí. Ne každý
se s tím vyrovná, proto se nedostatku žáků
není možné divit.
Po ukončení studia jste zamířila rovnou
do praxe?
Ano, pracovala jsem na neurologii v nemocnici Na Bulovce a poté na poliklinice
ve Vysočanech, kde jsem působila přibližně
jedenáct let na diabetologii.
Vraťme se zpátky k červenému kříži. Po
celou tu dobu jste byla členkou, dokázala
byste ve stručnosti vysvětlit, co takové
členství obnáší?
Člen červeného kříže nejprve absolvuje
školení první pomoci. Na základě toho
může pomáhat prakticky kdekoliv, kde je
potřeba. Typicky se jedná o dobrovolnou

zdravotnickou činnost v rámci různých
akcí, osvětovou činnost či zajišťování humanitární pomoci.
Činnost vašeho oblastního spolku Českého červeného kříže se však neomezuje jen
na tyto činnosti…
Ano, díky tomu, že jsme v roce 1994 získali
právní subjektivitu, jsme mohli rozšířit naší
působnost daleko za hranice toho, co dělají
ostatní oblastní spolky. Dalo by se říct, že
spíše než dobrovolnický zdravotnický spolek jsme organizací poskytující komplexní
sociální a zdravotní péči.

bují například navštívit lékaře, nakoupit,
zařídit si osobní věci na úřadech nebo si
třeba zajít za kulturou.
S kolika zaměstnanci zvládáte tak rozsáhlou činnost?
Máme dnes už téměř sedmdesát zaměstnanců v rámci celého oblastního spolku.

Co je největším úspěchem vašeho oblastního spolku?
Já si myslím, že v dnešní době je velkým
úspěchem udržet naší rozsáhlou činnost, která přesahuje hranice území Prahy 14. Mimo
dalších aktivit zde provozujeme i domov pro
seniory a pečovatelskou službu.
A mimo území Prahy 14?
Provozujeme další domov pro seniory
a pečovatelskou službu v Praze 18, Čakovicích a v Jirnech. Kromě toho máme domácí ošetřovatelskou péči Alice, kde registrované zdravotní sestry s plnou odborností
zajišťují úkony předepsané lékařem, a to
občanům se zdravotními problémy. Dále
zajišťujeme provoz nízkoprahového klubu
pro seniory, který je určený pro aktivní trávení volného času. Péči o občany jsme rozšířili i o dopravu pro seniory, kteří potře-

Jedná se nejen o pracovníky v přímé péči
i profesionální zdravotní sestry, ale i o dobrovolníky.
Co člověk potřebuje k tomu, aby se zapojil
do činnosti vašeho spolku?
Stačí mít zájem, vyplnit přihlášku a projít
školením. Poté už nic nebrání tomu, aby se
zapojil do dobrovolnické činnosti. Pro
odbornou práci je nutné mít příslušnou
způsobilost a kvalifikaci.
Mluvíme celou dobu o Praze 14, respektive o Českém červeném kříži v Praze 9
a okolí. Jsou ostatní spolky v Praze podobně aktivní?
Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Každý spolek má nebo si vytvořil jiné
podmínky. Nám se podařilo dosáhnout
shody nejen se zástupci městské části, kde
sídlíme, ale i s dalšími městskými částmi
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a subjekty v Praze, se kterými spolupracujeme. Možná mohu dodat, že je nutné
občas riskovat, jak vyžaduje dnešní doba.
Je skutečně nutné riskovat?
Ano. Musíte jít do risku a ten první krok
udělat sami. Pokud se vám povede něco

nového vytvořit, dosáhnout toho, aby to
fungovalo, tak jedině pak můžete jít opět
dál. Tak tomu bylo i v našem případě.
A jaké plány máte do budoucna?
Chtěli bychom především nadále zkvalitňovat již poskytované služby. Pokud vás

zajímají spíše konkrétní projekty, máme
kupříkladu v plánu rozšířit naší činnost
o poskytování odlehčovací služby pro rodiny, které mají na starost právě seniory či
nemohoucí osoby. Ale všechny plány se
samozřejmě odvíjejí od finančních možností.
Co vám na vaší práci připadá nejkrásnější?
Nejkrásnější? Především to, že mě ta práce
baví. Bez zapálení a silné vůle dotáhnout
všechny projekty do finále, bez toho by
nešlo dělat nic. Krásná je hlavně radost
z toho, když jsou lidé kolem vás spokojení.
Právě díky tomu, co děláte.
A co je naopak na té práci nejtěžší?
Nejtěžší je sehnat na ty všechny krásné věci
dostatek financí. To je velký problém
a moje velká starost. Snažíme se získávat
prostředky od ministerstva práce a sociálních věcí, magistrátu i městských částí,
se kterými máme nadstandardně pozitivní
vztahy. Jsme vděční i za jakoukoli materiální pomoc drobných sponzorů. Troufnu si
říct, že na tuto činnost není nikdy dostatek
prostředků.
Co byste vzkázala občanům naší městské
části?
Co víc si přát? Zdraví všem a spokojenost
s našimi službami. ■

Komunitní centrum
Motýlek

canisterapii, muzikoterapii, keramiku, logopedii, dramaterapii, nácvik sebeobsluhy
a mnohé další aktivity. Napomáháme tak
k jejich začlenění do společnosti a k tomu,
aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého
okolí,“ prezentují činnost Centra denních
služeb jeho pracovníci.

Další z poskytovaných služeb je nízkoprahový klub Pacific. Ten je určen dětem
a mládeži od 6 do 18 let, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. Potřebným
dětem a mladistvým je poskytována podpora, odborná pomoc a jsou jim nabízeny
alternativní možnosti trávení volného času
s cílem pozitivně ovlivňovat jejich životní
styl.
V loňském roce využívalo služby centra
denních služeb celkem 48 dětí s různým
druhem a typem zdravotního postižení.
Bylo jim poskytnuto 1895 služeb v rozsahu
2504 hodin. V mateřském centru bylo
uskutečněno 4358 kontaktů a do jeho programů se zapojilo 437 klientů. Nízkoprahový klub Pacific navštěvovalo 368 dětí
a dospívajících a bylo uskutečněno celkem
7527 kontaktů.
Do budoucna je v plánu rozšíření činnosti
mateřského centra tak, aby zahrnovalo
služby odborných pracovníků v oblasti
podpory sociálně znevýhodněných rodin.
Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na
den otevřených dveří, který se bude konat
18. října od 10 do 17 hod. v Centru denních služeb i Mateřském centru.
KC Motýlek

Občanské sdružení vyrostlo z projektu
dobrovolnické péče o děti s handicapy, který od roku 1999 vedly Hana Urbanová se
Zuzanou Jelenovou, v té době na mateřské
dovolené. O dva roky později založily
Sdružení na pomoc dětem s handicapy,
které od té doby provozuje Komunitní
centrum Motýlek. Zde brzy našly, v nově
zřízeném nízkoprahovém klubu Pacific,
pomoc i sociálně znevýhodněné děti ze sídliště Černý Most a okolí.
Za deset let činnosti se sdružení podařilo
dosáhnout vysoké kvality poskytovaných
služeb, které byly oceněny „Cenou Martina Palase“ za přínos k integraci dětí se
zdravotním postižením a udělením certifikátu „Společnost přátelská k rodině“.
Jednou z hlavních aktivit Motýlku je provoz Centra denních služeb. Sem docházejí
děti s mentálním i tělesným postižením,
které zde mohou být v kontaktu s ostatními dětmi a věnovat se činnostem, které přispívají k jejich osobnímu rozvoji. „Nabízíme jim např. výuku plaveckých dovedností,
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Mateřské centrum je určeno rodičům
s malými dětmi, kterým je v pěkně vybavených a prostorných místnostech nabízena
celá řada aktivit, z nichž některé provozují
rodiče s dětmi společně, jiné jsou určené
pouze rodičům, jako například kurzy angličtiny. Pro děti je připravena herna, vedená kvalifikovanými pracovníky, kroužek
keramiky, školička, pro děti i rodiče pak
půjčovna knih a hraček.
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Centrum
Slunečnice
Centrum Slunečnice působí na poli sociálních služeb jako jedno ze tří pražských
středisek Diakonie Církve bratrské od
r. 2001 a poskytuje služby pro dospělé lidi
s tělesným či vícečetným postižením.
Základním principem činnosti centra vždy
byla a je snaha poskytnout těmto lidem
takovou pomoc, která vzbudí jejich zájem
o aktivní a tvořivý život, bude podporovat
jejich samostatnost, odpovědnost a vědomí rovnocenného postavení ve společnosti.
Podnět pro jeho založení vzešel od účastníků pobytových akcí a jednalo se pouze
o projekt denních aktivit. Po skromných
začátcích v propůjčených prostorách Domova Palata na Smíchově, kdy zajišťovala
dvoudenní provoz jen sama zakladatelka
Lucie Kádnerová s pomocí několika dobrovolníků, nabral vývoj Centra Slunečnice
plných obrátek až v roce 2004, po vybudování denního centra v nebytových prostorách v Mansfeldově ulici na Černém Mostě. Přestěhování do prostorného zázemí

JAHODA byla založena v roce 1997 skupinou studentů sociální práce. Z počátku
bylo sdružení postaveno na dobrovolnické
činnosti. Začalo organizovat dětské tábory
a postupně realizovat i kluby pro děti z azylových domů po celé Praze. Umožnilo tak
jejich rodičům mít chvilku času na řešení
své situace či trochu odpočinku. Díky MČ
Praha 14 a její nabídce prostorového zázemí bylo možné postupně vybudovat kluby
pro děti a občany z Černého Mostu. V roce
2007 došlo k přerodu klubů v sociální služby a z dobrovolnické JAHODY se stala
profesionální organizace, která je součástí
sítě služeb pro děti a mládež a komunitním
centrem pro všechny obyvatele této městské části. Občanské sdružení JAHODA se
svými projekty zaměřuje pouze na městskou část Praha 14, zejména pak na sídliště
Černý Most a okolí.
Nízkoprahový klub Jahoda (pro děti od 6
do 15 let) a Nízkoprahový klub Džagoda
(pro děti a mládež od 12 do 18 let) jsou
registrovanými sociálními službami pro děti
a mládež z Černého Mostu. Děti mohou
přijít třikrát v týdnu, bez nutnosti přihlašo-

a rozšíření provozu na pět dní v týdnu
umožnilo nejen uspokojit více zájemců
o jeho služby, ale i nastavit podmínky pro
další rozšiřování a zlepšování aktivit a nabízených programů (výtvarný, pohybový,
literární, keramika a další).
V roce 2007 se počet klientů v případě
denního centra ustálil na 14 a u osobní asistence na 11. Nově byly zavedeny i individuální vzdělávací kurzy (Základy práce na
PC a Finance a počítání). Ve stejném roce
byla nabídka rozšířena o v Praze zcela ojedinělou službu – tréninkové bydlení pro
osoby s tělesným postižením. Jejím cílem
bylo umožnit lidem se zdravotním postižením si za pomoci asistentů vyzkoušet, co
obnáší chod vlastní domácnosti a připravit
je na zásadní kroky v samostatném životě.
V roce 2009 začal proces mapování bariér
na Praze 14 na základě každodenní praxe
a dotazníkového šetření mezi obyvateli
městské části. Cílem je nejen bariérové úseky v ulicích zdokumentovat, ale i navrhovat potřebná opatření a prosazovat jejich
realizaci (komunikace s úřadem Prahy 14
a prezentace na komunitních setkáních –
Zdravá městská část Praha 14). Tato aktivita v letošním roce vyústila v užší spolu-

práci Centra Slunečnice s Kanceláří starosty (OÚR) v podobě zakázky na
zmapování situace
ve zbylých částech
Prahy 14 a vytvoření
možných průjezdových tras.
Vedle nabídky zmiňovaných sociálních služeb pořádá Centrum Slunečnice kulturní
a společenské akce, mezi nimiž jsou autorská čtení, cestopisné projekce, výtvarné
workshopy, či prodejní akce vlastních
výrobků. Výjimkou nebyl ani taneční kurz
argentinského tanga či poslední koncert
skupiny -123min v Čechách.
Výhledem Centra Slunečnice na další léta
je především udržet chod a rozsah poskytovaných služeb jako doposud. O dalším rozšíření služeb uvažuje v oblasti volnočasových aktivit pro obyvatele Prahy 14, a to
nejen těch, kteří spadající do cílové skupiny. Dalším záměrem je rozšířit program
nácviku samostatného bydlení do druhého
tréninkového bytu.
Filip Kádner
terapeut programů CDS

vání a evidence. Zdarma jsou jim vždy
k dispozici sociální pracovníci, kteří jsou
schopni jim poradit v různých oblastech
jejich života. Kluby jsou uzpůsobeny i k trávení volného času (ping-pongové stoly, fotbálky, stolní hry, výtvarná dílna, hudební
zkušebnou atd.). V případě potřeby nabízejí
i doučování a podporu při plnění školních
povinností. Cílem služeb je nabídnout
dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, stáhnout je z mnohdy

JAHODA plánuje rozvoj své činnosti vždy
podle situace, na kterou je v oblasti potřeba
reagovat. Od září 2011 rozšířila otevírací
dobu obou Nízkoprahových klubů a připravila novou nabídku aktivit Rodinného
centra Jahůdka. Rodinné centrum Jahůdka, nabízí dopolední volný klub pro rodiče,
kteří chtějí trávit příjemný čas a sdílet zkušenosti s ostatními. Dále dopolední hlídání
dětí umožňující chvilku odpočinku pro
rodiče, kteří nechtějí nebo nemohou umístit své dítě do mateřské školy. V nabídce
bývá každoročně několik kurzů, seminářů
a volnočasových setkání, zaměřených na
aktuální rodinná témata (usnadnění vstupu
na trh práce, zvyšování rodičovských kompetencí či jazykové vzdělání, to vše za co
nejnižší cenu). Rodinné centrum Jahůdka
ročně navštěvuje 250 rodičů se svými dětmi. Dále rozšířila oblast poskytování služeb
Terénního programu a zároveň zřídila kontaktní místo Terénních pracovníků „Pixla“
na louce při ulici Mansfeldova.
Od září 2012 otevře JAHODA ve svých
prostorách soukromou mateřskou školu se
zajímavým programem a rozšíří tak nabídku pro rodiče s předškolními dětmi. Z akcí
plánuje další ročník legálního Graffiti
jamu, Mikulášskou párty pro „nízkoprahové děti“ v prostoru Meet factory, jarní
Zahradní slavnost a mnoho dalšího. ■

rizikových ulic sídliště a motivovat k hledání zájmů a koníčků. Terénní pracovníci
mají tato místa zmapovaná a pravidelně čtyřikrát v týdnu je obcházejí, aby byli těmto
dětem k dispozici k řešení jejich starostí
a sdílení radostí. Můžete je potkat v lokalitách Černý Most – Rajská zahrada – Hloubětín – Lehovec. Všechny sociální služby
ročně využije průměrně 700 dětí a mladých
lidí ze Sídliště Černý Most a okolí.
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Společnost DUHA – integrace osob s mentálním znevýhodněním, o.s.

Občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním znevýhodněním bylo založeno počátkem roku 1992
z iniciativy členů Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v návaznosti na
Nadaci DUHA. Jeho posláním bylo
zajišťovat veškerou pomoc pro dospělé lidi
s mentálním postižením na jejich cestě
k plnohodnotnému životu. V současné
době Společnost DUHA nabízí dvě sociální služby: Chráněné bydlení a Centrum
denních služeb.
Posláním Chráněného bydlení Společnosti
DUHA je umožnit dospělým lidem
s mentálním znevýhodněním žít v bytech
v různých částech hl. m. Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb,
aby mohli převzít zodpovědnost za svoji
domácnost a svůj život. Uživatelé této služby bydlí v chráněných bytech s různým

počtem spolubydlících. Do těchto bytů
pravidelně docházejí asistenti, kteří poskytují potřebnou pomoc.. Na území MČ
Praha 14 je poskytována služba chráněného bydlení 5 klientům ve dvou chráněných bytech Ti chodí dopoledne do
zaměstnání, nebo do Centra denních služeb. Snahou je také to, aby tito naši postižení spoluobčané měli možnost rozhodovat o tom, jakým způsobem a v čem se jim
má pomáhat.
Cílem Centra denních služeb je poskytovat dospělým osobám s mentálním znevýhodněním sociální službu v běžné zástavbě
bytového domu na Černém Mostě, kde
jsou uživatelé v kontaktu s veřejností.
Služba nabízí „klientům“ možnost aktivně
trávit den činnostmi, ale i učením se
dovednostem, které potřebují pro každodenní život. V současné době Společnost
Duha poskytuje službu CDS ve dvou lokalitách, na Černém Mostě a ve Vysočanech.
Klientů je v obou centrech dohromady 51.
Centrum denních služeb Nová duha na
Černém Mostě nabízí služby pro uživatele
v době od 8 do 16.30 hodin. V rámci své-

ho programu nabízí různé tvořivé činnosti
(keramika, práce se dřevem, výroba košíků, květináčů, svíček, práce s kartonem,
výtvarné činnosti, výroba svatebních oznámení), trénink pracovních činností (pečení, praní a žehlení), aktivity (plavání, kultura, divadlo, solná jeskyně). Novinkou
jsou odpolední kluby, které byly otevřeny
v září 2011.
Michaela Ptáčková
vedoucí CDS

19

13-23_INZ_praha_14_09 27.9.11 16:31 Stránka 20

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“

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Komplexní veterinární péče o malá zvířata

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
Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3.

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

Dovoz písků, štěrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116

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.

NOVÉ LEKCE
ROZKLÁDACÍ POHOVKY

I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ
lamelové rošty
úložný prostor
snímatelné potahy
přes 500 druhů látek

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK
• 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
Mobil: 603 242 142

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

•

Knihy i knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400.
05/11

•

Zubní společnost Stomat spol. s.r.o. se sídlem
ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní
imlantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní
hrazené péče (bez finanční účasti pacienta). Tel.:
266 006 192, 266 006 180, 266 006 163. Další
informace na www.stomat.cz.
06/06

•

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
Cukrárna – občerstvení MM, Praha 9-Kyje,
Hodějovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
všechny příležitosti: dorty nízké, patrové, dětské,
minizákuzky. Klasická výroba bez použití instantních krémů a rostlinné šlehačky. Tel.:
731 756 496.
07/09
Veterinární klinika pro malá zvířata

V DDM NA PRAZE 9

ww.dancespace.cz

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

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží

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

WWW.ASON-INT.CZ

Uzávěrka inzerce a příspěvků

pro č. 11 je 14. 10.

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

www.veterinainfo.cz

Parfémy REFAN
Vytvoření parfému Refan
je kus umění. Při výrobě je použito
mnoho kvalitních francouzských a
bulharských ingrediencí a receptů. To
vše je pod kontrolou vynikajících
odborníků z Francie.

Parfémy Refan obsahují přírodní
vonné oleje a jsou známé
po celém světě.
Ceník parfémů: 20 ml – 200 Kč • 30 ml – 280 Kč • 50 ml – 380 Kč

AKCE NA ¤ÍJEN

Parfémy Refan můžete nakoupit v prodejně Svět dárků na adrese:
Svět dárků, Kučerova 769/12, Praha 9-Černý Most II
(je to 200 metrů od metra Černý Most a 30 metrů od GE Money banky)
Další sortiment prodejny: šperky z chirurgické oceli, dárky, hračky, kosmetika
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Jahodnice už má své hřiště
Situace okolo dětských hřišť na Praze 14 je
v současné době celkově neuspokojivá, ale
na Jahodnici maminky s dětmi skutečně
neměly kam jít. Teď je tomu jinak. Nové
hřiště v ulici Manželů Dostálových za ma-

teřskou školkou je hotové. Realizace hřiště
začala v červenci, v polovině srpna byly již
všechny herní prvky k dispozici a v půlce
září dostalo hřiště finální podobu s plotem
a dvěma uzamykatelnými vchody. Zajímavé a bezpečné hrací prvky se staly okamžitě

oblíbenými nejen mezi předškoláky. Jedním ze zajímavých bezpečnostních aspektů
hřiště je speciální pogumování horní desky
okolo pískoviště, zabraňující možnosti zranění našich nejmenších.
„Na realizaci „svého prvního hřiště“ jsem se
opravdu těšila, ale tento projekt mi řekněme
dal zabrat“ vzpomíná dnes již s úsměvem
paní místostarostka Soňa Tománková.
„Nejprve jsem se z důvodu nemoci nemohla
účastnit veřejného projednávání a když se
přistoupilo k samotné realizaci, čekalo nás
řešení hned několika neočekávaných problémů. Pod povrchem jsme našli několik špatně
rozmístěných kabelů, beton pod asfaltem byl
v šířce 35 cm namísto dokumentovaných
10 cm a museli jsme kompletně vystavět
novou obrubu pískoviště, která se ukázala být
poškozená a navíc způsobovala problémy se
spodní vodou. Nenechali jsme se však odradit
a vše jsme dotáhli do vítězného konce“ dodává hrdě paní místostarostka.

Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout,
že o místě realizace projektu dětského
hřiště na Jahodnici a o velikosti a počtu
hracích prvků rozhodovali sami obyvatelé
Jahodnice při veřejném projednání.
Výstupy z tohoto projednání byly předloženy Radě MČ Praha 14, která rozhodla
o realizaci projektu dětského hřiště na
Jahodnici. Celý proces, který předcházel
realizaci tohoto dětské hřiště, je ukázkou
nastoupeného trendu v zapojování veřejností do rozhodování, ve kterém bude
i nadále městská část pokračovat, rozvíjet
jej.

Pozvánka
MČ Praha 14 vás srdečně zve 31. 10.
od 17 hod. do Galerie 14 na veřejné
projednání ke koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť.
Přijďte a sdělte nám, co si myslíte
o rozvoji dětských hřišť a sportovišť
v Praze 14.
Galerie 14, Nám. plk. Vlčka 686

A co děti, mají si kde hrát…?
Podle dostupných informací Českého statistického úřadu vyrůstá na Městské části
Praha 14 více jak 7 000 dětí mladších
15 let, tedy více jak 15% z celkového
počtu obyvatel. Nejen pro ně je ve správě
městské části v současnosti 33 hřišť
a sportovišť, dalších 8 magistrátních hřišť
a 4 sportoviště v areálech základních škol,
která jsou v provozní době přístupná
veřejnosti.
„Na první pohled se vše jeví v pořádku, ale
jistě mi dáte za pravdu, že v pořádku zde
není velmi mnoho. Jako matka sedmileté
dcery o tom vím své“, řekla paní místostarostka Soňa Tománková na přímý dotaz,
zda je počet dětských hřišť k počtu obyvatel odpovídající. „Nejde zde totiž o kvantitu, ale o kvalitu, mám-li to tak říci. Navíc
je třeba také zohlednit rozložení hřišť, tedy
jejich dostupnost v jednotlivých lokalitách
a tady je situace velmi špatná. Některé
oblasti, jmenovitě třeba Hostavice, či Kyje
Hutě, jsou v tomto směru značně „zanedbané“.
„Já jsem si tuto problematiku vzala za svou
a rozhodla jsem se začít ji důsledně řešit.
Za dobu své působnosti jsem se podrobně
seznámila se vším potřebným, všechna
hřiště jsem si osobně prohlédla a ve spolupráci s odborem životního prostředí jsme
zřídili pracovní skupinu, jejímž úkolem je

vypracovat celkovou koncepci dětských
hřišť a sportovišť na naší městské části.
Páteří této pracovní skupiny jsou členové
z řad veřejnosti, jenž byli vybráni tak, aby
zároveň zastupovali jednotlivé lokality,

až po zvážení a zapracování připomínek
veřejnosti.
Veřejné projednání koncepce dětských
hřišť bylo stanoveno na pondělí 31. října
od 17 hodin v Galerii na Černém Mostě

dále jsou do ní kooptováni vedoucí pracovníci kompetentních odborů a pan
architekt.
Jelikož se téma dětských hřišť více či méně
dotýká každého z nás, bylo rozhodnuto, že
se tato koncepce představí nejprve na
veřejném projednání a zastupitelstvu městské části se předloží ke schválení teprve

a ráda bych na něj pozvala všechny občany, kteří mají nápady a chuť spolupodílet
se na finální podobě koncepce, která určí
kde a v čem si naše děti budou moci hrát.
Věřím, že nový skatepark a hřiště na
Jahodnici, které jsme letos realizovali, jsou
důkazem toho, že to myslíme vážně.“ ■
KS OKO
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Chceme občanům dát daleko
větší možnost vyjádřit se
Radnice Prahy 14 se od začátku nového volebního období snaží své
občany více zapojit do rozhodování o konkrétních akcích, které mají
dopad na jejich okolí a také do rozhodovacích procesů na radnici.
Zeptali jsme se starosty Radka Vondry, jaké jsou již nyní konkrétní
výsledky této snahy.bere výsledky Fóra jako důležité impulzy
pro svoji další práci. Na jaře také proběhlo
setkání se zástupci neziskových organizací
a sportovních klubů, kde jsme společně
formou kulatých stolů našli další podněty
k zlepšení podpory jejich činnosti. Ty se
postupně realizují.

Jakou mají občané možnost zasáhnout do
rozvoje své městské části?
Snažíme se, aby občané byli informování
o všech významných projektech, které
ovlivní bezprostřední okolí, ve kterém žijí.
Pokud je taková akce realizována z prostředků městské části a její charakter to
umožňuje, pak připravujeme veřejná projednávání. Příkladem je dětské hřiště na
Jahodnici, které v oblasti citelně chybělo.
Místo pro hřiště a jeho vybavení bylo
vybráno na základě výsledku veřejného
projednání, které proběhlo v květnu a teď
v září bylo hřiště dokončeno. V návaznosti
na podněty získané ze setkání s občany
také hledáme cestu, jak využít zanedbaný
a dlouho nevyužívaný zámecký park
v Hostavicích. V tomto směru jsem optimista a věřím, že i tady se podaří park
zkultivovat a otevřít veřejnosti.
Jsou ještě nějaké další způsoby?
Ptáme se lidí, co radnice může udělat proto, aby se jim v Praze 14 žilo lépe. Již druhým rokem proběhlo Fórum Zdravé městské části, kde účastníci sami pojmenovali
deset největších problémů, které je v daném období trápí. Vedení městské části to
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citelně chyběla a bude důležitým vodítkem
při posuzování nových developerských
záměrů a celkovému rozvoji území Prahy
14. Velkou oblastí jsou kultura a sport
v Praze 14, kde se také budeme snažit
veřejnost aktivně zapojit. Jsem si jist, že
především tady to bez zapojení aktivních
lidí z Prahy 14 nepůjde.

Čemu se v rámci otevírání radnice chcete
věnovat do budoucna?
Na podzim bude dokončen Systém pro
komunikaci a zapojování veřejnosti v Praze 14, na kterém pracujeme v rámci projektu podpořeného MŽP. Ten dá jasné
vodítko, které akce je vhodné s veřejností

A co při zapojování veřejnosti považujete
za nejtěžší?
Po období, kdy radnice byla lidem uzavřena, není jednoduché u lidí vzbudit zájem
o veřejné dění, protože se o ně prakticky
přestali zajímat. To chceme změnit
a věřím, že se nám to podaří. Uvědomuji
si ale, že je to běh na dlouhou trať. Proto
bych chtěl i touto formou požádat kohokoliv, kdo se o dění v městské části zajímá,
aby se nebál přijít s nápadem nebo podnětem. Zároveň chci říci, že názor veřejnosti
je jedním z velmi důležitých vstupů pro
rozhodování, avšak stejně důležité jsou
například vstupy odborníků na danou problematiku a posouzení dopadu příslušné
akce v rámci celé Prahy 14 a někdy i celé

projednat a také pomůže vybrat vhodný
způsob efektivního projednání. To může
být například veřejné setkání, debata, anketa mezi lidmi, kulatý stůl, apod.

Prahy. Konečné rozhodnutí provádí Rada
městské části, respektive její zastupitelstvo,
které je pak za ně také v plném rozsah
odpovědné.

A můžete jmenovat i nějaké konkrétní
akce?
Do veřejného projednání je připraven
Komunitní plán sociální služeb. Ten po
dvou letech zásadně aktualizujeme. K projednání je také připravena koncepce dětských hřišť, která reaguje na palčivý problém s jejich nedostatkem a kvalitou.
Budeme prezentovat urbanistickou studii
území Prahy 14. Ta naší městské části

Co byste rád řekl našim čtenářům závěrem?
Rád bych vyjádřil dík všem našich občanům, který věnují svůj volný čas projednáváním výše uvedených témat na veřejných
setkáních či pracovních skupinách.
A cítím osobní zodpovědnost za to, aby
tento jejich čas, úsilí a znalosti byly opravdu účelně využity.. ■
KS OKO
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Dny Zdraví na Praze 14
– ohlédnutí za dvoudenní akcí v CČM
Den první – Praktické ukázky
První pomoci
Ve čtvrtek 15. září ve 14 hod. odstartovala
v pasáži CČM několikadenní kampaň
„Dny zdraví“ u příležitosti Světového dne

první pomoci. Akci zahájila místostarostka
MČ Prahy 14 Mgr. Ing. Lucie Svobodová.
Přítomné přivítala slovy, že takovýchto
akcí na podporu a prevenci zdraví není
nikdy dost. Dále řekla: „V době, kdy stoupá výskyt civilizačních chorob, je třeba,
abychom se o své zdraví preventivně starali
a nečekali, až nás dostihne jedna z nemocí,
jako jsou třeba cukrovka, obezita a další.“
Vyjádřila svou hrdost nad tím, že letošní
ročník Dnů zdraví je jubilejním desátým
v řadě, který městská část Praha 14 pořádá
pro své občany. Pozvala všechny návštěvníky centra i na dny následující, ve kterých
probíhaly další zajímavé programy s tématikou prevence zdraví. S příslibem osobní
podpory všech akcí zaměřených na prevenci zdraví a s přáním zdraví všem předala
slovo ředitelce Oblastního spolku ČČK

POZVÁNKA

v Praze 9 Ivaně Kadlečkové. Ta mimo jiné
zdůraznila, že Dny zdraví a Světový den
první pomoci spolu úzce souvisejí. „Jsem
přesvědčená, že cílem této akce je, aby si
občané odnesli co největší poznatky
z poskytování laické první pomoci a mohly
je v případě nutnosti použít ve svém životě.“ Součástí čtvrtečního programu byla
i screeningová vyšetření – měření tlaku,
cholesterolu a hladiny cukru v krvi.
Návštěvníci centra dále shlédli praktické
ukázky poskytnutí první pomoci při žilním krvácení, otevřené zlomenině a úrazu
hlavy na figurantech. Vše v režii členů
Místní skupiny OS ČČK Praha 9 a OS
ČČK Praha 3, 6, 8. Na figuríně si dospělí
i děti pod odborným vedením ing. Schejbala z Občanského sdružení AZ-Medica
vyzkoušeli resuscitaci, čili první pomoc při
zástavě dýchání. Odborným garantem
celého dne byl MUDr. Havlíček. Na velkoplošných monitorech se až do 19. hodiny promítaly ukázky první pomoci.

ného a Jeff bral přítomným dech ukázkou
pomoci při svlékání svého páníčka. Děti
i dospělí si v roli nevidomých prošli s Míšou vyznačenou trasu. V úterý 20. září proběhlo ve vestibulu Polikliniky Parník na
Černém mostě poradenství v oblasti prevence a odvykání kouření. Zájemci zdarma
obdrželi jednoduchý testr na okultní krvácení a informace k problematice karcinomu tlustého střeva. Dny zdraví byly ukončeny dne 27. září seminářem pro maminky
„O zdravé výživě dětí“ v Mateřském centru
Motýlek.

Den druhý a dny následující…

Poděkování si rovněž zaslouží i partneři
akce, především Český červený kříž,
Centrum Černý Most a Pizzerie – Ristorante Violete. Mediálně akci podpořili
Rádio Blaník, mediální skupina MAFRA
a METROPOL – televize plná Prahy.

V pátek 16. září stánek obsadili členové
Občanského sdružení PEStrá společnost
zabývající se výcvikem asistenčních, vodících a signálních psů. V doprovodu na
místo dorazili čtyřnozí svěřenci, a to Jeff,
Jack, Míša a Beruška. Na tvářích všech
diváků byl při ukázkách dovednosti těchto
pejsků znát kromě úsměvu i obdiv a uznání. Přítomná Beruška předvedla, jak bravurně na překážkách zvládá péči o postiže-

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.

Městská část Praha 14 vás zve na veřejné projednání návrhu
aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb na období 2012–2014.

Chcete-li ovlivnit budoucí podobu sociálních služeb v Praze 14,
přijďte svůj názor vyjádřit ve středu 19. října 2011 od 16.30 hod.
do Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47.
Na tomto veřejném projednání vám představíme plnění plánu sociálních služeb v předchozích dvou letech a seznámíme vás s navrhovanými prioritami na příští dva roky. O těchto prioritách budete moci diskutovat a spolu se zástupci
radnice, odborníky a spoluobčany je doplnit o vlastní názory.
Setkání je určené především pro vás, kteří máte
zájem o zlepšení podmínek pro život rodin
s dětmi, seniorů, lidí s handicapem, cizinců
a menšin, žijících na území MČ Praha 14.

Projekt Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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TŘI SPORTOVNÍ SOBOTY V PRAZE 14
Turnaj v nohejbalu
Poslední srpnovou sobotu se hrál na kurtech s umělým povrchem u ZŠ Bří Venclíků už podesáté turnaj nohejbalových trojic
o pohár starosty naší městské části, na který
se přijela podívat i pražská televize Metropol. Její kameraman zachytil dramatické
boje rekreačních nohejbalistů, spontánní
reakce dětského publika i chvilky osvěžení
nápoji od firmy Coca-Cola. Jen pořadí trojic s poháry už nestíhal, ale my o něj čtenáře Listů Prahy 14 ochudit samozřejmě nemůžeme. Zvítězili borci z týmu 3 promile,
na druhém místě skončil Sandál a ze třetího se radovali hráči z družstva A je to.

Turnaj v tenisu
První zářijová sobota patřila dalšímu sportu hranému na kurtech
s míčem přes síť. Místo Černého
Mostu se hrálo v Hloubětíně,
kde umělý povrch nahradila
antuka, trojice vystřídaly debly,
ke slovu přišly o dost menší míče
a aktéři dalšího turnaje o pohár
starosty Prahy 14 měli v rukou
navíc rakety. Ideální počet šestnácti neregistrovaných tenisových dvojic umožnil hrát ve čtyřech skupinách každý s každým
na jeden vítězný set. Z každé skupiny postoupily dva první páry,
a pak už přišel ke slovu klasický
pavouk. Ve finále porazili Ješátko
se Skřipským dvojici Císařovský,
Hrabec a třetí místo si vybojovali
Smrčka s Kolářem.

Turnaj v malé kopané
Druhou zářijovou sobotu převzaly sportovní štafetu od Hloubětína Kyje, kde se
na umělé trávě konal další ročník turnaje
neregistrovaných hráčů v malé kopané, na
kterém se tentokrát představilo jedenáct
týmů. Hrálo se každý s každým ve třech
skupinách 2 x 10 minut s průběžným střídáním a turnaj poté pokračoval vyřazovacím způsobem. Ve finále bohatém na
branky porazil MGM (výběr hráčů z bývalých republik Sovětského svazu – pozn.
aut.) družstvo s názvem Sandál 7:6 a v boji
o třetí místo vyhrál tým 4 promile 7:3 nad
West Side. Ceny nejlepším předával starosty Prahy 14 Radek Vondra (na snímku
pátý zprava).
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Třetí v Poháru mistrů evropských zemí
Výrazného úspěchu dosáhli softballisté
oddílu Spectrum, kteří na turnaji Poháru

mistrů evropských zemí v Dánsku obsadili
třetí místo. A trenér Petr Novák k tomu
přidal ještě pár zajímavých informací.
„Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z celé
Evropy. V každém týmu mohli ještě startovat 3 hostující hráči (pick up player), což
zvyšuje kvalitu turnaje. Našich patnáct borců posílil jeden Dán, hrálo se každý s každým, což bylo fyzicky dost náročné, první
čtyři se pak dvoukolově utkali o prvenství,
naše třetí místo se cení. A svou zásluhu na
něm má i MČ Praha 14, která nás finančně
podpořila částkou 15 000 korun.“

International Niels van der Linden E-hockey Tournament
Přišel den D a náš florbalový tým Transformers Praha vyrazil na mezinárodní turnaj v Eindhovenu. Celkem tu bylo 10
týmů z 5 zemí. Hrálo se systémem každý
s každým 2x15 minut a do semifinále
postupovaly dva týmy ze skupiny. V prvním zápase náš tým po slibném začátku,
kdy jsme vedli 2:0, nakonec těsně prohrál
3:4 s domácími GP Bulls. Zklamání bylo
sice citelné, ale díky týmovému duchu
jsme se rychle oklepali a s novou vervou
vstupovali do dalších zápasů s Rangers
Bologna a Torpédo Ladenburg. Oba týmy

hrají o úroveň lépe, a proto nikoho nepřekvapily výsledky 2:10 a 0:17. V posledním

Ambassadors Tour 2011

ní diváci v čele s moderátorem Honzou
Bašným vytvořili opravdu bouřlivou kulisu, která hnala závodníky k těm nejlepším
výkonům. A bylo se na co dívat. Areál zažíval opravdu zajímavé vystoupení s nepřeberným množstvím divácky atraktivních
triků. Vítězi se stali: do 15 let Denis Foral
a nad 15 let Martin Halaxa. Celkovými
vítězi AMB Tour jsou Dan Rahman za

V sobotu ve 13 hod. vyvrcholila finálovým
závodem celá série Ambassadors Tour
2011. Za pořadatele popřála všem zúčastněným místostarostka MČ Prahy 14 a patronka celé akce Soňa Tománková. Do
nového skateparku na „Čerňáku“ se sjelo
více než 50 jezdců z celé republiky. Přítom-

zápase prvního dne s italskými All Blacks
jsme si ale vše vynahradili a vyhráli 4:2. Po
celkovém součtu výsledků jsme ve skupině

skončili bohužel poslední… Druhý den se
hrálo již o umístění. Po výsledcích 0:5
a 5:8 s Dream Team Milano, kdy obzvláště ve druhém zápase jsme byli jasně aktivnějším a schopnějším týmem, jsme nakonec skončili desátí. S Eindhovenem a se
všemi zúčastněnými jsme se rozloučili
večerní společnou zábavou. Potěšujícím
pro nás všechny byla všudypřítomná dobrá
nálada, která celý turnaj provázela. Jsme
moc rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit
i díky finanční podpoře MČ Praha 14 ve
výši 10 000 korun. Děkujeme!

mladší (do 15 let) a David Vrba za starší
kategorii. Oba se mohou těšit na roční
sponzoring od firmy Ambassadors. Neztratili se ani naši. „Čerňácký rodák“ Michal
Bloch (viz foto s místostarostkou Tománkovou) se umístil v kategorii do 15 let ve
finálovém závodě na 4. místě a v celé Tour
dokonce na třetím – hezký úspěch. Ale to
nebylo vše. Na diváky čekalo překvapení.
Celá akce vyvrcholila, za přítomnosti hlavního organizátora celé Ambassadors Tour
2011 pana Zdeňka Jonáše, laserovou show
spojenou s exhibicí „skejťáků“ z Best Trick.
Pořadatelé děkují všem partnerům za spolupráci na této akci.
KVA
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sport, inzerce

Shaolin Kung-fu
Chcete odolat náporu prostředí? Chcete cvičit pro své
zdraví, štěstí a radost z pohybu? Chcete se naučit zajímavé a velmi účinné techniky? Pak využijte volných
míst v kurzech tradičního cvičení Shaolin Kung-fu.
Nábor cvičenců každého věku je třikrát týdně v KC
Motýlek ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. Přihlásit

se tady můžete během devadesátiminutového cvičení
v pondělí (16 – 17.30 hod.), úterý (20 – 21.30) nebo
ve středu (10 – 11.30 hod.). Tahle asijská přirozená
cesta k poznání je vhodná pro děti, dospělé i pro rodiče
s dětmi, zlepšuje koordinaci pohybu i soustředění, udržuje fyzickou i duševní rovnováhu a posiluje obranyschopnost organismu. (Další informace vám rád
poskytne Václav Šmakal na mobilu 605 743 834.)

inzerce

Otevřeli jsme novou kancelář ČSOB Pojišťovny
Oznamujeme otevření nové kanceláře ČSOB Pojišťovny na adrese:

Poděbradská 56/186,
Praha 9 - Hloubětín v budově TESLY

Sjednejte si u nás:
• povinné ručení a havarijní pojištění
• pojištění domácnosti a nemovitosti
• životní pojištění dospělých i dětí
• úrazové a cestovní pojištění
• pojištění odpovědnosti z výkonu
povolání
• pojištění podnikatelských rizik

www.csobpoj.cz

Kontakty: Jana Miková / tel.: 603 573 765 / jana.mikova@obchod.csobpoj.cz / Dana Veselá / tel.: 266 107 512,
724 343 238 / dana.vesela2@obchod.csobpoj.cz
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naši senioři, inzerce

inzerce
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Dne 29. července 2011 nás navždy
opustila po krátké a těžké nemoci sestra
Bohumila Břízová, náčelnice Sokola
Hloubětín, místonáčelnice župy Jana
Podlipného a pracovnice župy Barákovy. V TJ Sokol Hloubětín působila po
celou dobu své cvičitelské práce, kdy
vedla postupně všechny ženské a žákovské složky. V plném
nasazení pracovala jako cvičitelka III. tř. všestrannosti a po
obnovení Sokola se stala náčelnicí jednoty a tuto funkci vykonávala až do samého konce života.
Oddíl starších žen se pod jejím vedením scházel 1x týdně, ale
tím aktivity její ani oddílu zdaleka nekončily. O víkendech se
společně scházely s děvčaty z oddílu a zúčastňovaly se (nebo
i přímo samy pořádaly) různé turistické, cvičební a kulturní
aktivity. Její optimismus a umění dávat lidi dohromady byly
obdivuhodné. V jednotě vedla veškerou náčelnickou administrativu, byla pravou rukou starosty i výboru při přípravě nejen
valných hromad, ale také dalších aktivit a provozních záležitostí
jednoty. Její neúnavná činnost přesahovala hranice činnosti
jednoty i župy a posouvala se až k činnosti ve sboru žen v ČOS.
Sestra Bohunka – takto jsme ji všichni oslovovali – byla stěžejní
osobností zejména mezi staršími cvičenkami, se kterými se
zúčastňovala všech sokolských a župních sletů. Všichni jsme se
s ní rádi setkávali a také s ní trávili volné chvíle i mimo tělocvičnu. Nikoho nezklamala, ráda se s námi zasmála a byla nám spolehlivou oporou. Bude nám všem moc chybět – a jak řekl župní
starosta při posledním rozloučení: „Říká se, že každý je nahraditelný – není to pravda, některé ztráty jsou nenahraditelné.“
Děkujeme za všechno, co jsi nás naučila. Čest Tvojí památce!
za hloubětínské sokolky Lenka Brandová

U

Rozloučení
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Místo druhé zářijové schůzky se náš Klub seniorů vypravil na
výlet na Domažlicko. Celodenní putování od Horšovského Týna
přes Újezd do Domažlic bylo spojeno s prohlídkami zámku,
zámeckého parku, chodského statku a chalupy v Újezdě, kde stojí 3,2 m vysoká socha Jana Koziny a psa – strážce hranic a samozřejmě krásných Domažlic. Zdejší chodský hrad, založený ve 13.
století je sídlem regionálního vlastivědného muzea Chodska. Zpět
do Prahy 14 jsme dorazili až v 7 hodin večer unavení, ale plni
nových dojmů a spokojení.
JM

19. října – komunitní plánování (na pravidelné schůzce)
Kromě toho nás čeká několik divadelních představení : Holky
z kalendáře v divadle ABC, Světem opery, operety a muzikálů
v KD Kyje a Vzpomínky nám zůstanou v divadle Ilusion
(s V. Hronem a A. Cibulkou).
Pozvánka na říjnové vycházky:
4. října – Malostranskými zahradami – sraz ve 13 hod.
11. října – Milíčovský les – sraz v 10 hod.
18. října – Strahovský klášter – sraz ve 13 hod.
25. října – Kunratický les – sraz ve 13 hod.
1. listopadu – Vyšehradský hřbitov – sraz ve 13 hod.
Sraz je vždy u stanice autobusů u metra Hloubětín u Penny.
Ještě stále se můžete přihlásit na vánoční pobyt do Jánských Lázní
od 19. do 26. prosince za 3.850 Kč u vedoucí Klubu Boženky
Merclové na tel. 733 508 351
Jaroslava Makalová

PC

Náš výlet na Domažlicko
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Zpravodajství z Klubu
Naše první poprázdninová schůzka byla v duchu vzpomínání na
letní zážitky, ale teď už máme za sebou vycházku do botanické
zahrady Na Slupi a prohlídku výstavy skalniček na Karlově
náměstí. Než přijde zima máme v plánu další zajímavé akce:
5. října – ve 14 hod. přednáška v Galerii 14 – Městská policie
Praha 14
8. října – sobota 14–17 hod. taneční odpoledne pro seniory
s živou hudbou. 60. až 80. léta v KD Kyje.
12. října – promítání filmu (v rámci pravidelných středečních
schůzek)
15. října – mimořádně (sobota) – v 9 hod. vláčkem z Kyjí na
Křivoklát – romantická jízda pro 100 seniorů – MAJITELŮ
OPENCARD – ZÚČASTNĚTE SE V HOJNÉM POČTU!!!
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pozvánka, inzerce
PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

•
•

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. Tel.:
777 227 840.
09/01
Servis počítačů u vás doma či kanceláři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme,
ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, m.: 775 677 101, www.improvisio.cz/servis.
09/06
Nabízíme k odprodeji nebo k dlouhodobému pronájmu garážové stání
v garáži domu Ocelkova 653/20, podrobnosti na telefonu 774 446 611 nebo
info@optitravel.cz.
09/11
Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091. 10/02
Manikúra, pedikúra – péče o přírodní nehty – zpevnění, výživa i modeláž gel, acryl, hedvábí. Zpevnění, korekce, zábaly, masáže a další služby, celková péče o ruce i nohy. Možno i v pohodlí Vašeho domova – přijedu
k Vám. Hand studio, Míla tel.: 777 793 992.
10/11
Masáže, depilace cukrovou pastou, zábaly. S inzerátem 15 % sleva do
31. 10., Jitka 775 393 564. www.masaze-depilace.wgz.cz.
10/06
Nové kadeřnictví na Černém Mostě, dámské, pánské, manikúra, gelové
nehty. Akce měsíce října při barvení nebo melíru střih zdarma. Objednávky
na tel. 734 677 980, Doležalova 1043/16.
10/07
Lektorka cizích jazyků nabízí individuální výuku AJ, FJ, RJ všem věkovým skupinám (60 min./1 lekce), tel.: 723 221 984.
10/05

•
•
•
•
•
•

inzerce
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kontejnery a nebezpečný odpad

Velkoobjemové kontejnery na říjen
Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci • Sadská
6. 10.
Mochovská • Zelenečská
Lipnická • Klánovická
Hloubětínská • V Chaloupkách
Nehvizdská • Zelenečská
Svépravická • Šestajovická
12. 10.
Vaňkova • V Chaloupkách
Konzumní • Na Obrátce
Zámečnická • Mochovská
Hejtmanská • Vranovská
Tálínská u č.p. 15
13.10.
Šimanovská • Za Školou
Kardašovská u obchod. střediska
Chvaletická • Vizírská (chodník)
Nedvědická • Žehuňská
Vírská • Branská
19.10.
Cvrčkova • Burdova
Stropnická • Za Černým mostem
Vodňanská • Skorkovská
Kukelská • Chvaletická
Sicherova
Želivská • Metujská
20.10.
Jordánská • Svárovská
Splavná • Svárovská

Světská • Lipnická
Borská • Rotenská
Koclířova • Kačínská
Spolská • Mílovská
Hamerská • Církvičná
Zvíkovská • Dářská
Rožmberská • Podlišovská
Herdovská • Bošilecká
Lásenická • Lipnická
Dřítenská • Velkoborská
Vlkovická • Dvořišťská
Jednostranná
Jezdovická • Froncova
Novozámecká • Vidlák
Lipenské náměstí

Ze systému MČ praha 14
9. května • Písčitá
Doubecká • Baštýřská
Travná • Kostlivého
Bouřilova • Bojčenkova
Smikova • Gen. Janouška
Himrova • Gen. Janouška
Trytova • Paculova
Vašátkova • Dygrýnová

26. 10.

27. 10.

4. 10.
5. 10.
6. 10.
10.10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
17. 10.

Bryksova • Fejfarova
Kpt. Stránského • Vybíralova
Dygrýnova • Breicetlova
Mansfeldova • Kučerova
A. Valenty • Šeďova
Bobkova • Maňákova

18. 10.
19. 10.
20. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.

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

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 27. října 2011
Panenská • 9.května
15.00-15.20
Baštýřská • Bezdrevská
15.30-15.50

Maňákova 745,
Praha 9-Černý Most

Nabízí v podzimních
a zimních měsících
2011/2012 tyto počítačové
kurzy:

Horusická • Osická
Dářská • Zvíkovská
Zacharská • Velkoborská
Dvořišťská • Vlkovická
Lánská • Oborská (u rybníka)
Hejtmanská • Vranovská

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

První kroky s Internetem • Základy práce na
PC • Word • Excel • PowerPoint • Základy
tvorby www stránek (pomocí zdrojového
kodu HTML) • Psaní všemi deseti (All Ten
Fingers) • GIMP • Video-Spin 2.0 • MovieMaker • Inkscape • GeoGebra
Každý kurz 7x à 400 Kč, pro seniory od 65
let a děti do 18 let za cenu 200 Kč.
Informace na www.kvizpraha14.cz
Zájemci prosím hlaste se přímo v Centru
vzdělávání a veřejného internetu nebo

Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu Praha 14
byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie

16.00-16.20
16.30-16.50
17.00-17.20
17.30-17.50
18.10-18.30
18.40-19.00

na tel.: 222 940 932, 222 940 933, 602
161 731
e-mail: horesovska@cvvi.cz,
mazurova@cvvi.cz.
CVVI dále nabízí: vysokorychlostní
internet, skenování, černobílý tisk dokumentů, laminování dokumentů, kopírování, kroužkovou vazbu
Dopravní spojení: Metro B – Černý
Most, bus 296, 223 a 273 (zast. Breitcetlova)

PRAHA 14
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aktuálně

Slavnostní Farmářské
trhy Rajská zahrada
Když novému vedení radnice přišlo několik dotazů,
zda se chystá v budoucnu realizace farmářských trhů
na Praze 14, jen málokdo by věřil, co bude následovat. Již na jaře tohoto roku byl nastaven model fungování, sepsán celý projekt a žádalo se o granty.
Podařilo se nám úspěšně získat finanční prostředky,
ve výběrových řízeních se vysoutěžili stánky i organizátoři a 31. 8. byly zahájeny pilotní Farmářské
trhy na Rajské zahradě, kde měli občané možnost
vyjádřit se k četnosti konání i k sortimentu nabízeného zboží. Nutné kontroly řádně přezkoumaly,
zda projekt podporovaný Ministerstvem životního
prostředí ČR a Agrární komorou ČR všestranně
splňuje nastavené podmínky a parametry projektu
a po jejich kladném vyjádření bylo možno „naše“
trhy oficiálně zahájit.
Ve středu 21. 9. v 16 hodin trhy slavnostně otevřel
přestřižením pásky sám prezident Agrární komory
Ing. Jan Veleba a to za přítomnosti starosty MČ
Prahy 14 Radka Vondry, zástupkyně starosty Lucie
Svobodové a hlavní iniciátorky projektu místostarostky Soni Tománkové. Otevření se také zúčastnili
významní hosté – generální ředitel Dopravního
podniku hlavního města Prahy Ing. Martin Dvořák
a první náměstek primátora Prahy a Radní za
dopravu a životní prostředí Ing. Karel Březina.
Vzácní hosté nešetřili chválou ani přáními všeho
dobrého. Pan Veleba nabídl všem, aby ochutnali
kvalitní, dobré české potraviny z českých polí a stájí, které Farmářské trhy na Rajské zahradě nabízejí
a popřál trhům úspěch. Pan Dvořák poděkoval za
možnost spolupráce na tomto projektu a vyzdvihl
vhodný výběr místa konání – stanici metra trasy
„B“ Rajská zahrada a pan Březina ocenil kvalitu
zpracování projektu farmářských trhů, jehož
výsledkem bylo získání grantu z MŽP na jeho realizaci.
Po slavnostním přípitku na úspěch projektu Farmářských trhů Rajská zahrada program dál pokračoval volnou ochutnávkou produktů českých pěstitelů, které nabízeli občanům sami hostitelé, tedy
starosta a obě místostarostky MČ Prahy 14 ve spolupráci s hosteskami o.s. Pod Platany – provozovatelem Farmářských trhů Rajská zahrada.
„Zatím jsme na začátku, přesto si dovolím říct, že nás
mile překvapil zájem veřejnosti, který farmářské trhy
vyvolaly. Velkou zásluhu na úspěchu má samozřejmě
provozovatel trhu, který velmi dobře zajišťuje sortiment nabízených produktů“, hodnotí farmářské trhy
místostarostka Tománková a dodává „byli bychom
rádi, aby se Farmářské trhy na Rajské zahradě i nadále vyvíjely a byly v budoucnu považovány za tradiční.
My všichni z Prahy 14 nyní stojíme u zrodu této tradice a záleží jen na nás, zda se tak stane. Na závěr
bych ráda poděkovala všem partnerům i občanům,
kteří se na úspěšném otevření trhů podíleli“.
KS OKO
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Babí léto
Ne pokaždé to vyjde, ale letos počasí
stoprocentně odpovídalo názvu tradiční
zahradní slavnosti, kterou společně
pořádají městské části Praha 14 a Dolní
Počernice – Babí léto.V zahradě zámečku v Hostavicích ji zahájil starosta naší
městské části Radek Vondra, který vzápětí předal slovo Haně Hanušové. Ta
v téměř hodinovém bloku tance, aerobiku a stepu postupně představila vystupující z Hanny Dance – Step studia
Chvaletická, z Fit studia D a z Aerobik
clubu Chvaletická. Pak byly na pódiu
k vidění tři pohádky a v zahradě řada
hojně využívaných dětských atrakcí.
U sousedů v Dolních Počernicích, kde
probíhá každoročně Babí léto souběžně
s tím naším, mohli místní i přespolní
sledovat dopoledne sportovní zápasy,
odpoledne parkurové skákání v areálu
U koní, bohatý program v přírodním
amfiteátru zámeckého parku, který
moderoval Jaroslav Suchánek a z něhož
jmenujme alespoň skupiny Rangers
band či Yoyo band. V prostorách mlýna
se hrály pohádky pro děti, v informačním centru byly zajímavé výstavy
a ochutnávka štrůdlů. Do oslav nadcházejícího podzimu se tady zapojil v podstatě každý a náležitě si to všichni užívali.
text a foto. ves, vok
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