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obrazová aktualita

Slavnostní otevření
skateparku na Černém Mostě
10. srpna byl slavnostně otevřen nový skatepark na Čerňáku. Tento
projekt, financovaný z rozpočtu městské části Praha 14 a realizovaný
společností Mystic contruction, vyrostl na místě původního skateparku. „Je to forma hřiště pro děti od 10 let výše, a věřím tomu, že je
tady vítáno“, dodává místostarostka městské části Soňa Tománková,
která přestřižením pásky oficiálně otevřela park pro veřejnost.Součástí otevření byl i bohatý doprovodný program. Exhibice profesionálů z DC Teamu a Mystic skate, ale hlavně hromada soutěží jako
Oliie contest, Veelee contest, Best trick contest o opravdu zajímavé
ceny. Taky tomu nerozumíte? Tak jsme se zeptali za vás. „No prostě
každé sportovní odvětví má svůj slang a pro všechny ty kluky tady je to
jasný, že „Oliie contest“ je vlastně skok do výšky se skatem anebo „Best
trick contest“ je něco, jako provést bezchybně nejobtížnější trik“, zněla
odpověď soutěžícího, věkem nejméně vysokoškoláka. Jak je vidět,
tak skate není doménou pouze náctiletých, ale oslovuje i starší. A to
je dobře. Vše uteklo tak rychle, že jsme se již blížili ke konci oficiálního programu. Následovalo vyhlášení výsledků všech vypsaných
soutěží, předání cen vítězům a… ne, ne, ne, žádný konec ježdění.
Slavnostní odpoledně se „překlopilo“ do své neoficiální části
a pokračovalo až do tmy. Tak zítra znova povedou kroky místních
skejťáků i těch z blízkého okolí sem na skatepark, protože opravdu
originální „Best trick“ chce každodenní trénink. Vždyť již 17. 9. zde
bude finálový závod Ambassadors Tour 2011. A mimo závodníků
přihlášených do celé Tour, se závodu mohou účastnit místní skateři.
A to je možnost se předvést. Více informací získáte na webových
stránkách městské části www.praha14.cz a na www.skaterock.cz.
KVA KS OKO
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nedávno jsem byla oslovena s prosbou
o napsání úvodního slova do našich Listů.
Trochu mě to zaskočilo, neboť nejsem
žádný zvláštní vypravěč a články v Listech
Prahy 14 raději čtu, než je sama tvořím, ale
slib je slib a ten se má plnit. Rozhodla jsem
se, že Vás nebudu zatěžovat rutinní policejní statistikou, ani popisem zajímavého
policejního případu, ale podělím se s vámi
o své vlastní prázdninové zážitky.
Já mám léto a prázdniny spojené s dětstvím, kdy mi ty dva měsíce volného času
připadaly jako nekonečně dlouhá doba
a kdy jsem užila spousty legrace s kamarády a rodiči pod stanem. V rámci poznávání
krás naší vlasti jsme projížděli všechny
možné i nemožné končiny a vzpomínám
si, jak nám u potoka kdesi pod Kriváněm,
ač v létě, namrzl stan a přitom okolí bylo
plné dozrávajících malin, které jsme s bratrem sbírali a maminka z nich na ohni
vařila skvělou malinovou šťávu. Představte
si tu nádhernou sladkou vůni horkých
malin, do kterých svítí slunce, voní louka
a zpívá les. No nádhera. Jindy jsme se
nechtěně proběhli vosím hnízdem, a to
pak byl „fofr“ do stanu.
Doba ale notně pokročila, dětské strasti
jsou ty tam, čas prázdnin skončil a my se
po dovolených opět vracíme na svá pracoviště a řešíme každodenní úkoly, tak jak je
nese život dospělých. Nový školní rok pro
nás policisty znamená, že po prázdninách
opět pokračujeme v projektu „Školní policie“, který zvyšuje bezpečnost jak silničních přechodů u škol, tak i jejich bezprostředního okolí… Dovolím si využít této
možnosti a požádat všechny řidiče, aby
v tuto dobu, prvních zářijových dnech,
zvýšili svojí pozornost, protože děti ještě
myslí na prázdniny a jejich pozornost je
směřována k táborovým zážitkům.
Na závěr bych ráda popřála všem čtenářům bezpečné silnice, bezporuchová auta,
nedotčené byty a především ještě trochu
toho teplého, letního slunce.
Bc. Ing. Dana Hetzlová,
ředitelka Městské policie pro Prahu 14

• Vydává KVIZ Praha 14 • Ročník XVI • Náklad 21 000 výtisků • Adresa redakce: KVIZ
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Redakce Mgr. Alena Veselá 281 867 504, Mgr. Pavel Vokurka 281 864 252, Renáta
Rudolfová 281 005 581 • Redakční rada: Bc. Radek Vondra (předseda), Ing. Mgr. Lucie
Svobodová, Soňa Tománková, Ing. Ilona Picková, Josef Kutmon, Jiří Šebek • Reg.
č. MK ČR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s., Břeclav •
Distribuce Česká pošta, s.p. • Přetištění povoleno s uvedením pramene • Za věcnou
správnost příspěvků odpovídá autor, za obsah čísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje
právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí •
Uzávěrka čísla dne 15. 8. 2011 • Toto číslo je distribuováno ve dnech 5.– 9. 9. 2011
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 17., 18. a 19. zasedání Seznámila se s dokumentací pro územní
Rada městské části Praha 14 řízení na umístění stavby „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín“ při ul. Poděmimo jiné:
Seznámila se se zprávou o uplatňování

Zásad územního rozvoje Kraje Praha a svým
usnesením č. 398/RMČ/2011
souhlasila se zohledněním předpokládaných limitů ŽP při umísťování obytných
a jiných citlivých funkcí v „podmínkách
pro následné rozhodování o změnách území“ a s doplněním etap výstavby Pražského a Městského okruhu.
Zároveň Rada městské části Praha 14
požaduje:
1. zachovat specifickou oblast Rekreační
území Dolní Počernice – Běchovice –
Černý Most SP1
2. v případě severovýchodní části Pražského
silničního okruhu, „úseku Běchovice –
D1 a úseku Březiněves – Horní Počernice“ zrušené rozsudkem NSS ČR doplnit chybějící úsek novou trasou od dálnice D1 (Modletice) – Úvaly – Brandýs
nad Labem, která by sloužila jako obchvat
kolem Prahy a nezatahovala transitní
dopravu do hustě osídlených částí Prahy
3. časový posun západního úseku Vysočanské radiály (Kbelská–Balabenka)
z výhledu do návrhu územního plánu
V rámci stejného usnesení však také
nesouhlasila s centrem veřejné logistiky
při železniční trati na severu v transformační oblasti T/6 – Malešicko – Hostivařská
průmyslová oblast
Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 15 000 Kč Sportovnímu klubu
Spectrum Praha o.s. na účast softbalového
mužstva v turnaji Poháru mistrů evropských zemí v softbale
Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10000 Kč Vojtěchu Havlovci, Kpt.
Stránského 979, Praha 9 na sportovně – kulturní akci Stop Zevling na rok 2011
Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení
Octopus – asociace pro vzdělávání, sport
a kulturu na účast 4 členů na mezinárodním turnaji Eindhoven 2011
Schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 8 000 Kč TJ Kyje – oddíl kopané
na nákup přenosných branek
Souhlasila s vyhotovením Koncepce rozvoje dětských hřišť na území městské části
Praha 14

4

k veřejné zakázce „Kompletní služby při
zajištění výroby časopisu pro městskou část
Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci“ zadávané v rámci otevřeného řízení
podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Schválila návrh smlouvy o realizaci dílčího
projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 a souhlasila s uzavřením smlouvy
mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci
projektu Podpora integrace cizinců na
území městské části Praha 14 (občanské
sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům, Základní škola Chvaletická, Základní škola Vybíralova, Základní škola
Generála Janouška, Základní škola Hloubětínská)
Souhlasila se svěřením správy objektu
č. p. 9 v ulici Pilská, Praha 9 a s uzavřením
dodatku č. 12 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské
části Praha 14 a dodatku č. 11 k mandátní
smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 ■

bradská-Slévačská-Krylovecká, Praha 9-Hloubětín, nemá námitek k umístění stavby „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín“ na pozemcích v k. ú. Hloubětín
podle předložené dokumentace, zpracované MS architekti, Praha 10 v 02/2011
a 06/2011 a požaduje za účelem předání
části pozemků v k. ú. Hloubětín MČ Praha
14, kde v budoucnu bude založena veřejná
plocha městské a krajinné zeleně, chodníky
a další zařízení, uzavřít před podáním
žádosti o vydání stavebního povolení na
výše uvedenou stavbu darovací smlouvu
Vyjádřila se k žádosti firmy I+J DEVELOPMENT, s. r. o., o stanovisko k využití
pozemků v k. ú. Hloubětín, pro účely nové
stavby hotelu Alex a souhlasila s vydáním
předběžného souhlasu firmě I+J DEVELOPMENT, s. r. o., s umístěním příjezdové komunikace na pozemek parc. č. 837/7,
k. ú. Hloubětín, která
bude vybudována podle projektové dokumentace v šíři maximálně 4,5 m tak, aby
korespondovala s geometrickým plánem
č. 611-104/93 zpracovaným Ing. Zázvorkou
dne 6. 2. 1993 pro účely zápisu věcného břemene práva jízdy a chůze, za podmínky uzavření nájemní smlouvy, • Nabízíme čištění, mytí, opravy a nátěry fasád
se zveřejněním záměru • Montáže reklam, hromosvodů, sítí
na pronájem pozemků • Překlady střech, rekonstrukce střech plochých
v k. ú. Hloubětín, které • Mytí prosklených budov a oken
budou trvale nebo do- • Rekonstrukce balkonů, teras
časně dotčené stavbou • Kácení stromů, ostatní výškové práce
a její realizací, firmě
Josef Hanzl mob. 603 435 852
I+J DEVELOPMENT,
www.vyskove-prace-ham.cz
s. r. o. a s uzavřením náomonok@seznam.cz
jemní smlouvy na pro- VÝŠKOVÉ PRÁCE
nájem pozemků v k. ú.
Hloubětín, pokud MČ
Praha 14 neobdrží ke
zveřejněnému záměru žádnou připomínku.
Schválila zadávací dokumentaci pro zahájení zadávacího řízení

VÝŠKOVÉ
PRÁCE

inzerce
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co se děje

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

čujeme chrániče kolen, loktů a rukou.
Pokračování v jízdě za cílem i návrat do
Běchovic na bruslích je zakázán s ohledem
na probíhající masový běžecký závod.
Poznámka: Změna programu vyhrazena.

ZÁŘÍ
VERNISÁŽ

Ve středu 7. září v 17 hodin zveme
do Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most na vernisáž výstavy obrazů Jaroslavy Jáněové. Výstava potrvá do 27. září
a bude otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek 14–18 hodin a v neděli 14–17 hod..
Vstup volný.
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 10.
září turnaj v malé kopané amatérských
hráčů o pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol Kyje v Broumarské
ulici. Registrace pětičlenných družstev

KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ
PRAHA 14
PROGRAM na září

DANCE – Step studio ZŠ Chvaletická.
Dále jsou na programu pohádky Beruščina
detektivní kancelář, O perníkové chaloupce a Bimbo hledá kamarády. Po celé odpoledne budou v zahradě dětské atrakce,
lezecká láhev, trampolína, nafukovací
hrad, dětský suchý kuličkový bazén se
skluzavkou aj. Na místě si můžete zakoupit občerstvení a cukrovinky. Místní
dopravu budou zajišťovat terénní vozy
Hummer, jezdící mezi Hostavicemi a Dolními Počernicemi.
ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH

Závody jsou jak pro nejmenší, tak pro teenagery, případně pro dospělé vyznavače
in-line jízdy. Akce bude probíhat ve středu
21. září od 16 hodin na tubusu metra
u stanice Rajská zahrada.
(4+1) od 15 let je na místě od 8.30 do
8.50 hodin. Začátek turnaje v 9 hodin.
Startovné 200 Kč za družstvo.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Ve středu 14. září od 19 hodin srdečně
zveme do kostela sv. Bartoloměje v Kyjích
na koncert Klenoty české hudby. Účinkuje
soubor MUSICA DOLCE VITA. Na
programu budou díla J. Myslivečka, F.
Bendy A. Dvořáka a dalších. Vstupné dobrovolné.
ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO

Srdečně zveme malé i velké na tradiční
zahradní slavnost Babí léto 2011, kterou
pořádají společně městské části Praha 14
a Dolní Počernice. Slavnost se koná
v sobotu 17. září. Programová část naší
MČ – Dětské odpoledne je situováno
v zahradě zámečku v Hostavicích, kde se
od 14 hodin v pořadu „V pohybu je krása“
představí Aerobic club ZŠ Chvaletická,
Aerobic FIT STUDIO D a HANNY

4. 9. (neděle)
KAMARÁDI BY SI MĚLI POMÁHAT

– Pohádka pro menší děti. Hanička
a Honzík už vědí, že není dobré býti sám.
Hraje divadélko Paleček. Kč 50/40 rodinné 140. Od 15 hod.
10. 9. (sobota)
TANEČNÍ ODPOLEDNE

– Přijďte si zatancovat a zazpívat na nestárnoucí melodie. Kč 60/30. Od 14 hod.
11. 9. (neděle)
DUHOVÉ BUBLINY II.

– Křehká, a přitom velkolepá pantomimická show Václava Strassera, předního českého bublináře. Možná ho znáte z filmu
„Kamenný most“ a „Příběhy obyčejného

ZÁVODY NA IN-LINE BRUSLÍCH

Součástí tradičního silničního běžeckého
závodu Běchovice-Praha bude v neděli 25.
září 8. ročník jízdy na kolečkových bruslích při vyloučení veřejného provozu.
Závod pořádá TJ Sokol Běchovice za podpory ZŠ Běchovice, MČ Praha l4 a MÚ
Běchovice. Hromadný start bude v 10.30
hodin na l3. kilometru silnice Českobrodská v Běchovicích, cíl v Kyjích u parku
v Jiráskově čtvrti. Délka trati je 5 km.
Účastnit se mohou dospělí a mládež bez
rozdílu věku a pohlaví. U dětí do věku l0
let je při jízdě doprovod rodičů nutný!
Všichni účastníci musí mít přilbu! Jízda
nebude rozdělena na kategorie. Zápis 25.
9. ve startovní kanceláři v ZŠ Běchovicích
od 8 do 10.15 hodin, kde každý vyplní
přihlášku a získá startovní číslo. Startovné
je 50 Kč (s výjimkou dětí do l8 let). Pět
minut před startem bude odjíždět ze startu
dodávka, do které si mohou závodníci
odložit věci, které jim budou odvezeny do
cíle a tam uloženy k vyzvednutí. Doporu-

šílenství“. Magické bubliny na všechny
způsoby. Malé, velké, hranaté… a něco
navíc. Nenechte si ujít. Kč 50/40 rodinné
140. Od 15 hod.
16. 9. (pátek)
ZDENĚK BÍNA A JAN URBANEC

– Již podruhé se našemu publiku představí
Zdeněk Bína a Jan Urbanec v akustickém
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tů, Rose Mary. A to vše v originálních
kostýmech. Kč 150/75. Od 19 hod.
25. 9. (neděle)
O KRTEČKOVI A MYŠCE

projektu. Uslyšíte hudební vlivy world
music, groove, jazz a mnoho dalších. Po
velmi úspěšném prvním koncertu přidáváme další! Kč 150/75. Od 19.30 hod.

– dětem důvěrně známá postavička ožívá
na jevišti a prožívá se svou kamarádkou
myškou nejedno dobrodružství. Písničky
Leoše Kuby zaujmou dětského diváka a na
závěr si mohou děti i dospělí společně
s Krtečkem zazpívat své oblíbené písničky.
Divadlo Genus. Kč 50/40 rodinné 140.
Od 15 hod.

18. 9. (neděle)
PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA

TIP NA MĚSÍC ŘÍJEN

– dětská činoherní pohádka pro nejmenší.
„Nebudu se učit, nevezmu si pláštíček
a koukejte mě všichni poslouchat!“ – tak
takovéhle řeči musejí od princezny Magdalenky poslouchat v celém království. Až
na pohádkového dědečka, který odčaroval
princeznu ze zámku daleko pryč, až
k pasáčkovi Vojtovi. Naštěstí Vojta má
s Magdalenkou, která nic neumí, trpělivost. Možná, že se mu ji přeci jen podaří
změnit. Divadélko KOS. Kč 50/40 rodinné 140. Od 15 hod.

8. 10. (sobota)
TANEČNÍ ODPOLEDNE

19. 9. (pondělí)
BESEDY O HISTORII

(dospělí): tel.: 602 277 019.

– bájeslovné počátky našich dějin. Byl Říp
opravdu vyvolenou horou praotce Čecha?
Kdo byl ve skutečnosti praotec Čech?

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

– Přijďte si zatancovat a zazpívat na nestárnoucí melodie v podání živé kapely. Kč
60/30. Od 14 hod.
V průběhu měsíce září se můžete
přihlásit na kurzy konané v kulturním
domě:
KRESBA A MALBA

vují k duetu klip a poté bude následovat
koncertní turné, kde jako hosté vystoupí
již zmiňované dámy. Turné bude dovršeno v Praze ve vánočních dnech. Na podzim vychází kniha „OD BANÁNU K CELEBRITÁM“ s bonusovým CD, které je
umístěno v titulu této knížky. Dozvíte se
o Hynkových snech, práci na divadelních
prknech, před kamerou a na koncertních
pódiích.
Je zde mnoho zajímavých Hynkových postřehů a zkušeností ze světa showbyznysu,
o jeho letitém přátelství s Evou Pilarovou
a dalšími osobnostmi naší kulturní scény.
Více ale neprozradíme, nechte se překvapit
touto zajímavou knížkou a CD.
CŽ

Pozvánka do Chvalského
zámku

(7–99 let): tel.: 605 042 188.

ARABELA

GRAFOLOGIE

– výstava kostýmů a rekvizit z pohádkových seriálů ČT – 1. 9.–28.10.

TANEČNÍ KURZY:

Chvalská triáda – koncerty na zámeckém
nádvoří:
XAVIER BAUMAXA

7. 9. v 19.30 hod.
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC

13. 9. v 19.30 hod.
JOŽKA ŠMUKAŘ A CIMBÁLOVÁ MUZIKA

18. 9. v 17 hod.
Předprodej: každé pracovní úterý od 14
do 18 hod. v kulturním domě Kyje,
Šimanovská 47.
Rezervace vstupenek:

O dějinách trochu jinak s PhDr. Jiřím
Sommerem, CSc. Kč 45. Od 18.30 hod.

e-mail: info@kvizpraha14.cz,
tel. 266 712 465, 266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz

23. 9. (pátek)
SVĚTEM OPERY, OPERETY A MUZIKÁLŮ

– v podání hudebního seskupení ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SALÓNNÍ ORCHESTR. V koncertu zazní díla z oper
Tannhäuser, Trubadúr, Aida, Causy. Dále
operet Cikánský baron, Veselá vdova,
Hraběnka Marica, Čardášová princezna
a muzikálů My Fair Lady, Loď komedian-
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ZPĚVÁK HYNEK TOMM
„OD BANÁNU K CELEBRITÁM“

O těchto prázdninách Hynek nezahálel
a nazpíval ve studiu tři zajímavé duety, a to
s Kateřinou Brožovou, Valérií Zawadskou
a Evou Pilarovou. S K. Brožovou připra-

Chvalský zámek, Praha 9, Horní Počernice – Na Chvalské tvrzi 857
vstupenky v předprodeji na Chvalském
zámku, nebo rezervace na tel.: 281 860 130

Pozvánka na veselici
Občanské sdružení Hloubětín zve všechny zájemce na tradiční Václavskou veselici, která se uskuteční už v pátek 23. září
od 18 hodin v Čínské restauraci (pavilon
Havana). Přijďte se pobavit, přijďte si
zazpívat i zatancovat, hrát budou přátelé.
Dobrovolný příspěvek na režii a do tomboly bude samozřejmě vítán.
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Komunitní centrum
Hloubětín – prvotní
archeologický průzkum
V minulém čísle jsme vás informovali
o archeologickém průzkumu na místě budoucího komunitního centra v Hloubětíně. Věnovali jsme se také historii této lokality a to zejména v souvislosti s jednou
z nejvýznamnějších osobností českých dějin – svatou Anežkou Českou. Dnes se vrá-

tíme pouze k archeologickému průzkumu,
z něhož máme některé dílčí poznatky. Další zajímavé informace o Anežce České přineseme v říjnovém vydání Listů Prahy 14.
Základní archeologický průzkum proběhl
v období 16.–27. 5. 2011. Zpráva tohoto
výzkumu hovoří o nálezech keramického

materiálu z období raného středověku
(11. a 12. století). Bylo provedeno celkem
osm geologických sond, z nichž v pěti byly
zachyceny archeologické nálezy. Dále zde
byla objevena asi 40 cm široká „životní
vrstva“, ve které se objevují artefakty hloubených objektů a stopy odpadu z období
středověku. To potvrzuje ve své zprávě i ředitel ArcheoPro pan PhDr. Bureš. Citujeme: „V současné době je možné konstatovat,
že identifikované objekty mají sídlištní povahu“. Je však předčasné hovořit o jakýkoliv
závěrech ještě před tím, než se odkryje
30cm skrývka a důkladně se prozkoumá
výše uvedená 40 cm široká životní vrstva.
Druhá – výzkumná část bude zahájena
v nejbližších dnech odstraněním skrývky
do hloubky cca 30 cm. Tím se odhalí již
výše uvedená „životní vrstva“, která bude
předmětem výzkumu. Tento výzkum bude trvat asi jeden měsíc. Po ukončení druhé
fáze bude společností, provádějící výzkum
vytvořena závěrečná zpráva a předána
městské části. Po těchto krocích, které jsou
plánovány do 30. 11. 2011, bude moci
radnice přistoupit k dalším krokům, které
povedou k realizaci stavby komunitního
centra Hloubětín.
KS OKO
zdroje: ArcheoPro, o.p.s.,

Konkurz na herce
KVIZ Praha 14 zve všechny zájemce
o hraní divadla na konkurz, který se
koná 15. září 2011 (čtvrtek) v kulturním domě Kyje (Šimanovská 47, 198
00 Praha 9) od 12 do 18 hodin. Z vybraných zájemců bude vytvořena amatérská divadelní skupina, která pod
vedením známého herce nastuduje
původní komedii.
Věk od 18 let, nadšení pro divadlo
předpokládáno, zkušenosti mohou být
výhodou, ale nejsou podmínkou. Tou
je především vážný zájem a vnímání
divadla srdcem.
Bližší informace na
www.kvizpraha14.cz
nebo na tel. 606 360 828
Přihlášky nebo dotazy můžete zasílat
na divadlo.produkce@seznam.cz
(Emza Production)

Představujeme farmářské
trhy Rajská zahrada
Hlavním záměrem všech farmářských trhů je
obnovení tradice zemědělských tržišť a zároveň
podpora českých zemědělců a chovatelů, nicméně připravované farmářské trhy na Praze 14 si
za svůj cíl kladou mnohem víc…
Naše městská část je velmi nesourodý celek, který se historicky
vyvíjel do dnešní podoby a jistě není pochyb o tom, že se vyvíjí
i nadále a to nejen urbanisticky. Jsme zkrátka městská část, ve které
se i přes své problémy a úskalí, rodí jakýsi prvek, který nás spojuje,
jakýsi pocit sounáležitosti. Naše sídliště už dávno nejsou pouze
anonymním místem „k přespání“, lidé se začínají zdravit na ulicích, naše děti si hrají s dětmi od sousedů, začínáme se zajímat
o dění na radnici a především se začínáme zajímat o věci okolo nás.
Snad mi dáte za pravdu, že něco takového si ze strany vedení radnice zaslouží plnou podporu. A jak lépe podpořit fungování komunity než rozšiřováním volnočasových aktivit a služeb?! Mezi širokým výčtem aktivit, které zásadně ovlivňují sounáležitost komunity,
hrají nenápadnou avšak nemalou roli právě farmářské trhy.
Na realizaci farmářských trhů se nám podařilo získat finanční podporu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí. Díky této podpoře rozpočet městské části téměř nezaznamená změn. Nedojde tedy k omezení žádné jiné aktivity, které připravujeme, naopak věřím, že realizace projektu bude příjemným
zpestřením a obohacením života na městské části a že farmářské
trhy na Praze 14 naleznou své příznivce v mnohých z nás.
Nezapomeňte se tedy přijít podívat ve středu 7. 9. od 10 do 18.30
hod. před stanici metra Rajská zahrada. Srdečně vás zvu!
Soňa Tománková, zástupkyně starosty

Zveme vás na pilotní

FARMÁŘSKÉ TRHY
na Rajské zahradě
7. 9. 2011

od 10 do 18.30 hod.
před stanicí metra Rajská zahrada

Projekt Farmářské trhy na Praze 14 je financovaný
z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Veškeré informace
k trhům budou umístěny
na webu MČ
www.praha14.cz
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neziskovky a občanská sdružení

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

ZÁPISY NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY:
MATEŘSKÉ CENTRUM – Aktivity pro
rodiče s malými dětmi (zdravými i se
zdrav. postižením)
HERNA S PROGRAMEM – Dopoledne
s volnou hrou a programem – pondělí,
úterý 8.30–11.30 hod.
HERNA PRO DĚTI S RODIČI – Setkávání a pobyt rodin s dětmi v herně, bez řízeného programu; pondělí, čtvrtek 14–17
hod., pátek 8.30 –11.30 a 13–15.30 hod.
ŠKOLIČKA MOTÝLEK – pro děti od 3
let, program jako v MŠ; středa
KERAMICKÁ DÍLNA – pro rodiče s dětmi od 3 let; pondělí 16–17 hod.
LOGOPEDIE a PORADENSTVÍ – diagnostika a náprava řečových vad, poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání; nácvik
komunikačních dovedností, úterý a čtvrtek od 14 hod.
ANGLIČTINA PRO RODIČE – kurz
pro mírně pokročilé, středa 16.30–18 hod.
DALŠÍ AKTIVITY MC – výlety, vzdělávací akce. Více na www.motylek.org
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Soc. služba poskytovaná dětem se zdrav.
post. od 2 do 18 let.
CANISTERAPIE – individuálně dle domluvy po dobu 30 min. v úterý 14.30–17 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA – tvoření s arteterapeutickými prvky; pondělí 14.30–15.30
LOGOPEDIE – individuálně dle domluvy v úterý a ve čtvrtek odpoledne
MUZIKOTERAPIE – čas dle domluvy
s terapeutem
DRAMATERAPIE – skupinová aktivita
– čtvrtek 14–16 hod.
PLAVÁNÍ – výuka základů plavání, rozvoj
motoriky, pondělí 16–17 hod.
ÚTERNÍ KLUB S VÝTVARNÝMI ČINNOSTMI – skupinová aktivita se společným i individuálním programem, 13–17
hod.
STŘEDEČNÍ KLUB SE CVIČENÍM –
skupinová aktivita 13.30–17 hod.
VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI – čas dle domluvy
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
Běžný provoz:
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Pondělí a středa 16–20 hod. pro náctileté
13–18 let.
Úterý a pátek 14–17.30 pro děti 6–12 let.
Čtvrtek 14–17.30 pro děti a náctileté
6–18 let.
Zářijové akce klubu Pacific:
Čtvrtek 8. 9. 15 hod. – „Znáš svůj klub?“
– pro nově příchozí i ostřílené klubáky –
Čtvrtek 15. 9. 14 hod. – „Vítáme září“ –
párty u příležitosti začátku nového školního roku, podle počasí na zahradě nebo
v klubu. Přijď i ty, čeká nás hudba, hry
a samozřejmě něco dobrého.
Úterý 20. 9. 14.30 – „Vyzdob si svůj
klub“ – výroba plakátů, obrázků, koláží.
Čtvrtek 22. 9. 15.30 – „Filmový klub“ –
kino Pacific uvádí film podle vašeho
i našeho přání
Pátek 23. 9. 14.30 „Vaření se Simčou“
Čtvrtek 29. 9. 14.30 – „Pacifický trojboj“ –
turnájek ve fotbálku, ping-pongu a šipkách
Sobota 1. 10. 15 hod. – „H2O mjůzik
párty“ – pro malé i velké super zábavná
hudební party v KD Kyje, bližší info v klubu a na www.motylek.org

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

Začínáme v pondělí 5. září.
ŠKOLIČKA POHÁDKA
Není pro vás místo v klasické MŠ? Je vaše
dítě ve velkém kolektivu opakovaně nemocné?
Chcete, aby si vaše dítě snáze zvyklo na
pobyt v kolektivu dětí?
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ: DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA V POHÁDCE
Zkušená lektorka vede malou skupinku
dětí. Docházku si libovolně zvolíte: 1–5
dní v týdnu.
Podrobné informace najdete na našem
webu. Cena za jedno dopoledne 140–
180 Kč. Máme ještě několik volných míst
od září 2011.
Chystané odpolední kroužky od září:
Jóga pro děti, Dramaťáček, Výtvarné hrátky, Taneční a pohybová výchova. Kroužky
začínají od pondělka 12. září. Zápis do
odpoledních kroužků proběhne v týdnu
od 5. do 9. září vždy 15–17 hod. v prostorách Pohádky.

Zajíček
na koni
O.s. Zajíček na koni zve všechny děti
a rodiče na víkend v sedle: 17.9.–18.9.
do Bučovic u Votice. Je možné přijet
i jen na jeden den. Ježdění na konících,
vyrábění a malování, hry... Na akci je
nutné se přihlásit u Mgr. Markéty Šulcové: 731 009 645 nebo na emailu:
m.sulcova@zajiceknakoni.cz.
Více informací o našem sdružení a této
akci: www.zajiceknakoni.cz
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
začínáme cvičit v úterý 6. 9.
Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky
Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže).
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní
tanec. Více informací najdete na našich
webových stránkách.
V případě zájmu o naše aktivity prosím
kontaktujte:
Jitku Šindelářovou, tel. 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

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

Obvyklý pravidelný program heren začne
7. 9. HERNY budou opět probíhat 3x
týdně (pondělí, středa a pátek 9–12 hod.).
V době heren budou zařazeny programy
zaměřené na rytmus a hudbu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, výtvarnou činnost,
rozvoj pohybových aktivit a stimulaci
řeči. Nově se můžete těšit na PESTRÉ
ČTVRTKY (od října).
Poslední volná místa v programech Šikulka, Montessori klub, Program pro rodiče
s kojenci a batolaty) – přihlášení nutné!
MONTESSORI KLUB od 15. 9. nově ve
čtvrtek 8.45–9.45 hod.
ŠKOLIČKA ŠIKULKA pro děti od 3 let
bez rodičů od 6. 9. v úterý 8.15–12.15 hod.
Program pro rodiče s kojenci a batolaty –
POHYBOVÉ HRY (vždy v pondělí od
12. 9.) kojenci 3–7 měs. 13.30–13.50,
kojenci 7–14 měs. 14–14.30 a batolátka
14.45–15.30.
Odborné programy:
14. 9. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15
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21. 9. Seminář pro rodiče na téma Formace charakteru a vrozený temperament 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:
HERNA S PEDIKÚROU–19. 9. – na
pedikúru je třeba se objednat.
HOLČIČÍ TRIČKOVÁNÍ (razítka a fólie na textil) – tvůrčí dílna – pondělí 19. 9.
16–17.30 hod. S sebou 1–2 trička světlejší
barvy. Vstup 50 Kč + cca 45 Kč za 1 triko.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

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

Čtvrtek 8. 9. Den otevřených dveří v JAHODĚ s doprovodným programem.
Nabídka nových kurzů a kroužků pro děti
a dospělé (Baletky, tanečky, hravá angličtina, večerní kurz kreslení, angličtina
dospělí, tvořivé dílny).
Nízkoprahový klub Jahoda: pondělí, úterý
a čtvrtek 15–19 hod.
Nízkoprahový klub Džagoda: pondělí,
úterý a čtvrtek 15–20 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 kontaktní pracovníci Honza, Martina,
Martin (777 747 067).
Od září zprovozněno zázemí buňky (ul.
Kučerova/Mansfeldova). Provozní doba
bude upřesněna. Více informací na webových stránkách.
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let, pondělí, úterý
a čtvrtek 8–12 hod. Školné: 250 Kč za
dopoledne pro jedno dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Možnost nákupu zvýhodněných permanentek. Info a rezervace: Kateřina Cibulcová, tel. 721 601 333.
Klub – herna s programem, středa a pátek
9–11 hod., úterý 15–17 hod., vstupné
40 Kč. 14. 9. Večerní tvořivá dílna pro
rodiče: Decoupage.
18. 9. Nedělní rodinné dopoledne: dětský
filmový klub, výtvarná dílna.
22. 9. JOB Klub: životopis, pohovor.
S Jahůdkou do knihovny, středa 14.9. 9–
10.30 hod.

Pyžámková noc 30. 9.–1. 10., 8–10 hod.
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 28. 9.
Informace o aktuálním dění v JAHODĚ:
www.jahodaweb.cz.

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

PASTELKA – Školka s prvky Montessori
(pro děti 2,5–6 let) otevřena denně od
7.30 do 16 hod. Školka poskytuje celodenní péči pro předškoláky včetně stravováni.
Děti pracují s Motessori materiálem, učí se
anglicky, věnují se vytvarné a kreativní činnosti, hudební výchově, atd. Veškeré informace a přihlášky na www.mcpastelka.cz.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY od září 2011:
Pondělí 16–17 hod. angličtina s prvky
Montessori (3–6 let),
Úterý 16–17 hod. Montessori dílna (dítě
2–4 roky + rodič),
Středa 16–16.40 hod. angličtina pro batolata (dítě 1–3 roky + rodič),
Středa 16.45–17.45 Montessori pracovna
(3–6 let),
Čtvrtek 16–17 hod. pohybové hry (3–6
let). Přihlášky na www.mcpastelka.cz.

Centrum Slunečnice
Mansfeldova 801/4, P – 9
centrum.slunecnice@cb.cz
www.centrum-slunecnice.wz.cz

Poskytuje tři sociální služby pro dospělé
osoby s tělesným postižením (v případné
kombinaci s dalším postižením). Přesné
informace najdete na našem webu, anebo
se můžete zeptat na uvedených kontaktech
(telefonicky nejlépe mezi 14–16 hodinou).
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
– pro stávající klienty začíná poprázdninový provoz 5. 9. ve stejném režimu: po – čt
skupinové programy (pohybové, výtvarné
a literární cvičení); pá – individuální programy (práce na PC a Počítání a finance).
Jedno volné místo máme pro dívku –
přednostně z Prahy 14. Od října připravujeme odpolední volnočasové činnosti pro
osoby s postižením.
Kontakt: e-mail výše, anebo telefon
777 219 162; 222 957 248
TRÉNINKOVÝ BYT
– po měsíční prázdninové přestávce nastupují klienti také 5. 9. Kdo přemýšlí o sa-

mostatném bydlení bez rodičů a chce si
zkusit, co to obnáší, může se přihlásit do
tréninkového programu. Možné je i dojednání zkušebního pobytu. Volná místa
budeme obsazovat v listopadu – prosinci
pro jednu dívku/ženu a dva muže.
Kontakt: e-mail výše, anebo telefon
777 219 162; 776 497 212
OSOBNÍ ASISTENCE
- zajišťujeme doprovody a pomoc v domácím prostředí, od října i na volnočasových
aktivitách centra denních služeb. Volná
kapacita je po domluvě – přednostně pro
občany Prahy 14
Kontakt: e-mail výše, anebo telefon
222 957 248; 775 721 074

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 (Pražský Tyrannus Hall, Stoliňská 2502/41B, v areálu CB
Chvaly)
Více na www.royalrangers.cz (od 13. 9.)
ENGLISH CLUB pro TEENAGERY
(13–19 let)
středa 16.30–18 hod. v Heřmánku (Vybíralova 969). Konverzační Angličtina vedená Američany (od 21. 9.)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY v Galerii 14
vždy v neděli od 10hod.

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

Po létě stráveném na pobytových táborech
v přírodě, ale i na těch příměstských v okolí Prahy přináší Dům dětí a mládeže opět
spoustu nových i tradičních kroužků a zajímavých akcí. Vybrat si ze široké nabídky
aktivit pro děti, mládež i dospělé můžete
na Dni otevřených dětí, který se uskuteční
v DDM Praha 9 na Černém Mostě i Proseku ve dnech 5. a 6. září od 15 do 18.30
hodin. K dispozici vám budou pedagogové
DDM, kteří rádi zodpoví vaše dotazy,
podělí se o své zkušenosti a poskytnou vám
cenné rady.
V novém školním roce jsou pro vás a vaše
děti připraveny kroužky, které již dobře
znáte, například keramika pro různé věkové kategorie, ale také pro rodiče s dětmi,
hra na flétnu či kytaru, výuka angličtiny,
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neziskovky a občanská sdružení
rock and rollu, orientálního tance, několik
kroužků „Mix dance“, volejbalu a mnoho
dalších. Kromě toho si však můžete vybrat
také z široké nabídky novinek. Sportovci
se mohou těšit na kondiční cvičení, florbal
a jiné sportovní hry. Milovníci tance se
letos budou moci vyřádit v mnoha stylech.
Novinkou bude například hip hop a street
dance. Pro ženy toužící po krásném těle je
nově připraven pilates. Umělecky zaměřené děti mohou svůj talent rozvíjet v několika výtvarných kroužcích, Dramaťáčku,
při tvorbě ozdob z šité krajky a pod. Nesmíme zapomenout ani na počítačové
experty – ti mohou letos tvořit webové
stránky, naučit se, jak programovat nebo
dokonce tvořit počítačové hry. A co teprve
kroužek Udělej si film? Nabídka je opravdu široká, tak to přijďte vyzkoušet a uvidíte.
První akce, na kterou vás DDM zve
v tomto školním roce, se jmenuje Cesta
začarovaným lesem a uskuteční se 25. září
od 15 do 18 hodin. Nabízí možnost strávit
pohodové rodinné odpoledne příjemnou
procházkou údolím Hostavického potoka.
Na účastníky čeká po splnění úkolů na trati pamětní list a malá odměna.

Přijďte na „H2O mjůzik párty“
V sobotu 1. října od 15 hodin proběhne v prostorách kulturního domu Kyje nový
projekt neziskových organizací Prahy 14, nazvaný „H2O mjůzik párty“. Na této akci
se podílí tyto čtyři organizace: Farní charita Kyje – Černý Most, Neposeda, Jahoda
a KC Motýlek. Akce je určena především rodinám s dětmi, ale i -náctiletým návštěvníkům. Od 15 do 18 hodin bude program zaměřen na děti a jejich rodinné příslušníky, připraveny budou zábavné hry, karaoke, spousta hudby i malování na obličej.
Po 18. hodině dostanou prostor teenageři, kterým se o zábavu postará skvělý
DJ. Dojde také na ukázky streetdance a zájemci se mohou do programu zapojit prostřednictvím tanečních ukázek, či karaoke. Pro malé i velké bude připraven nealko
bar, jehož zřízení umožní díky své sponzorské podpoře společnost Pepsi. Přijďte se
i vy v sobotu 1. října přesvědčit, že na Praze 14 to žije!

HUMMER Camp 2011
V areálu Tvrze HUMMER v Horních
Počernicích se konal v měsíci srpnu již
druhý ročník příměstského tábora HUMMER Camp. Tento projekt realizovaný
občanským sdružením „Podpora a šance
pro všechny“ letos poprvé podpořila
i Městská část Praha 14. „Velmi rádi jsme
přijali nabídku partnerství“, říká Lucie
Svobodová, místostarostka městské části
a pokračuje: „Takové projekty jako je tento
považujeme za velmi přínosné a je potřeba
k nim přistupovat otevřeně a podporovat je.“

vednosti. Zažily si práci v týmu, možnosti
kompromisů, empatie, etiky a potvrdily si
obecné normy slušného chování.
Důležitou součástí celého tábora byla spolupráce s Městskou policií formou ukázek
jejich práce, zásahových výjezdů a přímé
zapojení dětí do jednotlivých činností.
Děti se setkaly se zvířaty, která při své práci
využívají právě pracovníci policie.
Aby i rodiče měli možnost nahlédnout do
časů dávno minulých, byla část programu
vždy zaměřena na přípravu divadelního
představení, zasazeného do období středověku. Pro děti byly připraveny dobové

Tábor byl zaměřen na děti a mládež školního věku 7–15let. Celý program se odehrával na přírodní scéně Tvrze Hummer,
kde měly děti možnost poznání přírody
jako dobré a smysluplné alternativy pro
trávení volného času. Pod dohledem skutečných šermířů si prohlédly středověké
zbraně, seznámily se se spoustou zajímavých historických skutečností a na vlastní
kůži si vyzkoušely také šerm či ruční do-

rekvizity a kostýmy, ve kterých secvičily
divadelní vystoupení, se kterým na závěr
tábora vystoupily. Tábora se účastnilo celkem 70 dětí, z toho více jak polovina z dětských domovů. „Chtěla bych organizátorům poděkovat za to, že městská část mohla
využít kapacit tohoto tábora a zpestřit prázdniny několika dětem ze sociálně slabších
rodin“, řekla závěrem místostarostka Lucie
Svobodová.
KS OKO

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

Kurzy českého jazyka od 1. 8. 2011 opět
otevřené
pondělí a středa 17.30–19 hod. (pokročilí)
úterý a čtvrtek 16–17.30 hod. a 17.40–
19.10 hod.
Příprava na zkoušku A1 (případně další
skupiny). Dotovaná cena 1400 Kč/semestr
= 35 Kč/2 vyuč. hodiny! Není třeba se předem registrovat, stačí pouze přijít!
Job poradna – zdarma, každé úterý 16–18
hod.
Od 19. září PC kurzy–10 týdnů, každé
pondělí od 18 do 20 hod. – náplň dle
potřeb klientů, kurzy jsou zcela zdarma!
Aktivity jsou určené CIZINCŮM Z TŘETÍCH ZEMÍ.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí.
Dále zveme na: Kurzy první pomoci,
„H2O Mjůzik Párty“, benefiční koncert…
Více info na kontaktech v záhlaví.
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Letní tábor
kyjských skautů
Letošní tábor našeho 65. chlapeckého
a dívčího oddílu z Kyjí byl velmi výjimečný. Jednalo se o jubilejní 20. tábor. Tradičně se konal v Jívce, kousek od Adršpašsko-teplických skal. Jako každý rok se
musel nejdříve celý tábor postavit na
prázdné louce uprostřed lesů. Proto již ve
středu před táborem vyrazil náklaďák s veškerým vybavením a partou stavěčů na místo. Tato parta se skládala ze současných
a bývalých členů našeho střediska spolu
s obětavými tatínky našich dětí. Vše proběhlo podle plánu a tak v sobotu 2. 7.
mohly přijet děti a zbytek vedoucích. Tím
oficiálně náš tábor začal. Počasí celkem

přálo a podařilo se nám uskutečnit všechny
plánované výlety. Navštívili jsme Adršpach
i Hronov, kde jsme byli na pouti, chlapci
měli výlet na dělostřeleckou tvrz Stachelberg, děvčata byla v Babiččině údolí.
Samozřejmě jsme podnikli spoustu výletů
v blízkém okolí tábora, včetně přespání
pod širákem. Jako každý rok jsme pořádali
den oslav, kdy oslavujeme svátky a narozeniny všech táborníku, kteří je mají během
tábora. Pokud jsme nebyli na výletech,
hráli jsme mnoho her, včetně celotáborové. Jelikož to byl tábor jubilejní, název
celotáborové hry byl: „Po stopách 20 táborů“. Jednotlivé etapy byly vybrány podle
nejúspěšnějších částí minulých táborových
her. A tak například děti jedly rýži vlastnoručně vyrobenými hůlkami, stavěli přístřešky pro přespání, jezdily na lodičkách

Tentokrát jsme byly loupežnice!
Letošní skautský tábor v Trkově se nám
opětovně vydařil, i když na začátku bylo
počasí hodně proti nám – vydatně celé dny
pršelo a občas přišly i bouřky. Táborová
hra a program byl loupežnický – podle
stejnojmenné knihy od Astrid Lindgrenové „Ronja – dcera loupežníka“, ze které si
během tábora čteme. Jsme rozdělené do tří
tlup: Zubejdy (oranžová), Větrnice (zelená) a Hejhuly (fialová). V barvě své tlupy
máme nabatikovaná trička se znakem loupežníka. Při slavnostních chvílích nosíme
vyrobené loupežnické kostýmy z pytlů
a papírové čapky. Za jednotlivé etapy získávají týmy do svých obálek rozstříhané
dílečky z mapy okolí podle které pak nakonec naleznou své poklady. Každá loupežnice sbírá do svého vyrobeného měšce
stříbrňáky a zlaťáky, vyrobené ze zátek od
piv, jenž se proměňují za zlaté cihličky. Ale
pozor na Sarku Farku – nejstrašlivějšího
loupežníka všech dob – ten se specializuje
na kradení neukrytých měšců!!! Během
tábora nám u nástěnek vyrostl Mattisův
a Borkův hrad spolu s Vlčí soutěskou,
Ronjinou tůňkou a třemi maketami loupežníků. Každá loupežnice ráda zpívá a tak
nechybí oblíbené loupežnické písničky
z Lotranda a Zubejdy – při budíčku, při
večerce a na svolávání na etapu.
V Mattisově lese jsme potkaly nejednu lesní bytost – bludičky, skřítky Čumbrky,
skřítky Šedivíky a také Divé Větrnice. Ale
nebojte se ani ostatní táborový program
nechyběl. Klasika = rozcvičky, služba v kuchyni, noční hlídky, slavnostní ohně + slibový, sběr lesních plodů, různé hry a soutěže, plnění cestiček + malých orlích per,

na rychlost, závodily poslepu s kárkou
a podobně. Jediné čeho jsme litovali, byla
skutečnost, že tábor je pouze 14 dní, po
kterých se budeme muset všichni vrátit
zpět do Prahy. Všemi byl hodnocen jako
velmi podařený, a proto se již všichni těšíme na ten příští, jedenadvacátý.
Petr Lukeš a Kristýna Karpíšková

psaní deníků, koupání v rybníku, vodní
klouzačka, jízda na člunu, vaření na ohni,

vším Ladě s Rikitanem za jejich starost
a péči o bezproblémový chod tábora. Loučíme se s vámi naším táborovým pokřikem:

zpěv s kytarou apod. Z výrobků: sádrové
masky, výrobky z čajových sáčků, quiling
– aneb obrázky z barevných proužků, svíčky ve skleničkách, náramky přátelství z korálků apod. Také jsme si udělaly tři celodenní výlety – do Petrovic na rozhlednu
Kuníček, pěšky na zříceninu hradu Zvěřinec a do Prčic. Také jsme se podívali po
okolí, do Boru za zvířátky a do sousedního
tábora v Rovině. Díky všem rodičům, kteří
nám pomohli se stavbou tábora a přede-

My jsme zdatné tábornice – hrajem si na
loupežnice.
V měšci máme svoje prachy – klepeme se
o ně strachy.
Sarka Farka chodí kolem – maskuje se
skautským krojem.
Před táborem známe slova – hurá všichni
do Trkova!!!
vedoucí oddílu Amazonek – Rusalka
Více se dozvíte na
www.skautkyamazonky.blog.cz
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nábídka volnočasových aktivit

Pražská sportovní
a jazyková škola
Nabízí v roce 2011/12 tyto jazykové a sportovní kurzy v

ZŠ Koloděje,
ZŠ Újezd nad Lesy,
TJ Sokol Dolní Počernice,
TJ Sokol Jahodnice
Angličtina pro dospělé
(různé úrovně)
Angličtina hrou
(děti od 3 let)
Angličtina pro děti
(1.,2., 3. třída)
Angličtina pro děti
(4.,5.,6. třída),
Angličtina pro maminky
Angličtina pro seniory
English Home
– výuka přímo u Vás doma, nebo v práci.
Kondiční cvičení pro ženy a dívky
Cvičení pro rodiče a děti
(1,5–3 roky)
Cvičení pro předškoláky
(3–6 let)
Aerobic pro děvčata
Sportovky pro školáky

Základní kynologická
organizace č. 390 Hloubětín
byla založena v listopadu 1982. V roce
1987 nám národní výbor Prahy 9 poskytl
nynější pozemek pod přemostěním Průmyslové blízko tratě na Kolín, ze kterého
jsme v průběhu let byli vyhoštěni a opět
nám byl pronajat a jsme na něm dodnes.
V roce 2008 jsme díky dotaci MČ Praha
14 uspořádali náš známý závod „O Hloubětínský talíř“. Pro nedostatek finančních
prostředků v něm bohužel nemůžeme každý rok pokračovat, ale přesto se účastníme
závodů v jiných ZKO. V minulém roce
jsme uspořádali zkoušky ZZO (zkouška
základní ovladatelnosti). Také jsme spolupracovali s dětským klubem Heřmánek
na Černém Mostě, kde jsme uskutečnili
o prázdninách dvě vystoupení pro děti.
Každý rok organizujeme několik výcvikových kurzů základní poslušnosti pro
zájemce z široké veřejnosti a samozřejmostí
této přípravy je i výcvik socializace psů ve
městě. Pro zájemce o vystavování nabízíme
kurzy základů předvádění psů ve výstavních kruzích. Naše výcvikové akce provádíme i o prázdninách, jak ve všední dny,
tak o víkendu. Pro náročné zájemce máme
připraven i individuální výcvik. Letos na

Bližší informace
u Mgr. Michaely Dvořákové
na tel. 776 555 760 nebo na
www.psjs.cz

Kurzy hry na klavír
a hrátky s angličtinou
pro děti
Učitelka hudby na mateřské dovolené
nabízí kroužky pro děti v Hloubětíně:
Hra na klavír (začátečníci a pokročilí)
Hrátky s angličtinou (písničky, říkánky,
básničky a hraní si v anglickém jazyce) –
vhodné pro malé děti a děti školního věku
Kroužky probíhají na adrese:
Poděbradská 71.
Kurzovné je 300 Kč za 60 minut včetně
výukových materiálů. Moderní výukové
metody a individuální přístup. Podrobnosti si domluvte na tel.:
720 219 760,
nebo mailem:
georgia76@centrum.cz
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jaře proběhly dva kurzy základní poslušnosti, které byly rozděleny na velká a malá
plemena. Na podzim opět pořádáme
zkoušky Kynologické jednoty Brno dle
ZOP (zkouška ovladatelnosti psa), ZPU 1
(zkouška pracovní upotřebitelnosti dle
1.stupně). Příští rok se budeme snažit
o zkoušku ZPU–S (zkouška pracovní upotřebitelnosti – speciál). S našimi členy pořádáme i vycházky a výlety po vlastech českých. Naše ZKO spolupracuje s některými
členy klubu Kavalír king charles španěl.
Zářijové setkání bude právě v Praze 14.
Naše ZO je sice malá, čítající 25 členů, ale
od založení vedeme kroniku, do které zapisujeme veškeré naše akce. Několik let již
máme stránky na internetu a teď nás můžete najít i na Facebooku. Do své činnosti
pro občany z Prahy 14, bychom rádi zapojili více mladých lidí, a svými aktivitami

bychom chtěli přispět k obohacení společenského života v této lokalitě. Myslíme si,
že větší vycvičeností psů se zlepší spolužití
majitelů psů a ostatních občanů.
Ilona Štekrtová
Kontakt: 607 693 506
www.zko-hloubetin.kx.cz
zko.hloubetin@seznam.cz
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Zahájení provozu
sdružení Čtrnáctka
Kučerova 14, Černý Most

Od pondělí 5. září zahájilo v prostorách
bývalé Občanské inspirace v Kučerově
ulici 14, provoz nové občanské sdružení
Čtrnáctka – centrum volného času!
Pro děti i jejich rodiče máme připravenu
nabídku bohatého programu. Od pondělí
12. září zahajujeme tyto kroužky:
tradiční keyboard, kroužek Pastelka se
Zuzkou a další výtvarné kroužky, kurzy
flétny, kytara k táboráku, šachový klub,
modelářský kroužek, sportovně turistický
klub Čtrnáctka pro děti i rodiče, pohybovky – tanečky, kurzy angličtiny.
Za tým lektorů se na vás bude těšit Kateřina Chvátalová, předsedkyně sdružení.
Podrobné informace na stránkách
www.centrum14.cz
nebo na tel: 724 767 622

MC Klubíčko
YMCA Praha
http://klubicko.bloguje.cz
Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha
se kromě nejmenších dětí s rodiči v některých aktivitách zaměřuje i na děti předškolního a školního věku.
Pro děti cca 3–10 let za přítomnosti rodičů
připravujeme opět od října RODINNOU
TVŮRČÍ DÍLNU, která bude probíhat
2. pondělí v měsíci od 16 do 18 hod.
a mnoho jednorázových akcí. Nejbližší,
HOLČIČÍ TRIČKOVÁNÍ, se koná 19.
září 16–17.30 hod.
Předškolní děti od 3 let bez rodičů můžete
přihlásit do dopolední ŠKOLIČKY ŠIKULKA (úterý 8–12 hod.).
Více se dozvíte na internetových stránkách
MC Klubíčko.
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TJ Slavoj Tesla Hloubětín
poskytujeme pravidelnou celoroční činnost dle oddílů dětem, mladým i dospělým:
Kopaná: p. Král, tel.: 604 320 227,
e-mail: fc-king@chello.cz
Tenis: p. Mamica, tel.: 603 434 947,
e-mail: mamica.j@volny.cz
Turistika: p. Čečrdle, tel.: 774 139 509,
e-mail: cecrdle@ranium.cz
Cykloturistika: p. Provazník,
tel.: 732 624 790,
Volejbal: p. Pražák, tel.: 281 913 647,
e-mail: dalprazak2006@volny.cz
Karate: p. Špirit, tel.: 728 413 371

FC KING
Společnost FC KING fotbalový oddíl se
zabývá celoročně organizováním sportovního a doprovodného kulturního programu pro děti od 5 do 18 let.
Organizujeme:
sportovní soutěže v různých věkových
kategoriích jak v týdnu, tak i o sobotách
a nedělích. Děti sdružené v FC KING se
zúčasnují celoroční fotbalové soutěže, organizované ČMFS a to ve všech věkových
kategoriích od 5 do 12 let. Jezdíme na několikadenní mezinárodní turnaje do Francie. Pořádáme zimní dlouhodobý halový
turnaj o pohár starosty a MČ Praha 14.
Tréninky probíhají ve dnech pondělí, středa, pátek 17–19 hod. při ZŠ Vybíralova.
Telefonický kontakt kdykoliv na čísle
604 320 227, 222 964 752 p. Král, e-mail:
fc.king@volny.cz, www: fcking.wz.cz.
Přijďte mezi nás.

Odpoledne s tenisem
Tenisová škola Tallent připravila pro
všechny holky a kluky bez rozdílu věku
ukázkové odpoledne v tenisovém centru
Černý Most. Přijďte se seznámit se základy
tenisu a alespoň na chvilku si vyzkoušet,
jaké to je být malou Kvitovou nebo Berdychem. Ukážeme vám, jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme vaše dotazy.
Přesvědčte se, že tenis je pro děti vhodná
mimoškolní sportovní aktivita. Jde o indi-

viduální sport, který učí děti vytrvalosti,
soustředěnosti a fair play. Zároveň podporuje jejich zdravý rozvoj a pohybové i psychické vlastnosti. V rámci doprovodné soutěže navíc děti získají věcné ceny a diplomy.
Tak přijďte strávit příjemné sportovní
odpoledne, a to ve čtvrtek 15. září od 18
hodin. Další informace o naší tenisové
škole naleznete na www.tallent.cz, nebo
nám můžete volat na čísla 224 815 871
a 603 527 172.

SK KAMIWAZA KARATE o.s.
www.kamiwaza.cz,
e-mail: kamiwaza@seznam.cz,
tel. 724 087 228, tělocvična
ZŠ Generála Janouška, Černý Most

Sportovní klub KAMIWAZA KARATE je
jeden z největších a nejdynamičtěji se rozvíjejících klubů karate nejen v Praze, ale
také v České republice. Sportovní klub již
tradičně působí na území Městské části
Praha 14, která je jeho mateřským a hlavním centrem. Sportovní klub během roku
pořádá, kromě samotných tréninků, různé
doprovodné akce republikového významu
v podobě seminářů, zkoušek, sportovních
soutěží, závodů a výletů. V Kamiwaza
karate je u mladších dětí dbáno na hravou
formu tréninků, kde se rozvíjí rychlost,
obratnost, vytrvalost a zlepšuje se celková
fyzická kondice dětí. U dorostu, juniorů
a dospělých je soustředěno úsilí nejen na
zlepšování fyzické zdatnosti, ale i technické
vyspělosti. Nábor nových členů probíhá
během celého měsíce září. První tréninky
si můžete vyzkoušet zcela nezávazně
a ZDARMA. Tréninky pro začátečníky
probíhají v tělocvičně ZŠ Gen. Janouška
v úterý a čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod.

35. skautský oddíl Práčata
Již mnoho let funguje v Hloubětíně chlapecký skautský oddíl Práčata. V oddílu se
kluci učí samostatnosti a odpovědnosti,
spolupráci s vrstevníky i mnoha praktickým dovednostem. Vedeme je k poctivos-

ti, přátelství, dobrým vztahům s kamarády
a dalším hodnotám vyjádřeným ve skautském zákonu a slibu. Velká část programu
probíhá v přírodě, kde si chlapci při hrách
zlepšují vytrvalost a fyzickou zdatnost.
Jak oddíl funguje? Náš oddíl je chlapecký,
členové jsou rozděleni do několika menších
skupin – družin, které mají samostatné
schůzky jednou týdně v klubovně. Schůzky
jsou oddělené pro mladší (2.–5. třída – vlčata) a starší (6.–8. třída – junáci). Dvakrát do
měsíce pořádáme o víkendech výlety, buď
jednodenní, nebo třídenní s přespáním
v chatě nebo pod stany. O letních prázdninách jezdíme na tábor. Termíny schůzek:
chlapci 2.–5. třída (vlčata) – úterý a čtvrtek
17–19 hodin (je možné si vybrat), chlapci
6.–8. třída (junáci) – středa 17–19 hodin
Zaujala vás naše nabídka? Prohlédněte si
webové stránky oddílu, kde najdete spoustu fotografií z naší činnosti a přiveďte svého syna na některou schůzku, nebo nejlépe
na zahajovací oddílovku ve středu 7. září
od 17 hodin v klubovně na hřišti TJ Slavoj
Hloubětín. Informace: www.pracata.cz,
tel. 724 353 850, 774 139 509

Skauti Ginkgo z Vysočan
Skauting – to je dobrá parta kamarádů,
příležitost smysluplně se bavit a získat
praktické dovednosti do života. Do oddílu
přijímáme kluky i holky od 5 do 11 let.
Přes týden se s nimi scházíme v klubovně,
na víkendy jezdíme do přírody a v létě na
tábor. Těšíme se i na vás a vaše děti! První
schůzka: 5. 9. 2011 v 16 hod. Scházíme se
každé pondělí od 16 do 18 hod. (schůzku
mají kluci i holky) v klubovně na Čihákově ulici 1791/20 v Praze 9. Další důležité
věci hledejte na našich internetových
stránkách: Předškoláci od 5 do 7 let (Mravenci) a holky od 7 do 11 let (světlušky):
www.svetlusky106.wz.cz
Kluci od 7 do 11 let (vlčata):
www.volny.cz/ginkgo106
Vedoucí předškoláků a světlušek:
Anna a Petr Nepilovi (776 382 131,
ginkgo.svetlusky@seznam.cz)
Vedoucí vlčat: Václav Dostál
(721 938 078, inkgo.vlcata@gmail.com)
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
53. středisko Praha,
106. oddíl vlčat a světlušek
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názory opozice
Regulační plán pro Prahu 14
Praha 14 oslaví v listopadu 17. narozeniny. Od svého vzniku, byť
administrativního, se úřad městské části soustředil, kromě konsolidace vlastní činnosti, především na výstavbu chybějící obslužné
a technické infrastruktury na postupně budovaném sídlišti Černý
Most II a také na údržbu a modernizaci infrastruktury v ostatních
čtvrtích. Bohužel se zapomnělo na urbanistickou koncepci. Ve
volebním programu si ODS vytyčila úkol, vytvořit odbor urbanistiky bez navýšení počtu pracovníků úřadu a s cílem vytvořit sourodé a příjemné město k bydlení.
Území naší městské části je ohraničené dopravním systémem
Prahy a tvoří ho ve své podstatě čtverec, jehož strany jsou kapacitní čtyřproudé komunikace, o kterých se dá říci, že nemají jen
celopražský význam, ale dokonce i význam celorepublikový. Mísí
se v něm obrovská sídlištní zástavba s rodinnými domy a zelenými, nezastavěnými, rozvojovými plochami. Má svoje významné
historické památky i malebná místa k odpočinku. Ale něco nemá.
Nemá srdce, nemá duši. Proč? Protože nám chybí to, co dělá
pěkné město příjemným prostorem pro život, chybí nám opravdová náměstí, chybí nám hlavní městská třída, chybí nám propojení do naší báječné zeleně, chybí nám promenády, cyklostezky,
chybí nám atrakce pro děti, chybí nám toho mnoho…. Důvodem
je absence urbanistického plánu, který by rozvíjel to dobré a potlačoval to špatné. Samozřejmě, že se nedá vše vyřešit za pár dní ani
za pár let. Město je organismus, který se vyvíjí desetiletí, staletí.
Všechna obdivovaná města měla vždy svůj urbanistický plán,
názor! Jen tak se dá zabránit realizaci izolovaných nesourodých
developerských projektů, kterým chybí městotvorné prvky. Pokud
nebudeme mít jasný a srozumitelný koncept rozvoje, budeme
pořád jen lkát nad tím, co nám chybí a co je špatně, a totéž
budou říkat naše děti, a pak jejich děti a tak dál. Musíme dát jednoznačná pravidla pro rozvoj městské části a tím i pro investory.
A to bez regulačního plánu nejde. Zastupitelé ODS budou proto
iniciovat vytvoření regulačního plánu, který stanoví jasná pravidla v koncepci rozvoje městské části. Musíme si ho udělat sami
a hned, dříve než bude pozdě.
MUDr. Kateřina Pavlíčková (ODS),

Pravidelná setkání se zastupiteli ODS
Vážením spoluobčané, s platností od 1. září 2011 se můžete každý
1. čtvrtek v měsíci od 19 hodin setkávat se zastupiteli ODS
v naší oblastní kanceláři na adrese Bratří Venclíků 1070/2. Přesto,
že nejsme součástí radniční koalice, pokusíme se vám pomoci
s řešením vašich problémů a námětů. Jiný termín setkání si můžete
sjednat prostřednictvím oblastní manažerky ODS Vilmy Roubíčkové na telefonním čísle 603 489 870, nebo na e-mailové adrese
os.praha14@ods.cz, na kterou nám můžete svoje témata zasílat
předem.
zastupitelé ODS

Pozvánka pro děti
V neděli 18. 9. od 15 hod. je na programu v kulturním domě
v Kyjích, Šimanovská 47, činoherní pohádka PRINCEZNA
JE HLOUPÁ MADLA. O tom, zda-li se podaří princeznu
Magdalenku změnit, se mohou vaše děti přesvědčit zdarma.
ODS v rámci programu „Léto ještě nekončí“ zakoupí vašim
dětem vstupenku na tuto pohádku Divadélka KOS. Přejeme
příjemnou zábavu.

14

Ohlédnutí za jednáním zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha 14 jednalo v červnu v tomto volebním období počtvrté, a tak pracovalo od začátku jako dobře
namazaný stroj. Jak je v poslední době zvykem, vzrušení zavládlo až při projednávání materiálu, který se týkal Komunitního
plánu Zdravé městské části Praha 14. Nad tímto materiálem se
rozběhla dlouhá rozprava, jistě také proto, že obsahoval podklady, které byly velmi, velmi nepřipravené. Nicméně i když
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní agendu
21 nebyla schopna zodpovědět fundovaně žádný z položených
dotazů a její odpovědi připomínaly spíše dosti nepřipraveného
žáka základní školy, návrh na zrušení Výboru a jeho transformace zpět na školskou komisi se zatím odkládá. Nejspíše ke
škodě věci, ale většina byla jiného názoru. V závěru jednání se
zastupitelé za Věci veřejné rozhodli podat interpelace na téma
likvidace starých garáží v ulici Za Rokytkou a sanace půdy tamtéž, koncepci bytové politiky, využití pozemků Broumarská sever
a jih, Doležalova ulice – chození přes trávník, jednosměrky
v Hloubětíně, pozemek v k.ú. Kyje, kde měl být autodrom,
nepovolené stavby v pronajatých zahrádkách, veřejné projednávání problematiky parku u zámečku v Hostavicích. Z odpovědí
vedení radnice k předneseným interpelacím vybíráme: Koncepce bytové politiky se zpracovává, bude připravena k projednání
v komisích Rady městské části v říjnu tohoto roku. Po uplynutí
čtvrtiny volebního období možná trochu pozdě, ale přece! Vzhledem k tomu, že mnoho nájemníků by rádo požádalo o možnost
koupě bytu do osobního vlastnictví, bude tato koncepce velmi očekávaná.Veřejné projednávání „Zámek a park v Hostavicích“ se
konalo v rámci dlouhodobého projektu vytvoření „Systému pro
komunikaci a zapojování veřejnosti“ (nepřipomíná Vám to ptydepe?), což v překladu znamená, že firma učí zástupce radnice,
jak hovořit s veřejností, a nechá si za to platit, a dokonce to
dotuje Ministerstvo životního prostředí. Bohužel „Systém“ zatím
zprovoznění parku pro veřejnost nezajistil... a mezitím vyrostou ty
děti, které by si v parku teď mohly hrát...Témat bylo mnoho,
myslíme si však, že dotazy byly oprávněné, nové vedení radnice
se zatím stále jen „rozkoukává“ a konkrétní činy jaksi zatím unikají. A léta běží, vážení...
Jiří Šebek a Zuzana Grigarová,
zastupitelé za Věci veřejné, MČ Praha 14
inzerce
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Policie České republiky
Uplynuly právě tři roky od nástupu nadporučíka
Jana Bambouska do funkce vedoucího Obvodního ředitelství
policie Praha III, místní oddělení Kyje. Oddělení komunikace s občany
ÚMČ Praha 14 jej požádalo o základní informace k tomuto oddělení
a také o osobní pohled na uplynulá tři léta.

J

sem rád, že mohu tímto způsobem
oslovit obyvatele městské části Praha
„ 14 a seznámit je s „jejich“ místním
oddělením Policie České republiky. Místní
oddělení Kyje sídlí v bezprostřední blízkosti
stanice metra Černý Most, v ul. Bryksova
817, Praha 9, a je jednou organizačních
součástí Obvodního ředitelství policie Praha
III. To jako takové zastřešuje bývalé území

Prahy 3, 8 a 9. Územní obvod MO Kyje
tvoří městské části Černý Most, Kyje, Hloubětín, Hutě, Hostavice, Jahodnice, Dolní
Počernice a část Vysočan a je s rozlohou
19 km² jedním z největších. Zároveň zde
trvale žije celkem 49 918 obyvatel. Jedná se
o opravdu velké území, které máme na starosti. Pokud se týká běžné činnosti našich
policistů, tak ta spočívá především v plnění
úkolů na úsecích ochrany veřejného pořádku, předcházení kriminalitě, trestního a přestupkového řízení a správního řízení v oblasti domácího násilí, spolupráce s orgány
místní samosprávy při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a také
preventivní činnosti. Mimo tyto úkoly se

podílíme i na plnění dalších úkolů, souvisejících např. s dohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo pátráním po
osobách a věcech. Nejvíce nás v současné
době trápí především
motokriminalita, tedy
vloupání do motorových vozidel, krádeže
součástek motorových
vozidel a krádeže vozidel.Touto kriminalitou jsou dotčeny zejména oblasti Černý
Most I a II, Hloubětín
a Kyje. Z tohoto důvodu se snažíme v těchto oblastech provádět
preventivní bezpečnostní akce. V této
souvislosti bych rád
vyzdvihl spolupráci
s Městskou policií Prahy 14. Ta je na velice
dobré úrovni a spočívá jednak v předávání
informací, ale třeba
i ve společném výkonu
služby.
Pokud se ohlédnu za
těmi třemi roky ve
funkci, mohu konstatovat, že toto období
nejen pro mne znamenalo řadu změn.
Na oddělení například proběhla rekon-

strukce prostor pro veřejnost, kde vznikly
důstojné prostory pro občany. Do jisté
míry se dá říci, že se stabilizovala i personální situace na oddělení. Rád bych v této
souvislosti znovu ujistil občany Prahy 14,
že Policie České republiky je tu pro ně a je
na každém z nás, jak se postaví k heslu, ke
kterému se policie hlásí. Věřím, že „Pomáhat a chránit“ pro mnoho policistů není
jen slogan. V současné době se soustředíme na každodenní problémy obyvatel
a tak to bude i v budoucnosti. Teď například každý den obhlížím, jak roste stavba
nového obchodního centra CČM. Zprvu
se mi tato stavba zdála být noční můrou,
protože právě zde je místo s největším
výskytem trestné činnosti, ale po jednání
s představiteli CČM se zdá, že z hlediska
bezpečnosti se dá čekat právě opak. Nejen já udělám vše pro to, aby občané byli
s prací policistů na MO Kyje jen spokojeni.“
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III,
Místní oddělení Kyje
Bryksova 817/50,
tel. 974 859 720, fax 974 859 728,
e-mail p3mopkyj@mvcr.cz
inzerce
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Na lince 156
Po dohodě s ředitelkou obvodního ředitelství Městské
policie Praha 14 paní Ing. Bc. Danou Hetzlovou jsem měl
možnost na několik hodin nahlédnout přímo pod pokličku
každodenní činnosti příslušníků Městské policie.

M

ěstská policie, dobrý den“, ozve
se z operačního hlas dozorčí
„
služby. Tento hlas dnes patří
inspektoru Karlu Matějkovi, který končí
odpolední službu. A pokračuje: “Takže
paní u vás sedí a neví, kde bydlí. Můžete mi
dát přesnou adresu?...Ano, vím kde to je, posílám tam hlídku. Děkuji, nashledanou“.

U každého takového telefonátu je potřeba
zapsat čas, kdy byl případ nahlášen, jméno
volajícího, telefonní číslo, ze kterého bylo
voláno, místo kam hlídka pojede a co bude
řešit. Po zapsání těchto údajů do počítače
a knihy fonogramů (evidence přijatých
telefonátů) se dozorčí podívá, která hlídka
je nejblíže místu určení, zvedne vysílačku
a nadiktuje informace o místě a situaci. Do
záznamů zapíše v kolik tento případ nahlásil hlídce a její interní identifikační číslo.
To již přicházejí dva policisté, se kterými
dnes budu „sloužit“. „Tak jdeme“, vyzývá
mne zástupce velitele směny inspektor
Miroslav Sychra. A když vidím jeho kolegu, který s námi dnes pojede, tak si říkám,
že tady má paní ředitelka partu pořádných
chlapů. Ani jeden nejde pod 190 cm a řekl
bych, že ani pod metrák. S těmi bych se
nechtěl dostat do sporu, říkám si v duchu.
„To je strážník specialista, nadpraporčík
Martin Cikánek, ten pojede s námi“, říká
inspektor Sychra. „My spolu jezdíme už
dlouho“, potvrzuje nadpraporčík a tiskne
mi ruku.
Je velitelských 19.05 hod. a vyrážíme. Lije
jako z konve. „Tak kde začínáme?“, ptám
se ve chvíli, kdy všichni již sedíme v autě.
„No jako normálně, ve Vašátkový “, odpovídá insp. Sychra sedící na místě spolujezd-
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ce. Ještě než vyjedeme tak se nahlásí na
operační, že jsme nasedli a vyrážíme směr
Vašátkova. Pomalu projíždíme jmenovanou ulicí a strážníci doslova monitorují
okolí. „Teď je tu víc klid, ale dřív tu lítaly
jablka nebo brambory za bílého dne“, popisuje situaci nadpr. Cikánek a dodává:
„Máme v této oblasti zvýšený dozor, a tak se
to pomalu lepší.“ Dojíždíme na konec ulice
a zahýbáme ke Galerii Prahy 14. Tady se
oba strážníci odhlašují z vozu a jdou na
pěší obhlídku. Stále prší. „Je tam trochu
vlhko“, namítá po návratu insp. Sychra.
Ohlásí hlídku zpět „ve voze“ a pokračujeme přes křižovatku směr Kardašovská. Vše
je zatím v pořádku.
Ti dva spolu slouží už 7 let a zažili toho
opravdu hodně. Od nebezpečných rvaček
na nože, přes ošklivé bouračky, agresivní
zloděje aut a opilé bezdomovce až po
domácí hádky nebo ztracené děti. „Dneska
bude klid“, najednou zaznělo z úst insp.
Sychry do té atmosféry vzpomínání. „Proč
myslíte?“, zeptal jsem se. „Protože většina
lidí páchá trestnou činnost raději za lepšího
počasí než je dnes. To je zkušenost podpořená
léty praxe“, odvětil inspektor. Cestou se
vyjasnilo, přestalo pršet a objevilo se slunce. A já si řekl, že by? Ale to už zahýbáme
do míst, kde jsem ještě nikdy nebyl a nevěděl jsem, co mne čeká. Byli jsme na konci
ulice V Hutích. Zastavili jsme u trati vedle
polorozbořených, ohořelých garáží. „Tak
tady žijí lepší bezdomovci“, charakterizoval
tuto oblast nadpr. Cikánek. A měl pravdu.
Najednou z těch potemnělých garáží začali
vycházet lidé. Někteří vykoukli a zmizeli,
jiní se s policisty dali do řeči. „My sem vždy
zajedeme, jestli se tu něco neděje. Nám to
prostě nedá“, říká ten téměř dvoumetrový
chlap sedící na místě spolujezdce ve chvíli,
kdy vycouváváme zpět na silnici.
V Kardašovské jsme vystoupili všichni,
prošli celou oblast a nahlédli do míst, kam
bych se já sám nikdy nepodíval. Je vidět,
že to tu znají. „Vše v pořádku“, nahlásí do
vysílačky insp. Sychra. Během projíždění
dalšími ulicemi slyšíme ve vysílačce, že
někdo hlásí rozbitou výlohu v Bryksově
ulici, pouliční hádku u nonstopu na
Jahodnici a asi tři špatně zaparkovaná
vozidla.

Pak to přišlo. Dostali jsme pokyn jet za
nákupní středisko v Hloubětíně, že tam
prý leží nějaký muž a nejeví známky života. Tak jsme to obrátili a vyrazili na určené
místo. Kolem místa pod balkónkem stáli
asi čtyři lidé a dohadovali se, jestli je mrtvý
nebo jenom opilý. „Dobrý den“, rozkrojí
atmosféru nadpr. Cikánek, a pokračuje:
„Kdo z vás volal na 156?“ Já, ozve se starší
pán se psem. „Ten chlap vypadal, že je mrtvý
a já jsem se ho bál dotknout, tak jsme se
dohodli, že raději zavoláme policii. To jsme
rádi, že jste tady“ a evidentně si oddychne.
Nakonec zjišťujeme, že je to bezdomovec
a pouze tvrdě spal. Při „káóčku“ (KO), což
je slangový výraz pro kontrolu osoby, jsme
zjistili, že nemá žádné doklady, což je
u těchto lidí zcela normální. Kontrolovaný
nahlásí jméno, příjmení, rok narození,
místo trvalého bydliště a pro mne překvapivě, rodné jméno matky. Tyto informace
se přes vysílačku okamžitě zkontrolují,
jestli se nejedná o osobu celostátně hledanou či jinak nebezpečnou. Vše je v pořádku a muž je vyzván k opuštění místa.
Vracíme se přes Lehovec až k CČM, projíždíme kolem nového skateparku, zajíždíme opět do Vašátkovy a pak kolem „parníku“ zpět k úřadu městské části. Zase
začíná pršet. Ale uteklo to. Vystupuji
z policejního vozu, děkuji za spolupráci
a v první chvíli je mi až líto, že jsem toho

nezažil víc. Ale hned mi bleskne hlavou, že
je to vlastně dobře, že se nic neděje. Měl
bych být vlastně rád, že mohu „nahlásit, že
se během mé služby nic vážného nestalo.“
Byl jsem pouze divákem na pár hodin, ale
přiznám se, že se změnil můj pohled na
práci Městské policie. Tato práce je nebezpečná, špinavá a nevděčná, protože je vidět
pouze v negativních situacích. Ale ty chvíle, kdy se relativně nic neděje, bereme my
ostatní jako samozřejmost. Ale ono tomu
tak není. Je to právě ta neviditelná, mravenčí práce policistů, která nám umožňuje
žít v relativním bezpečí. A já jim za to
děkuji.
KVA KS OKO
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Bezpečnost a prevence kriminality
Zeptali jsme se místostarostky naší městské části Soni Tománkové,
co v této oblasti dělá či nedělá naše radnice a jaké jsou její možnosti

J

ako odpovědná radní za tuto oblast
mám sice omezené možnosti, přesto
i tak je tato oblast široká. Abych ale byla
konkrétní, v souvislosti s touto problematikou je potřeba začít vysvětlením, že hovoříme o dvou rozdílných oblastech a to
o represi a prevenci. Represivní část se týká
především spolupráce s Městskou policií,
ale i Policií ČR a preventivní oblast je pak
souhrn všech preventivních programů
a samozřejmě znovu práce s policií.
Znamená to, že řídíte práci Městské policie?
To opravdu ne! Městská část nemá pravomoc řídit jejich práci, na druhou stranu
Městská policie má za povinnost spolupracovat s městskou částí. Mohu však říct, že
obě policie, tedy Policie ČR a Městská
policie s námi spolupracují výborně. Má-

me pravidelná setkání, kde si vzájemně
předáváme poznatky, diskutujeme a radíme se a mohu říct, že tato informovanost
vede ke vzájemné koordinaci. Dokonce
máme za sebou i společné akce.
Nejvíce se občané zajímají o práci policie
v ulicích jako je Vašátkova, Kardašovská
nebo Maňákova, myslíte si, že i tady pracuje policie výborně?
Dovolím si prozradit, že jsem ve Vašátkově
ulici vyrostla a dnes bydlím hned vedle,
tedy věřte, že tento problém mám opravdu
„nastudovaný“. Osobně si myslím, že i zde
je policie vidět čím dál víc – tedy na jednom místě víc než dost, ale právě na tomto
případu je vidět, že téma bezpečnost není
pouze o práci policie, ta nemůže být neustále na jednom místě.

A co tedy ta preventivní část?
Prevence je velmi důležitá a kdybych měla
začít vyjmenovávat všechny preventivní
programy, které městská část realizuje, byl
by to dlouhý výčet. Já se soustředím zvláště
na protidrogovou politiku a prevenci kriminality. Navíc velká část prevence a preventivních programů spadá do oblasti sociálních věcí, které už řeší kolegyně Svobodová.
Ono totiž všechno souvisí se vším a je třeba
vnímat věci jako celek.
Je něco opravdu nového, co v této oblasti
připravujete?
Vlastně ano, dvě věci. Ve spolupráci s bezpečnostní a protidrogovou komisí, jejíž
předsedou je Mgr. Aleš Kuda, sociálním
odborem a kolegyní Ing. Mgr. Lucií Svobodovou připravujeme koncepci prevence
rizikového chování. A tou druhou věcí
(těšte se) budou každoroční policejní
LKU
plesy! ■

Prevence rizikového chování na městské části

N

a území naší městské části se
nachází vysoké procento zástavby
sídlištního typu, která přináší
specifický společný způsob života jejich
obyvatel. Toto prostředí, přestože v posledních letech doznalo oproti minulosti
významných změn, je stále relativně stereotypní a neumožňuje dětem a mládeži
v plné míře kvalitní trávení volného času.
Problémem zůstává nedostatek tradičních
center společenského života, většina obyvatel odjíždí za prací do jiných částí Prahy,
což jednak ztěžuje jejich identifikaci s místem bydliště, jednak způsobuje, že děti
a mladiství tráví mnoho času bez dozoru
rodičů. To má za následek zvýšení rizika
výskytu sociálně patologických jevů, jako
je užívání alkoholu a drog mladistvými,
majetková kriminalita či jiná trestná činnost mládeže.
„Městská část si je plně vědoma tohoto
nebezpečí, a proto věnuje zvýšenou pozornost prevenci takového rizikového chování,“ říká zástupkyně starosty MČ Praha
14 Lucie Svobodová. „Základním nástrojem, jak předcházet tomuto chování, je
primární prevence realizovaná na základních školách. Na to se zaměřujeme a neustále hledáme nové zajímavé a přínosné
projekty.“
Již od roku 2008 tak probíhá na základních školách projekt nazvaný Program

primární prevence sociálně patologických
jevů. „Těžištěm tohoto dlouhodobého
programu je přímá práce s dětmi formou
interaktivních tematických setkání, jejichž
cílem je podpora pozitivních postojů dětí
k sobě samým i ke svému okolí,“ vysvětluje
Svobodová. V rámci tohoto programu se
o.s. Prospe, které program realizuje, snaží
i o co nejširší zapojení rodičů dětí a pedagogů s cílem korigovat nevyhovující výchovné styly. Vedle tohoto dlouhodobého
programu probíhají ve spolupráci s Českou koalicí boje proti tabáku na základních
školách odborné semináře o kouření. Při
realizaci primární prevence městská část
také spolupracuje i s nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi
a mládeží. „Dle potřeb a poptávky realizujeme besedy se specifickým zaměřením
například na téma gamblingu či života na
ulici,“ upřesňuje Svobodová.
Další aktivitou, kterou realizuje odbor
sociálních věcí ve spolupráci s nestátními
neziskovými organizacemi, jsou preventivní pobyty pro děti ohrožené rizikovým
chováním a sociálním vyloučením. „Ty
jsou určeny pro děti, které jsou v nepříznivé sociální situaci, zažívají obtížné životní situace či dávají přednost pasivnímu
trávení volného času,“ říká zástupkyně
starosty Svobodová. „Každoročně se tak
uskuteční dva víkendové pobyty a jeden

letní tábor. Účelem těchto pobytů je
ukázat dětem jiné možnosti trávení volného času a zpřístupnit služby spolupracujících organizací.“
Vzhledem k tomu, že v naší městské části
žijí i cizinci, začala městská část v roce
2010 realizovat na základě poptávky základních škol přednášky s tématikou extremismu. V letošním roce v této aktivitě
pokračuje, a to v rámci projektu Poznáním
proti extremismu. V rámci tohoto projektu
proběhne 11 přednášek určených žákům
8. a 9. tříd.
Další z preventivních aktivit je podle Lucie
Svobodové monitoring legálních a nelegálních návykových látek na území městské
části. V rámci terénního programu proto
již čtvrtým rokem navštěvují naší městskou část pravidelně jedenkrát týdně pracovníci o.s. Eset – Help. Vyhledávají riziková
místa, kontaktují dosud nezachycenou
klientelu a poskytují informace. Cílem
tohoto programu je snižování rizik, která
souvisejí s užíváním návykových látek.
„Městská část se ve spolupráci s bezpečnostní a protidrogovou komisí a neziskovými
organizacemi dlouhodobě snaží výše uvedenými kroky a preventivními opatřeními
v co nejširší míře snižovat možnosti výskytu sociálně patologických jevů,“ dodává na
závěr našeho krátkého rozhovoru Lucie
Svobodová. ■
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Výsledky Ověřovací ankety
– deset největších problémů Prahy 14 očima občanů
Vážení občané, ve dnech 30. 5.–13. 6. 2011
jste měli možnost se zúčastnit ankety, jejímž
cílem bylo ověření deseti největších problé-

mů Prahy 14, definovaných některými z vás
na letošním Fóru Zdravé městské části. Jak
jsme již informovali v prázdninovém vydání

PROBLÉM

hlasování v sále
na Fóru ZMČ
hlasy
pořadí

výsledky
ankety
hlasy pořadí

Řešit problematiku psích exkrementů

8

8

636

1

Problematika bezdomovectví a s tím spojená kriminalita
(porušování veřejného pořádku)
Podpora menších škol, menší počet dětí ve třídách

7

9

624

2

11

6

282

3

17

4

251

4

Rozšíření cyklostezek, in-line stezek, cyklopruhů
a cyklopiktogramů, stezky pro chodce
Revitalizace dětského hřiště v areálu o.s. Jahoda a Opávie

14

5

173

5

Více zeleně a následná údržba u nové zástavby

6

10–11

168

6

Podpora bezbariérových tras

18

3

144

7

Vybudování cykloparku na Praze 14

19

2

138

8

Chráněné bydlení zaměřené na seniory
a zdrav. handicapované s odlehčovacími službami
Nízká vymahatelnost práva v CR

23

1

136

9

2

14–15

122

10

Chybí tělocvična ZŠ Šimanovská

3

13

116

11

Podpora dysfunkčních rodin a prevence

6

10–11

64

12

Více akcí pro seniory

0

16

49

13

Vrátit do Hloubětína společenské centrum (historie, kultura)

9

7

40

14

Modernizace webových stránek MC

2

14–15

15

15

Kultivované označení budovy radnice

5

12

5

16

Další problém – bylo možné jen anketním hlasováním

–

–

262

–

Listů Prahy 14, vaše aktivní účast v anketě
vzrostla oproti loňskému roku o více jak
čtvrtinu. Váš zájem o spolupráci s místní
samosprávou je pro nás potěšující a velmi si
jej vážíme. Celkem se ankety letos zúčastnilo 1892 respondentů a bylo vybráno 1626
platných hlasovacích lístků. O umístění jednotlivých problémů vypovídá následující
tabulka.
Informaci o výsledcích ankety projednala
Rada městské části dne 8.8.2011 a formulované problémy budou předloženy k projednání Zastupitelstvu na jeho zářijovém zasedání. Kompletní materiál, obsahující veškeré
informace k anketě naleznete na webových
stránkách Prahy 14 a to na adrese:
http://www.praha14.cz/info/project_p14_
pom/vysledky_ankety_2011_hodnoceni_
140711.pdf

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.

Podnikání = seberealizace + děti
Rodičům z hl. m. Prahy
ZDARMA nabízíme:
z Pomoc při rozjezdu podnikání
z Vzdělávací kurz, praxi a individuální poradenství
z Hlídání dětí při kurzech
z Začátek v listopadu 2011 nebo koncem března 2012
z Účast zdarma včetně občerstvení a příspěvku na MHD

Informační setkání pro zájemce

vždy v PO, ST nebo PÁ 9-12 hod, příchod možný
kdykoliv, 20min prezentace vždy v 9, 10 a 11 hod
14.9.
16.9.
19.9.
21.9.
26.9.
3.10.
5.10.
7.10.
14.10.
17.10.

ÚMČ Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260, Praha 21
MC Jahůdka, Vybíralova 969, Černý Most
MC Klubiště, K Učilišti 50/13, Štěrboholy
KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14
MC Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most
O.S. Leonardo, Kutnohorská 9, Dolní Měcholupy
DDM Praha 3 - Ulitka, Na Balkáně 100, Praha 3
RC Koloběžka, Českobrodská 1, Běchovice
RK Veselý čertík, Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
RC MUM, Mezilesí 2058, Horní Počernice

Více informací: tel.: 724 535 898, email: info@cestakpodnikani.cz, www.cestakpodnikani.cz
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školství a informace

O rekonstrukcích našich škol
Na začátku prázdnin jsme v letním dvojčísle slíbili přinést v zářijovém vydání Listů
Prahy 14 obsáhlejší informaci o rekonstrukcích našich základních a mateřských
škol během letních prázdnin včetně fotografické dokumentace. Protože některé

KONKURZ
Rada městské části Praha 14
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci

ŘEDITELE Mateřské školy
Praha 9-Černý Most, Vybíralova 968
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. Alena Naidrová,
vedoucí odboru školství,
e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz

náročnější akce probíhaly nejen do samého
konce prázdnin, ale budou pokračovat
i nadále, nebylo by možné v tomto vydání
zveřejnit informaci komplexní. Proto se
vše o stavebních úpravách, energetických
úsporách a rekonstrukcích škol a školek

v Praze 14 během léta dozvíte hned po
jejich dokončení. Zcela dokončené ještě
před zahájením školního roku byly rekonstrukce a opravy dvou mateřských školek
– Zelenečská a Osická. Na snímcích vidíte
průběh zateplování budov základních škol
Chvaletická a Gen. Janouška, jak to vypadalo v druhé polovině prázdnin.
text a foto: ves

Dámská jízda v CineStar Černý Most
V souvislosti s předpremiérou nové české
komedie Jiřího Vejdělka Muži v naději
proběhla 24. srpna v multikině CineStar
na Černém Mostě tzv. „Dámská jízda“.
Zhruba z 90% ženské návštěvnice si v ceně
vstupenky 189 Kč mohly dát šumivý
welcome drink, ochutnat čerstvě připravenou kávu Dolce gusto, mnohé vyhrály
některou z velkého množství pěkných cen
(hlavní cena byl kávovar na expreso Dolce
gusto) a samozřejmě všichni shlédli v předpremiéře film Muži v naději. Za tímto
dámským večerem, který trval zhruba

3,5 hodiny to byla vskutku humorná tečka, při níž se dámy opravdu s chutí zasmály. Vřele doporučujeme.
ves

Pozvánka na 5. ročník STOP ZEVLING
V sobotu 17. 9. 2011 se uskuteční na sídlišti Černý Most jubilejní 5. ročník sportovně-kulturní akce Stop Zevling. Akce bude opět rozdělena
na dvě části: Sport Jam a Street Jam.
Sport Jam bude jako každý rok probíhat v prostorách areálu ZŠ Vybíralova. Soutěžit se bude v již zaběhnutých sportech: fotbal (4+1),
streetball (2 na 2), petanque, olympiáda žen a nově také turnaj trojic v nohejbale mužů, žen a juniorů. K zapůjčení bude badminton či
croquet. Dále zde bude workshop pro děti od o.s. Jahoda a další aktivity od neziskových organizací z Prahy 14. Po celou dobu akce budou
hrát CČM Fellas dj´s-Probe, Yofre, Miltex, ADZi.
Street Jam bude tento rok probíhat v nových prostorách louky pod ulicí Arnošta Valenty – mezi nově otevřeným skateparkem na Černém
Mostě a rybníkem Martiňák. (V místě, kde se minulý rok odehrávaly oslavy 65. výročí ukončení 2. světové války.) Program této části
Stop Zevling již bude spíše hudebně-kulturní. Návštěvníci se zde mohou těšit na doplňkové aktivity jako např. kiteboarding, který si
budou moci účastníci sami vyzkoušet. Dále zde budou moci navštívit alternativní stan, kde bude umístěna čajovna, chill-out sezení
a budou zde probíhat různé workshopy jako yoyo, fotbal freestyle, florbal freestyle či stolní fotbálek. V rámci alternativní stage bude
hrát reggae selektor Boldrik. Pro ty menší i nejmenší zde bude Zoo koutek paní Kozákové, kde si děti budou moci pohladit kozu, prasátko
či se jen povozit na koních. Na akci vystoupí dnb dj Ozone (Poison Apple) a dj Eddrum, kapela XXL groove, Dirty Airlines, a Soulriders
crew. V rámci tohoto setu zde vystoupí Stop Zevling performace v podání Jana Webra, Vaška Kroutila a Michal Šímy (yoyo-football-florbal
freestyle show). Jako hlavní headliner akce vystoupí rapeři ze stáje BiggBoss Orion a James Cole se svým projektem Orikoule. Celou
odpolední část bude uvádět Poeta (Spin radio) support dj Lil Rowa. Start Sport jam je v 10 hod. Start Street jam je v 16 a končí v 22 hod.
Vstup na akci a další aktivity jsou zdarma. Pro více info a registraci do turnajů použijte web: www.stopzevling.cz. Generálním partnerem
celé akce je Nadace O2 ThinkBig. Akci podporují MČ Praha 14, CČM, Radio 1 a další.
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zajímavosti

Úspěch „Letního hřiště pod střechou“
Kulturní dům v Kyjích, jehož provozovatelem je příspěvková organizace KVIZ
Praha 14, přišel pro letošní prázdniny se
zajímavou novinkou, která se zvlášť v deštivých dnech velmi osvědčila – Letní hřiště
pod střechou. Velký sál kulturního domu
se na dva měsíce proměnil v hernu, kde
děti našly minigolf, stolní tenis, kouzelnou
šatnu (převleky pro děti), koutek pro
nejmenší, možnost kreslení a soutěžní kvíz
o ceny. Od 1. července do 31. srpna sem
přicházely děti jak z Prahy 14, tak i z okolních městských částí, protože sláva Letního
hřiště pod střechou se rychle rozkřikla nejenom díky dvěma reportážím na televizní
stanici TV Metropol, kde jej prezentovali
jako výborný nápad. A kde se ten nápad
zrodil? Autorkou projektu je pracovnice
oddělení kultury KVIZ Praha 14, produkční Ela Gaurí.
Elo, inspirovala jsi se při vymýšlení letního
hřiště pod střechou nějakým vzorem?
Ani ne tak vzorem, jako životní zkušeností.
Ne každý má chatu, chalupu či domek se
zahradou a navíc, když přijde deštivé počasí
nebo nemoc, některé děti prostě uvíznou se

svými rodiči „zavřené v bytech“. Možná
právě tady vznikla myšlenka zastřešeného
hřiště, které by mohlo pomoci tento problém mnohých rodičů vyřešit.
Předpokládám, že návštěvnost byla v přímé návaznosti na počasí. Takže když se
zatáhlo a ochladilo, kolik dětí možnosti
herny využívalo a v jaké věkové kategorii
byly?
Věková kategorie se různila, protože naše
hřiště bylo postavené pro všechny ve věku
od 0 do 99 let a takto bylo také využíváno.
Chodili rodiče a prarodiče se svými dětmi
i vnoučaty, ale také dospívající mládež si přišla zahrát stolní tenis či minigolf. Jednoho
deštivého dne v červenci jsme měli na našem
hřišti dokonce asi 30 dětí a dospělých.
A co dělali rodiče a prarodiče, když je děti
ke hře nepotřebovaly?
Pokud přišly s dětmi maminky - kamarádky, většinou využily volný čas k popovídání
u kávičky či vína, které si mohly přinést ze
sousední restaurace. Někteří rodiče využili
možnosti připojení k WiFi, které v sále
také máme a věnovali se práci či zábavě na
notebooku.

Geo co?… Geocaching

ku „KEŠ“, většinou prostě „keška“. Obsahem kešky je vždy a za každých okolností
tzv. „Logbook“, který má podobu sešítku či
smotaného papírku. Tam nálezce zapíše
datum a čas nálezu, svojí identifikaci a případně poznámku a keš zase hezky důkladně
ukryje. Mimo Logbooku obsahují keše
v závislosti na své velikosti i další předměty,
povětšinou drobnosti, jak již bylo zmíněno

… opakuji překvapené kamarádce, která
chtěla vědět, čemu se mimo povalování
u vody hodlám intenzivně věnovat o dovolené a jak chci tedy mimo jiné využít příhodnosti místa vzdáleného mému obvyklému akčnímu rádiusu. Její reakce byla
upřímná a – očekávaná.
Pokud ani vy nemáte tušení o tom, co je to
vlastně ten Geocaching, pak vezměte tento
článek na pokračování jako stručné zasvěcení do této zajímavé aktivity, či lépe řečeno
hry, do níž je v současnosti zapojeno odhadem až pět milionů hráčů z celého světa.
Co je vlastně Geocaching a co dělá Geocacher…
Geocaching je kombinace orientační turistiky a dobrodružné, poznávací a mnohdy
i logické hry, kde nezbytnou roli hrají
moderní technologie - navigační systémy
a internet. Je to jednoduché. Hráč, tedy
geocacher si na internetových stránkách zjistí GPS souřadnice, zadá si je do své navigace, případně do mapy a vyráží do terénu
hledat „poklad“, přičemž ten „poklad“ pro
něj představuje třeba i figurka z Kinder
vajíčka, plyšák nebo jiná drobnost uzavřená
ve vhodné schránce a uschovaná na předem
neznámém místě. Takové schránce s vloženými předměty se říká Cache, hezky po čes-

výše, ale někdy i hodnotnější věci a také
předměty zvláštního významu, o nichž
bude ještě zmínka. Běžné předměty je možné si ze schránky vzít, platí ovšem zásadní
pravidlo, že odebraný předmět nahradíme
jiným a to takovým, který má stejnou, nebo
větší hodnotu, než ten přisvojený.
Keší je několik druhů, jsou různých velikostí a mohou se ukrývat naprosto kdekoliv.

Hrála sis také?
Určitě jsem si zahrála stolní tenis, abychom
věděli, kolik místa je potřeba v okolí stolu
pro bezpečnou hru. Většinu času jsem se
však věnovala obvyklé práci a organizování
provozu našeho hřiště, prodeji vstupenek
a pomoci malým dětem při hře.

A jak to vidíš na příští prázdniny – bude
hřiště v kulturním domě zase v provozu
a případně co bys chtěla vylepšit?
V návaznosti na reakce rodičů i dětí se dá
o hřišti pro příští rok zase uvažovat. Většina
srovnatelných zařízení má sice o prázdninách volno, ale to jsme nechtěli. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ovšem nápady,
které se mi dnes rodí v hlavě, bych si prozatím nechala jako překvapení. Určitě se bude
na co těšit
děkuji za rozhovor: ves
Nějakou tu kešku máte každý jistě i v blízkosti vašeho bydliště, denně kolem ní třeba chodíte a vůbec o ní nevíte… a ani
nemůžete vědět. Pro tuto chvíli jste totiž
tzv. „mudlové“, tedy nezasvěcení a každý
správný Geocacher pečlivě dbá na to, aby
kešky zůstaly nezasvěceným zcela utajeny.
To je jedno z pravidel Geocachingu.
Abyste tedy o jednotlivých keších věděli,
resp. přestali být těmi „mudly“, musíte se
zapojit a stát se účastníky hry, což kromě
upřímného zájmu a ochoty respektovat
některá ta pravidla a zásady, vyžaduje i zaregistrování se na oficiálním serveru www.geocaching.com. Doporučena je i registrace na
českých stránkách www.geocaching.cz, které
obsahují množství informací a rad, cenných
zejména pro začátečníka. Registrace na obou
serverech je zcela zdarma.
Teprve až po zaregistrování a zřízení vlastního účtu na www.geocaching.com získáte
přístup k samotné databázi všech keší,
k jejich charakteristikám, ke všem nezbytným informacím jako jsou například škálové
údaje o obtížnosti jejich nalezení a složitosti
terénu v němž jsou ukryty a především
k datům, s jejichž pomocí se k jednotlivým
keškám můžete dopracovat, tedy především
k již zmíněným GPS souřadnicím.
Více se o této zajímavé hře můžete dozvědět v příštím čísle.
LKU KS OKO
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sport

Novinky v PRO-6

obnovení masáží a rehabilitace pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta. Brzy
budou moci klienti využít i služby výživového poradce. Dále budeme pokračovat
i v outdoorových aktivitách v podobě soustředění či relaxačních pobytů.“

rem nabízeny. Člověk nemusí na nic myslet, jen přijde do svého klubu kdykoliv cítí
potřebu, a pak už je jen na něm a jeho
momentální náladě, jakou aktivitu zvolí.
Navíc má přístup k celé řadě slev, výhod
a exkluzivních služeb. Podstatnou výhodou je samozřejmě cena, která je při průměrných 2–3 návštěvách za týden několikanásobně nižší.“
Jaké jsou podmínky vstupu do klubu?
„Hlavním důvodem, proč nabízíme klubové členství, je snaha o zachování osobního
přístupu ke každému. Zájemcům se budu
ochotně věnovat, během konzultace zjistím jejich požadavky i cíle a rád pomůžu
najít tu správnou cestu, jak jich s naší
pomocí dosáhnout. Pak už si jen sami zvo-

SportCentrum PRO-6 vstupuje do nové
cvičební sezóny s řadou změn, které jsme
probírali s jeho majitelem Janem Veselým.
„Naším hlavním cílem je maximální spokojenost zájemců o aktivní pohyb a snaha
o vytvoření příjemné atmosféry, aby se pro
ně stalo naše centrum místem k získávání
nové energie i duševní pohody. Naše nová
filozofie nás zavazuje nadstandardně pečovat zejména o stálé a věrné klienty, kterým
chceme maximálně umožnit splnění jejich
předsevzetí a cílů.“
Jaké služby budete konkrétně nabízet
v nové sezóně?
„Svým klientům nabízíme již zavedené
aktivity jako je squash a ricochet i s osobními trenéry, dále mini kardio zónu, stolní
tenis, K2 Hiking a spinning trochu jinak,
a to formou Mr. Watt programu. Oblíbená chůze na pásech K2 Hiking se již profilovala do několika typů cvičení, a to od
základního přes cvičení těhulek nebo
maminek spojené s hlídáním dětí, dále
redukční hodiny a body form hodiny.
V nově otevřeném univerzálním fitness
sále se nabízí množství rozličných druhů
cvičení, novinkou je například cvičení
SlimBody, obdoba kruhového tréninku.
Od září se začíná cvičit aerobik, k dispozici
jsou trampolínky a chceme začít také
s oblíbenou zumbou. Další novinkou je

Výraznou novinkou je zavedení klubového členství. V čem spočívá a jaké jsou jeho
výhody?
„Základní myšlenkou našeho centra je
podporovat návštěvníky v pravidelné aktivitě a tím přispívat k vytváření kvalitního
a zdravého životního stylu. Chceme-li jít
cestou světového vývoje ve fitness a zaujmout místo na pomyslném vrcholu,
musíme zvolit právě formu klubového
členství. Jedině tak je totiž možné vytvořit
určitou atmosféru, příjemnou pro lidi se
společnými zájmy, pro lidi s podobným
způsobem komunikace. Výhodou klubového členství je neomezený vstup na cvičení, případně další zvýhodněné využívání
pohybových aktivit, které jsou naším cent-

lí balíček služeb – typ členství, který odpovídá jejich představám a očekávání. Klubové členství SportCentra PRO-6 si bude
moci dovolit téměř každý, půjde jen o to,
jakou úroveň si zájemci o sportovní aktivity zvolí.“ ■

Ohlas na fotbalové
vzpomínky

nink. V necelých sedmnácti letech už mě
zkoušeli i v mužích, za které jsem hrál na
pravém křídle až do roku 1950. Zažil

jsem v Kyjích hodně úspěchů, totéž bych
přál i současným fotbalistům, podmínky
k tomu mají snad dobré.“ ■

„Moc se mi líbil vzpomínkový rozhovor
s Radomírem Venclíkem v prázdninových Listech Prahy 14“, napsal nám Ladislav Tománek z Hloubětína v úvodu
svého dopisu, v němž krátce vzpomíná
na své fotbalové působení v kyjském dresu.
„Bydlel jsem s rodiči v hloubětínské kolonii Za Horou, nedaleko od hřiště SK Kyje
v Masarykově čtvrti, kam jsme si chodili
i zakopat, ale správce Beneš nás nemilosrdně vyháněl. Jednou nás tam uviděl
funkcionář klubu Lanc a asi ho napadlo,
že by ze „záhoráckých“ kluků mohlo něco
být. Zařídil nám registraci a já se o prázdninách roku 1938 stal členem klubu, na
podzim začal hrát ve čtrnácti letech za
druhý dorost, ale v krátkém čase jsem byl
po dobrých výkonech přeřazen do
A dorostu. Kopaná byla pro mne tehdy
vším a těšil jsem se na každý zápas i tré-

Na snímku z 6. července 1941 před zápasem ve Vinoři stojí Ladislav Tománek třetí zleva, utkání
skončilo 2:2 a on vstřelil jeden gól.
stránku připravil: vok
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inzerce, informace

DÛm sluÏeb Hloubûtín
âeská spoﬁitelna
Oãní Optika
Pﬁipomínáme svou existenci
Komerãní banka
Mûstská knihovna
Vyﬁiìte
si
v‰echny
sluÏby
âeská poji‰Èovna
Penny Market
Poji‰Èovna Uniqa
pod jednou stﬁechou... Kadeﬁnictví a holiãství
Lékárna
Kosmetika
Opravna obuvi a kabelek
Textilní galanterie
V˘roba klíãÛ
Tipsport
Spodní prádlo
Fortuna
Drogerie
Papírnictví
âistírna
âeská po‰ta
Trasa Metra B stanice
Nehtové studio
Zlatnictví
„HLOUBùTÍN“
Depreso–bar
Kvûtiny
Music & media
Ovoce a zelenina
Super rychlý internet, digitální
televize nebo nejnovější modely chytrých telefonů za příznivé
ceny? Zavítejte do O2 Prodejny
v Centru Černý Most a přesvědčte se sami.
Přemýšlíte o nákupu nového mobilního
telefonu a o vhodném tarifu? Potřebujete si zařídit kvalitní a rychlé připojení
k internetu na doma i na cesty? Nebo
chcete digitální televizi, u které si sami
poskládáte programovou nabídku? To
vše a mnohem více vám nabízí zbrusu
nová O2 Prodejna, kterou najdete od
srpna v Centru Černý Most. Při příležitosti jejího otevření byl pro všechny
návštěvníky připraven bohatý zábavný
program se znalostní soutěží o chytré telefony HTC, rozdáváním dárků

Výuka jazyků alles klar
nabízí pro 1. pololetí výuku AJ, NJ
kurzy pro dospělé – 3 200 Kč
kurzy pro děti – 2 200 Kč
zahájení – 19. září 2011
výuka probíhá 1× týdně
učebna: KD Kyje Šimanovská
Informace a zápis
tel: 777 180 240
www.alles-klar.cz
e-mail: info@alles-klar.cz

a drobným občerstvením. Nechyběly
ani známé osobnosti jako je Ester Kočičková, Daniel Čech a Karel Hynek
z pořadu Na Stojáka! nebo okouzlující
Bubble Show světového rekordmana
Matěje Kodeše.

O2 Prodejnu v Centru Černý Most můžete navštívit každý den
v týdnu od 9:00 do 21:00 hodin. Školení pracovníci vám zde
ochotně poradí a pomohou nejen při zřízení nové služby, ale
vyřeší i jakékoliv vaše požadavky týkající se například nastavení
mobilního telefonu, vysvětlení vyúčtování, reklamace či změny
vašich současně využívaných služeb.
Přijďte se přesvědčit sami.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Změna režimu některých autobusových zastávek
Společnost Ropid, provozující na území
hl.m. Prahy přepravní služby MHD, zavádí
průběžně rozšířený systém zastávek na znamení. Od 1. ledna 2011 tak postupně přibývají na jednotlivých trasách zastávky
v tomto změněném režimu. Pro cestující to
znamená, že budou muset dávat řidiči znamení před výstupem i v některých stanicích, kde ještě donedávna autobus zastavo-

val automaticky. Naproti tomu ti cestující,
kteří chtějí na takové stanici nastupovat, již
nemusí dávat znamení k zastavení jako
tomu bylo dříve, ale postačí jen zjevná vůle
přistoupit. Počet těchto zastávek se průběžně rozšiřuje, proto doporučujeme občanům
Prahy 14 věnovat těmto změnám pozornost. Více informací na http://www.dpp.cz/
zastavky-na-znameni-od-3-ledna-2011/
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seznámení s projektem

Rozsáhlé změny v CČM
Centrum Černý Most prochází zásadní proměnou, za necelé dva roky vznikne v našem
sousedství jedno z nejmodernějších nákupních center ve střední Evropě, příjemné místo
pro nakupování, zábavu a relaxaci. Nejen o jeho výstavbě jsme si povídali se Zdeňkou Jakšić,
novou ředitelkou Centra Černý Most.

Stále se mluví o novém Centru Černý
Most, vždyť ale CČM zde existuje již více
než 14 let. Kdy se nám tedy představí
v novém?
„Máte pravdu, CČM tu je již od roku
1997. Ve své době bylo vůbec prvním
nákupním centrem otevřeným v České
republice. Od té doby jsme si všichni na
pohodlné nakupování v nákupních centrech zvykli a naše nároky a očekávání samozřejmě vzrostly. I proto se společnost
Unibail-Rodamco, vlastník a provozovatel
CČM rozhodla k zásadní změně.
Díky stavební úpravě, která probíhá od
konce února 2011, se CČM totálně pro-

mění a znovu pak nastartuje novou éru
nákupních center u nás. Nové regionální
nákupní centrum CČM bude otevřeno
v březnu 2013 a nabídne více než 160
obchodů na 82 000 m2. Přineseme daleko
širší nabídku obchodů i možností pro
zábavu a volný čas, pod jednou střechou se
tu potkají česká a světová móda, exkluzivní
značky i nabídka pro sportovce či rodiny,
nové služby pro zákazníky, multi-média,
široký výběr občerstvení, ale také nové
zábavní zóny, prostory pro pořádání akcí
i možnosti relaxace.
Nové CČM bude dále ještě snadněji
dostupné. Vznikne tu nový dynamický

Na obrázcích jsou vizualizace nového CČM (unibail rodamco)
•
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parkovací systém, který ulehčí orientaci při
hledání volných parkovacích míst, s 3 300
parkovacími místy. Snazší a bezpečnější
bude díky úpravám také přístup pěšky od
stanice metra a autobusového nádraží.“
Lidé žijící v sousedství samozřejmě zaznamenali zahájení výstavby. Co se ale ve
výstavbě nového CČM děje právě teď?
„Právě v tuto chvíli dokončujeme moderní
pětipodlažní parkovací dům, který budeme otevírat se zahájením nového školního
roku, tedy již v září. Zákazníkům tak bude
k dispozici 850 nových parkovacích míst,
které budou moci využívat 5 hodin zdarma. Přijďte se podívat na hezkou akci
v rámci slavnostního otevření v sobotu 17.
září. Připraveny jsou zábavné hry a soutěže
o ceny pro děti i dospělé nebo také prezentace bezpečnostních složek a dopravní
hřiště.
Tím dokončíme 1. fázi výstavby a zahájíme fázi druhou. Hlavní stavba se rozšíří na
podstatnou část stávajících parkovacích
ploch (parkoviště B, C a sever A). Trochu
se změní příjezd do centra – po nové cestě
bude zákazníky navádět přehledné dopravní značení. O všech dalších změnách, které
se týkají příjezdu i návštěvy centra, vás
budeme vždy včas informovat. Proto jsme
v létě začali vydávat pravidelný zpravodaj
pro zákazníky, který je k dispozici na
našem informačním stánku v CČM,
a všechny nové informace najdete také na
našich nových internetových stránkách
www.centrumcernymost.cz.“
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Výstavba nové podoby CČM samozřejmě
ovlivňuje nejen zákazníky a návštěvníky
centra, ale i obyvatele žijící v jeho blízkosti.
Co pro ně máte připraveno, aby se jim
nepohodlí spojené se stavbou lépe snášelo?
„Nejdříve bych chtěla říct, že všichni, kdo
se na projektu výstavby nového CČM
podílejí, se velmi snaží, aby pohodlí našich
zákazníků trpělo co nejméně, a při plánování každé fáze výstavby věnujeme velkou
pozornost právě opatřením, která zjednoduší orientaci, a v maximální možné míře
zmenší omezení pro nakupující a obyvatele v nejbližším okolí stavby. Po dohodě
s Úřadem městské části budeme pro občany, kterých se úpravy obchodního centra
přímo dotýkají, přinášet aktuální informace v Listech Prahy 14.
Vedle toho pro naše zákazníky připravujeme řadu akcí, které jim nakupování zpříjemní a poskytnou jim něco navíc. Už
v tuto chvíli mohou zákazníci získat bonusové služby zdarma. Naše „Super hlídka“
nabízí již od léta pravidelně různé dobroty
či nápoje pro osvěžení při nákupech, poukázky na měření zraku nebo mytí automobilů a od září také nově připravujeme čištění obuvi a také například pomůcky do
školy. Stačí předložit účtenku z daného
dne v určité hodnotě a vylosovat si výhru.
Na zahájení nového školního roku chystáme akci pro děti z okolních základních škol
– turnaj ve hře Člověče nezlob se, ale pozor, bude se hrát v životní velikosti! Finále

pak proběhne 17. září v rámci již zmiňované akce k slavnostnímu otevření parkovacího domu. Ve spolupráci s Městskou částí
Prahy 14 jsme se také stali jedním z hlavních partnerů jubilejního 5. ročníku sportovně-kulturní akce “Stop Zevling”, která
proběhne přesně v ten samý den.
Spolu s cestovní kanceláří ČEDOK jsme
dále připravili soutěž o zájezd do Egypta
v hodnotě 40 000 Kč a na podzimní období připravujeme speciální šekovou knížku
se slevovými kupony, které budou platit
od října do listopadu 2011 a budou obsahovat slevy, akce 2+1 a další zajímavé
nabídky našich obchodů.
Do konce roku, ale i v roce příštím chystáme spoustu dalších zajímavých akcí a nabí-

dek produktů či služeb nájemců CČM, ale
detaily teď ještě nebudu prozrazovat, jen
řeknu, že určitě je na co se těšit.“
Je něco, co byste ráda vzkázala obyvatelům naší městské části na závěr našeho
rozhovoru?
„Byla bych ráda, aby lidé v okolí nevnímali
stavbu nového Centra Černý Most jen jako
nutné zlo, ale aby se také začali těšit na to,
co v jejich sousedství vznikne. Nově CČM
totiž stavíme hlavně pro vás, tak abyste
v blízkosti svého bydliště měli příjemné,
moderní centrum, ve kterém se vám bude
nejen dobře nakupovat, ale kde se budete
také rádi setkávat s přáteli, bavit s rodinou,
red
relaxovat nebo sportovat.“ ■
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inzerce
Komplexní veterinární péče o malá zvířata
Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje

• novostavby

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

Stavební firma
rodinných domů
• 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“

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

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

Mobil: 603 242 142

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

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

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

DVEŘE – ZÁRUBNĚ – KOVÁNÍ
KOUPELNY NA KLÍČ

KOMPLETNÍ PRÁCE

www.adoor.cz

ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

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.

•

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
STAVBY, REKONSTRUKCEZEDNÍK,
•INSTALACE,
ELEKTRO VČ. REVIZE. Záruka 3 roky. Profesionální práce. Objednávky e-mail:
prahazednik@seznam.cz, mobil: 603 410 400.
05/02

ROZKLÁDACÍ POHOVKY

I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ

Veterinární klinika pro malá zvířata
MVDr. Jan Mecera

lamelové rošty
úložný prostor
snímatelné potahy
přes 500 druhů látek

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

Tel.: 326 991 099,

Uzávěrka inzerce a příspěvků

po–so 9–12, 14–20 hod.

pro č. 10 je 15. 9.

www.veterinainfo.cz

UŽ TO VÍŠ,

že si musíš vybrat školu, která tě
konečně naučí výborně angličtinu?
My Ti nabízíme:
v rámci studia pro studenty

anglické školy Businessu půlroční
bezplatnou stáž v Anglii
plně hrazenou výměnnou praxi

v Německu
studium denní, online, dálkové

(2 x měsíčně o sobotách)
od polovičky září velký výběr

kvalifikačních kurzů s anglickým
certifikátem
možnost kurzů zábavných,
jakykových, uměleckých

AKCE NA ZÁ¤Í
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Využij možnosti volných míst v 1. ročníku a vstupu i do vyšších ročníků.
Chceš studovat dvě školy za jedno školné, získat státní maturitu
snadněji s pomocí studia na anglické škole? V tom je naše tajemství
úspěšnosti našich studentů.
Naše škola je nositelem známky nejvyšší kvality v Anglii.
Flexibilní škola s praxí Ti dá do vínku zkušenosti a nadhled pro řešení
životních situací.
Těšíme se na nezávazný pohovor s Tebou!

Akreditované centrum anglického vzdělávání v ekonomických oborech
s možností BC a MBA - finančně výhodně online www.mbaonline.cz
Tel.: 286 857 164, mobil: 737 785 735, www.oapraha.cz
a Obchodní akademie Praha, s.r.o., Praha 9 - Satalice
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naši senioři

Informace z Klubu
Po prázdninách se opět rozjíždějí naše pravidelné schůzky a proto informujeme jak
naše stávající členy, tak nové zájemce, že se
scházíme každou středu od 13 do 16 hodin v kulturním domě Kyje v Šimanovské
ulici. Na první poprázdninové schůzce
7. září budeme dodatečně blahopřát všem
našim jubilantům, kteří oslavili své kulatiny o prázdninách. Během naší týdenní
rekreace v Jánských Lázních nám vedení
hotelu Astoria nabídlo možnost strávit zde
vánoční svátky od 19. do 26. prosince za
cenu 3850 Kč. Vzhledem k tomu, že je
nutné si pobyt co nejdřívě zajistit, prosíme

Na dovolené
v Krkonoších
Jako každoročně, měli jsme i letos v létě
zajištěnou rekreaci, tentokrát hned začátkem července v Jánských Lázních. V hotelu Astoria, kde jsme byli ubytováni nám
chutnalo i jídlo, takže jsme byli moc spokojeni. Jánské Lázně jsou městečko v údolí
pod Černou horou a zdejší střediska slouží
hlavně k rehabilitaci pohybového aparátu,
je tu ale i hodně dychtivých turistů, zdolávajících mnohakilometrové túry. Volný
čas si každý z nás užíval po svém a vzhledem k tomu, že zdejší cesty jsou stavěné
i pro vozíčkáře, jsou velmi pohodlné i na
delší chůzi. Protože jsme se na rekreaci
sešli tak říkajíc „dobrá parta“, panovala
mezi námi dobrá nálada a pohoda. Na
večírku s hudbou jsme si zazpívali i zatančili. Absolvovali jsme ale i několik výletů:
na Pomezní boudy, Černou horu a do
Adršpachu. Všechny stály za to, ale nejvíc
na nás zapůsobily Adršpašské skály, které
hovoří o síle přírody a o malosti člověka.
Moc se nám líbily vodopády podél Luisiny
cesty a ochutnali jsme výborné borůvkové

Vycházky pro seniory
v září
Sobota 3. září – ZÁMEK MNICHOVO
HRADIŠTĚ A MUZEUM ČESKÉHO
RÁJE V TURNOVĚ
Sraz v 7 hod. u pokladen ČD centra Praha
Hl. nádraží. Návrat v 18.46 hod.
Neděle 11. září – ZÁMEK MNÍŠEK POD
BRDY A KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY NA SKALCE
Sraz v 8.30 hod. u pokladen ČD centra
Praha Hl. nádraží.

zájemce, aby se nejpozději do 30. září přihlásili u vedoucí Klubu Boženky Merclové, tel. 733 508 351. Novinkou, kterou
připravuje Klub pro své členy, jsou jednou
do měsíce odpolední taneční soboty.
V září s námi můžete jít na tyto vycházky:
13. 9. – Botanická zahrada Albertov
20. 9. – Ze Sadské do Kerska – sraz již
v 10 hod. na Černém Mostě, autobus 398
28. 9. – (středa – místo pravidelné schůzky) Vinobraní, vinice sv. Klára, Trója
4. 10. – Malostranskými zahradami
(Pokud není uvedeno jinak, je sraz ve 13
hod. na stanici autobusů u Penny v Hloubětíně)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ve spolupráci s
MĚSTSKOU POLICIÍ HL. M. PRAHY,
ÚTVAREM PREVENCE,
vás srdečně zvou na besedu

STOP KRIMINALITĚ
PÁCHANÉ
NA SENIORECH A ZTP,
která se koná ve středu
5. října 2011 od 14 hodin
v prostorách Galerie 14
na Černém Mostě.
Beseda je zaměřená na preventivní chování doma, na ulici, v MHD a dále na informace k zabezpečení domu, bytu a auta.

koláče na Modrokamenné boudě. Slunečné počasí po většinu dní dokreslilo celkový
dojem z vydařeného pobytu, za jehož organizaci děkujeme naší vedoucí Božence
Merclové i ostatním, kteří se na její přípravě podíleli.
Jaroslava Makalová

Účastníci besedy obdrží drobný dárek.
K dispozici budou také informační materiály na dané téma, připraveno je rovněž
malé občerstvení.
Adresa Galerie 14: nám. Plk. Vlčka 686
Autobusové spojení: Bus č. 223, 273, 296,
zastávka Kpt. Stránského

Středa 14. září – Z POHOŘELCE NA

autobusů č. 135 a 213 Nad Pahorkem, na
Spořilově.
Neděle 25. září – HRAD JENŠTEJN
A HISTORIE VINOŘE
Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice metra
C – Prosek.
Neděle 28. září – HRADČANSKÉ PALÁCE
Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice tramvaje č. 22 – Pohořelec.

NOVÝ SVĚT
Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice tramvaje č. 22 – Pohořelec.
Sobota 17. září – ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC A SKANZEN DLASKUV STATEK.
Sraz v 7 hod. u pokladen ČD centra Praha
Hl. nádraží.
Sobota 24. září – PODZIMNÍ VYCHÁZKA STARÝM SPOŘILOVEM
Za jeho historií, architekturou a slavnými
osobnostmi. Sraz ve 14 hod. na stanici

Pořádá Dům seniorů Portus, ul. Karolíny
Světlé 18, Praha 1
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kontejnery a nebezpečný odpad, CVVI

Velkoobjemové kontejnery na září
Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci • Sadská
Mochovská • Zelenečská
Liblická • Klánovická
Vaňkova • V Chaloupkách
Konzumní • Na Obrátce
Svépravická • Šestajovická
Zámečnická • Mochovská
Poříčanská • Klánovická
Nehvizdská • Zelenečská
Kardašovská u obch. střediska
Šestajovická • V Chaloupkách
Hejtmanská • Vranovská
Tálínská u čp. 15
Vírská • Branská
Kukelská • Chvaletická
Cidlinská • Maršovská
Želivská • Metujská
Tálínská • Oborská
Horusická • Osická
Herdovská • Bošilecká
Šimanovská • Za Školou
Nedvědická • Žehuňská
Vodňanská • Skorkovská
Spolská • Mílovská

7. 9.

8. 9.

14. 9.

Zvíkovská • Dářská
Rožmberská • Podlišovská
Vlkovická • Dvořišťská
Lásenická • Lipnická
Cvrčkova • Burdova
22. 9.
Babylonská • Jordánská
Světská • Lipnická
Stropnická • Za Černým mostem
Koclířova • Vodňanská
Sicherova
Jordánská • Svárovská
29. 9.
Jezdovická • Froncova
Lipenské náměstí
Nežárská • Jansova
Hodějovská • Za Rokytkou
Ze systému Mâ Praha 14

15. 9.

21. 9.

Lomnická • Staňkovská
Lomnická • Zálínská
Manž. Dostálových čp. 1303
Bří Venclíků • Vlčkova
Ronešova • Volkova
Anderleho • Gen. Janouška
Bryksova u zad. traktu čp. 762
Vašátkova • Doležalova

5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.

Bryksova proti č.p. 949
Bryksova • Kpt. Stránského
Hlaďova proti č. p. 671
Šromova • Gen. Janouška
Doležalova chodník proti 1051
Bobkova proti čp. 747

19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
26. 9.
26. 9.

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 „A“ ve čtvrtek 15. září 2011
Zámečnická • Mochovská
15.00–15.20
Sadská • V Novém Hloubětíně
15.30–15.50
Klánovická • Liblická
16.00–16.20
Šestajovická • V Chaloupkách
16.30–16.50
Šestajovická • Svépravická
17.00–17.20
Cidlinská • Maršovská
17.30–17.50
Kukelská • Chvaletická • Žárská
18.00–18.20

Nabízí v podzimních
a zimních
měsících 2011/2012
tyto počítačové
kurzy:
Maňákova 745,
Praha 9-Černý Most

18.30–18.50

Zastávky na sběrové trase „B“ ve čtvrtek 29. září 2011

Koclířova • Kačínská
Vírská • Burdova
Splavná • Okrouhlíkova
Světská • Jordánská
Za Školou • Šimanovská
Jezdovická • Froncova
Vidlák • Novozámecká
Lipenské náměstí

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

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 • VideoSpin 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.

Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie
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Kardašovská (u nákupního střediska)

Informace na www.kvizpraha14.cz
Zájemci prosím hlaste se přímo v Centru vzdělávání
a veřejného internetu nebo
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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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

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

JAZYKOVÁ ŠKOLA RYBIČKA

•

Fa J. Macháč – Rekonstrukce umakartových
koupelen obkladovými panely – levně od 30.000,
rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepořádku.
Výměny van, klozetů, kuch. desek, instalace
sprch. koutů, dlažby, malování, lepení podhledů,
drobné zednické a jiné práce na zvelebení vašeho
bytu, telefon 777 325 466.
02/08

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

5SH^MQRWPIZ]
,9&ZEPERGLI)MWG
0

0

7v2,9&PY5ª*-&?4;&0&8LMQERS&PMZMS
;.)1.(*878YRXSYV=(2-14^HZMLQQ^EQ]OEXIPR'7?)>L]HVEYPMGOHMWOSZ9IOXVS

,9&KKVIWWSV
,9&KKVIWWSV

Výuka dospělých: AJ, ŠpJ, FJ
– skupinky 4–6 posluchačů
– důraz kladen na živou komunikaci
v cizím jazyce
– velmi kvalitní učebnice a výukové materiály
Cena: 4 650 Kč při výuce 1x týdně 90 minut.
Učebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9,
Chlumecká 1539/7 – v budově
prodejny nábytku ASTO,
vstup zadním vchodem.

•

0
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NOVINKA
Dopoledne s angličtinou pro nejmenší

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

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.:
731 759 796.
07/09

Posezónní servis

Naší předností jsou:
• malé skupinky po 4–6 žácích
• kvalifikovaní a zkušení lektoři
• spec. vybavené učebny, velmi
kvalitní učebnice a výukové materiály
Výuka probíhá 1x týdně 110 minut.
Cena: 4 570 Kč včetně učebnic/1 pololetí

• Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor. Tel.: 603 909 327, 281 914 562. 04/01

Odvoz nábytku a elektrospotřebičů. Od vezeme vám vše nepotřebné z vašeho bytu
a sklepa. Provádíme celkové vyklízení, bytů NP
a sklepů. Provozujeme i autodopravu + stěhování.
Tel.: 774 574 710, e-mail: euroautodoprava@
snadno.eu.
07/03

BLACK BRIDGE BIKES

nabízí na školní rok 2011–2012
výuku angličtiny, španělštiny
a francouzštiny
pro děti od 3 do 16 let:

'''MOIWWVS

Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29,
www.skolarybicka.cz

4GIPOSZE5VELE
4XIZVEGHSFE
TSRHPTXIOL

Servis počítačů u vás doma či kanceláři. Přije•deme,
poradíme, opravíme. Tel.: 775 677 101,
www.improvisio.cz/servis.

[[[FFFMOIWG^

09/06

Vyměním obecní byt 4+1/L, 3. p., bez výtahu,
– školička pro děti do 6 let. Ještě •
•párMATÝSEK
Lehovec za 3+kk/L, tel.: 603 594 018.
09/13
volných míst máme. Zastavte se kdykoliv
dopoledne, těšíme se na shledanou
• Prodám zd. chatu s podkr., 2+kk, cca 36 m ,
www.matysek-centrum.cz (608 284 804). 09/07 poz. 300 m , Hloubětín, sklep, sprcha, WC, bojler,
2

2

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či
půdu levně. Tel.: 777 227 840.
09/01

•

• Nabízíme k odprodeji nebo k dlouhodobému
pronájmu garážové stání v garáži domu Ocelkova

možnost celoročního užívání. 520 tis Kč., tel.
602 603 050.
09/16

• Mladý pár koupí rodinný dům k rekonstrukci nebo stavební parcelu v této lokalitě, tel.:

653/20, podrobnosti na telefonu 774 446 611
nebo info@optitravel.cz.
09/11

608 569 025, magdalena.pavel@seznam.cz.
09/03

TENISU PRO DĚTI PŘI ZŠ, tel.:
•777KURZY
260 262, www.tallent.cz, podzimní trimestr

•

od 26. 9. 2011.

ICG pořádá kurzy s předními českými odborníky: rekvalifikační kurz Grafologie, Základy psychologie, Arteterapie, Próza a imaginace, Irisdiagnostika, Sebepoznání pomocí psychotroniky, Cesta
léčitele, Odkaz dávných civilizací, Egyptské hieroglyfy, Staňte se svým feng-shui poradcem, Astropsychologie, Kresba a malba, Grafoterapie. Přihlášky
na: 602 277 019, 222 231 700, g.isis@centrum,
www.grafogisis.cz, facebook: Institut celostni grafologie.
09/17

SERVIS DOMÁCNOSTI – drobné řemeslné
práce pro Vaši domácnost, kancelář i zahradu.
Podrobné info na www.servisdomacnosti.kvalitne.cz, tel.: 603 404 332.
09/05

•

09/10

Výuka AJ, NJ – dospělí, děti. Tel. 777 180 240,
info@alles-klar.cz,www.alles-klar.cz.
09/14a

•
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Malování na chodníku
Meteorologové na 13. července slibovali
teploty přes třicet stupňů, což se splnilo, svatá Markéta házela srp do žita a před ZŠ Bří
Venclíků se i v tomhle horku vesele malovalo. Tradiční prázdninová akce pro děti, které
ještě neodjely na prázdniny, přinesla řadu
zajímavých i pracných výtvorů, jež na této
netradiční výstavě byly k vidění ještě několik
následujících dní. Hýřily barvami i dětskou
představivostí. A když náhodou těm nejmenším inspirace docházela, byl po ruce
jejich doprovod, takže bylo pořád co malovat. Odměnou pro všechny pak byly barevné křídy a další dárky.
text a foto: vok

JAMBOREE 2011
ve Švédsku
V termínu od 27. 7. do 7. 8. 2011 se
konalo ve Švédsku 22. Světové skautské
Jamboree. Tohoto celosvětového setkání
skautů se účastnilo více jak 50 000 skautů
z celého světa. K úhradě části nákladů spojených s účastí 53. skautského střediska
Bří. Mašínů a střediska Polaris z Prahy 14
na tomto setkání, přispěla finančním darem i naše městská část.
Téměř z letiště jsme pozvali dva z účastníků – Františka Kříže zvaného „Plavčík“
a Vojtěcha Pecku zvaného „Skokan“ k nám
do Oddělení komunikace s občany, aby se
se čtenáři Listů Prahy 14 podělili o své ještě „horké“ zážitky.
Tak kluci jaké to bylo?
Super!!! odpověděli Skokan a Plavčík téměř jednohlasně.
Myslím si, že by naše nezasvěcené čtenáře
zajímalo co to Jamboree vlastně je?
Skokan: Jamboree je výraz z indiánského
jazyka a znamená něco jako „Slavnost lidí,
kteří přišli ze všech stran“. A je to snad největší skautská akce vůbec. Koná se každé 4
roky, většinou pokaždé na jiném kontinentě. Sejdou se tam kluci a holky z celého
světa.
Plavčík: Letos tam byli skauti ze 161 zemí.
Kolik vás do Švédska jelo?
Skokan: Z Prahy nás bylo 40 a z celé ČR
280 včetně IST.
Co nebo kdo je IST?
Plavčík: To jsou skauti starší 18 let a pomáhají organizovat celé Jamboree. Takovej
servis. Doplňují kluci.
Kolik tam vlastně bylo celkem lidí?
Plavčík: Takže nás účastníků (14–17 let)
bylo asi 40 tisíc a 10 tisíc IST.
To je již pořádná porce. A jak to tam bylo
s jídlem?
Skokan: Tam si každý oddíl vaří sám. Do-

stali jsme stan, nádobí, příbory a zbytek
byl na nás.
Chápu to tak, že jste jídlo vezli sami?
Skokan: Ne, nevezli. To jsme si mohli koupit tam na speciální táborovou kartu, která
byla na stravování.
A koho jste měli za sousedy?
Plavčík: Italy, Francouze, skauty z Malty
a za námi byli z Trinidadu a Tobaga.
Jak jste se mezi sebou domlouvali?
Plavčík: Většinou anglicky.
A jaká je náplň Jamboree?
Plavčík: Vše začíná a končí velkými ceremoniály. Letos bylo ústředním mottem:
„Simply scouting“ (prostě skautství). A pak
to jsou různé hry a soutěže. Rozdělíte se do
družstev, kde je každý z jiné země a soutěžíte v hrách jako EARTH, PEOPLE,
QUEST.
Česky prosím.
Skokan: No různé hry s tématikou Země,
lidí či hry na otázky.
A kluci, co zážitky?
Skokan: No, já mám největší zážitek z cesty
tam. Jeli jsme tam snad 27 hodin. Autobusem do Katovic a dál letadlem do Malmo,
kde jsme čekali 12 hodin, než nás zavezou
na místo konání Jamboree. No, nic moc,
hlavně to čekání. To bylo fakt hrozný.

Zpátky to už bylo v poho. To jsme letěli
3 hodiny a byli jsme hned doma.
A ty Plavčíku?
Já jsem byl nadšený tou pohodovou atmosférou na tak veliké akci. Těmi možnostmi
a hlavně soutěžemi, které byly prostě super.
Jaký z toho máte celkově pocit?
Plavčík: Bylo to velký. Je to vidět i na fotkách, který jsme přinesli. Ale pohodový.
Skokan: Po každodenním programu, který
končil většinou kolem 15. hodiny, jsme
měli volno. To jsme se procházeli po táboře, vzájemně si měnili skautské předměty
(ukazuje snad 10 skautských šátků např.
z USA, Libanonu, Guatemaly, Španělska
a dalších zemí, odznáčky a další věci z celého světa).
Tak co, jeli byste znova?
Skokan: No jasně.
Plavčík: Ale budeme už starý, tak možná
jako IST.
Tak díky za návštěvu a přeji vám, ať vám
ty skautské ideály vydrží co nejdéle.
Taky děkujeme.
Tak a jsou pryč. Když se zamyslím, tak jim
to jejich skautství vlastně docela závidím.
Více se o skautingu dozvíte na
www.jamboree.cz
KVA KS OKO
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ROMA MMXI
Skautský oddíl Ginkgo tentokrát vybudoval svůj prázdninový tábor v překrásném prostředí Jabkenického lesa. Tábořiště Kačerovna se v něm na 14 dní
změnilo na starověký Řím, který se stal
námětem táborové hry pro letošní rok.
Se svými hrdiny, vynikajícími silou těla
i ducha, uměním stavitelským, vojenským, propracovanou administrativou
a správou státu, ale také s nedostatky
morálními, pramenícími ze sociálních
jistot a blahobytu. Jak poučné pro naši
dobu…Pověst o založení Říma a období do počátku císařství jsme si četli na
jarních výpravách a body získané znamenaly postupy v hodnosti od rekruta
přes legionáře, centurióna, prefekta až
k vysněnému legátovi. To se nakonec
nejšikovnéjšímu vlčeti podařilo. Samozřejmě, že čas byl i na další zajímavou
činnost, o čemž dostatečně vypovídají
obrázky skautů. Další si můžete prohlédnout na www.volny.cz/ginkgo 106,
kde je i kontakt na vůdce jednotlivých
oddílů v případě, že by vás zaujala možnost nechat svoji ratolest vyrůst ve
skautském oddílu. Kromě osvojení si
různých dovedností a znalostí zde vznikají čestná a pevná celoživotní kamarádství. Těšíme se na vás.
text a foto: MK (Admirál)
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