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obrazové ohlédnutí

14 km kolem Prahy 14
Už posedmnácté uspořádala naše městská část oblíbený pochod
14 km kolem Prahy 14, který tentokrát poznamenalo mimořádně nepříznivé počasí. Po vydařeném babím létě přišel sedmý říjnový den zvrat a léto vystřídala hned zima. V sobotu 8. října na
horách vydatně sněžilo a v Praze byla teplota jen pár stupínků
nad nulou, ovšem účastníci pochodu svým zimním vybavením
neponechali nic náhodě. Registrovali jsme všechny věkové kategorie, ale děti tentokrát převažovaly. Na všechny zúčastněné
čekala návštěva kostela sv. Bartoloměje i se zasvěceným průvodním slovem zdejšího faráře, dále jízda na huculských koních
v jezdeckém klubu Počin v Dolních Počernicích a konečně také
možnost prohlédnout si výstavu o heraldice a vexilologii v Galerii
14 na Černém Mostě. Odpadla obvyklá exkurze ve firmě CocaCola, a tak ušetřený čas věnovali někteří prohlídce nádherné farské zahrady v Kyjích, kde děti ze ZŠ na Lehovci dokonce pohoupaly své učitelky, které jim to ve škole určitě vrátí.
text a foto: vok

2

01-14_praha_14_11 26.10.11 13:43 Stránka 3

obsah
Obsah

Editorial

Obrazové ohlédnutí

2

Školství

19–20

14 km kolem Prahy 14

Editorial

3

Zpravodajství z radnice

4

Informace z jednání Rady
a 5. zasedání Zastupitelstva

Plán rozvoje

5

Městská část představí urbanistické
studie

Školní hřiště přístupná veřejnosti
ZŠ Tolerance má 80 let

Co se děje

6–7

Místní Agenda 21

22–23

Lidé se vyjádřili ke komunitnímu plánu
služeb

Sport

24

Plavecké závody

Naši senioři

25

Kontejnery a nebezpečný
odpad

Kulturní a sportovní akce

Nový projekt Coca-Coly

8

Aktuálně

28–29
31

DDM je 7 let

Vyjádření radnice

Geocaching

9

In line Běchovice po osmé

32

Závěrečný díl

Neziskovky a občanská sdružení 10–12
Programy na listopad

Školství

13

Problémy se zateplením ZŠ Chvaletická

Názory opozice

14

ODS a VV

Zdravotnictví v Praze 14

15–17

Seznam lékařů

Informace

18

Interaktivní mapa
Svatomartinské oslavy – pozvánka
Na titulní straně: Podzim je tady…
foto: Jaroslav Hodyc

Podzim je tu a s ním i počasí typické pro
toto roční období. Teploty již místy klesají pod nulu a to si vždy vyžádá větší
náklady na vytápění zařízení, které naše
městská část spravuje. Výjimku netvoří
ani základní školy, právě zde bývají účty
za topení enormní. Byly převážně postaveny v době, kdy se na úsporu energií příliš nehledělo a také nebyly k dispozici
technologie, které běžně využíváme dnes.
Rozhodli jsme se s tím tedy něco dělat
a ztráty způsobené každoročním únikem
tepla ze školských budov snížit zateplením
na minimum.
V současné době dokončujeme zateplení
prvních dvou základních škol. V příštím
roce projde zateplením budova základní
školy Bratří Venclíků. Současně ovšem
připravujeme projekty, podle kterých budou zatepleny další čtyři školní budovy, ať
už základních či mateřských škol.
Letos se nám také podařilo s podporou
pražského magistrátu otevřít nové sportovní hřiště v areálu základní školy Bratří
Venclíků. To je přístupné nejen dětem, ale
i široké veřejnosti. Více se o tomto i dalších hřištích dozvíte v článku uvnitř těchto
Listů Prahy 14.
Školství je jednou z našich priorit i pro rok
2012. A v tomto smyslu již nyní připravujeme rozpočet. Je v něm určena částka jednak na zateplení ZŠ Bratří Venclíků, ale
také na další sportovní hřiště. Mimo to
máme v rozpočtu již vyčleněny prostředky
na drobnější opravy školských zařízení,
například střech a podobně.
Závěrem bych chtěla popřát našim dětem
i učitelům, aby se v nově opravených
a zateplených budovách cítili dobře, aby
do nich chodili rádi a užili si i sportování
na nově postavených hřištích.
Lucie Svobodová,
zástupkkyně starosty

Inzerce

13, 21, 26, 27, 30
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 22. a 23. zasedání
ve dnech 26. 9. a 11. 10.
Rada městské části mimo
jiné:
Schválila návrh na uzavření „smlouvy

o dílo na zpracování pasportu zeleně městské části Praha 14 do digitální podoby“
a to se společností SMP 14
Souhlasila s udělením plné moci ob chodní společnosti Správa majetku Praha
14, a. s. k úkonům týkajícím se realizace
úplatného převodu objektů č. p. 993,
994 v ulici Kpt. Stránského Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 v k. ú.
Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
Souhlasila se snížením pronájmu sálu
a klubovny v KD Kyje pro Farní charitu
Praha 14 na realizaci akce „Volnočasové
aktivity s dětmi z Broumarské ulice“ na
25% ceníkové ceny
Schválila navržený postup při realizaci
výstupů veřejného projednávání ze dne 16.
6. 2011 (zlepšení podmínek pro trávení
volného času v Hostavicích a rekonstrukce
parku Pilská)
Schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Základní škola Chvaletická –

Výpisy z databáze
Czech POINT
Trestní rejstřík, katastr nemovitostí,
obchodní živnostenský rejstřík, bodové hodnocení řidiče, datové schránky,
konverze dokumentů atd.
ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po + St 7.30–18.00
Út + Čt 7.30–15.00
Pá 7.30–14.00
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energetická úspora MČ Praha 14“, kdy
vícepráce nad rámec projektové dokumentace v tomto dodatku činí 870.618,00 Kč
včetně DPH, souhlasila s prodloužením
termínu zhotovení díla „Základní škola
Chvaletická – energetická úspora MČ Praha 14“ o 11 kalendářních dnů, tj. do 11.
10. 2011 a souhlasila s uvolněním rezervy
v rámci uzavřené SoD č. 0199/2011/
/OSMI/1050
Souhlasila se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu na realizaci akce „Rekonstrukce a úprava 1. NP – související s rekonstrukcí tělocvičny ZŠ Hloubětínská
č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín“
Rozhodla jako zadavatel nadlimitní veřejné
zakázky na služby „Úklid motoristických
a nemotoristických komunikací na území
městské části Praha 14“
1. vyloučit dle § 60, odst. 1, zákona č. 137/
/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů z další účasti
v zadávacím řízení uchazeče ČNES
dopravní stavby, a. s. se sídlem Milady
Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy, IČ: 47781734, protože uchazeč
nesplnil kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem
2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
Pražské služby, a. s., se sídlem Pod
Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120
Schválila podání žádosti do Operačního

Kursy
první pomoci
pro veřejnost
Městská část Praha 14, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví zve občany MČ Praha 14 na veřejný kurs první pomoci.
Cílem tohoto kursu není poskytnout kvalifikovanou odbornost zdravotníka, ale
naučit základům poskytování první pomoci. Délka kurzu je plánována na 4 hodiny.

Termín konání:
čtvrtek 10. 11. 2011
od 14 do 18 hod.

programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Globální grant 5.1 – Mezinárodní spolupráce s názvem „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha
14“
Schválila metodický pokyn k realizaci
úplatného převodu objektů č. p. 993, 994
a pozemků parc. č. 232/120, 232/119
v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 vše v k. ú.
Černý Most do osobního vlastnictví podle
zákona č. 72/1994Sb.
Projednala návrh na stanovení počtu
zaměstnanců na rok 2012, stanovila celkový počet zaměstnanců městské části
Praha 14 zařazených do Úřadu městské
části Praha 14 pro rok 2012 ve výši 166
a schválila snížení počtu zaměstnanců
odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
odboru ekonomiky a odboru výstavby
a dopravy z organizačních důvodů k 31.
12. 2011
Souhlasila se zapojením městské části Praha 14 do projektu SMART i.e. v roli partnera vč. povinného spolufinancování projektu ve výši 14.400 EUR z rozpočtu
městské části Praha 14
Souhlasila se změnou rozpočtu projektu
realizovaného Farní charitou Kyje na realizaci volnočasových aktivit v Kyjích
Souhlasila s poskytnutím finančního daru
Farní charitě Kyje ve výši 6.000 Kč na realizaci kulturní akce pro děti a mládež
s názvem „H2O Mjůzik Párty“
Seznámila se s pracovním materiálem
„Koncepce dětských hřišť a sportovišť na
MČ Praha 14“ a souhlasila s veřejným
projednáním „Koncepce dětských hřišť
a sportovišť na MČ Praha 14“ konané dne
31. 10. 2011 v Galerii 14

Místo konání:
Mateřské centrum Klubíčko,
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14
Kurs je rozdělen na teoretickou a praktickou
část. Kurs povede zkušený lékař záchranné
služby a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kursu první pomoci. Kapacita kursu
je stanovena 20 osob, kurs se bude konat
min. při 5 účastnících maximálně při 20
účastnících. Účastnický poplatek činí 50 Kč
a bude hrazen v místě konání.
Kontaktní osobou pro nahlášení účasti
v kursu je pracovnice sekretariátu Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
městské části Praha 14:
Irena Holíková,
e-mail: irena.holikova@p14.mepnet.cz,
tel. 281 005 370.
Účastníci hlásí kontaktní údaje včetně adresy.
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plán rozvoje

Městská část představí urbanistické studie
Celkem pět urbanistických studií rozvoje svého území představí
v listopadu radnice Prahy 14. Jde o další krok v otvírání se radnice lidem,
kteří mají zájem a nyní i možnost daleko více rozhodovat o důležitých
otázkách týkajících se rozvoje jejich městské části.

P

raha 14 od svého vzniku prochází
dynamickým rozvojem, a to zejména v oblastech bydlení a služeb. Od
roku 1994 se zvýšil počet obyvatel z původních 35 na současných 47 tisíc a vyrostlo zde jedno z největších nákupních
center v ČR – Černý Most. Nové vedení
radnice připravuje tvorbu strategického
plánu rozvoje Prahy 14 a oslovilo vedoucího Ústavu urbanismu Fakulty architektury
ČVUT doc. ing. arch. Jana Jehlíka, aby
společně se svými studenty připravili několik urbanistických studií, jakým směrem
by se mohl dlouhodobý vývoj městské části ubírat. A právě s těmito studiemi bude
příležitost se seznámit a také se k nim
v následné diskuzi vyjádřit, přinést své
vlastní nápady a podněty.
„Názor veřejnosti je pro nás prvořadý.
Vycházíme z toho, že lidé své nejbližší
okolí znají velmi dobře a mají dobrou
představu o tom, jak by se mělo dál rozvíjet, co by si okolo sebe přáli a co už naopak
ne. Proto budeme jejich podněty pečlivě
zaznamenávat a i ty se stanou podkladem
pro tvorbu strategického plánu rozvoje
naší městské části. Velmi dobře si totiž
uvědomujeme, že v momentě, kdy dojde
ke stavbě ať už například bytových domů,
administrativní budovy nebo nákupního

centra, rozhodnutí se už nedá vzít zpět,“
podotýká starosta městské části Praha 14
Radek Vondra.
Urbanistické studie a plány by měly městské části a jejím obyvatelům pomoci získat
odpovědi na mnoho otázek. Jednou
z nejpalčivějších je ta, zda souhlasit s dalším rozšiřováním ploch určených k zástavbě na svém území, a pokud ano, tak za
jakých podmínek. S novou zástavbou nutně vzniká potřeba rozvoje infrastruktury
a občanské vybavenosti. Jde o přístupové
komunikace, parkovací místa, mateřské
školy nebo dětská hřiště. Pokud má investor zájem o výstavbu na území městské
části, měl by je ve svých plánech zohlednit.
Důležité je vyvážení ploch určených
k zástavbě s územím kde dostane přednost
příroda.
„Chtěli jsme získat nový, neotřelý pohled
na další možnosti urbanistického rozvoje
naší městské části a tyto studie nám
umožní podívat se na problematiku rozvoje městské části očima budoucí odborníků v oblasti architektury a urbanistiky“
uvádí starosta Radek Vondra a dodává:
„Jedná se o pracovní návrhy, ale je velmi
pravděpodobné, že některé zajímavé nápady použijeme při tvorbě strategického
plánu rozvoje naší městské části. Pojďme

se společně zamyslet nad tím, jak by
mohla naše městská část vypadat za dvacet či třicet let a zkusme si odpovědět na
jednu otázku. Jak propojit čtyři zdánlivě
nesourodé části, tedy Černý Most, Hloubětín, Hostavice a Kyje do jednoho harmonického celku.“
Studenti a profesoři, kteří studie vypracovali, je chtějí sami lidem představit a zdůvodnit, proč si budoucnost Prahy 14 představují zrovna takto. Budou samozřejmě
připraveni odpovídat na dotazy nebo návrhy všech přítomných. Slyšet názor veřejnosti je také pro ně velmi důležité.
Pokud vás tato problematika zajímá
a chtěli byste nahlédnout do možné
blízké budoucnosti Prahy 14, zjistit,
jak se plán rozvoje rodí a co všechno
přitom hraje roli, přijměte prosím
pozvání pana starosty a přijďte 22. 11.
v 18 hod. do KD Kyje v Šimanovské
ulici, kde budou jednotlivé studie prezentovány přímo jejich autory.
KS OKO
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co se děje

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

dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Sponzorem je
Coca-Cola.
Poznámka: Změna programu vyhrazena.

LISTOPAD

KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ
PRAHA 14

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

V sobotu 5. listopadu se uskuteční ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín
turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty
MČ Praha l4 pro neregistrované hráče od
l5 let, pro hráče organizace PRST od 40.
místa žebříčku mužů, ženy bez omezení.
Prezence v 8.30-8.50 hodin, začátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50,- Kč. Vstup
pouze v sálové obuvi.
CROSSART

Srdečně zveme do Galerie 14, nám. Plk.
Vlčka 686, Černý Most, kde bude ve středu 9. listopadu v 17 hodin zahájena výstava obrazů, kreseb a fotografií Víta V. Pavlíka. Výstava potrvá do 8. prosince a bude
otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek 14
– 18 hodin a v neděli 14–17 hodin. Vstup
volný.
KONCERT KOMORNÍ HUDBY

Ve středu 16. listopadu od 18.30 hodin se
koná v Galerii l4, nám. Plk. Vlčka 686,
Praha 9 – Černý Most koncert komorní
hudby. Vystoupí Československé komorní
duo: Pavel Burdych – housle, Zuzana
Berešová – klavír. Na koncertě zazní skladby A. Dvořáka a autorů, kteří významně
ovlivnili jeho život. Vstup volný.
TURNAJ V BOWLINGU

V pondělí 21. listopadu se od l8.30 do 23
hodin v J. R. Clubu-Bowling, Prelátská l2
v Kyjích (naproti kostelu sv.Bartoloměje),
koná na zdejších čtyřech drahách turnaj
v bowlingu. Přihlášky do naplnění kapacity herny na tel. 28l 005 278 do pátku 18.
11. do l2 hodin. Startovné je 20 Kč na
osobu.

PROSINEC
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na
Mikulášskou nadílku, která se koná
v sobotu 3. prosince ve dvou stejných
představeních od 11 a 14 hodin v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47.
Po shlédnutí pohádky přinesou Mikuláš,
anděl a čert dětem nadílku. Předprodej
vstupenek bude 21. 11., 23. 11., 28. 11.
a 30. 11. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků1072,
5. patro, č. dveří 503 a 506. Vstupné

6

4. 11. (pátek)
DISKOTÉKA PRO MLADÉ

DJ ALPÍNO zahraje pro vás pop-rockovou směs z domácí i zahraniční produkce.
Můžete si také zasoutěžit o ceny! Kč 60.
Od 19 hod.
6. 11. (neděle)
POHÁDKOVÁ NEDĚLE

Říkadla a křikadla – Karolina Kamberská.
Dětský pořad písničkářky a básnířky Karolíny Kamberské (ex Sestry Steinovy) určený pro předškoláky, malé školáky, ale
i batolata. Kč 140/50/40. Od 15 hod.
12. 11. (sobota)
TANEČNÍ ODPOLEDNE

Známá skupina Hitos z Prahy 14, která
provozuje hudbu všech žánrů. Kč 60/30.
Od 14 hod.
13. 11. (neděle)
POHÁDKOVÁ NEDĚLE

Opice v Africe. Dvě opice ze zoo se dostanou do Afriky, kde poznávají spoustu
kamarádů. Divadlo Genus. Kč 140/50/40.
Od 15 hod.

20. 11. (neděle)
FERDOHRANÍ – KLAUN FERDA.

Jeden z nejznámějších klaunů v ČR opět
v Kyjích. Děti čeká show plná nevšedního
humoru. Kč 140/50/40. Od 15 hod.
21. 11. (pondělí)
BESEDA O HISTORII

Václavova babička Ludmila. První známá
vražda v našich dějinách. O dějinách trochu
jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím
Sommerem. Kč 45. Od 18.30 hod.
25. 11. (pátek)
JAROSLAV HUTKA.

Písničkář, skladatel, básník a spisovatel.
Jeho dlouholetá kariéra nabízí bohatý
repertoár. Kč 90/45. Od 19 hod.
26. 11. (sobota)
2. DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA.

Účinkují dětské divadelní soubory z pražských škol a DAMU. Zároveň proběhne
vernisáž výtvarné soutěže žáků ZŠ Prahy
14 na téma Divadlo očima dětí. Provází
herec Jiří Krytinář. Kč 30. Od 12.45 hod.
27. 11. (neděle)
VÝSTAVA PANENEK II.

Druhé pokračování úspěšné výstavy.
K vidění budou opět panenky Barbie, Steffi aj. Historické i moderní šatičky, botičky
a další doplňky. Vystaveno bude na 150

16. 11. (středa)
ZÁBAVNÝ VEČER S UVEDENÍM KNIHY
O SOUDOBÉM SAMURAJOVI
F. KOLLMANOVI.

Spoluúčinkují: Richard Tesařík, člen skupiny Yo Yo Band, Pavel Nový herec divadla
Ypsilon a Pavel Vrána, básník a spisovatel
– autor knihy o Františku Kollmanovi.
Kč 90/45. Od 18 hod.
18. 11. (pátek)
IRENA BUDWEISEROVÁ A FADE IN.

Zpěvačka, známá ze svého působení ve formaci Spirituál kvintet, s kapelou FADE IN
představuje posluchačům ve svém programu gospely a spirituály v netradičních jazzových úpravách. Kč 150/75. Od 19 hod.
19. 11. (sobota)
KYJSKÝ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A HRAČEK.

Kde levně nakoupit oblečení pro děti, které navíc pořád rostou? Srdečně zveme
všechny rodiče i prarodiče na první akci
tohoto druhu. Zájemci, kteří máte zájem
účastnit se jako prodávající, pište na
info@kvizpraha14.cz. Kč 10/rodinné 30.
Od 10 do 17 hod.

různých modelů. Některé panenky možno
i koupit. Kč 40/rodinné 130. Od 11 do
16.30 hod.
30. 11. (středa)
UŽ JSME DOMA.

Hudba skupiny Už jsme doma v sobě spojuje vlivy počátků punku a avantgarndního myšlení, především z okruhu uskupení
Rock in Opposition a české „nové vlny“.
V zahraničí odehráli celkově přes 1000
koncertů. Letos UJD oslaví 25 let na scéně. Kč 150/75. Od 19 hod.
KURZY KONANÉ V KD:

Kresba a malba (7–99 let): tel.:
605 042 188.
Grafologie (dospělí): tel.: 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.:
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722 941 890 (12–16 hod.), 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy : tel.: 777 180 240, email:
z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každý pracovní den od 10 do
14 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47 Rezervace vstupenek: e-mail:
info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465,
266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Tvrz Hummer – konec sezóny
Bohatá nadílka zajímavých programů –
převážně pro děti, ale i pro dospělé na tvrzi
Hummer ( 3. km dálnice D11 směr
H.K.), která začala v dubnu, měla 1. října
svůj letošní Close day. Vysoké teploty,

modrá obloha – den jako malovaný, který
vůbec nenasvědčoval tomu, že sezóna končí. Taky si ho tady všichni pořádně užili!
Od dopoledních hodin byli na programu
kejklíři, tanečnice a šermíři, odpoledne
zahájila Velká koňská show v aréně, potom
představení Mistra kata, loutková pohádka, trikové ježdění na koni a šerm, a na
závěr propukla večer velkolepá ohňová
show. Co ale velké i malé lákalo asi nejvíc?
No přece dobrodružná jízda speciálně
upraveným kopcovitým autodromem
Hummer centra v terénním voze Hummer.
text a foto: ves

ZEVO Malešice
vyrábí energii
Již rok je v malešické spalovně, jejíž komín
je viditelný snad z každé části Prahy 14,
v provozu speciální kogenerační jednotka
Zařízení na energetické využití odpadu
(ZEVO). Při příležitosti hodnocení tohoto
ročního období, pozvaly Pražské služby
a.s. a Magistrát hl. m. Prahy, zastoupený
přímo osobou primátora Bohuslava Svobody, starosty všech městských částí na
prohlídku tohoto zařízení. Díky schválení
záměru na přednostní energetické využití
směsného komunálního odpadu v zařízení
ZEVO před jeho uskladněním na skládce,

vyrábí v současné době kogenerační jednotka z odpadu tepelnou i elektrickou energii
pro Pražany, za srovnatelných ekologických podmínek jako ve Vídni či v Mnichově.
ves

Mikulášská veselice
I. Občanské sdružení Hloubětín zve na
Mikulášskou veselici dne 2. 12. 2011 od
18 hodin v Čínské restauraci (Havana)
přijďte se pobavit, přijďte si zazpívat hrát
budou přátelé. Dobrovolný příspěvek na
režii a na tombolu (do tomboly) vítán.
Za výbor sdružení Ing. Václav Hollan

Zemřel Jiří Hubač,
král české scenáristiky
27. září 2011 skonal ve věku 82 let
v pražské motolské
nemocnici scenárista a dramaturg
Jiří Hubač, satalický rodák a kyjský
patriot, kterého nejvíce proslavily televizní seriály Dobrá voda a Sanitka.
Odchod tak významné osobnosti je
bolestnou ztrátou pro českou kulturu.
Jiří Hubač v Kyjích prožil své dětství
a zůstal jim věrný napořád. Jeho dramatická tvorba byla nadčasová, s mistrovsky
vypracovanou a skrytou myšlenkou, jeho
postavy byly ztvárňovány s filozofickým
nadhledem i se znalostí lidských povah
a chování v mnoha dějinných etapách.
Smrt Jiřího Hubače se mne dotkla
i osobně, neboť jsem měla možnost i čest
se setkat s „Mistrem“ od roku 1995 mnohokrát. Naposledy pak v říjnu minulého
roku. Hovořili jsme o zdánlivě obyčejných věcech, o Kyjích dávných a historických, o kultuře, o politice.
Jsem kyjskou rodačkou a pana Hubače
jsem znala od dětství. Ráda jsem ho
vídala na pravidelných procházkách
s pejskem. Udivovala mne aristokratická a elegantní chůze s lehkou nadčasovostí a skrytou moudrostí. Při každém
setkání byl milý a otevřený k dialogu
i k naslouchání. Věřte, že zůstaly mi
báječné vzpomínky.
A jak řekl krásně režisér Jiří Strach:
„Lidem s tak vřelým a moudrým srdcem je totiž nebeská brána otevřená
dokořán.“
S něžnou vzpomínkou a hlubokou
úctou
Renáta Rudolfová

Citáty Jiřího Hubače:
„Skoro všechno, co člověk v životě koná,
je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná.“
„Člověk začne chápat život, teprve když
začne myslet na smrt.“
„Každý z vás znamená naději. Když ne pro
lidstvo, třeba jen pro jediného člověka.“
Původní TV hry a TV scénáře: 1963 –
Zítra a pozítří, 1968 – Raport, 1969 –
Pasiáns, 1971 – Dlouhý podzimní den,
1975 – Lístek do památníku, 1976 –
Ikarův pád, 1979 – Mapa zámořských
objevů, 1981 – Nezralé maliny, 1982 –
Mezičas, 1984 – Tažní ptáci, 1987 – Studentská balada, 1990 – Podezření, 1991
– Milostivé léto, Hřbitov pro cizince,
1993 – Zámek v Čechách, 1999 – Velký
případ, 2001 – Falešné obvinění, 2007 –
Hodina klavíru
Televizní seriály: 1979 – Útěk ze zlaté
země (podle J. Londona), 1983 – Dobrá
voda, 1984 – Sanitka
Filmové scénáře: 1994 – Učitel tance,
1995 – Fany, 1999 – Všichni moji blízcí,
2001 – Babí léto
Divadelní hry: 1974 – Král Krysa (podle
J. Clavella), 1980 – Dům na nebesích,
1984 – Stará dobrá kapela, 1986 – Generálka, 1988 – Modrý pavilon, 1997 –
Hostina u Petronia, 2000 – Johanka
z Arku (libreto)
Próza: 1965 – Neděle s Bardotovou (román)
Tuzemská ocenění: Za svou autorskou činnost a celoživotní přínos českému filmu
a televizi byl vyznamenán cenou Vladimíra
Vančury, dvěma Trilobity Filmového a televizního svazu, Českým lvem (Babí léto)
a uvedením do televizní Dvorany slávy.
Mezinárodní ceny: Lístek do památníku –
Hlavní cena MTV (Mezinárodní tv festival)
– Sofia, Dlouhý podzimní den – Hlavní
cena MTV – Praha, Ikarův pád – Cena
UNDA MTV – Monte Carlo, Nezralé
maliny – Hlavní cena MTV – Praha, Tažní
ptáci – Cena UNDA, Cena UNESCO,
Zlatá nymfa MTV – Monte Carlo, Hřbitov
pro cizince – PRIX EUROPE – (nejlepší
hra Evropy) – Reykjavik, Všichni moji blízcí – Grand Prix Mezinárodní filmový festival – Sedona (USA), Audience Awards –
Palm Springs, Audience Awards – Washington, Special Prize – Troia (Portugalsko), Babí léto – US. Commedy Arts
Festival (nejlepší zahraniční film) – Washington, Audince Awards – Cleveland,
Special Prize -Mezinárodní film. festival –
Toronto ■
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vyjádření radnice

Radnice nedá souhlas předloženému návrhu společnosti Coca-Cola
Radnice Prahy 14 zažila před několik týdny velmi nepříjemné překvapení. Společnost Coca-Cola, která na území
městské části vlastní velký areál, předložila projekt výstavby nového centrálního velkokapacitního skladu
a současně požádala Komisi územního rozvoje a životního prostředí o předběžný souhlas se stavbou. Radnice
však považuje celý projekt za předimenzovaný a v této podobě s ním zásadně nesouhlasí.
„Společnost Coca-Cola nám svůj návrh předložila bez předchozího projednání a rovnou
požádala o předběžný souhlas se stavbou.
Takový postup ovšem není možný. Nikdo se
nás předem nezeptal na náš názor, nikdo nás
o ničem neinformoval. A my v tomto případě
dát souhlas nemůžeme a také nedáme,“ uvádí
k postupu společnosti Coca-Cola starosta
městské části Praha 14 Radek Vondra.

v místě kde ji společnost Coca-Cola chce
umístit. Záměrem městské části v této
lokalitě, kde se rozšiřuje počet bytů, je co
nejvíce omezovat výrobu, která je náročná
především na dopravu, hluk a exhalace.
Navrhované řešení centrálního skladu je dle
našeho názoru v rozporu s charakterem této
oblasti. Navrhovaný záměr by bezprecedentně zničil kvalitu území. Jde o zcela cizorodý

Vizualizace předložená
společností Coca-Cola
radnici MČ Praha 14

Sklad by měl stát na volném pozemku
mezi železničními tratěmi Libeň – Běchovice a Malešice – Běchovice, směrem
k Lomnické ulici. Největším problémem
je jeho plánovaná velikost. Podle předložených plánů by na délku měřil 150
metrů a na šířku 115 metrů. Zabíral by tak
plochu více než dvou fotbalových hřišť.
Plánovaná výška skladu má být neuvěřitelných 36 metrů, což odpovídá domu o třinácti patrech. Panelové domy na Jahodnici
mají pro porovnání sedm pater a výšku 22
metrů. Podle starosty Vondry by stavba
v současné podobě měla negativní vliv
nejen na všechny obyvatele žijící v blízkém
okolí, ale i na nedaleký zámecký park
v Hostavicích nebo na rozsáhlý přírodní
park Klánovice – Čihadla a stala by se
novou dominantou městské části. O ni tu
však nikdo příliš nestojí.
Podobný názor má i předseda Komise
územního rozvoje a životního prostředí Jiří
Feřtek. Právě tato komise totiž odmítla dát
předběžný souhlas se stavbou. „Z urbanistického i architektonického hlediska považujeme navrhovanou stavbu za výrazně předimenzovanou a za naprosto nepřijatelnou
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prvek, který především vykořisťuje pozemek,
a to nevídanou mírou,” upozorňuje Feřtek
a upozorňuje, že v okolí stavby se nachází
zástavba rodinných domků, především
v Hostavicích, Jahodnici, Jiráskově čtvrti,
Kyjích a Dolních Počernicích. „Důsledky
stavby by nejen pro místní obyvatele, ale pro
všechny lidi z Prahy 14 mohly být fatální“,
zdůrazňuje Feřtek.

„

Naším prvořadým úkolem
je rozhodovat v zájmu
obyvatel Prahy 14…

Podle názoru předsedy dopravní komise při
Radě MČ Praha 14 Petra Hukala ze Strany
zelených by přinesla výstavba nového
skladu výrazně větší dopravní zatížení, než
jaké je nyní. „Vybudováním nové skladové
haly v prostorách kyjského areálu prý sice
dojde k mírnému snížení objemu kamionové
přepravy zásobující současný skladovací prostor v Horních Počernicích, na druhou stranu
zde vnikne zdrojové místo pro obsluhu zejména pražské aglomerace, odkud bude údajně
vyjíždět jen 60 až 80 menších vozidel denně,“
uvádí ve své zprávě Coca-Cola. Tomu se ale

dá při zamýšlené velikosti nového skladu
a jeho technologickým možnostem velmi
těžko uvěřit, zvláště když Coca-Cola mlčky
přechází, že i těch podivně ponížených 60
až 80 vozidel by se zapojilo do dopravy
v ranní špičce. Další zvýšení objemu
dopravy má přinést i přesun pracovních
míst z Horních Počernic do nové haly, a to
přes to, že to materiály předložené společností Coca-Cola popírají. Již dnes není
napojení objektu Coca-Coly na Českobrodskou ulici vyhovující, dá se říci, že je
nebezpečné a další nárůst počtu vozidel
v místě by tuto kritickou situaci jen umocnil. A vyšší dopravní zatížení se netýká
pouze Průmyslové a Českobrodské ulice,
ale také ulice Broumarské. Do ní sice nákladní vozidla jezdit nesmějí, ale ta vážící
méně než 3,5 tuny ano, a ta by právě měla
sklad obsluhovat.
Stavba je také ze dvou stran oklopena
železničními tratěmi. Sklad by vytvořil jednolitou plochu, od které by se hluk z tratě
odrážel do obydlených oblastí, především
do oblasti Jahodnice a západní části Hostavic. „Takové zvýšení hlukové zátěže obyvatel
je nepřijatelné“, zdůrazňuje Hukal.
„V neposlední řadě je třeba připomenout, že
stavba může v budoucnu zcela změnit majitele i své využití a přinést nám další nemilá
překvapení, například v podobě ještě většího
objemu dopravy než je nyní deklarován,
jelikož logistická schopnost tohoto zařízení je
téměř neomezená,” dodává Feřtek s tím, že
se jedná o projekt, který v současné podobě
ovlivní kvalitu života obyvatel Prahy 14
jednoznačně negativním způsobem.
„Zdá se nám, že tvůrci projektu zapomněli
na jednu důležitou věc, že totiž v těsné
blízkosti skladu žijí také lidé. A těm by stavba velkokapacitního skladu v takovéto podobě velmi zkomplikovala život. Společnost
Coca-Cola nás obviňuje, že jednáme emotivně. To ale naprosto odmítám. Naším
prvořadým úkolem je rozhodovat v zájmu
obyvatel Prahy 14 a tento projekt jde jasně
proti tomuto zájmu a přinesl by prospěch
pouze společnosti Coca-Cola. Již nyní dostáváme negativní reakce od občanů, kteří si
výstavbu skladu nepřejí. Není tedy možné
očekávat, že by radnice souhlasila s projektem, který by naše občany poškodil,“ uvedl
nakonec starosta Vondra.
KS OKO
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informace

Geocaching závěrečný díl
V předchozím povídání jsme si podrobněji představili jednotlivé druhy keší. Víme již, že se dělí na kategorie
podle charakteru a podle velikosti. V dnešním, posledním díle, se v krátkosti podíváme na to, kde všude
se mohou tyto „poklady“ schovávat a zmíníme se také o dvou speciálních předmětech, které můžete
ve schránkách nalézt.

Kam se to schovává,
respektive kde se to hledá?
Keše jako takové se dají ukrýt v podstatě
na jakékoliv libovolné místo. Protože je ale
Geocaching hra, která účastníkům přináší
kromě potěšení ze samotného nálezu
i jakousi přidanou hodnotu poznávání,
vzdělávání a relaxace, platí nepsané pravidlo, že keše se umísťují pokud možno na
taková místa, jejichž okolí je nějakým způsobem zajímavé ať již z hlediska jeho historie, charakteru krajiny či jinak. Proto
i značná část keší ve svém listingu obsahuje

podmínek je keška hned na očích. I tyto
údaje najdete v listingu každé keše a je třeba s nimi před samotnou výpravou počítat.

Travel bug a Geocoin
Řekli jsme si víceméně ve stručnosti o tom,
co je to Geocaching, co jsou to keše, jaké
jsou jejich druhy a jak mohou být velké,
kam se ukrývají a proč se tam ukrývají.
Zmínili jsme se i o tom, že keše obsahují
většinou drobné předměty, jež je možné si

Někdy je třeba důkladně prozkoumat i větší prostor, který je takového charakteru, že nás na ukrytou
cache na první pohled nic neupozorní.

i řadu informací týkající se prostředí,
v němž jsou umístěny. Samotné keše jsou
pak v terénu umístěny na skutečně rozmanitých místech. Mohou být ukryty v kořenech stromů, pod pařezy, na stromech, za
mostními pilíři, ve výklencích, pod lavičkami… Skrýše jsou mnohdy velmi důmyslné a fantazii se v této hře meze rozhodně
nekladou. Někdy je terén okolo ukryté
schránky náročný na zdolání, někdy je
místo naopak snadno přístupné. Přístupný, přehledný a jednoduchý terén ovšem
neznamená, že schránku objevíte snadno.
Občas je totiž i na snadno přístupných
místech velmi těžké kešku nalézt a naopak,
po zdolání náročného terénu za složitých

vzít a nahradit je předměty jinými. Na
závěr je třeba ještě představit dva speciální
předměty, na které můžete ve schránkách
také narazit. Tyto předměty nejsou určeny
na výměnu a mají své specifické poslání.
Prvním z nich je tzv. „Travel bug“, neboli
cestující brouk. Je to libovolný předmět,
který od ostatních odlišuje speciální štítek
s vyraženým unikátním kódem. Druhým
z nich Geocoin, což je zpravidla kovová
mince (ale může být i z jiného materiálu),
která je také opatřena identifikací v podobě kódu. Tyto předměty jsou putovní, což
znamená, že nejsou určené k přisvojení, ale
k přemístění do jiné schránky. Některé
mají určený konkrétní cíl, kam mají dopu-

tovat, jiné ho nemají. Každopádně ve
všech těchto případech platí, že manipulace s nimi by vždy měla být prováděna
s rozmyslem, určitě nemá význam přemístit je o pár metrů dál do sousední keše,
jejich poslání má totiž širší rozměr. V případě jakékoliv manipulace s těmito předměty je nutné na stránkách Geocachingu
provést speciální záznam se všemi vyžadovanými údaji.
Malý seriál o Geocachingu je u konce. Je
to hra v každém případě zajímavá, mnohdy dobrodružná a do jejího děje se s chutí
zapojují celé rodiny, včetně dětí, pro které
je „hledání pokladů“ obzvláště zábavné.
Výhodou je také fakt, že keše jsou téměř
všude a tak si jejich hledáním můžete
zpestřit i dovolenou, stačí si dopředu zjistit, kde se co v okolí vašeho pobytu nachází. Na úplný závěr ještě jednou připomíná-

me, že veškeré podrobné informace o hře
jsou k dispozici na webových stránkách
www.geocaching.cz a přejeme vám mnoho
zážitků a úspěchů ve hře. ■
LKU
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neziskovky a občanská sdružení

Programy na listopad
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768
ce
ntru
m v lnéh
Praha 9 – Černý Most
www.centrum14.cz
Kateřina Chvátalová tel. 724 767 622

u
cas

12. září jsme zahájili kroužky, ještě je několik volných míst ve výtvarných kroužcích
a kroužku šachů pro pokročilé a v miniškoličce. Podrobný rozpis kroužků a kurzů včetně cen najdete na našich webových
stránkách www.centrum14.cz.
Miniškolička je určena pro děti od 2,5 roku. Pro děti, aby se lépe adaptovaly ve školce a zvykly si na školkový režim. Přijďte si
s námi hrát, malovat, zpívat a tvořit, chodit
ven, když to počasí dovolí. Zkušené lektorky
budou s dětmi rozvíjet. Cena za celé dopoledne od 8 do 12 hod. je Kč 190,– nebo je
možnost cenově zvýhodněné permanentky.
Dětem dejte s sebou svačinu a pití.
Pro děti s problémy s výslovností pokračuje logopedický program po dohodě s lektorkou.
Vyrobte si něco pro radost v naší dílničce
pro rodiče a děti ve středu od 8.30 do 12
hod.
Přijďte k nám na sobotní workshopy:
5. 11. Skleněné korálkování se Štěpánkou
12. 11. Enkaustica – přáníčka na Vánoce
s Katkou
19. 11. Fusing – spékání a tvarování skla,
výroba šperků s Katkou
26. 11. Adventní věnce s Katkou
3. 12. Výroba svícnů, skleněná mozaika se
Štěpánkou
10. 12. Výroba triček – savování, malování, razítka s Katkou a Štěpánkou
17. 12. Výroba nepečeného cukroví s Katkou
Vaše narozeninové party: Chcete-li svému
dítěti připravit narozeninovou oslavu, je
možné si pronajmout Čtrnáctku v pátek
nebo v neděli 14–19 hod. za cenu Kč 600.
Na setkání s vámi se za tým lektorů těší
Kateřina Chvátalová.

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

ROYAL RANGERS (křesťanský skaut,
8–11 let) úterý 16–18 hod. v PTH (Stoliňská 2502/41B – areál Chvaly). Více na
www.royalrangers.cz
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ENGLISH CLUB pro TEENAGERY
(13–19 let) středa 16.30 – 18 hod. v Heřmánku (Vybíralova 969). Konverzační
angličtina vedená Američany.
9. 11. COVENANT PLAYERS (13–19
let). Americké profesionální divadlo, na
English Clubu.
18.–20. 11. ANGLICKÝ VÍKEND
s Američany (13–19 let). RIDDLES,
CLUES AND MYSTERIES. 550 Kč.
Bělá pod Bezdězem.

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

Adventní věnce – úterý 22. 11. a pátek
25. 11. od 17 hod. (možno přijít i později)
Věk: 9–99 let. Cena: 120 Kč + ozdoby
Vánoce jsou za dveřmi! Ještě než přijde první adventní neděle, přijďte si k nám vyrobit
tradiční adventní věnec, věnec na dveře či
jiné krásné ozdoby z čerstvého chvojí. Svíčky si přineste vlastní, nebo je dokoupíte až
podle barevného ladění vyrobeného věnce.
Drakiáda – pondělí 14. 11. od 15.30 hod.
Věk: 3–99 let Cena: zdarma
Očekáváme příznivý silný vítr ze severu,
proto vyrazíme na nedaleký kopec a vyvedeme naše draky na jejich první let. Přijď
a zapoj se do soutěží o nejvyšší let, let překážkovou dráhou, pozadu i poslepu. Že nemáš draka? V pátek 4. listopadu si ho můžeš
přijít do klubu Most vyrobit. Sejdeme se ve
14 hodin, s sebou si vezmi 20 korun.
Čertovský bál s Mikulášskou nadílkou –
pondělí 5. 12. 16.30–18.30 hod. Věk: od
3 let
Čertovský bál, kde čekáme všechny děti
v maskách andělů a čertíků. Připraven je
zábavný program včetně tradiční Mikulášské nadílky, čertovských úkolů a malování
s andělem.
Vánoční keramika – 2. 11. až 21. 12. –
každou středu od 18 do 20 hod. Cena: 1
vstup – 300 Kč, 8 vstupů – 2 000 Kč
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace a dárečky pro své nejbližší a kamarády pod
vedením zkušené lektorky.
Nabízíme poslední volná místa v kroužcích! Nenechte si ujít kalanetiku, kondiční
cvičení, volejbal pro dívky, kurzy Cchikung, keramiky nebo šité krajky a mnoho
dalších.

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

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po-Pá 8–12 hod. – Zkušená lektorka vede
malou skupinku dětí. Docházku si libovolně zvolíte: 1–5 dní v týdnu. Podrobné
informace najdete na našem webu. Cena
za jedno dopoledne 140 –180 Kč. Máme
volné místo v út. a čt. Máme volné místo
i v odpoledním kroužku Výtvarné hrátky
pro děti 3–7 let. Můžete se přijít podívat
na první ukázkovou hodinu zdarma.
NOVĚ! Nabízíme kroužek Zpívánky pro
děti 3–7 let. Přijďte se podívat a zazpívat si
s paní učitelkou ze Základní umělecké školy první ukázková hodina zdarma.
Studio taneční a pohybové výchovy
– Černý Most – Přijímáme nové členy do
našeho tanečního a pohybového studia.
Přijmeme předškolní děti 3–6 let a děti
z 1. až 4. tříd ZŠ, které mají zájem o hudbu a tanec. Výuka probíhá 1x týdně v prostorách Dětského studia Pohádka, u dětí je
rozvíjeno přirozené taneční cítění, dále
vyučujeme základy klasického a lidového
tance a techniky Současného tance Duncan. Přijďte se zkusit jednu ukázkovou
hodinu ZDARMA. Kdykoliv po dohodě
s lektorkou.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
přijďte si zacvičit a zatančit s Luckou vždy
v úterý a čtvrtek. Relaxační cvičení: úterý
ve 20 hod.(prvky Jógy, Pilates, relaxační
techniky, masáže)
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní
tanec. Intuitivní tanec se neřídí žádnými
konkrétními kroky ani stylem, ale vychází
z našeho vnitřního pocitu, momentálního
rozpoložení, nálady. Více informací najdete na našich webových stránkách.
V případě zájmu o naše aktivity prosím
kontaktujte:
Jitku Šindelářovou, tel. 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

KCR Heřmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most

Milí rodiče, v podzimních měsících vám
mimo jiné nabízíme:
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5. 11. Taťkovská sobota v KCR od 10
hod. (tatínkové s dětmi v akci)
19. 11. Holčičí sobota s Blankou od 10
hod. v KCR
18. 11. Lampiónový průvod Prahou 14
pro rodiče a děti, sraz v 17.30 před KCR
POZOR ! Poslední šance (do 31. 12.
2011) můžete využít bezplatného poradenství v oblasti prevence ztráty bydlení,
ve finanční tísni a jinak krizových situacích
– v KCR.
Dále probíhají dětské kluby pro předškolní a školní děti i dospělé – informujte se
na:
www.prorodinu.cz, info@prorodinu.cz,
tel: 724 761 196, 281 862 342

ZAJÍČEK
NA KONI
Občanské sdružení Zajíček na koni nabízí
stále jízdy na koních zdarma pro děti
s handicapy. Jezdíme v Bučovicích u Votice, cca hodinu cesty autem od Prahy směr
České Budějovice.
Pro zdravé děti i dospělé je možné domluvit za nekomerční cenu procházky, tréninky na koních, vyjížďky etc. Cena není
vysoká a veškerý výdělek je použit na dotování koní.
Zveme všechny děti a jejich rodiče na krásného Mikuláše v sobotu 3. 12. Oběd,
nadílka a výtvarná dílnička. Vstupné: rodiny s dětmi s handicapy: zdarma, ostatní
50,- Kč/osoba.
Naše poslední pozvání je na hory: Pro děti
s handicapy nebo pro sociálně slabé rodiny: Turnusy: 4.–10. 12. 2011, 4.–11. 2.
2012, 25. 2.–4. 3. 2012. Na všechny turnusy je možné se hlásit již nyní.
Pro více informací o jízdách, Mikuláši
i zimních táborech volejte Mgr. Markétu
Šulcovou: 731 009 645 (ne SMS)
nebo pište: m.sulcova@zajiceknakoni.cz,
www.zajiceknakoni.cz

sdílet své starosti i radosti, které přináší
péče o dítě se zdrav. handicapem.
MATEŘSKÉ CENTRUM
11. (úterý) 18–20 hod. Relaxační malování
Výtvarné putování kolem světa. Tentokrát
navštívíme africký kontinent.
Cena: 180 Kč/osoba, studenti – 100 Kč.
Začátek v 18 hod.
24. 11. (čtvrtek) 17.30–19.30 hod. Vázání adventních věnců
Zveme všechny zájemce na již tradiční
„motýlkovskou“ předadventní akci. Větve,
přírodní ozdoby a případně i korpusy
budou k dispozici. Prosíme zájemce, aby
se předem na akci přihlásili. Omezený
počet míst. Vstup 50 Kč.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
3. 11. (čtvrtek) 15 hod. Pacifické dýňování – Přijďte si vyřezat halloweenskou
dýni nebo masku a následně za přispění
svíček navodíme pravou atmosféru Halloweenu.
9. 11. (středa) 17 hod. Filmový klub –
Film podle vašeho přání.
15. 11 (úterý) 14.30 hod. Vyrábíme skládačky – Přijď se něco nového naučit.
17. 11. (čtvrtek) je klub uzavřen z důvodu
státního svátku!
22. 11. (úterý) 14.30 hod. Vyrábíme šperky s korálky a drátky – Další výtvarná dílna nejen pro holky…
23. 11. (středa) 17 hod. Turnaj v šipkách
Více informací k našim službám a aktivitám
naleznete na WWW.MOTYLEK.ORG
nebo na facebooku Motýlku a Pacificu.
S MOTÝLKEM PO VLTAVĚ
V sobotní dopoledne 24. září uspořádal
Motýlek pro své klienty a jejich rodiny
již druhý výlet lodí po Vltavě centrem
Prahy. Nejen díky krásnému slunečnému
počasí a skvělému hudebnímu doprovo-

Nízkoprahový klub Jahoda (6–15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14–19 hod.
Nízkoprahový klub Džagoda (12–18 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14–20 hod.
Terénní práce: Černý Most – pondělí
a středa 15–20 hod., kontaktní pracovníci
Monika a Martin (773 674 060). Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek
15–20 hod., kontaktní pracovníci Honza,
Monika, Martin (777 747 067). PIXLA je
otevřena v pondělí a středu za dobrého
počasí 15–16 hod., za špatného počasí
16–20 hod.
RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA:
Školička pro děti od 1 roku do 6 let, otevřeno: pondělí, úterý a čtvrtek 8–12 hod..
Školné: 250 Kč za dopoledne pro jedno
dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Možnost
nákupu zvýhodněných permanentek.
Informace a rezervace: Kateřina Cibulcová, tel: 721 601 333. Klub – herna s programem, středa 9–11 hod, Klub – volná
herna, pátek 9–12 hod., nově i čtvrtek
14–17 hod.
S Jahůdkou do knihovny, 9. 11. 9–10.30,
Pyžámková noc, 25.–26. 11. 18–10 hod.,
poslední pátek v měsíci nabízíme hlídání
dětí od 1 roku přes noc! Cena za jedno dítě
je 450 Kč, za dva sourozence 700 Kč.
Rezervace u Kateřiny Cibulcové, tel.
721 601 333 nejpozději do středy 23. 11.
Akce na listopad: 10. 11. 17–18.30 Setkání s Dulou, 13.11. 16–18 hod., nedělní
odpoledne s divadlem pro děti, 24. 11.
17–19 hod. Job klub, informace a rezervace: Kateřina Marinicová, tel. 777 674 060.
Informace o aktuálním dění v JAHODĚ
najdete na našich stránkách
www.jahodaweb.cz.

Farní charita
Kyje-Černý Most

KOMUNITNÍ
CENTRUM
MOTÝLEK

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

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

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
29. 11. (úterý) 17–19 hod. Svépomocná
skupina
Určeno pro rodiče a blízké dětí se zdravotním postižením. Místo, kde mohou rodiče

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

du swingové kapely panovala i letos na
palubě úžasně pohodová atmosféra.
Děkujeme společnosti PRAHAloď spol
s r.o. díky níž se tato akce mohla uskutečnit.

Rádi bychom připomněli otevření DĚTSKÉHO KOUTKU (po, stř., pá 9–12
hod.) a KLUBU SENIORŮ (út 10–12
hod.), jež proběhlo v říjnu a tím vás i pozvali mezi nás. Pokud se necítíte být ani
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jednou jmenovanou skupinou, jistě vás
potěšíme dalšími plánovanými aktivitami,
mezi něž patří např. 6. 11. KURZ PRVNÍ
POMOCI DĚTEM pro rodiče, 26. 11.
již tradičnÍ PLETENÍ ADVENTNÍCH
VĚNCŮ a neméně důležité koncerty. První PŘEDADVENTNÍ KONCERT se
uskuteční 22. 11. od 18 hod., druhý koncert se ponese již v duchu vánočním a věříme, že se nám podaří, s pomocí souboru
zobcových fléten – Aulos, zpříjemnit si
společně 3. adventní neděli a to 10. 12. od
15 hod., oba ve výjimečném kostele sv.
Bartoloměje v Kyjích.
Stále nabízíme aktivity pro cizince z třetích zemí:
Kurzy českého jazyka – pondělí a středa
17.30–19 hod. (pokročilí)
v úterý a čtvrtek 16–17.30 hod.
a 17.40–19.10 hod.
Job poradna – zdarma, každé pondělí od
10 do 12 hod.,
PC kurzy – zdarma, každé pondělí, od 18
do 20 hod.
Další info na: 739 203 254,
www.charitakyje.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

Novinky v programech:
KLUB MAMINEK S DĚTMI „ODJINUD“ – 1. a 3. pátek v měsíci 15–17
hod.
PESTRÉ ČTVRTKY 10–12.30 hod. –
3. 11. přednáška Pohybový vývoj a jeho
odchylky u dětí ve věku 0–5 let, 10. 11.
beseda Výlety pro rodiny s dětmi, 24. 11.
herna s pedikúrou. Herna při programech
otevřena, programy začínají v 10.30.
SETKÁNÍ RODIČŮ ANEB KAVÁRNA
II. proběhne v úterý 16. 11. od 20 hod.
Odborné programy:
9. 11. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15
30. 11. Seminář pro rodiče Odměna
a trest 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:
ZDOBENÍ SVÍČEK – dárky na Vánoce
– rodinná tvůrčí dílna – středa 9. 11.
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16–18 hod. Vstup 50 Kč/rodinu + výroba
2 svíček cca 70 Kč.
VÝROBA ŠPERKŮ Z FIMA (korálky,
přívěsky, náušnice) – tvůrčí dílna – sobota
12. 11. 13–17 hod. Prosíme o přihlášení.
VÍTÁNÍ ZIMY s lampiónovým průvodem – pátek 25. 11. 15–17 hod. Akce se
koná na zahradě MC Klubíčko a bude
zakončena lampiónovým průvodem.
DOBRODRUŽNÁ NOC V KLUBÍČKU – pátek 25. 11. od 19 hod. Prosíme
o přihlášení.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

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

Centrum Pastelka organizuje vzdělávání
a zájmové programy pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let : PASTELKA – školka
s prvky Montessori (pro děti 2,5–6 let) je
otevřena denně 7.30–16 hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori
metody, připravené a motivující prostředí
pro vzdělávání dětí, práce s Montessori
didaktickými pomůckami, výchova ke
vztahu k přírodě a ekologii, bio stravování,
exkurze, výlety, angličtina v rámci dopoledního vzdělávacího bloku, výtvarné
a kreativní činnosti, milé, klidné a přátelské jednání s dětmi i rodiči.
Odpolední zájmové kroužky: angličtina
s prvky Montessori (děti 3–6 let), angličtina pro batolata (děti 1–3 roky + rodič),
Montessori pracovna (děti 3–6 let), Montessori dílnička (děti 2–4 roky + rodič),
Pohybové hry (děti 3–6 let), Znakování
batolat (děti 0,5–3 roky + rodič) začínáme
v sobotu 26. 11. (celkem 6 setkání – vždy
v sobotu odpoledne od 15 hod.)
Vzdělávání pro rodiče: seminář Začínáme
s Montessori, aneb jak vychovávat dítě na
základech Montessori metody, aneb Montessori v domácím prostředí (pro rodiče
dětí 1,5–3 roky) dne 9. 11. od 16 hod.,
seminář Rozvoj emoční inteligence – cesta
ke spokojenosti a úspěchu (pro rodiče dětí
0–3 roky) dne 21.11. od 17.30 hod. Cena:
299 Kč/os (včetně výukového sešitu), seminář Baby Signs – seminář pro rodiče o
znakování batolat dne 14. 11. od 17.30
hod. Cena: 499 Kč (včetně základní sady
výukových materiálů) nebo 879 Kč (včetně
kompletní sady výukových materiálů),
Volná herna otevřena v listopadu dne
12.11. od 15–17.30 hod.

Prodej Montessori pomůcek, možnost
osobního odběru, ukázky a prohlídky
pomůcek a produktů.
Více informací a přihlášky na všechny naše
aktivity najdete na www.mcpastelka.cz

3. benefiční koncert
V divadle Na zábradlí se mohli příznivci
PEStré společnosti (nezisková organizace
z Prahy 14, zabývající se m.j. výcvikem asistenčních psů) zůčastnit 9. října již 3.
benefičního koncertu, tentokrát ve prospěch asistenčního terapeutického psa
Čika, který bude po dokončení výcviku
pomáhat šestileté, zdravotně postižené
Adélce. Díky tomu, že se vystupující umělci vzdali honoráře, díky vyprodanému sálu
a sponzorským darům, se na výcvik Čika
vybralo více než 30 tisíc korun. Na pódium se přišla představit i malá Adélka
(v náručí ředitelky PEStré společnosti Klá-

ry Pragerové a samozřejmě hrdina večera
Čiko, se svou cvičitelkou Michaelou Perčinovou (vpravo). Hlavní slovo při koncertu měl známý herec Martin Písařík, který
pohádkově laděným večerem nejen provázel, ale i si zazpíval.
text a foto: ves

Pozvánka ZUŠ
na koncert
Středa 9. 11. v 18 hod. bude v sále kulturního domu v Kyjích společný koncert žáků základní umělecké školy Horní Počernice a žáků Dithmarscher
Musikschule. V programu vystoupí
také smyčcový soubor.
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školství, inzerce

Radnice řeší
problémy
se zateplením
na ZŠ Chvaletická

Slavnostní setkání
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem si připomíná už patnáct
let od svého založení. Podrobněji jsme o ní
informovali v minulých Listech. Dnes se
snímkem vracíme ke slavnostnímu setkání

ňovali si zkušenosti, děti tam podrobily
zatěžkávací zkoušce prolézačku Walda.
Název je odvozen od slov valit a válet se
a sestava se skládá z interaktivních prvků,
které děti postupně prozkoumávaly. A tak

k tomuto výročí, které se konalo 15. října
v prostorách Českého centra v Rytířské
ulici. Zatímco dospělí vzpomínali a vymě-

se válely, skákaly, plazily, koulely, schovávaly, hledaly, mačkaly a hmataly…
text a foto: vok

Vedení radnice MČ Prahy 14 je již delší
dobu velmi znepokojeno situací okolo termínu dokončení stavby (zateplení) na ZŠ
Chvaletická a již od poloviny srpna velmi
intenzivně komunikuje na úrovni statutár-

ních zástupců se zhotovitelem společností
Prominecon,a.s. Základním důvodem
zpoždění je nedostatečný počet pracovníků a nedodržení koordinace prací ze strany
zhotovitele. MČ již před měsícem uzavřela
dodatek k SoD, ve kterém byl upraven termín ukončení díla s ohledem na současný
stav prací. Z upraveného harmonogramu
prací je patrný reálný termín dokončení
k 31. 10. 2011. Toto posunutí termínu
dokončení a předání stavby se projeví na
sankčních poplatcích z prodlení, které
bude úřad v plné míře uplatňovat. O dalším vývoji budeme aktuálně informovat
prostřednictvím webu MČ Prahy 14
a prosincových Listů Prahy 14.
KS OKO

inzerce

Gymnázium, Praha 9,
Chodovická 2250
zve všechny zájemce o studium
a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
14. 12. 2011 od 14 do 17 hodin.
Můžete si prohlédnout obě
pracoviště, jak v Horních Počernicích, tak na Černém Mostě.
Zároveň zveme na výstavu Schola
Pragensis v Kongresovém centru,
kde se vám budeme věnovat
ve 3. patře ve stánku č. 308.
Více informací na www.gymnchod.cz
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názory opozice

Privatizace,
nebo sociální bydlení
Mnoho občanů naší MČ, bydlících v nájemních bytech by si přálo, aby právě jejich
byt, resp. dům, v němž žijí, byl privatizován. Žádosti a dotazy týkající se možnosti
privatizace se množí čím dále častěji. Každá mince má však jak známo dvě strany
a MČ musí najít vyvážený poměr mezi
privatizací a ponecháním si dostatečného
počtu bytů pro tzv. sociální bydlení.
V současné době má Praha 14 s více než
40 tisíci obyvateli ve správě cca 1200 bytů
v 93 domech. Což je právě spodní hranice, která by neměla být podkročena, aby
byly zajištěny potřeby občanů. I když
hovořit o nájemních bytech jako o sociálním bydlení není zcela na místě. Regulované nájemné se na mnoha místech již
blíží nájemnému tržnímu a někde jej
dokonce převyšuje. Praha 14 naštěstí ještě
stále patří k městským částem, kde tomu
tak není. Nicméně nazývat sociálním
bydlením domy a byty jejichž vlastníci
touží po privatizaci, je evidentně také
zavádějící. Nájemníci platí měsíčně mnohem více, než ti kteří již bydlí v privatizovaných domech a mají nižší měsíční platby do fondů (družstva) nebo příspěvky na
provoz (SVJ).
Nájemné z bytů je nezanedbatelným přínosem finančních zdrojů pro rozpočet
MČ, který je z dlouhodobého hlediska
jediným stabilním příjmem. Většina
těchto peněz byla doposud investována
do revitalizací, oprav a údržby jednotlivých objektů (za poslední 4 roky se jednalo o bezmála 140 milionů korun), zda
tomu tak bude i nadále záleží na prioritách vedení radnice a na množství finančních prostředků, které naši představitelé
budou schopni získat z rozpočtů hl. m.
Prahy či fondů různých ministerstev.
Varianta zprivatizování některých domů
je příjmem okamžitým, který se „projí“
během krátké doby. Nicméně se jedná
samozřejmě o mnohem větší částky, než
činí vybrané nájemné. Vedení radnice
bude muset pečlivě zvažovat, kterou ze
špatných variant zvolit. Zda privatizovat
a zbavit se tak dlouhodobých příjmů
i možnosti nabídnout nájemní bydlení
občanům Prahy 14. Nebo zda přestat
vybrané finanční prostředky investovat
v maximální možné míře zpět do bytového fondu, případně nájemné zvýšit. Bude
zajímavé sledovat jakou variantu zvolí
koalice pravicové TOP 09 a levicové
Sociální demokracie.

14

Protože dlouhodobý finanční výhled MČ
pod vedením TOP 09 je záporný, tak
finanční prostředky, které byly na začátku
tohoto volebního období v r. 2010 k dispozici, budou vyčerpány již v r. 2013.
Jednalo se o bezmála 150 milionů korun!
Pokud vedení radnice nenajde nějaké
finanční zdroje, tak v r. 2013 nebude na
účtech městské části téměř nic. Zde je
nutné připomenout sliby pana starosty
z předvolební kampaně, jak se musí šetřit.
K privatizaci tudíž vedení radnice musí
časem přistoupit, alespoň v omezené
míře. Samozřejmě bude záležet na množství bytů a ceně, za kterou byty nabídne
MČ nájemníkům. Je však naprosto jisté,
že privatizující zaplatí mnohem více, než
bývalo zvykem v minulých volebních
obdobích, protože finanční prostředky
budou chybět velmi citelně. Pokud se
nepodaří vedení MČ Praha 14 získat do
správy další byty z majetku hl. m. Prahy,
což je velmi nepravděpodobné vzhledem
k různému složení koalic na naší radnici
a na magistrátu, bude mít naše městská
část nejen nedostatek nájemních bytů,
ale i nedostatek finančních prostředků.
Vzhledem k tomu, že ani rok po volbách
ještě nebude k dispozici žádný plán rozvoje naší městské části, a koalici zatím nic
netlačí k úsporám, protože utrácí desítky
milionů, které „zdědila“ po předchozím
vedení radnice ODS, bude se finanční
situace Prahy 14 pravděpodobně nadále
zhoršovat.
Jiří Zajac (ODS)
člen finančního výboru

Zastupitelstvo městské části Praha 14 se
dne 21. 09. 2011 sešlo v tomto volebním
období popáté.
Program jednání byl nepřekvapivý, týkal
se převážně věcí z oblasti majetkové a finanční, které zastupitelstvem musejí tak
jako tak projít, a většinou nejsou nijak
konfliktní.
Debata se rozproudila až při projednávání tématu problémů Zdravé městské části, které úzce souvisí s Komunitním plánem Zdravé městské části. Témata, která
vyplynula z veřejného projednávání Fóra
městské části a jež byla následně ověřová-

na anketou mezi občany městské části,
které se mimochodem zúčastnila necelá
čtyři procenta občanů, nejsou nikterak
překvapivá, absolutním vítězem se stal
problém psích exkrementů v ulicích,
následován v těsném závěsu problémem
bezdomovectví a tím spojenou kriminalitou.
Nejsem si jistá, zda právě na tyto problémy je Komunitní plán vhodným nástrojem, zatím mi připadá jako velmi mnohoslovný a málocoříkající dokument, na
nějž je zapotřebí překladový slovník pro
překlad do „lidštiny“.
Proto mě také velmi nemile překvapil
rozhovor s panem starostou v minulém
čísle Listů Prahy 14, kde kromě snad ještě sebepochvalného výčtu úspěchů za
poslední dobu bylo řečeno, že v minulém
volebním období (rozuměj: před nástupem současného starosty) byla radnice
div ne nedobytnou baštou, a potenciální
návštěvníci radnice byli odháněni již od
vrátnice. Domnívám se, že je to hrubá
urážka práce všech zastupitelů, vedení
radnice i úředníků, kteří se na zvelebování naší městské části od jejího vzniku
v roce 1994 podíleli. Tak jadrná slova
paroubkovského ražení se myslím, po
roce ve funkci do úst nového vedení příliš
nehodí, neškodilo by trochu pokory
a skromnosti. Zvláště když poslední rok
je hlavně rokem plánování a slibů, konkrétno však poněkud pokulhává.
Zuzana Grigarová (VV)
pozvánka
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v Praze 14

ZDRAVOTNICTVÍ

zdravotnictví

S

íť zdravotnických zařízení v naší městské části a ve spádové oblasti Dolní Počernice je
tvořena výhradně ordinacemi soukromých lékařů a zdravotníků, jejichž seznam pro
Listy Prahy 14 aktualizoval (od posledního zveřejnění v r. 2007) odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 14. Jeho průběžně aktualizovanou verzi naleznete na internetových stránkách radnice (www.praha14.cz). Tento přehled odráží stav nabídky zdravotnických služeb na území Prahy 14 v polovině října 2011. V uplynulém období došlo a dále
bude docházet ke změnám – vznikají nové ordinace, jiné ukončí svoji činnost, dochází i k jejich
přestěhování v rámci městské části. V oblasti zdravotnictví Praha 14 finančně přispívá Oblastnímu spolku ČČK, který zajišťuje pečovatelskou službu, díky podpoře MČ jsou každoročně
pořádány Dny zdraví pro občany naší městské části a také probíhají odborné zdravotní přednášky a besedy lékařů na školách. Nezanedbatelné jsou rovněž prostředky, kterými Praha 14
formou grantů podporuje sociální péči.

Lékárny
Lékárna u Rajské zahrady
Cíglerova 1139
Tel. 281 914 999

3 Klánovická 487, Hloubětín
4 Kpt. Stránského 999, Černý Most
5 Medicur s.r.o., Kpt. Stránského 995,
Černý Most
6 Objekt Havana, Mochovská 38, Hloubětín

Lékárna v Dolních Počernicích
Českobrodská 79
Tel. 281 930 347

Akupunktura

EUROPHARM a.s.
Lékárna Poliklinika
Generála Janouška 902/17
Tel. 281 917 484

MUDr. Věra Peterková
PRAGOLAKTOS
Českobrodská 1174
Tel. 281 866 142

Alergologie
a klinická imunologie

GynCentrum s.r.o.
Lékárna na Zámečku
Hloubětínská 13/3
Tel. 266 610 252

MUDr. Alexandra Bartošová
Tel. 281 913 147
MUDr. Magdaléna Havlíčková
Tel. 281 913 108

Hloubětínská lékárna
Klánovická 487
Tel. 266 610 536

Angiologie

Lékárna „Metro Černý Most“
Maňákova 751
Tel. 281 913 626

Dětské (pediatrie)

LLOYDS, lékárna ,,Havana“
Mochovská 535/38
Tel. 281 868 519
Eurolékárna s.r.o.,
Poděbradská 489, Hloubětín
Tel. 281 868 228
Lékárna Bioregena, s.r.o.
Vajgarská 1141
Tel. 281 021 244

Seznam zdravotnických zařízení
Číslo, které je u sídla zařízení uvedeno, najdete
také v seznamu u jednotlivých lékařů, kteří v daném místě mají svou ordinaci, abychom nemuseli uvádět stále tytéž adresy.
1 Poliklinika Černý Most („Parník“), Gen.
Janouška 902
2 Bioregena, Vajgarská 1141, Kyje

MUDr. Irena Nádvorníková
Tel. 281 912 870

1
1

1

MUDr. Daniela Bubáková
1
Tel. 281 913 404
MUDr. Alena Doležálková
3
Tel. 281 868 605
MUDr. Petr Chaloupka
2
Tel. 281 021 212
MUDr. Dana Jandová
Rožmberská 1279/6
Praha 9 – Kyje
Tel. 266 610 451
MUDr. Věra Jedličková
1
Tel. 281 918 797
MUDr. Dagmar Mašková
1
Tel. 281 914 321
MUDr. Jan Radina
Dolní Počernice
Národních hrdinů 587
+ (Za Poštovskou zahradou 479, Běchovice)
Dolní Počernice
Tel. 281 931 355
Běchovice
Tel. 281 932 021

15
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zdravotnictví
MUDr. Martina Suchá
Kučerova 806/167
Tel. 281 917 636
MUDr. Vendula Trousilová
Tel. 281 911 729
MUDr. Jaroslava Chaloupková
Horní Počernice
Lhotská 2072
Tel. 281 924 820
MUDr. Drahomíra Červená
Horní Počernice
Lhotská 2072
Tel. 281 924 800
MUDr. Hana Kučerová
Šestajovice
Žižkova 419
Tel. 281 961 359
MUDr. Dana Frňková
Praha – Újezd n. Lesy
Živonínská 1630
(K Jízdárně 9/20)
Tel. 281 971 800
Tel. 281 971 017

MUDr. Luděk Svoboda
Tel. 281 021 269
Tel. 605 877 019
4

Gynekologie

Dermatovenerologie (kožní)
MUDr. Soňa Šípková
Tel. 281 867 302
MUDr. Šárka Škorpíková
Tel. 281 869 309
MUDr. Miroslava Večeřová
MUDr. Alena Kyslíková
Tel. 281 912 543
MUDr. Pavla Jakubů
Tel. 281 021 234

1
6
1
2

Diabetologie
MUDr. Ivana Fišerová
Tel. 281 021 219

2

Endokrinologie
MUDr. Danuše Maršálková
Tel. 281 918 858

16

Prof. MUDr. Evžen Čech DrSc.
Zdravotnické středisko
Národních hrdinů 587
Dolní Počernice
Tel. 281 869 998
MUDr. Zuzana Dastychová
Dolní Počernice
Národních hrdinů 587
Tel. 281 930 560
MUDr. Zuzana Fučíková
Tel. 281 021 217
MUDr. Vladimíra Grubauerová
(a sexuologická poradna)
Tel. 281 916 297
GynCentrum, spol., s.r.o.
Hloubětínská 13/3
Tel. 225 000 888
MUDr. Václav Čmelínský
Tel. 281 869 050
MUDr. Vladislav Klimeš
Tel. 281 917 638
MUDr. Alexandra Lukešová
Tel. 281 866 067
MUDr. Jaroslava Novotná
Tel. 281 918 827
MUDr. Radka Vetešníková
– Koubová
281 911 728

1

Mgr. Kamila Martinová
Tel. 281 868 451
PhDr. Anna Pohlová, CSc.
Tel. 281 918 820

1

3
1
6
1
4

MUDr. Věra Janošová
Tel. 281 911 490
MUDr. Jitka Hořejší
Staroměstská poliklinika s.r.o.
Tel. 281 918 816
MUDr. Jana Walterová
Tel. 281 021 253
MUDr. Marta Blovská
Tel. 281 868 221
MUDr. Edita Holubová
Tel. 281 868 428
Oculex spol. s.r.o.
MUDr. Drahomíra Varcholová
Tel. 734 314 783
Oční oddělení
Tel. 775 776 106
Tel. 281 021 220

Ortopedie

MUDr. Věra Peterková
ALIMPEX, Českobrodská 1174
Tel. 281 866 142

2

Centrum Prof. Čecha s.r.o.
Bobkova 736/26, Černý Most
Tel. 266 610 450
ORTHOPEDIA s.r.o.
MUDr. Josef Mráček
Tel. 281 913 170
MUDr. Alena Bulková
Tel. 281 021 271

1

Ortodoncie (zubní)

2

MAMONA – DENT spol. s.r.o.
MUDr. Zinajda Macúrková
Doležalova 1021
Tel. 281 915 473
MAMONA – DENT spol. s.r.o.
MUDr. Ivana Moravcová
Tel. 281 915 447

MUDr. Ivana Fišerová
Tel. 281 021 219
MUDr. Jana Kostková
Tel. 281 021 265
MUDr. Irena Nádvorníková
Tel. 281 912 870

2

2

1
2

3
6
1
2

1
2

ORL (ušní, nosní, krční)
2

1

Klinická logopedie
PhDr. Jana Schaeferová

5

1

Kardiologie
MUDr. Antonín Křivohlavý
Tel. 281 021 221

1

Oční (oftalmologie)

Homeopatie

MUDr. Jana Diblíková
Tel. 281 021 218
MUDr. Jiří Kijenský
Tel. 281 021 246
MUDr. Jiří Mikula
Tel. 281 914 276

6

Neurologie
2

Interna

3

Mgr. Miroslava Pípalová
Tel. 281 021 226
Tel. 606 494 603
PaedDr. Alena Kopřivová
Šestajovická 488/20, Hloubětín
Tel. 281 861 044

Klinická psychologie

Chirurgie

Fyzioterapie,
léčebná rehabilitace
Centrum Prof. Čecha s.r.o.
Mgr. Hrdinová – Čechová Heda
+ kolektiv
Černý Most
Bobkova 736/26
Tel. 266 610 450
MEDICUR spol. s.r.o.
Černý Most
Kpt. Stránského 995
Tel. 281 911 490
Světla Strýhalová
Miluše Synáčová
Tel. 281 861 118
Rehabilitační oáza
Tel. 281 915 599
Tel. 724 417 957

2

2

MUDr. Alena Jurkovská
MUDr. Petra Kalitová
Tel. 281 863 204
MUDr. Irena Tuzarová
Tel. 281 021 258
MUDr. Petr Vejvalka
Tel. 281 918 860

3
2
1
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Psychiatrie

MUDr. Marcela Růzhová
Václavická 366/12,
Horní Počernice
Tel. 281 925 494

MUDr. Martin Dejdar
Slévačská 905
Tel. 607 535 595
MUDr. Miroslava Hainová
Tel. 281 868 445
MUDr. Ivana Ondráčková
Tel. 281 021 239

Pracovní lékařství
– se závodní
preventivní péčí
MUDr. Jaroslav Hanzl, CSc.
Tel. 606 422 046

1

Praktický lékař
pro dospělé
MUDr. Martina Adamičová
MUDr. J. Velková
Tel. 281 918 812
MUDr. Vojtěch Engelmann
Tel. 281 915 599
MUDr. Olga Götzingerová
Tel. 281 911 727
MUDr. Věra Jágrová
Tel. 281 867 078
MUDr. Jana Kostková
Tel. 281 021 265
MUDr. Magdaléna Plobstová
Tel. 281 021 224
MUDr. Brigita Zrebná
Tel. 281 021 223
MUDr. Jana Kazimírová
Tel. 281 021 237
MUDr. Irena Jiráková
Tel. 281 869 303
MEDICUR spol. s.r.o.
MUDr. Ludmila Langerová
Tel. 281 910 579
MUDr. Marcela Mikšanová
V Chaloupkách 583/16
Tel. 281 864 830
MUDr. Hana Nováková
Dolní Počernice
Národních hrdinů 587
Tel. 281 932 371
MUDr. Jitka Nováková
Tel. 281 913 090
MUDr. Zdeněk Valentík
Černý Most
Vlčkova 1067/12
Tel. 281 864 585
MUDr. Jitka Švábová
Staroměstská poliklinika s.r.o.
Tel. 281 912 396
MUDr. Mirka Záhorová
Tel. 281 866 618

Závodní preventivní péče
MEDICOVER s.r.o.
MUDr. Iveta Váňová
(léč. prev. péče je poskytována pouze
pracovníkům Coca-Coly)
Českobrodská 1329
Tel. 283 015 897

1

MUDr. Věra Černušáková
Tel. 281 021 210
Petr Dvořák
Tel. 281 918 855

4
3

MUDr. Ivana Boučková
Tel. 281 918 294

2

Urologie

2
2
2
6
5

1

1
3

2

Radiodiagnostika (RTG),
sonografie

Pneumologie
(tuberkulózy a respirační
nemoci)

1

6

MUDr. Katarína Olexová
Staroměstská poliklinika
Tel. 281 918 815
MUDr. Moussawi Mortada
Tel. 281 863 979
Tel. 777 108 033

2
1

1

1
6

Stomatologie
(zubní)
MUDr. Miroslava Benáková
Vybíralova 964/8
Tel. 281 911 401
MUDr. Laura Čekanová
Klánovická 601/40
Tel. 266 610 256
MUDr. Ludmila Daníková
Chvaletická 918
Tel. 281 862 095
DENT – ART s.r.o.
MUDr. Helena Hormandlová
MUDr. Jana Madunická
MUDr. Gabriela Némethová
MUDr. Bronislava Palkovská
Tel. 281 860 115
Tel. 739 000 778
MUDr. Vladimír Forman
Dentální klinika
Litošická 409/10
Tel. 776 313 131
MUDr. Dana Juričová
Tel. 281 918 813
MUDr. Miroslava Klimešová
Tel. 281 911 720
MUDr. Petr Kohlík
Za školou 39/16
Praha 9 – Kyje
Tel. 281 862 245
MUDr. Pavel Kříž

3

MUDr. Vladimír Štván
Sklenská 532/4
Praha 9 – Kyje
(stomatologické centrum implantologie
a paradentologie)
Tel. 281 860 326
MUDr. Pavel Kříž
Kuttelwascherova 912
Tel. 281 911 480
MUDr. Kateřina Bire
Národních hrdinů 587, Dolní Počernice
Tel. 774 414 313
MUDr. Hana Mitáčková
– Dětská stomatologie
Gen. Janouška 1006, Praha 9
Tel. 607 293 612
MUDr. Jan Pavlíček
2
Tel. 281 021 232
MUDr. Petra Cestrová
Kučerova 808/13, Praha 9
Tel. 281 867 959
MUDr. Miroslav Pospíšil
Osická 538
Tel. 266 611 053
MUDr. Hana Pospíšilová
Osická 538
Tel. 266 611 053
MUDr. Alena Křivánková
Osická 538
Tel. 266 610 229
MUDr. Pavel Rak
3
Hloubětín
Klánovická 487
Tel. 281 860 189
MUDr. Zuzana Hejnová
3
Tel. 602 950 622
MUDr. Artiom Kazakov
Gen. Janouška 844
Tel. 281 918 229
MUDr. Zuzana Skybová
1
Tel. 281 913 093
MUDr. Martina Matějková
1
Tel. 281 913 093
MUDr. Ardiola Ballgjini
1
Tel. 281 913 093

Laboratoře

1
4

Bioregena s.r.o.
Tel. 281 021 254
Lékařské laboratoře s.r.o.
Tel. 281 915 178
Tel. 281 912 375
VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o.
Tel. 281 911 908
Tel. 281 911 909
Tel. 281 911 910

2
1
1

Zdravotní pomůcky
Zdravotní pomůcky s.r.o.
Tel. 281 912 487

1

17
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INFOMAPA PRO VÁS
Již více než dva roky mají občané možnost
využívat interaktivní mapy, umístěné na
webových stránkách městské části Praha 14,
k nahlášení nepořádku v okolí či havarijních stavů městského mobiliáře. Tato přínosná a veřejností často využívaná funkce
však není zdaleka jediná, kterou interaktivní
mapa disponuje. Naopak, možnosti jejího
využití jsou velmi široké. Kromě své základní funkce a již zmíněné možnosti označování problematických míst totiž nabízí mapa
také vyhledání mnoha objektů v různých

kategoriích. V mapě si tak můžete vyhledat
nejen historické objekty, přírodní památky
a parky, zdravotnická zařízení a lékárny, ale
i objekty mateřských a základních škol,
banky a bankomaty, sportoviště, dětská
hřiště a zcela nově přibývají i stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Tento výčet
samozřejmě není zdaleka úplný.
Každý objekt má na mapě GPS lokalizaci
a v závislosti na jeho druhu je k dispozici
také popis, případně historická data, či
odkaz na webové stránky. V současné době
prochází mapa četnými úpravami ve smyslu doplňování informací, přidávání objektů

a přiřazování obrazového materiálu. Nedávno například přibyla do mapy databáze
všech dětských hřišť na území MČ včetně
fotografií, pracuje se též na vyznačení plánu
zimní údržby.
Veškeré funkce mapy si můžete vyzkoušet
i vy a budeme velmi rádi, pokud se sami
zapojíte do jejího dalšího rozvoje a podělíte se s námi o vaše nápady, co do mapy ještě zapracovat, o tipy na zajímavá místa ve
vašem okolí, či o doplňující informace ke
stávajícím objektům na mapě. Infomapu
najdete na webových stránkách MČP14
http://netmap2.planstudio.cz/praha14/

Svatomartinské oslavy na Rajské zahradě
Farmářské trhy na Rajské zahradě
daly vzniknout „novému komunitnímu prostoru“ a my se snažíme organizovat zde další užitečné i zábavné
akce pro veřejnost. Tou, která Vás čeká nejdříve, bude Svatomartinská oslava mladých vín
a ochutnávání mladých hus, kachen a koláčků,
konaná příhodně v pátek 11.11.2011 v 11.00 h.
Chceme i u nás, na Černém Mostě, oživit tradici slavností na počest příchodu zimy, spojenou zvláště s ochutnávkou prvních vín podzimní sklizně. Tato tradice má dávný původ
a souvisela s legendou o sv.Martinovi (patronem vinařů, vojáků a chudých) i s termínem
ukončení nájemních smluv čeledínů a děveček,
a především s ukončením sklizně úrody, kdy se
příroda ukládá do vegetačního klidu a připravuje se na krásný, ale krušný čas bílé zimy.
Přijďte ochutnávat i nakupovat. Bude z čeho
vybírat.

trhy
ské
ř
á
farm

ká
Rajsada
zahr

pátek
11. 11. 2011
v 11.00 hodin

Budeme koštovat vína z šesti
moravsk ých vinařst ví – budeme mít delikatesy vhodné
k vínu – bude pečená drůbež
a budou sladkosti. Možná přijede i Martin na bílém koni :-)

Těšíme se na Vás.
Městská část Praha 14
a obč.sdružení „Pod platany“

www.podplatany.cz

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

Hřiště při základních školách
jsou tu také pro veřejnost
Naše městská část se v rámci svých základních škol stará také o šest sportovních
hřišť, která leží v jejich areálech. Některá
v posledních letech prošla rekonstrukcemi,
jiná na ni ještě čekají. Letos se podařilo
vybudovat kompletně nově hřiště u základní školy Bratří Venclíků, a to s podporou hl.m.Prahy. „Původní odhad nákladů
na rekonstrukci hřiště zněl na 9 miliónů
korun. Konečná cena ale nakonec dosáhla
pouze 6.2 miliónů, přičemž hl.m.Praha
uhradilo téměř 5 miliónu a zbytek byl
dofinancován z rozpočtu městské části,”
vysvětluje zástupkyně starosty Lucie Svobodová a dodává: „Chtěla bych poděkovat
především náměstku primátora pro oblast

školství, sportu a památkové péče Antonínu Weinertovi za podporu při vzniku
a realizaci tohoto projektu.”
Zde je třeba vyzdvihnout dobrou práci
společnosti Linhart s.r.o., která díky použité technologii dokázala předpokládanou
cenu snížit o více jak 2,5 milióny korun.
„Také je velice důležité, že se rekonstrukci
hřiště podařilo dokončit v termínu a v požadované kvalitě,” uvádí zástupce starosty
pro školství Břetislav Vodák. Sportoviště
nabízí mimo jiné plochu s umělým povrchem pro míčové sporty, 150-ti metrový
tartanový ovál, doskočiště pro skok daleký
a speciální hřiště pro pétanque. Příští rok
městská část počítá, v případě obdržení

grantu od hl.m.Prahy, s rekonstrukcí hřiště v areálu ZŠ Vybíralova. Hřiště u ZŠ
Hloubětínská bylo opraveno v roce 2003
a u ZŠ Chvaletická v roce 2007.
„Chtěl bych zdůraznit, že hřiště nejsou
určena pouze dětem navštěvujícím základní školy. Na sportoviště může v určených
hodinách přijít kdokoliv, kdo má zájem si
zasportovat. Radnice velmi stojí o to, aby
lidé tato hřiště co nejhojněji využívali,”
vysvětluje místostarosta Vodák. Přiložená
tabulka pak ukazuje, která hřiště, v jakých
hodinách a pro jaké sporty je možné využívat.
KS OKO

Školní hřiště přístupná veřejnosti
Číslo
1

Název školy
ZŠ Gen. Janouška

Adresa školy
Gen. Janouška 1006,
Praha 9-Černý Most

Provozní doba
od 10.00 do 19.00 hodin

Sportovní aktivity
atletika, míčové hry,
malá kopaná

2

ZŠ Vybíralova

Vybíralova 964,
Praha 9-Černý Most

denně od 10.00
do 21.00 hodin o víkendu
pouze do 17.00 hodin

míčové hry, kopaná, atletika

3

ZŠ Bratří Venclíků

Bratří Venclíků 1140,
Praha 9-Černý Most

Po–Pá 13.00–21.00 hod.
So–Ne 08.00–21.00 hod.
Svátky 08.00–21.00 hod

míčové hry, kopaná, atletika

4

ZŠ Šimanovská

Šimanovská 16,
Praha 9-Kyje

denně od 9.00 do 15.00
hodin sobota, neděle,
svátky zavřeno

míčové hry, tenis

5

ZŠ Hloubětínská

Hloubětínská 700,
Praha 9-Hloubětín

všední dny
od 8.00 do 12.00 hodin

míčové hry, kopaná

6

ZŠ Chvaletická

Chvaletická 918,
Praha 9-Lehovec

denně
od 8.00 do 20.00 hodin

míčové hry, tenis, atletika,
kopaná

19

15-23_INZ_praha_14_11 26.10.11 12:36 Stránka 20

školství

ZŠ Tolerance má 80 let
Jubilantem, majícím za sebou už osmdesát let
existence, je letos Základní škola Tolerance
v Mochovské ulici v Praze 14. Není to běžná základní
škola a ono úctyhodné jubileum neslaví škola coby
budova, ale coby instituce. O vysvětlení a odpovědi
na vše, co nám není jasné, požádáme ředitelku této
mimořádné školy, Mgr. Věru Simkaničovou, Bc.
Za dobu, co pracuji v Listech Prahy 14 se
název vaší školy jednou změnil. Až do roku
2007 se jmenovala Speciální školy Mochovská. Pokud ale vím, historie jejích
názvů je mnohem bohatší…
To ano, od doby, kdy škola vznikla, což
bylo v roce 1931 ve Vysočanech jako první
Obecná škola chlapecká, změnila do současnosti název celkem devětkrát! Zdůvodňuji
si to tím, že společnost od samého počátku
byla přesvědčena, že taková škola je potřeb-

jsou v běžných základních školách problematické a doplácejí na to špatnými známkami, poznámkami za chování. U nás mají
díky speciální výuce a přístupu pedagogů
možnost svůj potenciál maximálně využít.
2. Základní škola praktická – tuto školu
navštěvují děti s lehkým mentálním postižením, které by v běžné škole tzv. „nestíhaly“, opakovaly by ročníky a jejich sebevědomí by trpělo víc a víc. My jsme často až
překvapeni, jak se takovéto dítě u nás doká-

ná, ale nevěděla, jak a kam ji zařadit. Od
svého vzniku byla totiž určena dětem hůře
vzdělavatelným, problematickým, jakkoli
znevýhodněným. Proto už tenkrát byl ve
třídách snížený počet dětí a jejich výuka
neprobíhala podle klasických osnov. Ačkoli
škola vznikla ve Vysočanech a v rámci Prahy 9 se ještě dvakrát stěhovala, jedná se stále
o jednu školu, a ta se v roce 1981 natrvalo
usídlila v současné budově v Mochovské
ulici. V minulosti se v jejím názvu střídala
hlavně slova Zvláštní a Pomocná.
Pokud vím, tak ZŠ Tolerance není jedna
škola, ale tři, z nichž každá je zaměřena na
vzdělávání jiné skupiny děti. Můžete nám
to vysvětlit?
Máme tři vzdělávací programy: 1. Základní
škola pro děti se zdravotním znevýhodněním – to jsou např. děti s autistickými rysy,
s aspergrovým syndromem (těžko se socializují, žijí ve vlastním světě – pozn. red.),
děti s poruchami chování, se sníženým prahem soustředění atd. Tyto děti mají často
vysoké IQ, ale díky svému znevýhodnění

že snažit – za pochvalu, za akceptování, za
toleranci, za stanovení hranic v chování se
nám často odmění. Objeví se talent, který
by jinak zůstal ukrytý.
3. Základní škola speciální – je pro skupinu
dětí s vážným postižením, někdy jde o jedinou možnost vzdělání. Školní docházka je
prodloužena na 10 let.
Vy sama jste ředitelkou této školy od roku
1998, ale jako učitelka už od roku 1986.
Muselo vám „projít rukama“ hodně moc
dětí. Kdybyste měla vyhodnotit trend, „problematických“ dětí přibývá nebo ubývá?
Jednoznačně přibývá. A přibývá tudíž i dětí
na naší škole. To i přesto, že k nám mohou
nastoupit jedině děti na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, ne na základě pouhého rozhodnutí rodičů nebo
školy. Jeden z důvodů zvyšujícího se počtu
znevýhodněných dětí vidím v částečném
selhávání rodiny a ani společenské klima
dětem nepomáhá v dobré orientaci ve světě.
Rodičům se matou kompetence a práva,
děti jim tak říkajíc „přerůstají“ přes hlavu,

20

Poháry, které vyhrály děti ze ZŠ Tolerance
ve sportovních a kulturních soutěžích
za posledních několik let.

vzniká kult dítěte. Rodiče jim často ustupují, jsou nedůslední, věnují dětem málo času
a jsou mnohdy rádi, že se dítě samo zabaví
u počítače. Jenže ony pak bez počítače
nedokážou fungovat – neumí psát jinak než
na klávesnici, neumí zformulovat větu,
odpovídají jen jednoslabičně a v 10 až 13
letech si myslí, že už vědí o životě vše, další
znalosti odmítají. Navíc mnohdy pro ně
rodič není autorita ani partner, takže jej
prakticky nerespektují.
To zní dost otřesně. Dokážete tady takové
dítě zvládnout a ještě jej něco naučit?
Je to naše práce, těžká práce, ale daří se
nám. Radost z úspěchu je o to větší. Je
opravdu příjemné vidět, jak se dětí mění
k lepšímu, že mají šanci, aby z nich vyrostli
správní lidé, vybavení dostatkem kompetencí pro další život.
Základní škola Tolerance je spravována přímo Magistrátem hl.m. Prahy, neboť náklady
na žáka jsou u vás vyšší než v běžné škole
(způsobené menším počtem žáků ve třídě).
Magistrát a následně i Evropské fondy vám
za posledních 10 let poskytly hodně prostředků na rekonstrukci budov a zařízení. Jste se
současným stavem školy spokojena?
Máme novou kanalizaci, kompletní zateplení budov, vyměněná okna, odizolovanou
střechu. Je to už znát na spotřebě tepelné
energie. Poslední, co čeká ještě na rekonstrukci, či spíš na rekultivaci, je naše školní
hřiště, které je přístupné veřejnosti z okolí.
Chceme jim tento komfort ponechat a podle toho k rekonstrukci budeme přistupovat.
Děkuji vám za rozhovor.
Alena Veselá

ZŠ TOLERANCE
zve všechny na oslavu

80. výročí založení školy
16. listopadu v 10.30 hod.
do Mochovské č. 570
Patronem oslavy bude herečka
Klára ISSOVÁ
Na programu je i prohlídka školy,
vystoupení žáků, tombola
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inzerce

dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Koupím byt 3+kk, 3+1
v této lokalitě
– pro mladou rodinu.
Prosím, nabídněte.
Tel.: 725 088 685

Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží
Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.

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

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
kosmetika, kadeřnice, manikúra,
masáže, perm. make-up
a mnoho dalších

Tel.: 775 430 506,
www.salonpretty.cz

& solární studio
Sun Pretty

Nabízíme klasické i nadstandardní
kosmetické služby
IPL Laser – trvalá epilace, ostranění
pigm. skvrn, odstranění žilek
Odstranění vrásek – výplňový materiál
Juvederm – okamžitý efekt, zvětšení rtů
Chemický peeling, mezoterapie,
permanentní make-up, tetování,
diamantová mikrodermabraze, depilace,
líčení, prodloužení řas, masáže-různé
druhy, hubnoucí programy – Magic wrap
Solária: Ergoline, UWE, MEGASUN
Již od 6 Kč za minutu
Při koupi permanentky ušetříte až 800 Kč
Najdete nás na adrese Maňákova 798,
Praha 9-Černý Most
(naproti MŠ Korálek)
Kosmetika
tel.: 775 430 506, 775 718 041
www.salonpretty.cz
tel. solárium: 739 544 080
www.sunpretty.cz

N

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

Estetické centrum

Ó

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

e

Kpt. Stránského 999, Černý Most

Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

P

MVDr. Jan Mecera

malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč

vš

Veterinární klinika pro malá zvířata

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,

U

Cukrárna – občerstvení MM, Praha 9-Kyje,
Hodějovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
všechny příležitosti: dorty nízké, patrové, dětské,
minizákusky. Klasická výroba bez použití instantních krémů a rostlinné šlehačky. Tel.:
731 759 496.
07/09

REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

K

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

ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

a

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svoboda, Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,

KOMPLETNÍ PRÁCE

Ing. Martin Jeřábek

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

VÝ

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

Gen. Janouška 902
Praha 9–Černý Most II.
Tel.: 281 918 862,
mobil: 736 481 098
www.veterina–parnik.cz

• novostavby

O

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Knihy i knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400.
05/11
Zubní
společnost
Stomat
spol.
s.r.o.
se
sídlem
•
ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty,

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek
9.00–20.00
sobota a svátek
9.00–13.00
neděle
15.00–19.00

Stavební firma

EV

Mobil: 603 242 142

Komplexní veterinární péče o malá zvířata

10
n
%

• 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

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

SL

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

AKCE NA LISTOPAD
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místní Agenda 21

14 Dnů zdraví na čtrnáctce
Ve dnech mezi 15. a 29. zářím uspořádala
Městská část Praha 14 ve spolupráci s partnery dnes již tradiční veřejnou kampaň
k příležitosti oslav Dnů zdraví. Kampaň se
především zaměřila na podporu zdravého

V rámci programu preventivních vyšetření jsme se letos zaměřili na problematiku
karcinomu tlustého střeva. Občanům
jsme rozdali jednoduché testery ke zjištění
přítomnosti krve ve stolici. Tohoto bez-

životního stylu a prevenci závažných onemocnění.
O dvoudenní akci, která celou kampaň
odstartovala ve dnech 15. a 16. Září v pasáži Centra Černý Most, jsme vás již podrobně informovali v říjnovém vydání Listů. Kampaň však pokračovala dalšími
osvětovými aktivitami až do konce září.

platného anonymního vyšetření využilo
přes osm desítek lidí a po zpracování a vyšetření bylo objeveno několik pozitivních
vzorků. Přestože takový výsledek nemusí
ihned znamenat jistotu výskytu karcinomu, rozhodně svědčí o tom, že je důležité
věnovat čas a pozornost dalším, podrobnějším vyšetřením.
Aktivní senioři se zúčastnili v Hloubětíně
pod vedením kvalifikované trenérky lekce plavání. Přestože začátek této aktivity
byl stanoven na časnou ranní hodinu,
všichni účastníci ji absolvovali s nadšením. Dále jsme pro občany se zdravotním handicapem připravili přednášku
o současných trendech v přístupu k rehabilitaci a pro rodiče dětí školou povinných jsme v prostorách mateřského centra Motýlek zorganizovali přednášku
o zdravé výživě dětí. Přítomné maminky
byly odborně instruovány podle jakých
kritérií vybírat potraviny pro své ratolesti
a měly i s dětmi možnost ochutnat zdravé
svačinky.
V oblasti prevence kouření proběhla v prostorách polikliniky Parník osvětová akce,
jejíž praktickou součástí bylo měření oxidu
uhelnatého z dechu. Přítomní členové
České koalice boje proti tabáku kuřákům
vysvětlovali, jaké důsledky má kouření na
lidský organismus, a těm, kteří chtějí přestat kouřit, předali kontakt na Centrum

22

pro závislé na tabáku, kde lze vyhledat
odbornou pomoc.
„Jsem ráda, že se letošní ročník kampaně
ke Dnům zdraví vydařil,“ sdělila Listům
zástupkyně starosty Lucie Svobodová.
„Přestože máme tuto stěžejní akci pro
letošní rok za sebou, neznamená to, že
bychom oblast zdraví a podpory zdravého
životního stylu nechávali po zbytek roku
stranou. Nadále se věnujeme dalším dlouhodobým programům, jedním z nich je
program prevence nádorového onemocnění prsu, tím druhým je takzvaný Dětský
úsměv, který je zaměřen na význam ústní
hygieny pro zdravý chrup dětí předškolního věku.“ Program prevence nádorového
onemocnění funguje na principu finančního příspěvku na odborné vyšetření, Dětský úsměv je odborně garantován Českou
stomatologickou komorou. „Nemohu
opomenout poděkování všem, kteří se spolu s námi podíleli na realizaci letošních
Dnů zdraví,“ dodala Svobodová.
Hlavním partnerem akce byl Český červený kříž, městská část při přípravě dále spolupracovala s Centrem Černý Most a restaurací Pizzeria – Ristorante Violete.

Mediálně akci podpořili Rádio Blaník,
mediální skupina MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy. Kampaň ke
Dnům zdraví byla realizována za podpory
revolvingového fondu ministerstva životního prostředí jako součást projektu
„Městská část Praha 14 – zavádění místní
Agendy 21“.
KS OUR

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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Lidé se vyjádřili ke komunitnímu plánu
sociálních služeb
Přibližně 40 lidí se ve středu 19. října
zúčastnilo veřejného projednání návrhu
aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části
Praha 14.
V Kulturním domě Kyje se sešli zástupci
radnice, poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb a veřejnosti. O úvodní slovo se postarala zástupkyně starosty Lucie Svobodová,
ve kterém zdůraznila připravenost městské
části zajistit spolufinancování potřebných
sociálních služeb i v následujícím období
a to minimálně ve stávajícím rozsahu.
Aktualizovaný plán představil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví David
Beňák, který uvedl: „Cílem aktualizace komunitního plánu sociálních služeb je nejen
zajistit soulad plánování sociálních služeb
s projektem místní Agendy 21, ale i stanovení
ukazatelů kapacit u potřebných druhů služeb“.
Plán obsahuje čtyři prioritní oblasti. Jde
o problematiku rodin dětí a mládeže, osob
se zdravotním postižením a seniorů, cizinců a menšin a nakonec o sadu tzv. průřezových opatření, která mají dopad na
všechny cílové skupiny.
Přítomní po vyslechnutí prezentace měli
možnost u jednotlivých kulatých stolů
podrobně připomínkovat návrh opatření
a aktivit aktualizovaného Komunitního
plánu.Své návrhy, náměty, doporučení
a připomínky sepsali na archy papíru, nejdůležitější závěry z jednotlivých kulatých
stolů byly v závěru shrnuty.
V diskuzi byly rozvíjeny zejména nově
zařazené aktivity. Klubovou činnost a set-

kávání seniorů a občanů se zdravotním
postižením bylo navrženo rozšířit zejména
do oblasti Hloubětína i pro další cílové
skupiny. Byly zvažovány možnosti podpory rozvoje poradenství, svépomocných

lávacích aktivit a zajištění alespoň stávajícího rozsahu terénní sociální práce také
pro příslušníky menšin a cizince.
„Všechny zapsané návrhy a doporučení
budou použity při tvorbě finální verze

skupin pro občany pečující o své blízké
a podpory dobrovolnictví. Senioři pokládali za důležité, aby zejména s ohledem na
stárnutí populace do budoucna došlo
k rozšíření služeb péče pro tuto cílovou
skupinu, zmíněny byly služby typu denního stacionáře, či tzv. domu s pečovatelskou
službou. Diskutující zdůrazňovali také
nezbytnost podpory stávajících nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, potřebu
služeb řešících krizové situace rodin či dětí
a mládeže a podporu mateřských center.
Přítomní se také vyjádřili pro rozvoj vzdě-

komunitního plánu, který nakonec předložíme Zastupitelstvu městské části k posouzení.
Opatření a aktivity plánu budeme nadále
podporovat zejména prostřednictvím grantů“, uvedla závěrem zástupkyně starosty
Lucie Svobodová.
KS OKO

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

OFICIÁLNÍ VODA

SOBOTA

15. října

od 15 hodin

SOBOTA

muzikál

Ladislav Spilka, Ivan Vodochodský
Mojmír Maděrič, Filip Blažek
Linda Finková, Richard Tesařík
Michal Kavalčík, Lucia Šoralová a další

SOBOTA

26. listopadu od 15 hodin

HUDEBNÍ KOMEDIE

Nenechte si ujít jedinećná setkání s muzikálovými
i ćinoherními celebritami Divadla Kalich spojená s autogramiádou!
Vždy „na kĺíži“ u propagaćního stánku Divadla Kalich!

Ondřej Havelka, Vojtěch Havelka
Martin Zbrožek, Rosálie Havelková
Jakub Šafr, Jaroslava Kretschmerová
Ota Jirák a další

5. listopadu od 15 hodin
muzikál

Michaela Kuklová, Filip Blažek
Linda Finková, Jan Maxián
Ivan Vodochodský, Henrich Šiška
Richard Tesařík a další

SOBOTA

17. prosince
p
od 15 hodin

Vánoční show

NKY,
TUPEN
VSTUPEN
V
DNÝ
DN
VHOD
VHODNÝ
NÍÍ
ČNÍ
OČN
VÁNOČN
VÁNOČ
K!
EK
DÁREK

Bára Basiková, Ondřej Ruml
Jiří Zonyga, Kamil Střihavka
Martina Bártová, Michaela Doubravová
Roman Tomeš, Tomáš Löbl
Pavel Zedníček, Jana Paulová
Barbora Munzarová, David Suchařípa

V prezentačním stánku Divadla Kalich v CČM můžete zakoupit vstupenky, dárkové poukazy a vstoupit do klubu přátel Divadla Kalich a zúčastnit
se tím soutěže o Eurovíkend pro dvě osoby s ESO Travel do Londýna se vstupenkami na muzikál Thriller Live!
Info a rezervace: e-mail: pokladnaoc@kalich.cz, Mob.: 725 895 459
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sport

Mistři, mistři…
Tenhle vítězný pokřik se dral z úst softballistů oddílu Spectrum Praha už po třetím
finálovém utkání letošního pla-off ligy
mužů. A navíc to bylo poprvé v existenci
klubu, který tak skvěle reprezentuje Prahu
14. Po třetím místě na srpnovém Poháru
mistrů evropských zemí další výrazný
letošní úspěch. V semifinále porazil Spectrum softballisty Radotínského SK 3:1 na
zápasy a ve finále pak čekal Chomutov,
který udolal Havlíčkův Brod až po vyrovnané pěti zápasové sérii. Až do letošního
roku téměř neporazitelní borci ze severu
Čech prohráli v prvním utkání v Praze
vysoko 0:7, v Chomutově po vyrovnaném
boji byl výsledek 1:2 v neprospěch domácích a ve třetí měření sil pečetil Spectrum
svůj první titul v historii drtivým vítězstvím v poměru 8:1.

Plavecké závody
Plných třináct základních škol se letos
utkalo v plavecké soutěži o pohár starosty
Prahy 14 a vůbec to nebyl nešťastný počet.
Naopak, soutěžení kluků i dívek ve čtyřech
kategoriích běželo jako na drátku, a to
zejména zásluhou početného štábu pracovníků hloubětínského bazénu i díky pochopení učitelského doprovodu a drtivě většiny startujících. Ti bojovali o každý bod,
protože do hodnocení škol se počítalo
umístění prvních šesti v celkem osmi kategoriích, ve hře tak bylo dohromady bodů
168. V loňském roce jich nejvíc získala ZŠ
Slavětínská z Klánovic, zda se letos podařilo některé z našich škol vrátit putovní
pohár na území Prahy 14, to zveřejníme
v prosincových Listech Prahy.

Cvičení v Mochovské

stranu připravil vok
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Se začátkem školního roku začalo v tělocvičně ZŠ Tolerance opět cvičení aerobiku, které vede Lucie Dudková. Ta je
cvičitelkou II. třídy v Akademii cvičitelů
a instruktorů a aerobiku se věnuje už
plných 15 let. Její hodiny jsou rozděleny
do dvou částí. V té první se cvičí formou aerobiku v jednoduchých sestavách a druhá je zaměřena na posilování
a formování postavy. K dispozici jsou
činky, míče, gumičky a další náčiní.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové
kategorie s různou kondicí a kromě
chuti je k němu potřeba jen vhodná
obuv, ručník, pití a 50 korun na každou
hodinu. Cvičení probíhá každý čtvrtek
od 20 hodin.
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naši senioři, inzerce

Galerie hostila
jubilanty
Další pravidelné setkání našich spoluobčanů – jubilantů se uskutečnilo ve středu
12. října v Galerii 14. Po čtyřech měsících
od posledního setkání se opět její prostory
zaplnily veskrze čilými seniory, kteří se
dožívají úctyhodného věku 80 a 85 let a ti
si nejen vyslechli živou hudbu v podání
Uniqarteta, ale hlavně měli možnost pobesedovat se starostou Radkem Vondrou,
který přišel zodpovědět jejich dotazy.
Došlo např. na úklid a opravy chodníků,
sekání trávy či rekonstrukce, probíhající
v Hloubětíně. Starosta ocenil jejich zájem
o veřejné dění a popřál všem hodně sil
a zdraví do dalšího života. text a foto: ves

Klub seniorů
Kromě našeho běžného pravidelného středečního programu jsme oslavili také dvě
jubilea – paní Stanislavy Černé (65 let)
a Marie Zimové (70 let). Z plánovaných
vycházek se podařila zatím jen ta do malostranských zahrad – Valdštejnské a Vrtbov-

ské, a na Kampu. Zbytek nám počasí znemožnilo. V listopadu plánujeme vycházky
zhruba ještě do poloviny měsíce, dále pak
máme na programu divadelní představení
v divadle U Valšů, v Ilusionu a Toboganu.
Nejpříjemnějším zážitkem uplynulého
období byl pro nás určitě zájezd na Křivoklát, který pořádala ČSSD spolu s ČČK

v sobotu 15. října, a k němuž se členové
našeho Klubu také připojili. Z nádraží
Kyje jsme vyjeli v 9 hodin ráno a krátce po
11 jsme byli na Křivoklátě. Po dobrém
obědě jsme se vydali na hrad za překrásného počasí, kdy příroda hrála všemi barvami a nejen slunce, ale i výborná nálada
všech nás hřála na duši.
Hrad Křivoklát, původně lovecký a reprezentační hrad přemyslovských knížat
a králů, založený v roce 1109 jsme si celý
pečlivě prohlédli včetně rozsáhlé knihovny
a kostela. Byl to krásný romantický výlet,
za který děkujeme všem, kteří se o něj
zasloužili.
Jaroslava Makalová

Blahopřání
Dne 23. listopadu oslaví své krásné 85.
narozeniny pan Josef Šmíd z Kyjí. Do
dalších let mu pevné zdraví, svěží mysl
a životní elán přeje vnučka Katka s rodinou.

Maňákova 745,
Praha 9-Černý Most

nabízí v podzimních
a zimních měsících 2011/2012
tyto počítačové kurzy:
První kroky s Internetem • Základy práce
na PC • Word • Excel • PowerPoint •
Základy tvorby www stránek (pomocí

zdrojového kodu HTML) • Psaní všemi deseti
(All Ten Fingers) • GIMP • Video-Spin 2.0 •
MovieMaker • Inkscape • GeoGebra
Každý kurz 7x à 400 Kč, pro seniory od 65
let a děti do 18 let za cenu 200 Kč.
Informace na www.kvizpraha14.cz
Zájemci prosím hlaste se přímo v Centru
vzdělávání a veřejného internetu nebo
na tel.: 222 940 932, 222 940 933, 602
161 731

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

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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inzerce

Cukrárna v růžovém hávu
nachází se v klidném místě v Hodějovské
ulici, stranou městského ruchu a shonu,
v přízemí rodinného domku. Posedět tu
můžete v předzahrádce, a pokud jste vyrazili na procházku či cyklistický výlet po

pěkném okolí, přijde jistě vhod osvěžující
nápoj, káva, zmrzlina, chlebíček a přirozeně si můžete labužnicky dopřát nějakou tu
sladkost. Otevřeno je každý den od 10 do
17 hodin, zavírací den v sobotu a v pondě-

lí. Nabízený sortiment cukrářských výrobků kromě žádané a zavedené klasiky, jako
jsou indiánky, špičky, rakvičky apod.,
zahrnuje na objednávku dorty, minizákusky či svatební koláče pro nejrůznější slavnostní příležitosti.

Tel.: 731 759 496

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

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

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

www.csobpoj.cz

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

•

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

•

Restaurace a penzion Šimanda vás zvou
11.–17. 11. na Svatomartinské hody. V nabídce Svatomartinské víno, tradiční česká
křehká husička atd.
11/13

• Kácení a řez stromů stromolezeckou tech-

Pronájem vozů Škoda. Levně. Tel.:
777 683 600.
11/10

nikou. Tel.: 606 527 091.

•

10/02

• Projektuji RD, dokumentace na rekonstrukci bytů, rod. domů, chalup, též přístavby a nástavby. Tel.: 731 759 496. 11/02

4. ročník prodejní výstavy
ADVENT 2011
Výrobků dílny „DOBEŠKA“

• Pronajmu

samost. garáž v garážovém
objektu v Praze 14 na Jahodnici, v ulici
manž. Dostálových, tel.: 602 313 833.
11/03

• adventní věnce
• vánoční svícny a dekorace
• drobné dárky

19.–20.11 2011 vždy od 9 do 17 h

• Chcete zdravě zhubnout? Kontaktujte nás
774 221 099.

11/04

Penzion Český statek,
Národ. hrdinů 7, Dolní Počernice

• Masáže, depilace cukrovou pastou, zába-

ly. S inzerátem 15 % sleva do 30. 11., Jitka
775 393 564. www.masaze-depilace.wgz.cz.
11/06

• Malířské, lakýrnické práce a úklid, kva-

Uzávěrka inzerce a příspěvků

pro č. 12 je 14. 11.

Pořádající: Dana Dobešová 604 777 054
1. adventní neděle je letos již 27. 11.
fotky z předešlých ročníků na:
http://dobes-site.cz/kytky/

litně a levně, P. Sus, tel.: 603 505 927.
11/07

•

Domov pro seniory – Bojčenkova 1099/12,
Praha 14, přijme od 11/2011 ošetřovatelku
do směnného provozu na plný úvazek. Podmínkou je absolvovaný kurs pro pracovníky
v sociálních službách. Kontakt pí Pokorná,
tel.: 281 917 473, životopis posílejte na:
dssbojcenkova@seznam.cz

• Odvoz

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

•

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

Obchodní akademie Praha, s.r.o. v Praze 9-Satalicích
OTEVÍRÁ NOVÉ OBORY

Multimediální komunikace • Mezinárodní obchod
Přijďte se informovat na možnost studovat v češtině nebo angličtině
s mezinárodním certifikátem na dny otevřených dveří:

12. 11., 7. 12. 2011
a 7. 1. 2012
od 8 do 18 hodin
do budovy školy.
Pozor, studenti
s vyznamenáním
studují bez placení
školného.

www.oapraha.cz
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rozhovor, nebezpečný odpad

Vracet se na Ukrajinu už nikdo z naší rodiny nechce
Paní Lyudmyla Antonová je v České republice už 11 let. Narodila se v Kyjevě, kde vystudovala vysokou školu
(obor historie) a později pracovala jako laborantka na místní univerzitě. Živila se i jako makléřka v realitní
kanceláři. V Praze žije se svým manželem, dvěma dcerami a v současnosti je na mateřské dovolené.
V letošním roce se zapojila do projektu Emergentní projekt – Terénní práce na Praze 14, který realizuje
Městská část Praha 14 společně s Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU), za podpory ministerstva vnitra ČR.
Kdy jste se rozhodla, že budete pracovat
jako terénní pracovnice?
Přes komunitní plánování na Praze 14
jsem se dozvěděla, že existuje OPU a že
shání právě pro Prahu 14 terénní pracovníky. Přihlásila jsem se do výběrového říze-

ní a začala chodit ještě s pracovníkem
OPU do terénu oslovovat převážně rusky
mluvící cizince. Cílem mojí práce je pomáhat cizincům, aby se lépe zorientovali
v českém prostředí, znali svá práva a povinnosti a věděli, na koho se mohou se svými problémy obrátit.
S Městskou částí Praha 14 spolupracujete
v rámci komunitního plánování delší
dobu, jak vznikla tato vaše spolupráce?
Nejprve se aktivně účastnil komunitního
plánování můj manžel, kterého jsem pak
kvůli jeho nové práci a časové vytíženosti
vystřídala já.
Co je podle vás důležité pro lidi z Ukrajiny,
aby věděli o České republice, když chtějí
začít pracovat a žít v České republice?

Nejdůležitější je pravděpodobně vědět co
mohou a co nemohou. Pak také potřebují
vědět, jak si vyřídit potřebné dokumenty.
Většina lidí tyto věci nezná a je odkázána
na různé zprostředkovatele, což samozřejmě stojí mnoho peněz i času. Člověk pak
žije v nejistotě a dělá mnoho chyb, kterých
by se mohl vyvarovat, kdyby znal zákony
a pravidla České republiky nebo věděl, že
se může obrátit na nějakou organizaci.
Proč Vy sama jste si vybrala Českou republiku a nakonec Prahu jako Váš dočasný nový domov?
Byla to víceméně náhoda. Bylo jednodušší
dostat do Česka vízum a pro Prahu jsem se
rozhodla proto, že je mi blízká její atmosféra a jsem zvyklá na život v hlavním městě.
V Praze žijete i s dětmi, přejete si, aby chodily dcery do školy tady nebo na Ukrajině?
Mám jednu starší dceru, která tady chodila
do školky, základní školy a teď i na technické lyceum. Moje mladší dcera se narodila už tady a doufám, že se jí bude dařit
stejně jako té starší. Vracet se na Ukrajinu
už nikdo z naší rodiny nechce a rádi bychom se v budoucnu stali českými občany.
Jaký je největší rozdíl mezi životem ve
vašem rodném městě a Prahou?
Největší rozdíl je v lidech. Na Ukrajině
jsou lidé pochmurní a agresivnější, zbytečně spěchají a jsou nervózní, Češi mi přijdou velmi přátelští, více se smějí a nejsou
vůbec agresivní, což je velice příjemné.

Člověk se nemusí bát o své děti, když jsou
venku, což se mi na Ukrajině nestalo.
Navázala jste nová přátelství v Praze?
Ano, mám sice stále více přátel ve své komunitě, ale nové přátele mám i z řad Čechů.

Co je nejtěžší pochopit pro cizince v Praze?
Češtinu (smích), a pak i zákony. Na Ukrajině zákony moc neplatí a každý je sám za
sebe. Tady lidé zákony ctí a někdy to může
být pro cizince trochu nepochopitelné.
Děkuji za rozhovor
Lucie Medková

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 „D“ ve čtvrtek 17. 11. 2011
Bouřilova • Bojčenkova
15.00–15.20
Volkova • Pospíchalova
15.30–15.50
Vašátkova • Dygrýnova
16.00–16.20
Smikova • Gen. Janouška
16.30–16.50
Himrova • Gen. Janouška
17.00–17.20
Vybíralova • Kpt. Stránského
17.30–17.50
Fejfarova • Bryksova
18.00–18.20
Kučerova • Mansfeldova
18.30–18.50
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Kontejner na sběr drobných
elektrozařízení a baterií
Ve spolupráci s OOP MHMP
budou na území městské části
Prahy 14 v průběhu měsíce
prosince umístěny dva kontejnery na sběr elektrozařízení
a baterií. Kontejnery budou
umístěny u separačních stanovišť, a to separační stanoviště
Kučerova-Mansfeldova a Klánovická-Chvalská (u trafostanice).
OŽP ÚMČ Praha 14
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kontejnery a bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na listopad a prosinec
Ze systému hl. m. Prahy
Listopad
Svépravická • Šestajovická
3. 11.
Poříčanská • Klánovická
Zámečnická • Mochovská
Nehvizdská • Zelenečská
Hejtmanská • Vranovská
V Humenci • Sadská
9. 11.
Mochovská • Zelenečská
Šestajovická • V Chaloupkách
Vaňkova • V Chaloupkách
Konzumní • Na Obrátce
Tálínská u č.p. 15
Želivská • Metujská
10. 11.
Tálínská • Oborská
Dřítenská • Velkoborská
Šimanovská • Za Školou
Hodějovská • Za Rokytkou
Spolská • Mílovská
16. 11.
Horusická • Osická
Zvíkovská • Dářská
Rožmberská • Podlišovská
Vlkovická • Dvořišťská
Vírská • Branská
23. 11.
Splavná • Svárovská
Světská • Lipnická
Stropnická • Za Černým mostem
Vodňanská • Skorkovská
Lásenická • Lipnická

Babylonská • Jordánská
24. 11.
Borská • Rotenská
Koclířova • Vodňanská
Kardašovská u obch. střediska
Chvaletická • Vizírská (chodník)
Sicherova
Kukelská • Chvaletická
30. 11.
Cidlinská • Maršovská
Jezdovická • Froncova
Lipenské náměstí
Nežárská • Jansova
Prosinec
Svépravická • Šestajovická
7. 12.
Poříčanská • Klánovická
Konzumní • Na Obrátce
Zámečnická • Mochovská
Nehvizdská • Zelenečská
Kardašovská u obch. střediska
Hejtmanská • Vranovská
8. 12.
Tálínská u č.p. 15
Zvíkovská • Dářská
Rožmberská • Podlišovská
Šimanovská • Za Školou
Kukelská • Chvaletická

Sběr bioodpadu

UPOZORŇUJEME.
Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný odpad včetně větví, dřevin.
Kmeny a větve musí být nařezány (upraveny) na menší díly, aby byla lepší manipulovatelnost a uložení do kontejneru.
Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír,
apod..
Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob (PVC pytlů, bedniček,
apod.).
Kontejnery nejsou určeny na odpad
z provozu domácností, dřevěný nábytek
a chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.

Na základě přidělené kvóty ze systému
hl. m. Prahy, která tento projekt financuje, proběhne na území Prahy 14 sběr
BIOODPADU, a to formou pevných
stanovišť.

Ze systému hl. m. Prahy
13. listopadu 9.00–12.00
Vodňanská/Skorkovská
Branská/Vírská
Hejtmanská/Vranovská
13. listopadu 13.00–16.00
Šestajovická/Svépravická
V Chaloupkách/Vaňkova
Lipenské náměstí
20. listopadu 9.00–12.00
Spolská/Mílovská
Podedvorská/Podlišovská
Tálínská u č.p. 528
20. listopadu 13.00–16.00
Froncova/Jezdovická
Panenská/Lomnická
Doubecká/9. května

Ze systému MČ Praha 14
Lomnická • Staňkovská
Manž. Dostálových č.p. 1303
Bří Venclíků • Vlčkova

7. 11.
8. 11.
9. 11.

Ze systému ÚMČ Praha 14
20. listopadu
8.00–8.30 Sadská • V Humenci
8.40–9.10 V Chaloupkách • Hloubětínská
9.15–9.45 V Chaloupkách • Poříčanská
9.50–10.20 Hůrská u č.p. 528
10.25–10.55 Sklenská u č.p. 102
11.00–11.30 Želivská • Metujská
11.40–12.10 Hodějovská u kontejnerů

Lomnická • Zalinská
10. 11.
Ronešova • Volkova
14. 11.
Anderleho • Gen. Janouška
15. 11.
Šromova • Gen. Janouška
21. 11.
Bryksova u zad. traktu č.p. 762
Vašátkova • Doležalova
22. 11.
Bryksova proti č. p. 949
23. 11.
Bryksova • Kpt. Stránského
24. 11.
Doležalova chodník proti 1051 28. 11.
Bobkova proti č. p. 747
29. 11.
Hlaďova proti č. p. 671
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

12.20–12.50 Staňkovská • Pasecká
13.00–13.30 Doubecká • Baštýřská
20. listopadu
8.00–8.30 Vlkovická • Bošilecká
8.40–9.10 Koberkova • Podlišovská
9.20–9.50 Dářská • Zvíkovská
9.55–10.25 Sýkovecká • Pavovské nám.
10.30–11.00 Hamerská • Kališťská
11.15–11.45 Svárovská • Splavná
11.50–12.20 Lipnická • Světská
12.25–12.55 Cvrčkova • Burdova
13.00–13.30 Rotenská • Borská
UPOZORŇUJEME.
Svozové vozy na biodpad jsou určeny
pouze na rostlinný odpad včetně větví
(dřevin). Kmeny a větve musí být nařezány na menší díly, aby byla lepší manipulovatelnost a uložení. Odpad nesmí
obsahovat PVC, papír, apod.
Sběr BIO není určen na odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským
subjektům.
OŽP ÚMČ Praha 14
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17. LISTOPADU 2011
SI PRAHA ROZBALÍ
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obrazové ohlédnutí

DDM je 7 let
Každé narozeniny jsou příjemnou a většinou i veselou záležitostí. Nejinak tomu
bylo i u narozenin trochu netradičních,
které slavil Dům dětí a mládeže na Černém Mostě v úterý 5. října. Netradiční
byly hlavně proto, že nešlo o člověka –
tenhle dům ale slaví narozeniny pravidelně
každý rok a všichni jeho příznivci se na to
už předem těší. Jak by ne, když jsou to
samé děti! Sešlo se jich na jeho oslavě
nepočítaně. Přišli velcí i malí, aby si společně s klauny zahráli hry, zasoutěžili,
zatancovali a samozřejmě ochutnali kousek
z velkého narozeninového dortu, jako každoročně vyrobeného z výborných ingrediencí a majícího podobu znaku DDM.
Vlastnoručně jej dětem krájela a rozdávala
ředitelka DDM Praha 9 Vladimíra Dvořáková, která na uvítanou popřála domu dětí
a mládeže vše nejlepší a srovnala jej se
sedmiletým dítětem, které má ve škole
samé jedničky. „V případě černomosteckého DDM je to hlavně díky obětavosti
a nadšení všech pracovníků, kteří se starají
celoročně o jeho zdárný chod“, dodala.
text foto: ves
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In line
Běchovice
po osmé
Sami organizátoři nazývají každoroční
podzimní in line závod z Běchovic do
Kyjí „jízdou pro radost“. Ta letošní byla
opravdu radostná, protože jí přálo i počasí, které je právě pro tento sport dost
důležité, kvůli kvalitě povrchu. Do cíle
v parku Jiráskova čtvrť na Českobrodské silnici dojelo všech 137 přihlášených bruslařů, z nichž byli tři závodníci
s dětskými kočárky, z toho dva vezli
dokonce dvojčátka! Všichni dostali
v cíli odměnu od sponzorů a poté se ještě losovala v tombole startovní čísla
a rozdělovalo dalších 65 cen. Pro ty
hlavní si ale přišli na stupně vítězů tři
nejlepší muži a ženy a všichni tři bruslaři-řidiči kočárků. Muži se umístili
v pořadí od vítěze: Matěj Krupka, Lukáš Vevera a Martin Jirsa. Nejrychlejší
ženy: Anna Marie Hejná, Milada Došlá
a Kateřina Urbanová. První kočárek,
který vjel do cíle, vezl Jiří Kala, druhý
s dvojčaty přivezla Marcela Jirglová
a s delším časovým odstupem dorazil do
cíle i třetí kočárek s dvojčaty, vezený
Leošem Reichlem. Zvláštní cenu si ze
závodu odnášel také nejstarší závodník
– 59letý Jiří Louda a rovněž závodnice
nejmladší – 5,5letá Eliška Pastorková.
Tolik cen mohlo být rozdáno hlavně
proto, že má tato oblíbená sportovní
akce mnoho příznivců a tedy i sponzorů, mezi nimiž nechyběla ani Městská
část Praha 14.
Po stejné trase jako in line závod odstartoval o půl hodiny později tradiční,
letos už 115. ročník běhu BěchovicePraha. Ten ale pokračoval dál – do svého 10 km vzdáleného cíle Za žižkovskou vozovnou. Prahou 14 proběhlo
více než 1500 závodníků za vydatného
povzbuzování diváků i bruslařů, kteří
už měli svůj závod za sebou.
text a foto: ves
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