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LEPŠÍ SLUŽBY.
Lepší nákupy.

Vyzkoušejte nové možnosti rozšířené
nabídky našich služeb.
STYLISTKA
I vy se můžete cítit jako celebrita. Svěřte se do rukou
naší stylistky a vyberte si oblečení, které dokonale
podtrhne vaše přednosti. Stačí se objednat na naší facebookové
stránce. Každý čtvrtek a sobotu mezi 15. a 18. hodinou.

OSOBNÍ CHŮVA
Chcete, aby bylo nakupování příjemné pro vás
i pro vaše děti? Osobní chůva je vám k dispozici
každou sobotu od 15.00 do 18.00 hod. Objednejte se na facebookové stránce Centra Černý Most.

PIANISTA
Zpříjemněte si nákupy nebo kávu s kamarádkou
poslechem hudby. Náš pianista rozezní svůj
nástroj každou sobotu, a to až do konce června, v 11.00,
14.00 a 17.00 hod.

ČIŠTĚNÍ BOT
Nechte své boty zazářit na každém kroku a svěřte je
odborníkům na slovo vzatým. K dispozici jsou vám
každou středu od 12.00 do 20.00 a v sobotu od 10.00 do 18.00.

vždy online keep connected

www.centrumcernymost.cz
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Vážení čtenáři,
začnu trochu netradičně, a to sportem.
Asi většině alespoň trochu sportovně založených neuniklo, že se Praha připravuje
na velký fotbalový svátek. Mnohé navíc
mohla naladit i domácí fotbalová liga, ve
které se o vítězi rozhodovalo až v posledním
kole. Vyvrcholením konce sezony pak jsou
hvězdné evropské týmy, jako italská reprezentace nebo pohároví vítězové Bayern
Mnichov a londýnská Chelsea v brance
s Petrem Čechem. Tato sezona se tím
významně zapíše do fotbalové historie. Její součástí jsou všechny
české kluby, a tedy i ty v Praze 14. Právě o ní vypráví v tomto vydání
časopisu jedna z legend tohoto sportu, někdejší ligový a reprezentační
kanonýr Ladislav Müller, který zažil kopanou v Hloubětíně ještě
v předválečných dobách a po dlouholeté kariéře v předních pražských
klubech se pak podílel na výchově mladých nadějí Hloubětína.
O to smutnější je pak srovnání těchto vzpomínek s realitou dneška,
kdy právě fotbalový areál v Hloubětínské ulici leží již třetím rokem
ladem, chátrá a namísto malých sportovců je útočištěm bezdomovců.
Tragičtější je fakt, že majoritním vlastníkem je tělocvičná jednota,
tedy sdružení občanů. Pestrou názorovou paletu na tuto nechtěnou
ostudu městské části najdete v hlavním tématu červnové Čtrnáctky.
Pro mě osobně zůstává cíl jasný, vrátit sport na toto jedinečné
sportoviště, a to co nejdříve.
Protože je léto za dveřmi, zabývají se témata i tímto obdobím
a nechybí ani ohlédnutí za významnými akcemi, které se konaly
v květnu v naší městské části. Vůbec poprvé k nám zavítal festival
Street For Art, který oživil jinak mrtvý prostor u metra na Černém
Mostě. Krom řady příležitostí k setkání a aktivnímu plánování měla
veřejnost možnost vidět, že i takové mrtvé zóny lze s trochou
fantazie oživit a otevřít lidem.
Stejný cíl měl i letošní pilotní projekt Psí školky. Z ohlasů a zájmu
pejskařů je zřejmé, že tento jedinečný projekt přispěl k lepšímu
vzájemnému soužití chovatelů psů s ostatními občany a jeho pokračování bude MČ připravovat.
Dobrou zprávu přinášíme i pro obyvatele Lehovce, kde již začala výstavba nového supermarketu. O tom, kdy se dlouho chybějící
obchod pro obyvatele této části Prahy 14 otevře, a co první zákazníky
čeká, se také dočtete na následujících stránkách. I přes spíše
aprílové počasí, se tak v oblasti rozvoje a zvelebování městské části
blýská na lepší časy. A to je naším cílem. Věřím, že červen už ale
bude plný slunce a nejen fotbaloví příznivci si v tomto měsíci přijdou
na své. Dětem navíc přeji samé pěkné známky na vysvědčení.
Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři
• Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481
• Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14
(Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • V případě problémů s distribucí nás kontaktujte na tel.: 296 114 911 nebo
zašlete adresu konkrétního místa na e-mail: distribuce@casopis14.cz nebo poštou na adresu vydavatele • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Šéfredaktor: Jakub Mračno, tel.: 725 393 330,
e-mail: redakce@casopis14.cz • Redakční rada: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek,
Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 6. 2013
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Ladislav Müller
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CHÁTRAJÍCÍ STADION
V HLOUBĚTÍNĚ:
NECHTĚNÁ OSTUDA PRAHY 14
FOTBALOVÝ STADION U HLOUBĚTÍNSKÉHO ZÁMEČKU MÁ ZA SEBOU
BOHATOU SPORTOVNÍ HISTORII.
UŽ ZA PRVNÍ REPUBLIKY ZDE BYLO
STROHÉ SOKOLSKÉ CVIČIŠTĚ A NA
PODZIM 1956 ZDE BYL SLAVNOSTNĚ
OTEVŘEN MODERNÍ VÍCEÚČELOVÝ
SPORTOVNÍ AREÁL, KDE PO POSTUPU ZDEJŠÍHO SLAVOJE DO DIVIZE
NEBYLA VÝJIMKOU I NĚKOLIKATISÍCOVÁ ÚČAST DIVÁKŮ. AREÁL V PROSTORU MEZI PRŮMYSLOVOU
A HLOUBĚTÍNSKOU ULICÍ VŠAK
NAVZDORY TOMU DNES JIŽ TŘETÍM
ROKEM CHÁTRÁ A JE OSTUDOU
MĚSTSKÉ ČÁSTI. PROČ? NA TUTO
OTÁZKU NENÍ ÚPLNĚ SNADNÉ
ODPOVĚDĚT, PŘESTO SE POKUSÍME
DŮVODY STÁVAJÍCÍ SITUACE
ALESPOŇ PŘIBLÍŽIT.
Začneme historií posledních dvaceti let.
Polistopadové změny a nové demokratické zřízení znamenaly pro tehdejší Československo mnoho změn, které se významně dotkly i sportovních klubů a tělovýchovných organizací. V té době zde
působil oddíl TJ Slavoj Tesla Hloubětín,
který měl v novém navázat na tradici
hloubětínského fotbalu. To se podařilo
a klub, hrající nižší soutěže, měl v areálu
Hloubětínská prostor k vychovávání vlastních žáčků a mládeže. Pak ovšem došlo
na restituce a významná část pozemků

Rezavou konstrukci někdejší tribuny zástupci Sokola již odstranili, areál nicméně chátrá dál.

pod sportovním areálem byla navrácena
původním vlastníkům, především Tělocvičné jednotě Sokol Hloubětín, jíž hlavní
část pozemků historicky patřila. Mohlo
by se zdát, že vše bude při starém a sokolové, jejichž tradice hovoří jasně pro
podporu sportu, zachovají funkci areálu.
K tomu také došlo, ovšem fotbalový klub
Ad vyjádření TJ Sokol Hloubětín
TJ Sokol Hloubětín dostala od redakce Čtrnáctky k dispozici maximální technicky
možný prostor k vyjádření v kauze hloubětínského stadionu. Krátce před uzávěrkou
nicméně zástupkyně TJ Sokol Hloubětín,
paní Eva Rajmová, z titulu rozhodnutí Výboru
TJ oznámila, že pokud nebude mít Sokol
k dispozici více prostoru, což nebylo možné,
stáhne veškerá svá vyjádření.
(red)

Fotbalové střídačky v hloubětínském areálu čas od času poslouží jako provizorní přístřeší bezdomovců.
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musel podepsat nájemní smlouvu za
přijatelných podmínek, která platila do
roku 2009. Pak nastal zlom.
Následné dohody mezi Sokolem a TJ
Slavoj nedošly výsledku, přestože obě
zmíněné organizace pojí dlouhá historie.
„Obě vznikly již koncem devatenáctého
století a dlouhá léta spolupracovaly, výjimkou nebylo ani členství tehdejších
sportovců v obou organizacích,“ poznamenal Ing. Miloš Rašek ze sdružení Starý
Hloubětín, o.s. s tím, že dnes nechce být
arbitrem, který by ukázal na viníka špatné
vzájemné komunikace. Podle jeho slov
se TJ Slavoj o areál starala vzorně a působily zde oddíly „od fotbalu přes volejbal,
nohejbal až po turistiku“. V posledních
deseti letech až do roku 2009 se však situace postupně zhoršovala. Přestože TJ
investovala jak vlastní nemalé prostředky
tak peníze získané z grantů poskytnutých
MČ Praha 14 či Hlavním městem Prahou
do zatravnění a zavlažování hřiště, Sokol
postupně zvyšoval své požadavky na pronájem pozemků a v roce 2009 to znamenalo konec pronájmu. Od té doby
areál chátrá.
Dnešní pohled na zpustlý areál je tristní,
plocha travnatého hřiště prorůstá plevelem
a celé okolí je obrazem zmaru. Někdejší
hřiště dnes slouží, mimo každoroční Den
dětí, který pořádá městská část, jen místním uličníkům, kteří si ještě nedávno
užívali adrenalinu na zrezivělé konstrukci

Téma – Stadion Hloubětín

Foto: archiv pp21x

hodnocení dosavadních jednání a za předpokladu, že sokolové zvolí postup který
zohlední speciﬁka místa, vlastnických
vztahů a bude skutečně realizovatelný
a rychlý. To se zatím ale nezdá reálné.

Takto vypadal areál ještě v roce 2008, radnice chce nyní dosáhnout alespoň podobného stavu...

zchátralé tribuny, a bezdomovcům, kteří
tu čas od času stráví noc v jedné z plechových střídaček. Jak potvrzuje starosta
Radek Vondra tak zájemců o využití areálu
je dostatek. Vedle různých sportovních
oddílů je jedním z nich i ZŠ Hloubětínská,
která s areálem přímo sousedí.
RADNICE CHCE ALESPOŇ
PROVIZORIUM
Městská část se přesto snaží se sokoly
dohodnout a dosáhnout alespoň toho,
že se areál v příštích letech využije provizorně, bez větších stavebních zásahů.
Vedení Sokola Hloubětín proto starosta
vyzval otevřeným dopisem k jednání
o možném řešení.
„Dlouhodobě deklarovaným záměrem
MČ je zajistit využití stadionu v Hloubětíně
pro sportovní účely. Současný stav je ostudou městské části. MČ jako jeden
z vlastníků plochy respektuje majoritu
vlastnictví Sokola Hloubětín a je připravena
poskytnout svůj pozemek pro využití pro

sport, respektive pro zlepšení občanské
vybavenosti v Hloubětíně,“ vysvětluje starosta Radek Vondra. Podle jeho slov byl
po dlouhém jednání konečně před měsícem předložen organizací zastupující
sokoly první skutečně realizovatelný návrh
uspořádání, který je možné realizovat,
není však možné očekávat, že dříve než
v roce 2015. „Praha 14, v návaznosti na
otevřený dopis, který starosta zaslal,
nabízí rekonstrukci areálu a dočasné
velmi rychlé zprovoznění v rozsahu původního využití za podmínky výpůjčky pozemků Sokola na min. 3 roky, což je
alespoň základní rentabilita investice,“
dodal starosta s tím, že už v uplynulých
deseti letech radnice i pražský magistrát
prostřednictvím grantů do areálu investovaly cca 3 miliony korun, které nyní
vyšly de facto vniveč. Na neutěšený stav
areálu si dlouhodobě stěžují i obyvatelé
Prahy 14 a radnici permanentně tlačí
k vyřešení současné situace. To je zřejmě
možné jedině v případě, že dojde k pře-

ARÉNA SE STAVĚT NEBUDE
Nyní je zřejmé, že projekt fotbalové arény
pro Hanspaulskou ligu a kryté haly se
zázemím pro další sporty se realizovat
nebude. Postoj radnice je v tomto ohledu
jednoznačný. „O stávající podobě projektu
by bylo možné uvažovat a my bychom
se tomu nebránili, ale stále tu není vyřešena doprava v místě areálu, která by
mohla situaci velmi zkomplikovat, a není
nijak navrženo využití areálu pro blízkou
základní školu, což je pro nás prioritou
a důležitý je také názor občanů Hloubětína
kteří zatím vůbec neměli příležitost se k
návrhu vyjádřit. Nemůžeme se nechat
vydírat a nutit k rozhodnutí, které změní
tvář Hloubětína na dlouhé roky. MČ se
nemůže zavázat zajistit investorovi veškerá povolení, protože ta ani nejsou
v kompetenci městské části. Proto vnímám tato jednání jako ukončená,“ vysvětlil starosta Vondra s tím, že městská
část bude i nadále hledat řešení, jak
areál opět oživit a otevřít veřejnosti. „Musíme najít takové řešení, které bude respektovat vlastnické vztahy a bude reálné.
Nyní je jisté, že naše snaha otevřít areál
provizorně už na letošní sezonu reálná
není,“ dodal starosta Vondra.
(jam)

CO KE KAUZE STADION ŘÍKAJÍ HLOUBĚTÍNŠTÍ ZASTUPITELÉ
Lubomír Kulíšek, Strana zelených
Současnou situaci ohledně fotbalového
stadionu v Hloubětíně nelze vnímat pozitivně. Od roku 2009 stadion chátrá
a pustne, již čtvrtým rokem. Řešením je
nastolení přirozeného stavu, kdy pozemek
určený ke sportovním účelům bude provozování sportu skutečně sloužit. Logicky
se nabízí nejjednodušší řešení, tedy uvedení areálu do původního stavu a provozování fotbalu, který má v Hloubětíně
dlouholetou tradici.
Většinovým vlastníkem pozemku fotbalového stadionu je Sokol Hloubětín (jehož
jsem členem), tedy jednota, na které spočívá největší břímě odpovědnosti .Úkolem
MČ Praha 14 je hájit veřejný zájem, nabízet
možná řešení, být prostředníkem mezi
zúčastněnými stranami.
MVDr. Martin Pangrác, BEZPP
Situaci fotbalového stadionu v Hloubětíně,
který dlouhodobě neplní svou funkci tak, jak
by mohl a měl, musí v první řadě řešit
jeho vlastníci – především Sokol Hloubětín, nejlépe ve spolupráci se Slavojem
a případně dalšími sportovními kluby z Prahy 14. Bohužel dobrá vůle těchto aktérů
ke vzájemné spolupráci není nic, co by

mohla městská část „z moci úřední“ nařídit.
V každém případě by se ale Praha 14 neměla svého omezeného vlivu vzdávat – např.
prodejem pozemků, které v areálu stadionu
vlastní. Ty mohou, vedle možného mediování diskuze zúčastněných, být určitou
„pákou" při prosazování dlouhodobého řešení pro rozvoj sportu i kvalitní vzhled
městské krajiny v Hloubětíně.
Mgr. Jitka Žáková
a Vladimíra Petzoldová, ODS
Dovoluji si vás upozornit, že areál hloubětínského hřiště se nachází většinou na
pozemcích, které nepatří MČ Praha 14,
ale Sokolu Hloubětín, další část podléhá
restitučnímu řízení. Mluvit o anketě považuji za nepřípadné, těžko se můžete
zástupců veřejnosti ptát, co má dělat
vlastník (zde SOKOL) se svým pozemkem.
Jako kdybyste pořádal veřejnou anketu
o tom, zda na své vlastní zahradě můžete
pěstovat jabloně, brambory nebo hrát volejbal. Podle mých informací se Sokol
Hloubětín usilovně snaží vrátit na hřiště
sport, zejména fotbal. Jednání to jsou
složitá a můžeme si jen přát, aby byla
dovedena do zdárného konce. Nikdo ovšem
nemůže zasahovat do vlastnických práv.

Jan Kaufman, TOP 09
Se současnou situací nejsem spokojen
a velmi mne zajímá. Relativně často ji
řešíme na klubu zastupitelů TOP 09
a v kontaktu jsem i s panem Raškem
(o.s. Starý Hloubětín). V Hloubětíně jsem
se narodil, chodil do ZŠ nad hřištěm, na
hřišti jsem hrával fotbal, běhal, skákal
do dálky, chodil to turistického oddílu.
Také jsem se tam chodíval dívat na soutěžní fotbal. Ale teď je mi líto těch investic
do zavlažování, zatravnění, stavby zázemí
pro fotbal..., je to teď taková černá skvrna
na mapě. Současný problém je majetkoprávní, a dokud nebude vyřešen, tak s tím
zásadněji nepohneme. Přesto by se měli
všichni majitelé starat o tyto pozemky
a udržovat je alespoň jako zeleň, než se
vše vyřeší. Ideální stav by byl jeden vlastník.
Patřila by sem jistě sportoviště, ale ne
gigantických rozměrů. Příjezdové kapacity
komunikace jsou malé, parkovacích míst
málo. Není třeba chtít vše vyřešit ihned
na úkor kvality řešení. S konáním radnice
v této věci nejsem nespokojen, hledá řešení odpovídající právní cestou. Hledá budoucí reálná řešení. Doufám, že v tomto
konání bude pokračovat a všichni jí v tom
svými podněty pomohou.
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Aktuality z MČ

AKTUALITY
MČ OPRAVILA HROB
ČETNÍKA VAJSARA

PRAHA 14 SE ZAZELENÁ

Praha 14 i v letošním roce pokračuje
v kompletní revitalizaci veřejných ploch.
Z rozpočtu městské části je pro rok 2013
na kompletní údržbu zeleně, tedy včetně
zajištění údržby zelených ploch, deratizaci
a doplňování sáčků na psí exkrementy,
vyčleněno 15 milionů korun. Úpravy, které
právě probíhají, se týkají dětského hřiště
a pietního místa nazývaného Bramborák,
prostranství před ZŠ Bratří Venclíků a parkové plochy za statkem v Hloubětíně.
Odbor dopravy a ochrany prostředí
ÚMČ Praha 14 během prvních měsíců
roku 2013 nechal na Bramboráku odstranit přestárlé keře a nevhodné dřeviny. V rámci nové sadové úpravy je nahradilo 32 dřevin: šácholany, okrasné
červenolisté třešně, malokorunné lípy,
tisy a keře tavolníku.
V letošním roce by mělo začít nejmladším
obyvatelům sloužit tzv. Rákosníčkovo
hřiště s multifunkční herní soustavou.
„Rádi bychom zde ještě realizovali venkovní ﬁtness,“ prozrazuje Markéta Adámková, vedoucí Oddělení ochrany prostředí.
Celý prostor tak bude moci plnohodnotně
sloužit všem věkovým skupinám – k aktivnímu odpočinku i dětským hrám.
Koncem dubna skončily práce s revitali-

zací prostoru před ZŠ Bratří Venclíků.
„Nevhodně vysazené jalovce ke svému
úkrytu využívali bezdomovci a bohužel
zde byl zaznamenán i zvýšený výskyt hlodavců,“ konstatuje Adámková. Dnes
chodníky ke škole lemuje alej 13 nových
stromů - hlohů a muchovníků a celá plocha se stala přehlednější.
Revitalizací prošla i původní parková
plocha za statkem v ul. Klánovická (na
obrázku). Nevhodné dlouhodobě neudržované keřové skupiny nahradila
nová výsadba s okrasnými třešněmi,
keři tavolníku, ořechokřídelce, vajgélie
a mochny. Během května je doplní
další okrasné třešně.
Začátkem května zrealizovala Praha 14
na svém území také pilotní projekt venkovního ﬁtness v ulici Šebelova. Na původní nefunkční sportovní ploše je rozmístěno 6 ﬁtness prvků a stůl na stolní
tenis. V okolí přibyly lavičky a byly zde vysázeny 3 okrasné třešně. V letošním roce
se předpokládá doplnění herních prvků
a pískoviště na přilehlé dětské hřiště. Více
informací o koncepční a systematické rekultivaci veřejných ploch v městské části
přineseme v příštím čísle Čtrnáctky.
(mu)

ZŠ VYBÍRALOVA POSTUPUJE
DO FINÁLE ŠKOLNÍ LIGY RAGBY
Ve čtvrtek 16. 5. proběhl poslední turnaj základní části Školní ligy ragby
2012/2013. Akce se zúčastnilo jen
8 týmů ze škol Vybíralova a Mikulandská. Obě kategorie, Benjamin
i Junior, se hrály systémem každý
s každým, celkem se tedy uskutečnilo
13 utkání. Na tomto turnaji měly děti

poslední šanci získat body do celoročního hodnocení, a kvaliﬁkovat se
tak na ﬁnálový turnaj. Ten se bude
konat 20. 6. za účasti škol z Havířova.
Z pražských týmů se kvaliﬁkovaly čtyři
týmy ZŠ Vybíralova, tři týmy ZŠ Drtinova a ZŠ Jana Wericha a dva týmy
ZŠ Mikulandská.
(dm)

Příbuzní převzali plastiku z původního hrobu.

Opravený hrob vrchního policejního
strážmistra Ferdinanda Vajsara odhalili u příležitosti výročí konce druhé
světové války slavnostně zástupci Policie ČR a Městské části Praha 14
v úterý 7. května na Hloubětínském
hřbitově. Hrob Ferdinanda Vajsara,
bojovníka, který podlehl střelnému
zranění v bojích s okupanty v Pražském povstání, léta chátral. Jedinou
ozdobou, která na hrobu zbyla, byla
drobná plastika hlavy Krista, již předali
zástupci policie na pietní akci příbuzným zmíněného libeňského četníka.
Akce, kterou doprovázely i veškeré
pocty včetně slavnostních historických
uniforem a čestné salvy, se vedle zástupců policie, policejního muzea a příbuzných zúčastnil i policejní kaplan
nebo starosta Prahy 14 Radek Vondra.
Právě městská část totiž byla iniciátorem
obnovy hrobu Františka Vajsara. „Velmi
si vážíme hrdinství těch, kteří v době
války bojovali za svobodu naší vlasti,
a také do budoucna bychom rádi dbali
na důstojnost památky všech bojovníků,
kteří padli na území naší městské
části,“ poznamenal starosta s tím, že
to byla právě dnešní Praha 14, tedy
oblasti jako Jahodnice a Černý Most,
kde se sváděly první boje povstalců
s Němci ustupujícími na konci války
přes Prahu před sovětskou armádou.
(jam)
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LADISLAV MÜLLER

ZE ZÁPASU PŘÍMO
DO FABRIKY
S FOTBALEM ZAČÍNAL UŽ JAKO
KLUK V RODNÉM HLOUBĚTÍNĚ,
KDE Z NĚJ POSTUPNĚ VYROSTLA
HVĚZDA ČESKOSLOVENSKÉ LIGY.
ZE SLAVOJE IX., JAK SE TEHDY
HLOUBĚTÍNSKÝ KLUB JMENOVAL,
PUTOVAL DO LEGENDÁRNÍ
BOHEMKY. ZA KLOKANY DÁVAL
LADISLAV MÜLLER GÓLY DLOUHÁ
LÉTA, A DOKONCE SI S HRÁČI
V ZELENOBÍLÝCH BARVÁCH
ZAHRÁL I MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ
V ALBÁNII, KDYŽ BYLA BOHEMKA
POVĚŘENA REPREZENTACÍ
ČESKOSLOVENSKA. PŘES
SVÉ PŮSOBENÍ VE VRCHOLNÉM
FOTBALU, KDE PROŠEL MIMO
JINÉ I SLAVIÍ, SI DODNES
ZACHOVAL POVĚST SKROMNÉHO
A PŘÁTELSKÉHO ČLOVĚKA
A VÝTEČNÉHO FOTBALISTY,
KTERÝ BYL V ÚTOKU POSTRACHEM
GÓLMANŮ. ZŮSTAL VĚRNÝ
I HLOUBĚTÍNU, KAM SE PO LETECH
V LIZE VRÁTIL JAKO HRÁČ A TAKÉ
JAKO TRENÉR. DODNES ŽIJE
NEDALEKO HAVANY, KDE JSME
SE TAKÉ SEŠLI K NAŠEMU
ROZHOVORU.
JAKÉ PRO VÁS BYLY FOTBALOVÉ
ZAČÁTKY TADY V HLOUBĚTÍNĚ?
JAK JSTE SE VLASTNĚ KE KOPANÉ
DOSTAL?
Za Hloubětín hrál už můj otec a ten
mě také k fotbalu přivedl. Začínal
jsem od žáčků a postupně jsem
v Hloubětíně vyrostl přes dorost až do
velkého fotbalu. Tehdy hrál Slavoj
A třídu a postoupil do divize, kde už se
hrálo na vyšší úrovni, a po mladých
hráčích z divizních klubů už pokukovaly velké týmy z ligy. Já jsem pak
odešel do Bohemky, další mí spoluhráči z Hloubětína šli také do různých
ligových klubů, do Viktorky, ale také
mimo Prahu. Dneska už většina těch
kluků, se kterými jsem hrál, nežije, je
nás už jen pár pamětníků.
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K rozhovoru s Ladislavem Müllerem jsme se sešli v restauraci u stanice metra Hloubětín.

KDE SE TEHDY V HLOUBĚTÍNĚ
HRÁLO?
Samozřejmě bylo hřiště pod školou, kde je dnes zpustlý, nevyužitý
areál. Tam kopal ještě můj táta, my
jsme ale častěji hráli na škváře
u Koruny. Tak se tomu říkalo podle
hospody, která stála hned u hřiště.
To bylo na místě, kde je dneska bývalá konečná tramvaje, mezi dnešní
Průmyslovou ulicí a areálem Tesly
Hloubětín.

KDYŽ JSTE PAK PŘESTOUPIL DO
BOHEMKY, TO MUSELA BÝT PRO
VÁS VELKÁ ZMĚNA. NAKONEC
JSTE TAM VYDRŽEL PŘES DESET
LET A FOTBALU SE VĚNOVAL I DÁL.
TO UŽ SE DNESKA NEVIDÍ...
Tehdy to byla úplně jiná doba, nejen
v samotném fotbalu, ale vůbec v přístupu lidí. My jsme hráli proto, že nás
to bavilo a byla to pro nás možnost podívat se ven. Nebylo to o penězích jako
v dnešní době, kdy hráči berou velké

Rozhovor
peníze. Za nás to nebylo jako zaměstnání, to jsme všichni chodili do práce,
pak na tréninky a o víkendu jsme hráli
ligu. Žádná rande, jinak by nám trenér
dal. Nakonec já se s manželkou seznámil také u sportu, ona hrála volejbal, ale seznámili jsme se na tenisu...
TAKŽE ANI LIGOVÝ FOTBALISTA
NEMĚL ŽÁDNÉ ÚLEVY ZE
ZAMĚSTNÁNÍ NEBO TAK NĚCO?
To víte, že ne. Je pravda, že jako ligoví
hráči jsme dostávali dvě stovky za zápas, z toho jsme ale ještě zaplatili deset procent daně. To bylo vše. Na zápasy se jezdilo vlakem, a to třeba i na
východní Slovensko. Když jsme hráli
třeba v Žilině, tak se zpátky do Prahy
jelo vlakem přes noc, na sedmou ráno
jsme byli na hlavním nádraží a na půl
osmou už jsem si píchal v ČKD, kde
jsem tehdy jako stavař dělal na investičním oddělení. Až k šedesátinám
jsem dostal od fotbalového klubu hodinky jako všichni ligoví hráči.
MYSLÍTE, ŽE SI DNES KLUBY VÁŽÍ
VAŠÍ GENERACE A HISTORIE
OBECNĚ?
Asi záleží, jak které kluby a jakou tradici mají. Mně třeba udělali v Bohemce i ve Slavii fanouškovské kartičky,
kde mám fotku z mládí a vypsáno,
kde jsem kdy hrál, kolik jsem dal
v lize gólů a tak. Nejde o mě, ale je to
hezké právě proto, že se tím udržuje
ta historie, že klub nezapomíná na ty,
kteří za něj bojovali před lety.
JAKÁ JE VAŠE NEJSILNĚJŠÍ NEBO
ŘEKNĚMĚ NEJNEOBYČEJNĚJŠÍ
VZPOMÍNKA Z FOTBALU?

Ladislav Müller žije dodnes v domě, kde se narodil. Rodný Hloubětín má někdejší fotbalista
pořád rád, přestože se od jeho mládí čtvrť změnila k nepoznání.

To si pamatuji dodnes, bylo to 14. května ještě za války, kdy jsme hráli divizní
zápas na Meteoru 8 v Libni a přímo během zápasu začal nálet. Naštěstí se nikomu až na drobná zranění nic vážného
nestalo. Mě tehdy zasáhla střepina skla
do oka a druhá kousek od brady, ale nebylo to vážné a nakonec to dobře dopadlo. Pak jsem teprve šel hrát do ligy.
KDYŽ UŽ JSME ZPĚT U HLOUBĚTÍNSKÉHO FOTBALU, JAK VIDÍTE SITUACI DNES? SLAVOJ DE FACTO ZANIKL, HŘIŠTĚ U HLOUBĚTÍNSKÉ
ULICE JE PUSTÉ A RADNICE STÁLE
ŘEŠÍ, JAK JE ZNOVU OŽIVIT A VRÁTIT
DO HLOUBĚTÍNA TRADIČNÍ FOTBAL...
Je to hodně smutné, zvlášť pro mě
osobně, protože jsem tu odehrál celé
mládí, pak jsem tu i trénoval, navíc tu
hrál i můj otec. Taková je ale dnes
doba. Nejsou peníze, nebo se spíš nechce nikomu ty peníze dát právě do
sportu. Za našich fotbalových let se
o klub i hřiště starali všichni, od ma-

V době svého působení v lize (vlevo) a dnes,
kdy by mu jen málokdo tipoval jeho 87 let.

lých kluků až po staré chlapy, kteří už
ani nechodili hrát, ale předtím v klubu
působili. Všichni jsme chodili na brigády, okopávali jsme škváru, aby neprorůstala plevelem a tak. Přitom by stačilo, aby tomu někdo, kdo je na tom
ﬁnančně dobře, pomohl. Je dobře, že
se snaží alespoň radnice, ale co znám
lidi, všichni mi říkají, že jednat se sokoly nemá smysl. Vezměte to jen z pohledu obyčejného člověka. Je tu hřiště,
které nikdo nevyužívá, přitom je pár
metrů od školy... A té škole nedovolí,
aby to hřiště využila pro své žáky. To mi
přijde smutné. Přitom tady vždy byla
hluboká tradice sportu. Vedle fotbalu
tu byli úspěšní nohejbalisté, volejbalisté či tenisté. Částečně se to ještě drží,
ale všechno směřuje spíš dolů.
POKUD VÍM, STÁLE ŽIJETE V HLOUBĚTÍNĚ. JAK SE TO TU PODLE VÁS ZMĚNILO A JAK SE VÁM TU DNES ŽIJE?
Já žiju v Hloubětíně celý život, dodnes
bydlím v domě, kde jsem se narodil.
Celá čvrť se ale za ta léta změnila doslova k nepoznání. Tady (objekt Havana u stanice metra Hloubětín, pozn.
aut.) například pamatuji ještě sokolovnu. Celý Hloubětín vypadal ještě za
války úplně jinak než dnes. Až později
se zastavěly volné plochy mezi vilami
a vznikla tu první sídliště. Dnes už je
tu metro, nové budovy a kdoví co. Ta
původní atmosféra periferie je ale nenávratně pryč. Přesto musím říct, že
se mi tu žije dobře. Akorát to zdraví už
není, co bývalo. Možná mi nebudete
věřit, ale čas, který strávím doma,
bych spočítal na prstech jedné ruky.
Jinak jezdíme i se ženou po doktorech
a lékárnách. Dcera mě před časem
přesvědčila, bych už neřídil, tak jsem
prodal škodovku a chodím všude pěšky.
I to už ale nejde jako dřív.
(jam)
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Doprava

JEĎTE DO KBEL NA KOLE
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Společně v obslužné komunikaci

Letiště
Kbely

2,9 km

KBELY

CYKLOTRASA RAJSKÁ ZAHRADA – KBELY
Délka značeného úseku cyklistické trasy místního významu:
• na území Prahy 14: 2,9 km
• celý úsek Rajská Zahrada – Kbely: 4,5 km

Na Hutích

Hutě

Sídliště
Lehovec

RAJSKÁ
ZAHRADA
0,0 km

Sídliště
Černý Most I

Integrační opatření pro cyklisty ve sběrné komunikaci obslužného charakteru

pár set metrů přes zastavěnou oblast
Na Hutích a rázem se dostávají de facto do přírody. Doprava v této oblasti
není nijak významná, takže cesta láká
k příjemnému výletu třeba i s těmi
nejmenšími v přípojném vozíku.
NĚCO PRO KADÉHO
Velkou výhodou této nově vyznačené
cyklotrasy je i její variabilita. Trasu
lze využít i pro cestu do vzdálenějších
cílů – např. do Makovic nebo Brandý-

sa nad Labem. Vzhledem k tomu, že
okolí stanice metra Rajská zahrada
je jakýmsi uzlem cyklistických tras,
nabízí se tu možnosti hned v několika
směrech. Pokud nechcete zamířit až
do Kbel a hledáte jen kratší vyjížďku,
stačí z ulice Za Černým mostem, která
vede směrem do Kbel, odbočit vlevo
a zamířit do Bažantnice a přes zeleň
a chatovou kolonii až do nedalekého
Hloubětína.
(jam)

Přijďte s návrhy, jak zlepšit sociální služby na Praze 14!
MČ Praha 14 vás zve na veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
KDY: 27. června 2013 v 16 hodin
KDE: v KD Kyje – Šimanovská 47, Praha 14
Setkání označí problémy a navrhne jejich řešení v oblasti sociálních
a návazných služeb pro:
• Seniory
• Osoby se zdravotním postižením
• Rodiny, děti a mládež
• Cizince a menšiny
Neseďte doma, přijďte vyjádřit svůj názor – každý se může stát přínosem
pro ty ostatní. Přijďte se aktivně zapojit do koncipování oblasti, která se vás
bezprostředně týká.
František Bradáč DiS., Úřad městské části Praha 14
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9
tel.: +420 225 005 343; e-mail: bradac@p14.mepnet.cz
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Oznámení

Hloubětín

Cyklopruh

Nová cyklotrasa spojující sídliště
Černý Most s nedalekými Kbely nabízí ideální projížďku pro sportovně
založené cyklisty, ale současně potěší i rodiny s dětmi, které si chtějí
užít na kole pohodový výlet. Díky novým dopravním opatřením, o kterých
jsme informovali v minulé čtrnáctce,
je totiž i bezpečná.
Pokud si užíváte cyklistiku spíše z té
sportovní stránky, nabídne vám nově
vyznačené spojení Kbel a sídliště
Černý Most ideální trasu ke krátké
vyjížďce, kterou je možné proložit několika technickými pasážemi.
Asi největší atrakcí na této trase je vedle pohodlného spojení Prahy 14 se
Kbely i průjezd kolem vojenského letiště. Pohled na letadla jistě potěší
hlavně malé cyklisty-výletníky. Pro rodiče je pak výhodou fakt, že stačí vyjet

ul. Za Černým mostem

POKUD VYRÁŽÍTE SMĚREM NA
KBELY, ZVOLTE SI JAKO DOPRAVNÍ
PROSTŘEDEK TŘEBA KOLO.
VYUŽÍT MŮŽETE NOVĚ VYZNAČENOU
CYKLOTRASU Z RAJSKÉ ZAHRADY.
PŘÍJEMNÝM PŘEKVAPENÍM PRO
VÁS MŮŽE BÝT ZJIŠTĚNÍ, ŽE SE
DO CÍLE DOSTANETE ZA STEJNĚ
DLOUHOU DOBU, JAKO KDYBYSTE
JELI AUTOBUSEM. A TO BEZ
DLOUHÉHO ČEKÁNÍ NA ZASTÁVCE.

U nás před domem

LEHOVEC SE DOČKÁ

„V rámci výstavby již byly provedeny
nebo se v těchto dnech provádí terénní
úpravy, základové konstrukce a vyzdívky. Otevření prodejny plánujeme pro
zákazníky ke konci měsíce srpna, tedy
ještě před zahájením nového školního
roku,“ uvedl pro Čtrnáctku vedoucí
marketingu českého zastoupení řetězce Penny Daniel Novotný.
Na rozdíl od stávající prodejny Penny
Market na Vetiškově náměstí u stanice metra Hloubětín zde obchodní řetězec plánuje nový koncept, který
v současné době podle Novotného
znají zákazníci dvanácti prodejen
Penny v Česku, které prošly přestavbou. „Prodejna nabídne zákazníkům
na prodejní ploše 760 čtverečných
metrů vedle supermarketu například
i řeznictví,“ poodhalil Novotný s tím,

Na staveništi vedle tramvajové točny na Lehovci se pilně pracuje. Nový obchod má otevřít už v srpnu.

že po dalších prostorech pro otevření
prodejny se společnost v Praze 14
neohlíží.
PENNY V HLOUBĚTÍNĚ ZŮSTANE
„V současné době provozujeme 345
prodejen, prodejna v Praze 14 bude
otevřena pravděpodobně jako 347
prodejna v ČR, jistě však jako pětadvacátá v hlavním městě,“ poznamenal Novotný s tím, že společnost Penny i nadále počítá s provozem stávající
prodejny ve Starém Hloubětíně, aby
tak byla svým zákazníkům co nejblíže.
Právě velká vzdálenost k nejbližšímu
obchodu s potravinami byla velkým
problémem zejména pro starší obyvatele sídliště Lehovec. Poté co byla vloni zrušena zdejší samoobsluha, museli místní za nákupy vyrážet až na

Rajskou zahradu nebo do výše zmiňovaného supermarketu v Hloubětíně.
Přes snahu radnice najít pro původní
obchodní prostory na Lehovci nájemce, který by zde prodej potravin obnovil, se situace stále nezlepšila. Lehovec se tak zřejmě dočká blízkého
obchodu právě s otevřením Penny
Marketu u konečné tramvaje.
Ten by měl být otevřen koncem srpna,
a to ne jen tak. Podle informací Čtrnáctky se mohou noví zákazníci Penny
těšit na slevy, ale také na různé atrakce
pro malé i velké. „Bude vydán speciální
otevírací leták s akční nabídkou, uvnitř
prodejny pro zákazníky připravíme
ochutnávky a před prodejnou pak i zábavný program pro děti, kde plánujeme
například skákací hrad a podobně,“
dodal Novotný.
(jam)
Placená inzerce

OBYVATELÉ SÍDLIŠTĚ LEHOVEC
I DALŠÍCH LOKALIT V BLÍZKOSTI
TRAMVAJOVÉ KONEČNÉ V HLOUBĚTÍNĚ SE KONEČNĚ DOČKAJÍ
NOVÉHO OBCHODU. PO DLOUHÝCH
MĚSÍCÍCH DOJÍŽDĚNÍ ZA NÁKUPY
SE MOHOU TĚŠIT NA BRZKÉ
OTEVŘENÍ NOVÉHO SUPERMARKETU PENNY PŘÍMO U KONEČNÉ
ZASTÁVKY TRAMVAJÍ. TEN BY SE
MĚL ZÁKAZNÍKŮM OTEVŘÍT JIŽ
KONCEM PRÁZDNIN.

Ilustrační foto

NOVÉHO OBCHODU
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 60. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 6. 5. 2013 MIMO JINÉ:

správy nemovitostí MČ Praha 14 a převzetí
peněžního daru ve výši 25 000 Kč od
společnosti Skanska, a. s.

Souhlasila s přistoupením MČ Praha 14
k Memorandu o společném postupu uzavřenému mezi městskými částmi Praha 20,
Praha 14, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice a Praha-Běchovice, a obcemi Radonice, Zeleneč a Šestajovice,
za účelem spolupráce při přípravě a realizaci silničního propojení nadřazené
komunikační sítě I/12, D 11 a R 10.
Schválila metodický pokyn k realizaci
úplatného převodu bytových jednotek
a pozemků do osobního vlastnictví podle
zákona č. 72/1994 Sb. Metodický pokyn
upravuje jednotlivé úkony směřující
k odprodeji bytových jednotek včetně
příslušných lhůt. Nabídka na odprodej
bytových jednotek bude zaslána pouze
nájemcům, kteří uzavřeli „Smlouvu o záloze“ a současně včas uhradili zálohu.

Schválilo návrh na založení a statut Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14.
Žákovské zastupitelstvo MČ Praha 14 je
zakládáno v rámci uplatňování principů
místní Agendy 21 na území městské části
Praha 14, zejména zapojování veřejnosti
(dětí a mládeže) do rozhodování o budoucím rozvoji městské části Praha 14.
Cílem je založení fungující skupiny (15–25
členů) dětí a mládeže ve věku od 10 let
žijících či studujících na území Prahy 14,
která se bude aktivně podílet na rozvoji
MČ a bude spolupracovat na plnění cílů
projektu „Zdravá městská část Praha 14“.

ZATUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA SVÉM 11. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 14. 5. 2013 MIMO JINÉ:
Schválilo převzetí dvou dětských hřišť
při ulici Arnošta Valenty do svěřené

Souhlasila s návrhem na uzavření
smlouvy o realizaci sociálně integrační
aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území městské části Praha 14
v rámci státní účelové dotace „Program
prevence kriminality 2013“, mezi městskou částí Praha 14 a občanským sdružením Komunitní centrum Chánov. Cílem
tohoto dílčího projektu je pokračovat
v sociálně integračních aktivitách, které
probíhaly ve vyloučených lokalitách 2011
a 2012. Projekt poskytne sociokulturně
znevýhodněným dětem a mládeži podobné příležitosti pro trávení volného
času a rozvoj osobnosti, jako mají jejich
vrstevníci, přispěje k eliminaci jejich rizikového chování.
Jmenovala Mgr. Evu Hradskou do funkce
ředitelky ZŠ, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700, na období 6 let od 1. 8. 2013.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 61. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 20. 5. 2013 MIMO JINÉ:

Jmenovala Mgr. Jiřího Barteka do
funkce ředitele ZŠ, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, na období 6 let od 1. 6. 2013.

Schválila vyhlášení grantového programu
MČ Praha 14 v oblasti: Program J5 –
podpora MČ v sociální oblasti v celkové
výši 393 000 Kč pro rok 2013. Jde o účelové vázané prostředky na dva druhy
sociálních služeb – pečovatelská služba
a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Jmenovala Mgr. Andreu Benešovou do
funkce ředitelky MŠ, Praha 9 – Černý
Most, Paculova 1115, na období 6 let od
1. 7. 2013.

DO AKCE DO PRÁCE NA KOLE SE ZAPOJILY TŘI CYKLISTKY – NAJELY
SKORO 350 KM
Poslední květnový den končí celostátní
soutěž Do práce na kole, která probíhá
v 11 městech, včetně Prahy. Hlavním organizátorem je sdružení Auto*Mat, se kterým spolupracuje řada lokálních partnerů.
Auto*Mat je pražská iniciativa, která podporuje veřejnou, pěší acyklistickou dopravu
i rozumné používání aut. Záštitu nad akcí
převzal dnes již bývalý primátor hlavního
města Prahy Bohuslav Svoboda.
Do této aktivity se nemohla nezapojit
i radnice MČ Praha 14. Pozice vůdce
zdejšího úřednického pelotonu se ujala
předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání a místní agendy 21 Ilona Picková
ze Strany zelených (na snímku), která
převzala roli týmové koordinátory akce
pro své družstvo. „Nemáme ambice v soutěži zvítězit, chceme kolegům ukázat, že
to jde. Já sama to mám do práce zhruba
kilometr, takže velký výsledek neudělám,“
připouští s úsměvem Ilona Picková. Podle
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Foto: archiv MČ Praha 14

ÚŘEDNICE PRAHY 14 ŠLÁPLY DO PEDÁLŮ

Pickové jsou na Úřadu mnohem zdatnější
sportovkyně – cyklistky. Třeba architektka
Tereza Klímová z Oddělení územního rozvoje ve 28 jízdách do práce našlapala
více než 250 km, Jana Bašná z Odboru
ekonomiky jela do práce na kole 12x
a ujela celkem zhruba 60 km a Ilona Picková si za 28 jízd připsala 28 km. Do

pátku pochopitelně číslo na tachometrech
všech tří účastnic vzroste o další kilometry.
„Právě na krátké vzdálenosti je kolo tím
nejlepším dopravním prostředkem,“ doplňuje Picková a vyzývá, „pokud to máte
do práce blízko, nechejte auto v garáži,
sedněte na kolo a jeďte!“
Není překvapením, že v průběžných výsledcích ﬁgurují na prvních místech žebříčku akce Do práce na kole zástupci
silněji sportovně zaměřených institucí –
v soutěži družstev patří přední místa skupině Bratři v triku (z ﬁrmy Hudy sport)
a Kdo nešlape s námi, šlape proti nám (z
Aquasoftu, s.r.o.), kterým konkurují pouze
zaměstnanci (že by manažeři?) Komerční
banky, a.s., kteří závodí v dresu Armstrongova svědomí.
Vůbec účast zástupců státních institucí
je v této cyklistické soutěži velice vzácná.
Proto je příjemné vědět, že našim závodnicím z Úřadu MČ Praha 14 registrovaným
v týmu Čtrnáctka šlape zdaleka nepatří
závěr výsledkové listiny.
(mu)

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
ZATOČÍME S HAZARDEM?

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Vedení Prahy nám opět ukázalo, jak vážně myslí svá prohlášení
o boji s hazardem. Opakuje se situace z loňska, kdy magistrát
rozdělil peníze na sport mezi městské části podle počtu hracích
automatů. Místo toho, aby zvolil jiné měřítko, např. počet obyvatel,
zvýhodnil tím ty městské části, které si na svém území herny
ponechaly. Oproti tomu ostrouhali tam, kde k problému přistoupili
zodpovědně a vyhlásili hazardu nulovou toleranci. Nyní vedení
města přišlo s „revolučním“ návrhem vyhlášky, která by měla
hazard regulovat. Ve skutečnosti ovšem o žádnou regulaci nejde.
Namísto toho, aby Praha využila dubnového rozsudku Ústavního
soudu a vznesla jasné požadavky na zrušení heren, alibisticky
přenesla zodpovědnost na vedení jednotlivých městských částí.
Ty se mají ve zrychleném připomínkovém řízení k návrhu vyjádřit
a otevírají se jim poměrně široké možnosti. Buď mohou hazard
na svém území úplně zakázat, nebo ho mohou omezit na
provozovny typu kasin, jejichž majitelé by tento krok samozřejmě
uvítali, protože nemají omezený počet automatů a hráči by se
samozřejmě stáhli k nim. A s nimi přijdou i vyšší zisky. Pod
pojmem kasino si ale nepředstavujte luxusní podnik s živými
krupiéry. V našich podmínkách jde pouze o velkou hernu plnou
automatů za neprůhlednou výlohou.
Vyhláška ovšem umožňuje i zaﬁxování stávajícího stavu či přidání
nových míst. A přitom jsou ve hře peníze, jak jsem se zmínila
v úvodu! Tyto ﬁnanční prostředky hernami poskytované na sport
nikdy nemohou vyvážit negativní dopady, které mají tato zařízení
na lidské osudy nebo infrastrukturu města.
Můžeme tedy tento krok k regulaci brát vážně? Já to tak rozhodně
nevidím. Dobrým příkladem pro nás mohou být třeba MČ Praha
2 či svým charakterem nám blízká Praha 12. Obě patří k těm lokalitám, kde se rozhodli nulovou toleranci hazardu vyhlási
Ilona Picková,
zastupitelka za Stranu zelených

v posledních dnech se v médiích objevují různé informace
o dění na Magistrátu hlavního města Prahy. Chystaná spolupráce mezi Top 09 a ČSSD, kterou sama Top 09 tak vehementně kritizovala po volbách v roce 2010, je jen dalším
důkazem toho, že programové priority jdou stranou, když
se rozdělují funkce a bojuje se o moc.
Stejně jako na naší městské části, kde Top 09 a ČSSD
vládnou již několik let, povede i spojení těchto dvou stran
v Zastupitelstvu hlavního města Prahy k dalšímu zbytečnému
utrácení ﬁnančních prostředků, které byly nashromážděny
v dobách, kdy radnici vedla ODS.

Oznámení

Podpora levicové strany bude Top 09 stát jistě mnohem
více peněz, než kdyby spolupracovala se stranou s podobnými prioritami. V závěrečném účtu za rok 2012
Městské části Praha 14 vyčerpaných více než 90 milionů
korun z finančních rezerv jasně ukazuje na způsob hospodaření s veřejnými prostředky, když se spojí tyto dvě
strany. Nezbývá nám než doufat, že tato koalice neutratí
všechny peníze z rezerv minulých let dříve než budou
v příštím roce další komunální volby.
Závěrem bychom vás rádi ujistili, že ODS je stranou demokratickou a jednotnou, i když navenek se někteří snaží, aby to tak
nevypadalo.
Pokud v těžké době někteří opouštějí řady ODS, tak se
jedná v naprosté většině o lidi, kteří si slibovali od členství
ve straně nějaké výhody. Na Praze 14 je ODS naprosto
konsolidovaná a stabilní a bude i nadále pracovat pro
občany naší městské části v zastupitelstvu i odborných
komisích jako doposud.
Jiří Zajac,
zastupitel za ODS

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

Termín konání: středa 19. 6. 2013, 14.00–18.00 hod.
Místo konání: Mateřské centrum Klubíčko, Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část, povede jej zkušený lékař záchranné služby a účastníci obdrží
osvědčení o absolvování kurzu první pomoci. Maximální počet účastníků je stanoven na 20 osob, minimální počet účastníků pro uskutečnění kurzu je 5 osob. Účastnický poplatek činí 50 Kč a bude hrazen v místě konání.
Kontaktní osobou pro nahlášení účasti v kurzu je pracovnice sekretariátu
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14
Lucie Kostková: kostkova@p14.mepnet.cz, tel. 281 005 370.
Účastníci hlásí kontaktní údaje včetně adresy.
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AKCE, KTERÉ BAVILY PRAHU 14
KVĚTEN BYL V PRAZE 14 TRADIČNĚ
MĚSÍCEM VE ZNAMENÍ AKCÍ.
NĚKTERÉ Z NICH JIŽ MAJÍ SVOU
HISTORII, JINÉ BYLY LETOS NOVINKOU. VŠECHNY TŘI, ZA KTERÝMI
VÁM NABÍZÍME ALESPOŇ STRUČNÉ
OBRAZOVÉ OHLÉDNUTÍ, MAJÍ
JEDNO SPOLEČNÉ. PODAŘILY SE
A POTĚŠILY LIDI Z PRAHY 14
I NÁVŠTĚVNÍKY Z JINÝCH KOUTŮ
HLAVNÍHO MĚSTA.

První In-line den Prahy 14 se nakonec vydařil, na své si přišli vedle bruslařů
i koloběžkáři ze sousední akce ve skateparku, kteří měli v závodu vlastní kategorii.

Foto: Petr Košek – P14 kulturní

Šermíři ze skupiny Rotika předvedli střípky historie z doby takzvané války růží.

Scooteři předváděli po celý den na rampách dechberoucí triky...

Foto: Petr Košek – P14 kulturní

První z větších akcí, které jsme navštívili, byl tradiční Staročeský jarmark
v Kyjích, který stejně jako vloni nabídl
pohled do historie a řemeslné tradice
našich předků. Navzdory dešti, který
akci proměnil v setkání deštníků a barevných pláštěnek, se o sobotním odpoledni 11. května v okolí kostela svatého Bartoloměje a v přilehlé farní
zahradě sešly desítky lidí s dětmi.
Připravena byla šermířská vystoupení, pohádkové divadlo, stánky s řemeslnými výrobky, občerstvení a také
tradiční pivní festival v nedalekém
kulturním domě.
Nepřízeň počasí trochu potrápila i pořadatele dalších dvou akcí, které se
konaly přesně o týden později v okolí
skateparku na Černém Mostě. Tradiční
představení nízkoprahových klubů se
závody na koloběžkách letos doplnily
závody na in-line bruslích a koloběžkách na přilehlých tratích. Pozitivní se
nakonec ukázalo zázemí v Plechárně
i fakt, že po pár hodinách deště vysvitlo
sluníčko a celý zbytek dne bylo krásně.
(jam)

Děti na jarmarku potěšila i živá zvířátka.

Déšť neodradil rodiče ani malé diváky.
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Foto: Anna Šolcová

BLACKVILLE NA ČERNÉM MOSTĚ

Stejně tak se organizátoři letošního
festivalu rozhodli dát maximální prostor aktivním účastníkům z řad široké
veřejnosti, odborníků a představitelů
městské části. Ti poslední ostatně sehráli jednu z hlavních rolí ještě před
začátkem festivalu, když pomohli s vyřizováním všech nutných povolení spojených s organizací festivalu na dosud
„neodsvěcené“ stavbě.
Počasí, které se k festivalu letos otočilo spíše zády, neohrozilo naštěstí několik zásadních akcí celého festivalu: zahajovací Dětské fórum Prahy 14,
samotné Fórum zdravé městské části
nebo debatu Čtyři stoly pro veřejnou
správu kultury, která festival ve středu
29. května uzavřela. Naopak sobotní
zasedání Metropolitní ozvučné desky,
které navštívila řada jejích členů, uznávaných architektů urbanistů, sociologů
a představitelů města, se změnilo v téměř táborový zážitek díky vydatnému
dešti, který všechny účastníky stmelil
u jednoho stolu. Během festival proběhla řada debat a projednání zaměřených na konkrétní lokality Prahy 14,

jako je hloubětínské Vetiškovo náměstí
a prostranství u metra Hloubětín nebo
samotná lokalita takzvaného Blackvillu,
na metru Černý Most, kde se festival
odehrával. Veškeré výstupy z debat
a workshopů budou během června
dostupné na webových stránkách Prahy 14 kulturní a pro městskou část mohou posloužit jako inspirativní zásobník nápadů na proměnu charakteru
lokalit třeba i za využití nenáročné intervence a zapojení veřejnosti.
Věříme, že se podařilo letošnímu ročníku festivalu Street For Art díky viditelné proměně prostoru u stanice metra i díky otevřeným debatám naplno
ukázat, že proměna veřejného prostoru a vztahu obyvatel k němu je možná.
Přesto, že od všech vyžaduje aktivní
zapojení. Těšíme se na další ročník
festivalu na Praze 14!
(dm)

Blackville na Černém Mostě...

Součástí festivalu byla i hudební vystoupení, pravidelné akce tu ale plánovány nejsou.
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Foto: Jan Hromádko

FESTIVAL STREET FOR ART MÁ ZA SEBOU PREMIÉRU NA PRAZE 14. NA OSM
DNÍ VYTVOŘIL ZE STAVENIŠTĚ NAPROTI STANICI METRA ČERNÝ MOST PARK
A POKUSIL SE ZMĚNIT NEJEN VZHLED
MÍSTA, ALE TAKÉ JEHO NÁZEV. JMÉNO BLACKVILLE ODKAZUJE NA SLAVNÝ FILM DÁNSKÉHO REŽISÉRA LARSE
VON TRIERA, KTERÝ MÍSTO KULIS POUŽIL JEN NÁČRTY DOMŮ A ULIC.
HLAVNÍ ÚLOHA A POZORNOST SE
TAK ZAMĚŘILA NA AKTÉRY PŘÍBĚHU.

Foto: Jan Hromádko

Významnou součástí programu festivalu Street For Art byly společné diskuze zástupců Prahy 14 a veřejnosti.
Debatovalo se o budoucím rozvoji městské části, veřejném prostoru, kultuře i dalších zajímavých tématech.

P r a h a 14 k u l t u r n í u v á d í

LLEE H O V E C S P O R T U J E
Den plný sportu v areálu ZŠ C hvaletická!
15. 6. 2013 / Start v 9:00!
Bude se soutěžit v těchto sportech:
turnaj smíšených trojic v nohejballe
(PŘIHL ÁŠENÍ OD
O 15 LET VĚKU, PODMÍNK A MIN. 1 ŽENA V T ÝMU
U)

turnaj jedno
edn tliv
i ců v ping-pongu
(VĚKOVÉ K
KA
ATTEGORIE: 6 -9 , 10 -12, 13-16, DOSPĚLÍ)

turnaj v malém fotbale 5+1
(2 K ATEGORIE STARŠÍ ŽÁC I A DOSPĚLÍ)

turnaj ve speedmintonu
(2 PROTI 2 - DOSPĚLÍ A DÍTĚ POD 15 LET VĚKU, MA X . 16 DVOJIC)

turnaj v beach volejbale (3 na 3), max. 8 týmů,
(TURNA J V T ÝMU -MIN. JEDNA ŽENA NEBO
O DÍTĚ POD 15 LET VĚKU)

turnaj ve streetball
(2 PROTI 2, OD 15+)

atletika
(B
BĚH NA 60 M, BĚH NA 20 0 M, BĚH NA 40 0 METRŮ, VRH KOULÍ, SKOK DALEK Ý )

K A PAC I TA T U R N A J Ů J E O M E Z E N A , P R O T O S E P Ř I H L A S T E ,
C O N E J D Ř Í V E . P Ř I H L Á Š E N Í J E Z D A R M A . H R Á T S E B U D E O V Ě C N É C E N Y.
S P E A K E R : V E R O N I K A P E T R O VÁ A L I A S N I K I T A .
M OŽ N O S T V Y UŽ I T Í V N I T Ř N Í H O R O L E Z E C K É S T Ě N Y P R O D Ě T I,
VŠ E P O D O D BO R N Ý M D O H LE D E M .
P O T V R Z E N Í R E G I S T R A C Í Z A Č Í N Á O D 0 7: 3 0 D O 0 9 : 0 0 H O D I N .
R E G I S T R A C E N A W E B U W W W . P R A H A1 4 K U L T U R N I . C Z

Sport v MČ

Foto: archiv Spectrum Praha

SOFTBALISTÉ SPECTRUM PRAHA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA NA NOVÉM ZÉLANDĚ
Letošní 24. sezona softbalového oddílu Spectrum Praha začala některým hráčům již v březnu, kdy proběhlo v Aucklandu na Novém Zélandu MS v softbale. Do země, kde patří softbal mezi nejpopulárnější sporty, vyrazila Českou republiku reprezentovat celá šestice hráčů z oddílu sídlícího na Praze 14. V turnaji se reprezentačnímu výběru dařilo
se střídavými úspěchy a po odehrání sedmi utkání
s bilancí tří vítězství a čtyř porážek jim těsně unikly
boje o play-off. Celkově český výběr obsadil 10. místo,
což je stejné umístění jako před čtyřmi roky.
Spectrum Praha odehrálo své první soutěžní zápasy letošní sezony asi před měsícem a přibližně v září se vrátí na zrekonstruované hřiště v areálu ZŠ Bratří Venclíků. Současná rekonstrukce se blíží do ﬁnální fáze,
která spočívá v zasetí trávy a navezení antuky. Na hřišti
již můžete vidět nově vybudovaný plot kolem celého
hřiště, nové střídačky spolu s technickou místností,
dále je nainstalováno umělé zavlažování hřiště, které
bude zásobováno vodou z nové studny. Doufejme, že
klimatické podmínky dopřejí rekonstrukci úspěšně dokončit a v září slavnostně otevřeme zrekonstruované
Účastnící MS z týmu Spectrum Praha: David Mertl, Tomáš Klein, Tomáš
Voborník, Patrik Kolkus, Petr Vácha, Tomáš Petr, Aleš Jetmar a trenérská
hřiště, které bude chloubou naší městské části.
dvojice Tomáš Kusý a Petr Novák (oba trénují A-tým Spectrum Praha).
(dm)

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE STEPU
18. 5. 2013 V PRAŽSKÉ LUCERNĚ
Již mnohokrát jsme byli na MR – jak
v Opavě, tak i v Brně a poslední roky se
koná MR v Praze. Před 6 či 7 lety byl počet účastníků nejméně o polovinu nižší.
Také bylo méně disciplín. I tenkrát jsme
měli medailová umístění a zajištěnou
účast na MS. Cením si výborného výsledku (3. místo) naší dětské formace (19 dětí)
s názvem Slepičky s kohoutky. Naše bronzová medaile
nás velice potěšila, vždyť jde o děti z 2.–5. třídy! Již teď se
těší na MS konané začátkem prosince v německé Riese.
Také nás čeká letní soustředění, kde ještě vše vylepšíme.
Já, jako jejich trenérka, mám z dětí opravdu radost a naše
stepařka a moje asistentka Marie Vrabcová se s vámi podělí o své 1. trenérské zážitky.
Hana Hanušová

MŮJ PRVNÍ ZÁVOD Z POHLEDU
ASISTENTKY TRENÉRKY
Za celých devět let, co stepuji, jsem
nikdy nebyla tak nervózní, a to i přesto, že jsem soutěžila na mistrovství
republiky i světa už mockrát. Myslím,
že dokud si to člověk neprožije, nemůže to pochopit. Tolik společné
práce a úsilí vloženého do rukou
„našim“ malým holčičkám! Všichni
jsme jim moc přáli, aby se kvaliﬁkovaly na MS a náš
společný sen se splnil! Stejně jako nervozita je i pocit
štěstí mnohem větší a intenzivnější než kdy dříve. Držte
nám palce, ať společně s Hankou Hanušovou, Denisou
Šenkýřovou (též asistentka trenérky) a dětmi zvládneme
přípravy a na MS zabodujeme!
Marie Vrabcová

Odkup
dkup bytů od MČ
M Praha
Prahaa 14
EEra
ra hypoték
hypotékaa

Placená inzerce

Foto: archiv Hanny Dance

STEPAŘKY ZE ČTRNÁCTKY NA MISTROVSTVÍ ČR

Lukáš K
Kvasnička
vasnička
tel
tel.:
.: 724 635 894
lu
lukvasnicka@csob.cz
kvasnicka@csob.cz

Pokud uv
uvažujete
ažujete o odkupu svého bytu do osobního vl
vlastnictví,
astnictví, pomůžem
pomůžeme vám jednoduše
získ
získat
at ﬁnanční pr
prostředky.
ostředky.

EEra
ra hypoték
hypotékaa

ttIndividuální
Individuální úr
úrokové
okové sazby již od 2,79 %,
%
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možnost rreﬁnancování
eﬁnancování sstávajících
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. | 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNA
ZNAČKA
ČKA ČSOB.
ČSOB.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Lomnická/Staňkovská
Lomnická/Zalinská

červen
10. 6.
6. 6.

Přistavení VOK ze systému HMP

červen

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi

ST

12. 6.

Mochovská/Zelenečská

ST

12. 6.

Doubecká/Baštýřská

11. 6.

Šestajovická/V Chaloupkách

ST

12. 6.

Manž. Dostálových č. p. 1303

12. 6.

Liblická/Klánovická

ČT

13. 6.

Bří. Venclíků/Vlčkova

12. 6.

Hloubětínská/V Chaloupkách

ČT

13. 6.

Trytova/Paculova

17. 6.

Váňkova/V Chaloupkách

ČT

13. 6.

Anderleho/Gen. Janouška

13. 6.

Želivská/Metujská

PÁ

7. 6.

Šromova/Gen. Janouška

17. 6.

Tálinská/Oborská

PÁ

7. 6.

Vašátkova/Doležalova

18. 6.

Cvrčkova/Burdova

ST

19. 6.

Bryksova u zad. traktu č. p. 762

20. 6.

Splavná/Svárovská

ČT

20. 6.

Bryksova proti č. p. 949

19. 6.

Babylonská/Jordánská

ST

19. 6.

Kpt. Stránského/Vybíralova

24. 6.

Borská/Rotenská

ČT

20. 6.

Bobkova proti č. p. 747

25. 6.

Stropnická/Za Černým mostem

ČT

20. 6.

Hlaďova proti č. p. 671

26. 6.

Koclířova/Vodňanská

ST

19. 6.

Koclířova/Kačínská

PÁ

14. 6.

Horusická/Osická

ST

26. 6.

Dřítenská/Velkoborská

ST

26. 6.

Herdovská/Bošilecká

ČT

27. 6.

Kardašovská u obch. střediska

PÁ

21. 6.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

ČT

27. 6.

Nedvědická/Žehuňská

PÁ

28. 6.

Lásenická/Lipnická

PÁ

14. 6.

MSD – MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR

Novozámecká/Vidlák

PÁ

28. 6.

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je dočasné stanoviště
velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK), které je určeno
pro krátkodobý sběr určitých odpadů. Službu zajišťuje ﬁrma
AVE.CZ a je hrazena z rozpočtu MHMP.
Na MSD lze odložit do přistavených VOK následný odpad:
objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.
Toto sběrné stanoviště je určeno pro osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, ne pro podnikající osoby
a právnické subjekty. MSD je provozováno s obsluhou,
která vede evidenci občanů, kteří odloží odpad (OP sebou).
Přistavení VOK v rámci MSD:
Stanoviště
datum
hodina
Podlišovská/Rožmberská
11. 6. 2013
12.00–18.00
(zrušené parkoviště)

Nežárská/Jansova

PÁ

21. 6.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hodin
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Upozornění: Velkoobjemové 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.
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Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin
Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin
Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin
Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Dům sociálních služeb
Domov pro seniory
Bojčenkova 1099/12

Komu službu poskytujeme?
Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z důvodu
snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je
v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí.
Poskytované služby jsou určeny především pro občany
hl. m. Prahy, přednostně však pro občany Prahy 14.
Máte zájem o poskytování naší sociální služby?
Jestliže byste měli zájem o poskytování naší sociální
služby, kontaktujte sociální pracovnici. Pokud byly
zveřejněné informace pro Vás nedostačující, můžete se
sociální pracovnice na cokoli zeptat.
KONTAKTY
Vedoucí domova:
Ivana Pokorná
tel.: 281 917 473,
777 680 907
e-mail:
pokorna@cckp9.cz

Charita Praha 14

PODPORA

PEČUJÍCÍCH OSOB
I.
II.

III.

Odborné pednášky
(Sociáln právní minimum, Fyzioterapie: rehabilitace
a akvizace Psychohygiena - relaxaní techniky).
Svépomocné skupiny pe ovatel vedené zkušeným
psychologem
( ešení problém mezi osobou peující a opeovávanou,
Jak zvládat nap, práce se stresem, Jak dlouhodob
peovat a pitom „nevyhoet“).
Individuální poradenství
a) Asistence sociálního pracovníka
b) Konzultace s právníky
c) Konzultace s klinickým psychologem
d) Možnost návštvy knze do rodin
Cena:
Služby poskytovány ZDARMA – podpora M Praha 14

Kde

Charita Praha 14
Maákova 754
Praha 9 – erný Most

Kdy

od ervna 2013
Bližší informace na www.charitakyje.cz.
Pište nám na info@charitakyje.cz nebo volejte 252 549 649.

Placená inzerce

Placená inzerce

placená inzerce

Sociální pracovnice:
Mgr. Martina Hanusová
tel.: 777 704 127
e-mail: socialni.bojcenkova@cckp9.cz

Oznámení

Oznámení

Oznámení/Inzerce
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Zdravá MČ

JAK SE ZMĚNÍ PARK VIDLÁK

Na programu tohoto setkání byla
především budoucí podoba zmíněného
parku – a bylo vidět, že lidé si vzali
toto téma za své.
Přestože bylo ošklivo, sešlo se v připravených stanech přes pět desítek
místních obyvatel a hned od zahájení
akce, kterou uvedl několika slovy starosta Prahy 14 Radek Vondra, bylo
zřejmé, že diskuze bude velmi živá.
Všichni přítomní se nejprve seznámili
s prvotními návrhy na obnovu a oživení
parku. Občané měli možnost projít si
celé území zeleně i přilehlých ploch,
které k parku logicky patří, pak již byl
prostor pro řízenou diskuzi se zástupci
projektantů i MČ.
Jako první se pochopitelně probíraly
připravené a navržené záměry, jak park
oživit, možnosti ﬁnancování tohoto pro-

I přes nepřízeň počasí dorazily na setkání v parku desítky místních obyvatel.

jektu a také možné napojení tohoto
parku na celoměstský park Čihadla.
Na základě programu setkání se lidé
krátce po zahájení rozdělili do tří skupin, kde se řešily jednotlivé „zóny“
označené A, B a C. Ty představují jednotlivé plochy. Zóna A představuje autobusovou smyčku v Hostavicích a její
bezprostřední okolí, zóna B samotný
park. Zde mohli lidé navrhnout, co by

do stávající zeleně doplnili, zda by tu
chtěli mít hřiště, prostory pro posezení
u ohně a podobně. Zónu C, která představuje samotné propojení stávajícího
parku Vidlák s nedalekými Čihadly, pak
mohli lidé sami deﬁnovat. Vzhledem
k tomu, že nápadů bylo mnoho, budeme vás o výsledcích informovat až
po vyhodnocení, tedy v příští Čtrnáctce.
(jam)

ŠKOLÁCI ŘEŠILI BUDOUCNOST PRAHY 14
DALŠÍ PŘÍLEŽITOST VYJÁDŘIT SE
K PROBLÉMŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI
DOSTALI ŽÁCI ZÁKLADNÍCH
A STŘEDNÍCH ŠKOL Z PRAHY 14
V RÁMCI DĚTSKÉHO FÓRA, KTERÉ
SE LETOS KONALO JAKO SOUČÁST
FESTIVALU STREET FOR ART
PŘÍMO U STANICE METRA ČERNÝ
MOST. DEBATOVALO SE
PŘEDEVŠÍM O MOŽNOSTECH
ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍCH AKTIVIT,
KTERÉ MĚSTSKÁ ČÁST MLADÝM
LIDEM NABÍZÍ, ALE PADLO
I NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH NÁPADŮ
NA ZLEPŠENÍ BĚŽNÉHO ŽIVOTA
V PRAZE 14.
Scénář samotné akce byl obdobný jako
v minulých letech, kdy se Dětské fórum konalo v KD Kyje. Otevřený prostor pod plachtou na Černém Mostě
byl pro školáky novinkou, kterou většina z přítomných hodnotila kladně,
nutno ale říci, že lehce ubral na koncentraci diskutujících. Přes tuto skutečnost se přítomné děti rozdělily do
diskuzních skupin u jednotlivých stolů
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Školáci z Prahy 14 diskutovali
o problémech městské části.

a z debat vzešlo celkem třináct bodů,
ve kterých vidí mladí obyvatelé Prahy 14
možnost zlepšení. Z nich pak bylo vybráno deset klíčových problémů, které
budou následně ověřeny v anketě, která
proběhne od 3. do 14. 6. 2013
Mezi body, které si získaly největší pozornost mladých diskutérů, byla potřeba tělocvičny pro ZŠ Šimanovská
v Kyjích, oprava oválu na hřišti ZŠ Vybíralova, ale například i nedostatek
parkovacích míst u základních a mateřských škol. Došlo také na témata,
která se školami nesouvisí. Jedním

z nich byla například chybějící lékařská pohotovost, bezdomovci v oblasti
Generála Janouška a v jiných částech
Prahy 14 nebo nedostatek sportovišť
pro moderní disciplíny, jako je skateboarding a podobně.
Ke všem vybraným problémům se po
skončení diskuze vyjádřil i místostarosta Aleš Kuda, který také představil
možné cesty jejich řešení. Upozornil, že
v některých případech jde o běh na delší
trať, v jiných je možné zlepšení již brzy.
V závěru vyplnili diskutující hodnotící
dotazník a jako odměnu za aktivní přístup a spolupráci na rozvoji městské
části pak připravili pořadatelé pro školáky i tombolu s nejrůznějšími drobnými
výhrami. Zatímco školní pomůcky
a drobné dárky budily spíše úsměvy,
opravdové nadšení vzbudily poukazy na
pizzu v nedaleké pizzerii Violete, která
je jedním z partnerů akce.
(jam)

Foto: archiv MČ Praha 14

NAVZDORY APRÍLOVÉMU POČASÍ SE
V PONDĚLÍ 13. KVĚTNA KONALO
DALŠÍ Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ
V TERÉNU. ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ
ČÁSTI A MÍSTNÍ OBYVATELÉ SE
TENOKRÁT SETKALI V PARKU
VIDLÁK V SAMÉM SRDCI HOSTAVIC.

Fórum MČ

BUDOUCNOST PRAHY 14
OPĚT V RUKOU OBČANŮ

Foto: archiv MČ Praha 14

Přibližně pět desítek zástupců veřejnosti opět ukázalo, že lidé v městské
části mají zájem na tom, aby mohli
hovořit do plánování rozvoje i klíčových
problémů, které je třeba v blízké
i vzdálenější budoucnosti vyřešit.
Slušná účast i přes nepřízeň počasí,
které se nakonec umoudřilo, znamenala pro přítomné především příjemné setkání.
Za městskou část se akce zúčastnil
starosta Radek Vondra, ale také všichni tři jeho zástupci a další zastupitelé,
přítomní byli i vedoucí odborů a odborníci z úřadu městské části, aby byli
nápomocni radou a zkušenostmi při
pojmenování problémů pro rok 2013.
Stejně jako v minulých letech, kdy se
akce konala v Kulturním domě v Kyjích, byl jakýmsi moderátorem celého fóra inženýr Petr Švec, ředitel
Národní sítě zdravých měst, které je
MČ Praha 14 součástí.
V úvodu akce představil starosta řešení problémů, které občané společně

Foto: archiv MČ Praha 14

TRADIČNÍ PLÁNOVACÍ AKCE SE
ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ, FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ
ČÁSTI, SE LETOS NETRADIČNĚ
KONALO NA PROSTRANSTVÍ PŘED
STANICÍ METRA ČERNÝ MOST.
JAKO JEDEN Z HLAVNÍCH BODŮ
PROGRAMU FESTIVALU STREET
FOR ART PŘIVÍTALO FÓRUM
ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI I RŮZNÝCH
ORGANIZACÍ Z PRAHY 14.

Akce se zúčastnili i zástupci městské části včetně místostarostky Lucie Svobodové.

deﬁnovali pro loňský rok v rámci Fóra
Zdravé městské části 2012. Lidé se následně účastnili diskuzí u deseti stolů
rozdělených podle oblastí a pojmenovali problémy pro rok 2013. Deset klíčových problémů z jednotlivých oblastí
života v Praze 14 bylo posléze odhlasováno.
Diskuze se týkaly oblastí jako územní
a strategické plánování, životní prostředí, doprava, sociální oblast a zdravotnictví, školství, bezpečnost a prevence, kultura, sport a volný čas, úřad
a občan a nově i stůl mladých.
VLOŽTE SE DO TOHO I VY!
Všech deset vydeﬁnovaných problémů
bude následně prověřeno anketou

mezi občany Prahy 14, jíž se můžete
zúčastnit i vy prostřednictvím anketního listu na následující straně. Anketa
bude probíhat od 3. do 14. 6. a kromě
anketního listu ve Čtrnáctce se jí lze
zúčastnit i na webových stránkách
městské části www.praha14.cz a také
na facebookovém proﬁlu Prahy 14.
Distribuována bude také prostřednictvím mateřských a základních škol
a prostřednictvím brigádníků i v ulicích městské části.
Výstupy z letošního fóra budou spolu
s ověřenými problémy pro rok 2013
zveřejněny opět na webu a facebooku
Prahy 14 a vrátíme se k nim i na
stránkách Čtrnáctky. Následně budou
ověřené problémy předány Zastupitelstvu MČ Praha 14.
V závěru akce proběhlo i slosování
vstupenek a vylosovaní obdrželi ceny
od neziskových organizací – od Svazu
postižených civilizačními chorobami, od
organizace Prahy 14, od NOVÉ DUHY,
od „Čtrnáctky“, Centra pro volný čas,
a od podnikatele pana Zachaře, který
provozuje papírnictví v obchodním centru HASSO na Černém Mostě.
Celá akce proběhla v kooperaci
MČ Praha 14 a příspěvkové organizace Praha 14 kulturní.
(jam)

Prostor před stanicí metra Černý Most se změnil v diskuzní fórum...
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JEŠTĚ MÁTE CO DODAT…

10 TOP PROBLÉMŮ MČ PRAHA 14
TOHLE TRÁPÍ VAŠE SOUSEDY, TRÁPÍ VÁS TO TAKÉ?
Vážení občané,
předkládáme Vám anketní lístek s problémy, které vybrali Vaši spoluobčané na Fóru zdravé městské části dne 28. 5. 2013.
Na Vás je označit dva z nich, které jsou podle Vás nejpalčivější. Pokud si nevyberete z předložených, máte možnost napsat další problém
do posledního řádku.

OZNAČTE VŽDY JEN DVA PROBLÉMY
(dva předložené, nebo jeden předložený a jeden „DALŠÍ PROBLÉM“). Lístky s více označenými problémy jsou neplatné!

PROBLÉMY PRAHY 14 Z FÓRA ZDRAVÉ MČ DNE 28. 5. 2013

▩
▩
▩
▩
▩
▩
▩
▩
▩
▩

Bariéry na přechodech pro chodce
Chybí specializované zaměření stávajících ZŠ
Chybí veřejná ohniště na území Prahy 14
Nedostatečná nabídka pro děti na ulici – vhodná místa pro setkávání, vhodné trávení volného času
Nedostatečné řešení Pražského okruhu
Nedostatečný časový prostor výchovných poradců pro práci s dětmi
+ jejich nedostatečný počet a kvalita
Není dostatečně nabídnut bytový fond k odprodeji na Lehovci
Problém bezdomovectví – nedostatečná kooperace s poskytovateli služeb, nedostatečná výměna informací
Špatný stav povrchů sportovních hřišť a veřejných plácků (neopravených)
Špatná správa travnatých ploch MHMP ve správě TSK hl. m. Prahy

DALŠÍ PROBLÉM

Zároveň s touto anketou probíhá obdobná anketa z Dětského fóra, které proběhlo 22. 5. 2013. Obě ankety je možné vyplnit:
1.
2.

3.

Online na webu Prahy 14 (nutná registrace)
Anketní lístek stáhnout z webu Prahy 14, vyplnit a:
a. odeslat mailem
b. vytisknout a odevzdat na ÚMČ Praha 14 do označené schránky
V červnovém čísle Čtrnáctky vystřihnout a odevzdat na ÚMČ Praha 14 do označené schránky

VĚKOVÁ SKUPINA:
méně než 30 let

▩

31– 50 let

VAŠE BYDLIŠTĚ:
Černý Most

▩

Hloubětín

▩

▩

nad 51 let

Kyje

▩

▩
Hostavice

▩

Pokud máte zájem podílet se na rozvoji MČ Praha 14 aktivně a být informován o akcích s tím spojených, zanechte na sebe kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:
E-mail:
Děkujeme, že nejste lhostejní k Vašemu okolí.
ANKETA JE ANONYMNÍ A PROBÍHÁ V TERMÍNU 3. 6. – 14. 6. 2013
Výsledky budou zveřejněny v měsíčníku Čtrnáctka a na webu Prahy 14. Dále také budou předloženy Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Placená inzerce

Inzerce

SPECIÁLN

V MIMOŘ

Í EDICE

ÁDNÉ CEN

autosalon, který žije SUZUKI

Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 | fax: 281 930 311
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

SUPER KUCHYNĚ

design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

s tlumenným dovíráním dveří
www.teka.com

KOMPLETNÍ NÁBYTEK

od podlahy

Přes 1000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.
Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ JARNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní
ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad
kuchynske-studio.cz s.r.o.
Praha 9, U Elektry 974/1C, tel. 739 544 558
Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuppersbusch-cz.cz

www.kuchynske-studio.cz
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Placená inzerce

TERS spol. s r. o.

Ě

Zdravá MČ

KDYŽ SI PÁNÍČCI A PSI POROZUMÍ
PSÍ ŠKOLKA PRAHY 14
ODSTARTOVALA TEPRVE KONCEM
DUBNA, UŽ NYNÍ JE ALE PATRNÉ,
ŽE TO BYL ZE STRANY MĚSTSKÉ
ČÁSTI KROK SPRÁVNÝM SMĚREM.
ZÁJEM LIDÍ BYL HNED OD ZAČÁTKU
VELKÝ A MNOZÍ Z PEJSKAŘŮ
V PRAZE 14 NEVÁHALI PO PRVNÍ
ZKUŠENOSTI NAVŠTÍVIT I DALŠÍ
LEKCE.
My jsme se poprvé na Psí školku přišli podívat hned v prvním týdnu, kdy
se pod vedením kynologa Václava
Sklenáře seznámili účastnici lekcí
s tím, jak správně svého čtyřnohého
miláčka vybavit. Vedle povídání
o tom, jak správně vybrat obojek, vodítko či košík pro cestování po ulici
nebo v hromadné dopravě, se řešily
i základy poslušnosti a správné chování páníčků.
„Vidím, že jsme toho hodně zanedbali, ale pan kynolog nám říkal, že když
se začneme pejskovi věnovat, nic
není ztraceno. Nikdy by mě nenapadlo, kolik chyb může člověk udělat,
když neví, jak na to,“ pochvalovala si
hned po první lekci jedna z účastnic
na provizorním cvičišti u stanice
metra Černý Most.
Přestože počasí zrovna nelákalo
k venkovním aktivitám, sešlo se tu
několik desítek lidí se svými pejsky
všech možných ras. Předvedli se tu
malí yorkshirští teriéři, jezevčíci, ale
třeba i hnědý labrador nebo elegantní
chrt. I přes zdánlivý chaos si většina
lidí, překvapivě i včetně dětí, které to
braly spíše jako povyražení, výsledek

Za hloubětínským statkem mohli pejskaři, včetně starosty, trénovat ovladatelnost svých miláčků.

Pejskové si vyzkoušeli i trochu akrobacie.

Vedle voříšků a malých plemen se psí školky zúčastnili například i chrt či dobrman.
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pochvalovala a mnozí rovnou na první
lekci plánovali návštěvu té další.
My jsme tomu dali trochu na čas
a počkali si na asi nejdůležitější
z lekcí, která se přímo zaměřila na
ovladatelnost psa. Abychom viděli
i další místa konání Psí školky, vyrazili jsme pro tentokrát do Hloubětína,
kde bylo provizorní cvičiště umístěno
na příjemném pozemku v zeleni
u zadní stěny statku. Dvojice kynoložek Renata Hoffmann a Ilona Štekrtová tu přivítala opět téměř dvě desítky paniček, páníčků a pejsků, mezi
nimiž tentokrát nechyběl ani starosta
městské části Radek Vondra s dcerou a rodinnou fenkou.
Od začátku se opět ukázalo, že psí
školka může opravdu pomoci každému. Těm, které pejsek moc neposlouchá, se dostalo rady, jak jej přimět k plnění základních povelů, poslušnější
pejskové se pak přiučili i něčemu novému. Pro velký zájem, ale také pro větší
klid čtyřnohých „žáků“ Psí školky se
celá skupina rozdělila na dvě a začalo
se. Počasí bylo pro tentokrát trochu
aprílové, a dokonce i krátce zapršelo, to
však nikoho z účastníků neodradilo.
Kromě malých dárků pro páníčky si na
své přišli i pejsci, pro které byl navíc
k dispozici i veterinární technik. Ten
ochotně poradil s obecnými i složitějšími
dotazy a stejně jako při minulé návštěvě
bylo vidět, že obyvatelům Prahy 14 se
projekt líbí a také že jim záleží na tom,
aby soužití pejskařů s ostatními bylo do
budoucna co možná nejlepší.
(jam)

Naše školy

PŘEDŠKOLÁCI ZAPLNILI SÁL
A RODIČŮM PŘEDVEDLI, CO UMÍ
BAREVNÉ KORÁLKY, PARÁDNÍ AKCE
MATEŘSKÝCH ŠKOL, SE LETOS
V KVĚTNU JIŽ POČTVRTÉ KONALA
V KD KYJE. A STÁLO TO ZA TO!
Předškoláci ze školek v Praze 14 se
opět sešli v hojném počtu, aby předvedli svým rodičům, co si připravovali
pro tuto dnes již tradiční akci. Ve dvou
odpoledních blocích se představilo devět z deseti mateřských škol, pomyslný
černý Petr totiž padl letos na MŠ Kostlivého, kde se objevily spalničky, a zdejší
žáčci proto nemohli vystoupit. Povedená akce, která po oba dny doslova „vyprodala“ celý sál KD Kyje se tradičně
koná za podpory městské části, která
tyto aktivity školek vítá.
(jam)

Vtipné moderátorky uváděly jednotlivá
představení a bavily děti i rodiče.

Učitelky, děti, ale hlavně rodiče a prarodiče zaplnili celý sál až k prasknutí...

Představení na téma Afrika – děti ukázaly pohybové i hudební nadání a v říkankách
představily i exotická zvířátka černého kontinentu.

Tanečně hudební vystoupení jedné ze školek na téma Alibaba.

Pohádkové divadlo s básničkami a lesními zvířátky.
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PÁ / 19:00

14

Pojďme si připomenout léto s bláznivou českou
letní komedií s vůní dovolené, plnou absurdit,
paradoxů a humoru o českém naturelu a touze
ušetřit Eura na dovolené v zahraničí. Autor a režie: Ivana Boháčová.
Rezervace vstupenek: Ivana.Bohacova@tiscali.
cz Cena 90/70 Kč.

PO / 17:30

17

Damúza
– pohádka
o Šetkovi
2/6 15:0 0
2

PO / 17:30

3

SO / 14:00

8

PO / 17:30

10

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Damúza – pohádka o Šetkovi

Registrujte se

Kmotr Pyskáček je chudý, má malé políčko a jen
tři zvířátka na dvorku. A tak se rozhodne, že si
z vajíčka od černé slepičky vysedí skřítka Šetka, který má tu moc, že svého pána obdaří bohatstvím…
Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

mezi přátele KD Kyje, dostávejte od
nás pravidelný elektronický Kyjský
pondělník s aktuálními informacemi
o kulturním dění nejen v KD
a soutěžte s námi.
Každý měsíc losujeme o 3 x 2
vstupenky pro registrované uživatele
na libovolný program v KD!

ROLE KULTURY V NAŠEM ŽIVOTĚ
Vliv světových náboženství
na rozvoj kultury
PhDr. Jiří Sommer, CSc.
Co spojuje a rozděluje světová náboženství?
O kultuře trochu jinak s historikem, sociologem
a cestovatelem PhDr. Jiřím Sommerem, C Sc.
Cena 45 Kč.

PLATÍ AKCE 5 + 1 VSTUP
ZDARMA!
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte
razítka a získejte 6. vstup zdarma!
Více informací v pokladně KD nebo na
www.kdkyje.cz.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Color Club Praha
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Color
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
Cena 50 Kč.

HISTORICKÁ BESEDA
Svízele spojené s pragmatickou
sankcí
PhDr. Jiří Sommer, CSc.
Aneb problematický nástup Marie Terezie na český trůn. O historii trochu jinak s historikem PhDr.
Jiřím Sommerem, CSc. Cena 45 Kč.

CESTOVATELSKÁ BESEDA
Skvosty Jordánského království –
údolím Jordánu
RNDr. Pavel Mrázek, CSc
Nejdříve bude ukázáno, co asi mohl vidět Mojžíš
před svým skonem z hory Nebo, a potom bude
následovat sestup k místu, kde působil prorok
Eliáš a prorok Jan pokřtil Ježíše. Virtuální výlet bude pokračovat výstupem na nejvýznamnější sídlištní pahorky (tally) Allá a Sajdíja, kde
se archeologům mj. podařilo potvrdit jeden biblický příběh.
RNDr. PAVEL MRÁZEK, CSc. Cena 45 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE

NE / 15:00

DIVADLO PERIPETIE DS-14
Kdo šetří má za tři

TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ
5. 6. ST / 10:00
OLYMPIÁDA SENIORŮ
Český červený kříž, MČ Praha 14, Praha 14 kulturní a VŠ Palestra pro vás pořádají Olympiádu seniorů v Centrálním parku!

15. 6. SO / 9:00
LEHOVEC SPORTUJE
Den sportu a volnočasových aktivit na Lehovci v ZŠ Chvaletická.

28. 6. – 30. 6.
KOMUNITNÍ FESTIVAL ČERNÝ MOŠT
Přijďte se podívat na Plechárnu už v létě! První festival v novém
komunitním a kreativním centru na Černém Mostě!

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
Tel.: + 420 226 220 531, www.kdkyje.cz, info@kdkyje.cz
Rezervace a prodej vstupenek na pokladně KD, ONLINE a v pracovní dny také telefonicky: + 420 226 220 534,3. Rezervované vstupenky
vyzvedněte nejpozději poslední pokladní den předcházející vybranému představení! Nevyzvednuté rezervace jsou následně rušeny.
Pokladna: každou středu 15:00 - 18:00 a vždy hodinu před akcí.Dětí do 3 let zdarma.

Č E RVE N
2 013

Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14

Pro děti, které ještě neodjely na
prázdniny, pořádáme již tradiční
malování na chodníku. Malovat budeme ve středu 10. července od
9.00 do 12.00 hodin před základní
školou Bří Venclíků na Černém
Mostě – stanice metra Rajská zahrada. Pro všechny účastníky jsou
připraveny barevné křídy a odměny.

FOLKOVÉ PODVINÍ 2013

Pozvánka

10. ročník Folkového Podviní se koná v kamenném hradišti parku Podviní, v Praze 9
– Vysočanech ve čtvrtek 13. 6. 16.30–22.00 hodin. Účinkují: PABĚRKY, PONOŽKY
PANA SEMTAMŤUKA, JAROSLAV HUTKA, KLÍČ kvartet, HOP TROP. Vstup volný!

Foto: archiv Jana Roulová

MALOVÁNÍ
NA CHODNÍKU

Letošní 19. ročník výtvarné soutěže
měl téma „Staré pověsti české“. Soutěže
se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků,
ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška,
ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská, ZŠ
Šimanovská, ZŠ Tolerance Mochovská
a výtvarného ateliéru ARS-PUERIS
z Jahodnice. Výstava těchto prací bude
otevřena v úterý 18. 6. 14.00–18.00
hod., ve středu 19. 6. 9.00–12.00 hod.
a 14.00–18.00 hod. a ve čtvrtek 20. 6.
9.00–11.00 hod. v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most.

HLEDÁNÍ POKLADU

Jahodnická Cesta za pokladem vypukla o sobotním odpoledni 18. května před nákupním centrem Spar.
Přes ranní a dopolední deštivé počasí se kolem poledne vyčasilo a na rodiče i malé lovce pokladů čekalo
krásné slunečné odpoledne.
Parádně vydařená komunitní akce,
kterou uspořádaly jahodnické maminky, přilákala i mnoho rodičů
opačného pohlaví. Zábavnou formou
hledání pokladu se mohly děti seznámit s Jahodnicí i blízkým okolím.
(red)

Open airí fesval

benefinpro Charitu Prahy 14

PODIUM:

PROSTORY ZAHRADY:

• Moderuje – Richard Samko
(moderátor ČT1)
• Pohádka pro děti
• Rock and roll
• Módní přehlídka
• Jan Bendig
• Karaoke
• Barmanská show
• Koncert

• Messenger vůz ČT1
(s možností vyzkoušet si
moderování, živé vysílání)
• Malé lanové centrum
pro děti
• Kreativní dílničky
• Opékání prasete
• A mnoho dalších atrakcí
pro děti i dospělé

Pozvánka

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

V pondělí 17. června se bude konat
v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
koncert duchovní hudby. Vystoupí
soubor TRIO CANTORE. Na programu budou skladby J. G. Rheinbergera, M. da Gagliana, B. Martinů
a dalších. Začátek koncertu je v l8.30
hodin, vstupné dobrovolné.

JÁ A MŮJ OBVOD

Pozvánka

KONCERT V KOSTELE
SV. BARTOLOMĚJE

KDE:

Zahrada farnosti
u kostela sv. Bartoloměje
Prelátská 12, Praha 9 – Kyje

KDY:
Více informací najdete na

www.charitakyje.cz

Sobota 29. června 2013

od 15:00 do 22:00 h
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
MC PASTELKA
Sadská ul. 530,
Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka provozuje celodenní školku (2,5–6 let), ve které se
pracuje Montessori metodou, a zároveň organizuje vzdělávání a zájmové
odpolední kroužky pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let a semináře pro rodiče.
ZÁPIS na ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY na
školní rok 2013/2014 probíhá do
30. 6 2013!
ZÁPIS NA PRÁZDNINY (srpen 2013)
do MŠ PASTELKA pokračuje do 30.
6. 2013! Přihlášky na vyžádání pro
všechny předškoláky, kteří si chtějí
užít prázdniny plné zábavy.
ZÁPIS do MŠ PASTELKY do 30. 6.
2013.
Více na webových stránkách.

ZAJÍČEK NA KONI
Bučovice 19, Votice
tel.: 777 106 268
e-mail: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
www.zajiceknakoni.cz
22.–23. 6. 2013
Víkend v sedle – pojeďte s námi za
kamarády koníky!
Akce je určena pro děti s doprovodem.
Více informací a přihlášení na
m.splavec@zajiceknakoni.cz.
Dítě s handicapem zdarma, zdravé dítě
200 Kč/den, 300 Kč/víkend.
Členové KPZ: 50 Kč/dítě/den.
Jídlo s sebou, pitný režim zajištěn.
Změna programu vyhrazena.
(www.zajiceknakoni.cz, Stáj Artuš,
Bučovice 19, Votice)

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
Novinky v programech:
Hlídací hernička (od 1 roku) – čt 6. 6.
a 13. 6. a 27. 6., 8.15–11.30 hod.
Přihlášení nutné. Tel. 777 596 163
nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Zápis do kroužků (Šikulka, pohybové
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hry pro kojence a batolata, Montessori pracovna a předškolák) na nový
školní rok je možný od června.
Odborné programy – přednášky:
10. 6. od 10.00 hod. Právní minimum
pro rodiny
12. 6. od 10.15 hod. Sociálně stimulační skupina Hrátky s ptákem Zlobivákem
19. 6. od 10.30 hod. Seminář pro rodiče – Jak naučit dítě komunikovat
bez problémů
Nutno objednat:
M. Nováková, tel. 775 204 208
Jednorázové akce:
Malování na hedvábí – sobota 8. 6.
14–17 hod. Vstup 80 Kč/rodina + materiál. Přihlášení nutné.
Zahradní slavnost s tradičním táborákem 26. 6. od 10.00 hod.
Na zahradě MC Klubíčko.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
– úterý 25. 6. od 20.00 hod.
Více na webových stránkách.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
NOVINKY: Herna s programem: po,
út 8.30–11.30 hod. 1 900 Kč/pol.
nebo 150 Kč za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.
2 890 Kč/pol. nebo 200 Kč za návštěvu
Volná herna: po, čt 14–17.00 hod.,
pá 13–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: po 16–17 hod.
1 600 Kč/pol.
Logopedie a poradenství – dle dohody
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Pro děti se zdravotním postižením –
keramika, plavání, muzikoterapie,
výtvarné tvoření, sportovní klub, logopedie, arteterapie.
Více na webových stránkách.
Podpora rodin s dětmi v nepříznivé
sociální situaci.
Školička – ve středu 9–12 hod.
Herny s programem – v pátek 9–12
hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po tel. nebo
osobní dohodě.
Doučování dle dohody
Út 18. 6. 17.00–18.30 hod. – výtvarný
workshop KVĚTINÁČE ubrouskovou
technikou – pro maminky s dětmi,

zdarma – pouze pro klienty daného
projektu, potvrzení účasti do 13. 6. na
kancelar@motylek.org
nebo sms na tel.: 774 722 808.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
Tvoření ze zapékacích korálků
– út 4. 6. od 15 hod.
Vaření – st 5. 6. od 16.30 hod.
Sportovní odpoledne
– čt 6. 6. od 16 hod.
Žonglování – út 11. 6. od 15.30 hod.
Filmový klub s Ondrou
– st 12. 6. od 17 hod.
Sportovní odpoledne
– čt 20. 6. od 15 hod.
Výtvarné tvoření
– pá 21. 6. od 15 hod.
Vaření – út 25. 6. od 14.30 hod.
Zahradní grilování
– pá 28. 6. od 15.30 hod.
Zumba s Luckou – každé pondělí
a každou středu 17–18 hod.
Hra na hudební nástroje – každý pátek od 14.30 hod.
Keramika – v případě zájmu od
15 hod.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz
Novinky: NZDM Jahoda (6–15 let),
po, út a čt 14.00–19.00 hod.
NZDM Džagoda (12–18 let), po, út
a čt 14.00–20.00 hod.
TERÉN: (12–26 let), Černý Most – po,
st 15.00–20.00 hod. Tel. 773 674 060.
Rajská, Lehovec, Hloubětín – út, čt
15.00–20.00 hod. Tel. 777 747 067.
Monika, Honza, Martin.
SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA (2–7 let) každé úterý 8–12
hod. zápis na šk. rok 2013/14
KLUB pro rodinu JAHŮDKA
Klub pro rodiče – pátek 9–12 hod.
Kavárna otevřena každou středu od
12 do 19 hodin. Za hezkého počasí
otevřena terasa.
Wi-ﬁ free, herna pro děti, fotbálek,
ping-pong, knihovnička. Pejskům
vstup povolen.
PYŽÁMKOVÁ NOC – hlídání dětí od
1 roku přes noc 7. a 14. 6. od 18 do
10 hod. Cena 250 Kč za dítě, 400 Kč
za 2 sourozence.
Poradna pro nastávající rodiče, laktační poradna.
Cena: 20 Kč

Pomáhají nám
Sociálněprávní poradna zdarma.
Psychologická poradna zdarma.
Personální poradna, pomoc při hledání zaměstnání, tréninkový job klub.
Cena: 20 Kč
Více na webových stránkách a facebook.com/RCKLUBJAHODA.

CHARITA PRAHA 14
Maňákova 754, Černý Most
tel.: 252 549 649
e-mail: info@charitakyje.cz
www.charitakyje.cz
NOVĚ otevřena kancelář charity,
sloužící jako informační a poradenské centrum pro všechny obyvatele
Prahy 14 a okolí
Pondělí 9.00–18.00 hod.
Úterý
9.00–18.00 hod.
Středa 9.00–18.00 hod.
Čtvrtek 8.30–18.00 hod.
Pátek
9.00–17.00 hod.
NOVĚ PROGRAM NA PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB
Přednáška na téma Psychohygiena
Diskuze pod vedením odborného psychologa – navazuje na přednášku
Sociální poradenství:
Středa 13.00–18.00 hod.
Právní poradenství – nutné telefonické objednání
Psychologické poradenství – nutné
telefonické objednání
Duchovní poradenství – nutné telefonické objednání
Všechny služby jsou poskytovány
ZDARMA.
PROGRAM PRO CIZINCE, MIGRANTY, AZYLANTY
Kurzy českého jazyka:
Začátečníci: Út, Pá 17.45–19.15 hod.
Pokročilí: Po, St 17.50–19.20 hod.
Bezkonkurenční cena! 35 Kč/lekce
(90 min.)
Sociálněprávní poradenství a job
poradna
Pondělí 15.30–17.30 hod. ZDARMA!
Z kapacitních důvodů je lepší se předem objednat!
ŠIROKÁ VEŘEJNOST:
KURZY ANGLIČTINY:
Pokročilí: Čtvrtek 18.00–19.30 hod.
Bezkonkurenční cena!
100 Kč/lekce (90 min.)
DĚTSKÝ KOUTEK OTEVŘENO každý
všední den 9.00–18.00 hod.
FUNGUJEME I O PRÁZDNINÁCH.
Cena: Dítě na hlídání: 49 Kč/1 hod.,
2 sourozenci 1 vstupné. Je nutné
předem zavolat.
Dítě s doprovodem rodičů: 49 Kč na
neomezený čas bez objednání.

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
29. 6. 2013 od 15.00 – OPEN AIR BENEFIČNÍ FESTIVAL – Prelátská 12,
Praha 9 - Kyje
Více na našich webových stránkách.

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz
Základní škola – Mateřská škola –
Jesle
Den otevřených dveří a zápis
- na letní prázdninový provoz MŠ
a jeslí na Černém Mostě
- do předškolní přípravné třídy v Satalicích se speciálním rozvíjejícím
programem (školní rok 2013/2014)
Vašim dětem nabízíme laskavý a individuální přístup v malém kolektivu,
rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí respektu a úcty, výuku angličtiny a další.
28. 5. 2013, 15.30–17.00 hod.
Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý
Most
Více informací na www.prorodinu.cz,
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo
na telefonu 724 692 085.

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Pátek 14. 6. – sobota 15. 6. 2013 od
18 hodin
Pyžamová party
Věk: od 12 let
Cena: 100 Kč
Konečně něco nového, něco pro mladé
slečny. Malá módní přehlídka. Spousta
holčičího smíchu, příjemného povídání, zábavy a her pro „velké slečny“!
Středa 19. 6. 2013 od 16 hodin
Jdeme do ﬁnále
Věk: od 6 let zdarma
Odpolední akce, kde předvedou své
dovednosti děti z kroužků v DDM, chybět nebudou soutěže a další zábava.
Poslední volná místa na letních táborech:
Kdo přežije: Rychlov (Krkonoše)
Termín: 14.–28. 7. 2013
Věk: 9–15 let
Tábor s tancem a sportem
Místo: Louňovice pod Blaníkem
(CHKO Blaník)
Termín: 27. 7. – 3. 8. 2013
Věk: 9–13 let
Více na webových stránkách.

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz
Volná místa v pravidelných kroužcích.
11. 6. 2013 od 15:00 – Kolečkové závody
Závody na všem, co má kola. Speciální kategorie pro odrážedla, koloběžky a dětská kola. Akce určená pro
děti již od 1,5 roku.
Cena: 100 Kč/dítě; 150 Kč/sourozenci
12. 6. 2013 od 20.00 – Košíkování
Přijďte si vyrobit svůj vlastní proutěný výrobek. Tentokrát budeme tvořit
proutěný obal na papírové kapesníky.
Cena: dle typu výrobku
25. 6. 2013 15.00–18.00 Kadeřnice
Laď ka stříhá malé čertíky
V rámci stříhání volná herna ZDARMA.
Cena dle střihu od 70 Kč
V létě se můžete těšit na 3 běhy letních příměstských táborů. Kapacita
každého běhu je max. 15 dětí. Tábory
jsou vždy tematicky rozděleny a v každém z nich je pro děti připraven zajímavý výlet. Termíny táborů jsou:
8.–12. 7. – Toulky s dopravou
29. 7. – 2. 8. – Toulky přírodou
19.–24. 8.– Toulky Prahou
Více na webových stránkách.

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
VOLNÁ MÍSTA od září 2013
v DOPOLEDNÍ ŠKOLIČCE
Po–Pá 8–12 hod.
v ODPOLEDNÍ ŠKOLIČCE
Po–Pá 12–16 hod. pro děti 2,5–6 let.
Cena 140–200 Kč. Zvýhodněná cena
při docházce celý týden 4 500 Kč.
O prázdninách bude fungovat školička
a cvičení maminky s dětmi 1.–18. 7.
přihlášení nutné.
Přijďte s námi oslavit Dětský den
v úterý 4. 6. od 10 do 12 hodin. Soutěže a odměny. S sebou odstrkovadlo,
kolo nebo koloběžku. Nahlaste prosím svou účast.
Večerní CVIČENÍ a TANEC pro ženy
s Luckou vždy úterý a čtvrtek ve 20 hod.
Účast nahlaste na tel. 777 556 165
nejpozději do 19 hodin.
Více na webových stránkách.
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Hydepark

❱ Nabízím vám kadeřnické služby
všeho druhu v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.

❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad.
606 662 223, 723 899 561.
❱ Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, křesla a židle mokrou metodou
proﬁ stroji Karcher – zbavte se prachu
a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou
s Vámi. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha 9 ZDARMA. Objednávky na tel.:
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

❱ !!Upozornění!! Odvoz starého nábytku k likvidaci. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí aj. Levně.
Tel.: 777 227 840.
❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze – menší 1–2+1 a větší 3–4+1. Platba
hotově, na vystěhování nespěchám,
lze i zadlužený nebo před privatizací.
Tel.: 777 140 575.

❱ Sháním na bydlení menší byt, maximálně do velikosti 2+1, jsme 2 osoby
bez zvířat. Mockrát děkuji za nabídky.
Tel.: 605 845 088

❱ Virtuální Sídlo pro vaše s.r.o., 250 Kč
s DPH/měsíčně. Tel.: 728 991 247,
unimoservis@seznam.cz,
www.SidloproFirmuPraha.cz.

❱ 40letá VŠE s AJ, praxí v auditu, jako
sam. i hl. účetní, hledá práci jako účetní.
Tel. 606 180 151
❱ Nabízím malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování.
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

PRAHA 14 ZNÁ SVÉ VOŘÍŠKY I ČISTOKREVNÉ PSY

Placená inzerce

O voříška a čistokrevného psa Prahy 14 se ve spolupráci sdružení Člověk
a pes, výcvik hrou, o.s., a MČ Praha 14 soutěžilo 26. května. Ze velmi nepříznivého počasí, kdy nepršelo jen pár minut před zahájením akce, se na hloubětínském cvičišti v Praze sešlo 28 pejsků se svými majiteli. Aby mělo posuzování
objektivní vzhled, zhostilo se této činnosti 5 žen včetně zástupkyně městské
části. V první části se hledělo na líbivost pejska a co který pejsek uměl v krátkosti předvést. Za zmínku stojí fena něm. ovčáka s 13 letou majitelkou, která
předvedla krásné kousky, a tím si získala oblibu nejen u diváků, ale i rozhodčí
se jednohlasně shodly na vítězství. Zároveň zde byla i dětská kategorie, ve které se sešly 4 děti, ostatní přihlášené zřejmě odradilo počasí.
Druhá část akce měla doprovodný program v soutěžích. Přivolání psa na čas a průchod co nejrychleji slalomem. Při sčítání výsledků probíhala tombola, kde si zhruba z 20 cen výherci mohli vybírat, co se jim nejvíc líbilo. Celkovou vítězkou se
stala třináctiletá Tereza Blechová s fenkou německého ovčáka (na snímku uprostřed). Akce se účastnil i osmiletý Sebastian Sudlík, který se v kynologii pohybuje jako zkušený závodník v agilitách.
Renata Hofmann

POZVÁNKA NA BESEDU
K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Strana zelených v Praze 14 připravuje veřejnou besedu na téma:
ZPRACOVÁNÍ METROPOLITNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEHO DOPADY NA PRAHU 14.
Bližší informace naleznete na
http://praha14.zeleni.cz
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Koňský hnůj zdarma

doprava za symbolickou cenu, dovozy písků,
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

Placená inzerce

PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč

Elektroinstalační, zednické,
obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií a zákazníků.
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377,
604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Uzávěrka inzerce
do čísla 7–8/2013
je 15. 6. 2013
Kontakt pro inzerenty:
inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911,

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Foto: archiv Člověk a pes, výcvik hrou, o.s.

Dobrý den,
určení dnů a doby svatebních obřadů
bylo přijato usnesením Rady městské
části Praha 14 č. 64/RMČ/2009, které
s účinností od 1. 3. 2009 stanovilo, že se
svatební obřady uskutečňují v Galerii 14
v pátek a v sobotu od 10.00 do 14.00
hod. V případě, že se svatba, na základě
žádosti snoubenců, uskuteční mimo
určené termíny, příp. na jiném než
stanoveném místě (oddávající toto akceptuje a lze organizačně zajistit místo
konání svatby), je obřad zpoplatněn
částkou 1 000 Kč.
Bc. Michaela Všetečková,
Úřad městské části Praha 14,
Oddělení strategického plánování
a komunikace kanceláře starosty

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Placená inzerce

Dobrý den,
je možné dohodnout na matrice svatební obřad v jinou dobu, než má úřad
stanovenou?
Jan Petr

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Placená inzerce

NAPSALI JSTE NÁM!

Křížovka o ceny
Prázdniny se blíží a… (dokončení v tajence)

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 6. 2013
na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce
na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

T. Mládek, Černý Most; J. Šemorová, Hloubětín; M. Bergelová, Černý Most
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Landia Management s.r.o
Evropská 810/136 • Praha 6
M: +420 731 309 091 • obchod@landia.cz

Placená inzerce

VÁŠ ŘADOVÝ DŮM
NA ČERNÉM MOSTĚ

