měsíčník Městské části Praha 14
NEPRODEJNÉ

UVNITŘ NAJDETE:

HURÁ NA PRÁZDNINY

STR. 04–05

AKCE

STOP ZEVLING vol. 6
PRO PRAHU 14

STR. 16–17

REPORTÁŽ

PRAHA 14 MÁ NOVOU
TRADICI, PŘIVÍTALA
PRVNÍ OBČÁNKY

STR. 20–21

ROZHOVOR:
MARTINA BONNEROVÁ

MŮJ DOMOV
JE NA ČERNÉM MOSTĚ

STR. 08–09

www.praha14.cz

POHÁDKOVÉ
STŘEDY v

Inzerce

POJĎTE S NÁMI DO
HLEDIŠTĚ A PŘIJDETE
JISTĚ PŘÍŠTĚ!
11. ČERVENCE
LIDUŠČINO DIVADLO
„Rozpustilý kabaret“

8. SRPNA

DIVADLO
EVY HRUŠKOVÉ
„Aprílová školka“

25. ČERVENCE
DIVADLO ROMANETO
„Pejsek a kočička
jdou do divadla“

22. SRPNA

DIVADLO PALEČEK
„Prázdninová
dobrodružná pohádka“

V Nákupním Centru vždy od 16.00

VYTVOŘ DÁRKY PRO
MÁMU A TÁTU
16. ČERVENEC 30. ČERVENEC
PRÁZDNINOVÉ
DENÍČKY

PAPÍROVÉ KORÁLE

13. SRPEN

ZÁVĚSNÉ OZDOBY Z PŘÍRODNIN

V Zábavním Centru v patře u Gigasportu
od 14.00 do 18.00

placená inzerce

VÝTVARNÉ
PONDĚLKY v

Obsah
04
06
07
08
10
11
12
13
14
15
17
18
20
22
24
26
28
31
32
34
35
36
37
38
40
42
44
46
47

TÉMA – HURÁ NA PRÁZDNINY!
AKTUALITY Z MČ
AKTUALITY Z MČ – ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ROZHOVOR – MARTINA BONNEROVÁ
INFORMACE – VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
SERIÁL – PRAHA 14 OČIMA OKRSKÁŘŮ
ZPRÁVY Z RADNICE
FEJETONY A NÁZORY
TEEN AGE AREA – JAHODOVÁ POLE
REPORTÁŽ – DĚTSKÉ DNY V PRAZE 14
ROZHOVOR – VOJTĚCH HAVLOVEC
U NÁS PŘED DOMEM – HŘIŠTĚ VLČKOVA
V NOVÉM; METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN
REPORTÁŽ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PŘEDSTAVUJEME – DOKLADY BEZ STAROSTÍ
FENOMÉN – ZAHRÁDKY V PRAZE 14
DOPRAVA – NOVÁ SÍŤ MHD
PROJEKTY – RADNICE VS. DEVELOPEŘI
NAŠE ŠKOLY – ÁMOS PRO UČITELE ROKU
ROZHOVOR – PODMOŘSKÝ SVĚT V CČM
ROZHOVOR – ZPĚVAČKA DEBBI
ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – HŘIŠTĚ JAHODA
ROZHOVOR – OBUVNÍK ALEŠ RYVORA
ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – ZAVÁDĚNÍ
MÍSTNÍ AGENDY 21
SENIOR PARK – SPORTOVNÍ HRY; VÝLET
PŘEDSTAVUJEME – PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
ŽIVOT U NÁS – KULTURA V PRAZE 14;
ROMSKÝ MENTOR; 30 LET GYNCENTRA
POMÁHAJÍ NÁM – NABÍDKA
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
HYDEPARK
KŘÍŽOVKA O CENY

Vážení čtenáři,

Úvod

škola končí, dětem začínají prázdniny.
Blíží se čas dovolených a dalo by se
říci, že pro mnohé začíná klidnější období roku. Některým rodičům však vyvstává dilema, jak v metropoli ve volných dnech zabavit své děti. Městská
část Praha 14, jako jedna z mála MČ,
zajišťuje střídavý provoz MŠ po dobu
prázdnin a také ve spolupráci s hlavním městem a jinými provozovateli
připravila pro děti příměstské tábory.
Nejen pro školáky byl červen hektickým měsícem. Zastupitelstvo HMP totiž schválilo tvorbu tzv.
Metropolitního plánu, který výhledově má dát městským částem daleko větší možnosti ovlivnit, jakým způsobem bude
jejich území do budoucna rozvíjeno.
V tomto ohledu však vedení Prahy 14 udělalo také významné
kroky. Po náročném jednání se konečně podařilo uzavřít
dohody se společnostmi SKANSKA (výstavba Jahodnice)
a Ekospol (výstavba Kyje-Hutě). To se týká zejména zabudování lepší občanské vybavenosti, například dětských hřišť,
do jejich projektů.
Dalším významným rozhodnutím schváleným Zastupitelstvem MČ Praha 14 je založení sociálního podniku (podrobnější informace přineseme v některém dalším čísle) a schválení základních hledisek pro výběr domů k privatizaci.
Asi nejvýznamnější červnovou událostí bylo vítání občánků.
Vůbec poprvé od svého vzniku městská část důstojně přivítala
rodiče s těmi nejmenšími a nejmladšími obyvateli Prahy 14.
Velký zájem a kladné reakce mne ujistily, že zavést tuto tradici je více než správné.
Musím přiznat, že ne vše šlo úplně podle mých představ. Ale
to už tak v životě bývá. A tak jsem své čtyřicetiny oslavil zraněním nohy a prázdniny strávím ve větším klidu, než jsem
původně plánoval.
Přeji vám proto, ať vy prázdniny prožijete podstatně lépe, jsou
slunečné a přinesou vám i dětem mnoho krásných zážitků.
Jedním z nich může být třeba návštěva „podmořského tunelu“, který vznikl ve vstupu do Centra Černý Most a jehož je MČ
partnerem.

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. 8. 2012
• 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) • Foto na
titulní straně: Dominik Deme s rodiči.
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HURÁ NA PRÁZDNINY!
další neziskové organizace působící
v Praze 14. Zatímco příměstské tábory pobočky DDM na Černém Mostě
jsou již plně obsazené, u některých
příměstských táborů, které najdete
na www.ddmpraha.cz, jsou ještě volná místa, proto neváhejte!

PRÁZDNINY JSOU TADY A S NIMI
NASTÁVÁ PRO MNOHÉ RODIČE
DILEMA, JAK ZABAVIT SVOJE DĚTI
V DOBĚ, KDY NETRÁVÍ VOLNÉ DNY
U BABIČEK, TETIČEK, NA LETNÍCH
TÁBORECH NEBO NA SPOLEČNÉ
DOVOLENÉ. PŘESTOŽE BY SE
MOHLO ZDÁT, ŽE PRÁZDNINY VE
MĚSTĚ, RESPEKTIVE V PRAZE 14
MUSÍ BÝT ZÁKONITĚ NUDA,
OPAK JE PRAVDA.
Dokonce i ve velkoměstě je dnes
možné využít volnočasové aktivity,
které dětem a mladým nabídnou
sport, zábavu a dokonce i dobrodružství, jaké mnohdy mimopražští školáci ani nepoznají.
Pojďme se tedy společně podívat na
možnosti, které mají ti, kdo zůstávají
o prázdninách v Praze 14. Mnozí rodiče si v minulosti stěžovali, že „na
čtrnáctce“ v létě chybí možnost vyžití
u vody. Začněme tedy touto novinkou.
BAZÉN JEN DO PŮLI ČERVENCE
V minulých letech byl vždy v době
prázdnin uzavřen hloubětínský bazén, který je v podstatě jedinou možností koupání v Praze 14. Letos chtěla radnice vyjít vstříc nejen rodičům
a dětem, ale všem milovníkům vodních sportů a zábavy u vody a chtěla zajistit celoroční provoz bazénu
v Hloubětíně.
Bohužel si právě na tyto prázdniny
naplánoval pražský magistrát poměrně rozsáhlou rekonstrukci vnitř-
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ního bazénu. Vzhledem k tomu, že se
oprava dotkne i zázemí a šaten, nebude od 16. července v provozu ani
venkovní bazén. Do další sezony se
ale plavci mohou těšit na lepší zázemí i bazén samotný.
Kromě plavání ale nabízí v průběhu
prázdnin Praha 14 i celou řadu dalších možností. Jednou z nich je například zajímavá akce pro děti nazvaná Malování na chodníku, kterou připravila na 11. července radnice pro
děti, které budou trávit začátek
prázdnin doma. Akce začíná v devět
hodin dopoledne před základní školou Bratří Venclíků nedaleko Rajské
zahrady a připraveny tu budou barevné křídy, drobné občerstvení i odměna pro malé umělce.
Další možností, jak trávit prázdninové dny v Praze, jsou i různě zaměřené příměstské tábory, které pořádá
z velké části Dům dětí a mládeže
hlavního města Prahy a také některé

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Výhodou příměstských táborů je
především minimální cena a kvalitní
program pro děti různých věkových
kategorií i zájmů. Zpravidla jde o jednodenní až čtyřdenní akce. Především pak rodiče mohou mít jistotu, že
jejich děti stráví volný čas smysluplně, a navíc se mohou naučit mnoho
nových věcí. Příměstské tábory jsou
zaměřené na různé oblasti, například na ochranu přírody, poznávání
kultury, sport nebo různé hry. Děti se
v rámci příměstských táborů mohou
podívat na nejrůznější místa v Praze
i v okolí, strávit odpoledne na koňské
farmě na Zmrzlíku, navštívit stanici
přírodovědců nebo vyrazit na výlety
do různých zajímavých míst.
Nejvíce aktivit ale v Praze 14 pro zdejší
děti nabízejí neziskové organizace,
které působí převážně na Černém
Mostě, ale i v jiných částech Prahy 14.
Jejich podrobný prázdninový program
najdete na stránkách 44 a 45 tohoto
vydání časopisu Čtrnáctka.
Pro rodiče předškolních dětí bude
jistě zajímavá nabídka prázdninového
provozu mateřských škol, které se
v červenci a srpnu „podělí“ o děti
z Prahy 14 tak, aby byly pokryty oba
zmiňované měsíce. Podrobný rozpis
prázdninového provozu obecních mateřských škol najdou zájemci na
www.praha14.cz. Další možnosti

Téma – Kam na prázdniny
využít pro překonání řeky, a tím si udělat výlet zajímavější. Například ve zmiňovaných Zámcích, jen několik kilometrů po proudu Vltavy za trojskou zoo,
lze s převozníkem přeplout do Sedlce
a dále pokračovat na Suchdol, do Roztok u Prahy nebo třeba na Levý Hradec,
kde je dochováno jedno z nejstarších
osídlených míst v historii Čech. K vidění
tu je nejen prastaré slovanské hradiště,
ale také románský kostel a další připomínky dávných časů.

PRO CYKLISTY JE PRAHA 14 IDEÁLNÍ
Léto je časem aktivního odpočinku
a pro obyvatele Prahy 14 se nabízí
hned několik zajímavých možností, jak
strávit volné dny v pohybu, přilepšit si
v kondici, a udělat tak něco pro své
zdraví. Jednou z možností je vyrazit na
kolo. Pro cyklisty nabízí Praha 14 hned
několik ideálních tras, a to bez ohledu
na aktuální fyzičku. Zdejší terén je totiž
vhodný pro rekreační vyjížďku, ale na
své si přijdou i milovníci adrenalinu,
kondiční cyklisté nebo i ryzí sportovci.
Výhodu v tomto ohledu nabízí pro cyk-

listy celoměstský systém cyklotras
a cyklistických stezek, po kterých lze
pohodlně a z větší části zcela stranou
od automobilové dopravy vyjet ze „čtrnáctky“ hned několika směry.
Milovníci cykloturistiky si mohou vybrat více méně dva základní směry,
kam vyrazit na projížďku. Jeden vede
směrem do centra Prahy, kde je
ideální zvolit cyklotrasu podél Rokytky, po které je možné dojet až do Libně, kde se u soutoku Rokytky a Vltavy
trasa rozdělí. Pak už záleží na každém, zda se vydá směrem ke Starému Městu, nebo zvolí severní trasu,
která vede podél Vltavy do Troje
a dále přes Zámky a Klecany až do
Kralup nad Vltavou.
Výhodu při plánování výletu na kole
skýtá i systém říčních přívozů, které lze

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
KOLB

ENOVA

Á

MECK

CHLU
KÁ

PODĚBRADS

RAJSKÁ ZAHRADA

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

Á

SK

AR

M

OU

BR

placená inzerce

HLOUBĚTÍN

ČERNÝ
MOST

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

KYJE

KOB

ROD

SKÁ

Á
LOV

MYS
PRŮ

Zdroj: MČ Praha 14

Centenario s.r.o.

BROUMARSKÁ

ČES

OUTLET

HOSTAVICE

ZNAČKOVÉ ODĚVY
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NOČNÍ KOŠILE Vamp!
ŽUPANY Rebelle
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JAHODNICE
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Mansfeldova 784, P – 9, Černý Most
tel.: 281 917 610
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placená inzerce

v tomto ohledu nabízejí také neziskové
organizace, jako je například Mateřské centrum Pastelka, jehož nabídku
najdete opět na stranách 44–45 tohoto vydání Čtrnáctky.

NA KOLE AŽ NA MAGICKÝ KLEPEC
V případě plánování kratší trasy se
přímo nabízí i možnost projížďky malebným Šáreckým údolím, která se
dá spojit s návštěvou přírodního koupaliště Džbán nebo klasické prvorepublikové plovárny v Divoké Šárce.
Z Prahy 14 je ale možné vyjet i opačným, tedy více méně východním nebo
jihovýchodním směrem. Jako cíle se tu
nabízejí vesničky v okolí obce Jirny
nebo bližší Klánovický les a okolí Úval,
kde se nacházejí nejrůznější pěkná
místa. Zajímavým tipem pro rodinný
výlet je například doslova magické
místo na východním okraji obce Přišimasy, které se nazývá Klepec. Vedle jedinečné vyhlídky, ze které je v dobrém
počasí vidět až na Ještěd, jsou zde prehistorická jezírka a skály, které v dávných dobách chránily keltskou vesnici.
(jam)

doporučené trasy pro cyklisty

stezky pro cyklisty a chodce

Od stanice metra ČERNÝ MOST cca 200 m
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AKTUALITY
INTEGRAČNÍ CENTRUM
POMÁHÁ V PRAZE 14
CIZINCŮM

ŽÁCI ZŠ VYBÍRALOVA
SE STALI CELOSTÁTNÍMI
MISTRY V RAGBY

Začátkem měsíce června byla
v prostorách Úřadu městské části
Praha 14 otevřena pobočka Integračního centra Praha (ICP), kde
jsme již přivítali své první klienty.

Malí sportovci ze základní školy Vybíralova na Černém Mostě přivezli
zlato z celostátního mistrovství, které se konalo coby vrcholný turnaj
v rámci celoroční soutěže nazvané
Školní liga ragby.

Foto: archiv ZŠ Vybíralova

SVATÝ BARTOLOMĚJ
DOSTANE NOVOU
STŘECHU

S příchodem léta začaly práce na
opravě střechy kyjské dominanty,
kostela svatého Bartoloměje. Opravu
stávající břidlicové střechy, jež byla
ve špatném stavu zadala kyjská farnost.
Vzhledem k historickému významu
této církevní stavby byla samozřejmě
celá rekonstrukce střechy podrobně
konzultována s pracovníky památkové
péče, kteří po dohodě s ﬁrmou Burda
stavby, s. r. o., stanovili postup opravy.
„Původní krytina je tvořena břidlicovými šestiúhelníky, na základě dohody
s památkáři jsme proto zadali výrobu
odpovídající krytiny. Materiál i tvar
nové krytiny bude shodný s původní
střechou,“ řekl redakci Čtrnáctky Evžen Burda, majitel stavební ﬁrmy, která střechu kyjského kostela sv. Bartoloměje opravuje.
Práce budou podle jeho slov trvat přibližně měsíc. Zatímco ve druhé polovině června mohli kolemjdoucí vidět na
střeše kostela pokrývače, kteří sundávali původní krytinu, pak následovala
pauza. „Protože jde o speciﬁckou krytinu, musíme čekat přibližně dva týdny, než nám ji specializovaný výrobce
dodá,“ vysvětlil nutnou prodlevu Burda. Jeho společnost v rámci zakázky
za téměř 600 tisíc korun zajistí také
klempířské práce. Peníze farnost získala z magistrátního grantu, který
pomohla připravit městská část Praha
14. Nové plechové díly kostelní střechy
budou podle Burdy vyrobeny z mědi
a budou odpovídat původnímu zpracování. Do budoucna bude podle informací redakce následovat i kompletní
čištění vnějšího pískovcového zdiva
kostela.
(red)
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Od letošního května působí Integrační centrum Praha pod sloganem
„Metropole všech“ zejména v oblasti
integrace cizinců ze třetích zemí na
území hl. m. Prahy.
V Praze 14 centrum spolupracuje
s občanským sdružením OPU, které
se v této lokalitě dlouhodobě zabývá
konkrétní pomocí pro cizince a je ve
své činnosti na poli integrace velmi
úspěšné.
Cílem Integračního centra Praha je
především podpora integrace cizinců
do majoritní společnosti, a to přímo
na lokální úrovni. Výsledkem by mělo
být navázání přátelských sousedských vztahů se zdejšími obyvateli
a vzájemné obohacení obou stran
o poznání nových kultur. ICP cizincům ze třetích zemí zdarma nabízí
sociální a právní poradenství, tlumočení, kurzy českého jazyka a kurzy
sociokulturní orientace.
Pobočka na Černém Mostě bude
spolupracovat s českými spoluobčany, které by chtěla přizvat k mnohým
kulturním aktivitám. V plánu jsou
nejen umělecké aktivity s důrazem
na vzájemné kulturní poznávání, ale
také například multietnický kurz vaření, pořádání multikulturních dnů,
koncertů apod.
Více informací najdou zájemci na webových stránkách www.icpraha.com,
na e-mailu praha14@icpraha.com
nebo na telefonu 775 553 188.
(red)

Tato zajímavá soutěž, kde se mimo
nejmenší kategorie MINI, kde soutěží
žáci 3. a 4. ročníků, hraje bezkontaktní ragby, má již dlouhou tradici. Hráči
ze ZŠ Vybíralova v ní slaví úspěchy už
od roku 2007, kdy získali první titul
v kategorii JUNIOR, kde soutěží žáci
osmých a devátých ročníků.
Už rok nato vstoupila ZŠ Vybíralova
do školní ligy s družstvy dvou mladších kategorií, výše zmiňované MINI
a BENJAMIN, kde soutěží žáci od pátých do sedmých tříd, kteří letos přivezli první zlato ve své kategorii.
Podle ředitele školy Petra Skalského
je zájem o ragby mezi školáky stále
větší, a to zejména mezi nejmladšími
žáky, kteří už mají za sebou také první medailová umístění.
Zajímavý na soutěži není jen fakt, že
zrovna nejmladší kategorie jako jediná hraje kontaktní ragby, ale také
skutečnost, že školáci soutěží ve
smíšených týmech, kde společně
hrají jak chlapci, tak i dívky.
„Účast ve školní lize přináší hráčům
především nové zkušenosti a prohlubuje taktické myšlení ve hře,“ vysvětlil přínos účasti v soutěži ředitel ZŠ
Vybíralova Petr Skalský. Nejen proto
je podle jeho slov už nyní jisté, že se
týmy ZŠ Vybíralova budou účastnit
školní ligy i v příštím školním roce.
Hlavním důvodem je totiž to, že ragby školáky skutečně baví.
(red)

Aktuality

JAKÝ JE ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MČ PRAHA 14 ZA ROK 2011

Jednou z významných investic MČ bylo zateplení budovy ZŠ Chvaletická na Lehovci.

VÝSLEDKY ROČNÍHO
HOSPODAŘENÍ, TEDY „ZÁVĚREČNÝ
ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14“,
PROJEDNALI A SCHVÁLILI
ZASTUPITELÉ NA SVÉM JEDNÁNÍ,
KTERÉ SE KONALO 26. ČERVNA.
O TOM, JAK V UPLYNULÉM ROCE
RADNICE HOSPODAŘILA SE SVÝM
ROZPOČTEM, SE MOHLA
PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘEDNÍ DESKY
SEZNÁMIT I VEŘEJNOST. A JAKÉ
TEDY BYLY HOSPODÁŘSKÉ
VÝSLEDKY PRAHY 14 ZA ROK 2011?
Hospodaření MČ Praha 14 skončilo
přebytkem ve výši 17,8 milionu korun, přičemž celkové příjmy činily
411,95 milionu korun, celkové výdaje
byly 394,14 milionu korun. Z této
sumy to pak bylo 81,73 milionu korun
v kapitálových a 312,41 milionů korun v běžných výdajích.
Právě v běžných výdajích se vedení
městské části podařilo realizovat
úspory, které radniční koalice prezentovala již při schvalování rozpočtu.
Především se týkaly provozních nákladů na chod samotné radnice.
NOVÉ SMLOUVY ZLEVNILY SLUŽBY
„Díky uzavření výhodnějších smluv
s dodavateli některých služeb byly významně sníženy provozní výdaje Úřadu MČ Praha 14,“ upřesnila zástupkyně starosty Lucie Svobodová s tím,
že šlo například o dodávky elektrické
energie, telefony, ostrahu objektu
nebo úklid budov úřadu.

V tomto ohledu navíc půjde podle
Svobodové radnice ještě dál. „Stále tu
jsou rezervy na další úspory a naším
cílem je chod úřadu ještě více zefektivnit,“ dodala místostarostka.
Ušetřilo se také na mzdách úředníků.
Přispěla k tomu zejména realizovaná
optimalizace lidských zdrojů a změny
v organizační struktuře úřadu. K dalším úsporám pak pomohla i příroda,
letošní velmi mírná zima se odrazila
v úsporách výdajů na úklid komunikací. Provedeny byly i nutné havarijní
opravy silnic a chodníků.
UŠETŘILO SE DÍKY
PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLE
Dalších úspor bylo dosaženo v oblasti
údržby zeleně. „V této oblasti jsme se
zaměřili především na důslednější
kontrolu prováděné údržby, čímž se
nám podařilo ušetřit,“ vysvětlila Svobodová s tím, že také v oblasti údržby
zeleně se bude radnice snažit celý systém dále zefektivnit.
MČ Praha 14 v roce 2011 oproti předchozímu období realizovala více investičních akcí.
Značná část investičních výdajů ve
výši 53 milionů korun směřovala do
zateplení školních budov, což byl projekt připravený již za minulého vedení
radnice Prahy 14. Stávající vedení MČ
se rozhodlo projekt realizovat a navíc
na něj získalo i 15 milionů korun od
hlavního města. Další prostředky na
zateplování škol získala radnice
i z evropských fondů.

NOVÉ SPORTOVIŠTĚ
PRO ŠKOLU I VEŘEJNOST
Ve výčtu dalších realizovaných investic nechybí například rekonstrukce
sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků,
rekonstrukce prvního podlaží ZŠ
Hloubětínská, ale také nové prvky pro
skatepark na Černém Mostě nebo
herní prvky na hřišti v Jahodnici.
Podle místostarostky Lucie Svobodové použila MČ Praha 14 ke krytí výše
zmíněných investic zdroje získané
v předcházejících letech z privatizace
bytových jednotek a příjmy ze správy
a prodeje majetku městské části. „Do
budoucna se budeme snažit získat
pro investice externí zdroje ﬁnancování, aby se snížila zátěž na obecní rozpočet. Musíme plánovat obezřetně
s ohledem na občanskou potřebnost,“
dodala Svobodová.
V nastavených trendech vedoucích
k úsporám běžných výdajů i efektivnímu vynakládání investičních výdajů,
které se promítly již do uskutečněných úspor v hospodaření roku 2011,
bude MČ Praha 14 pokračovat i v nadcházejícím období. Nadále budou tedy
tendrováni noví dodavatelé, realizovány sdružené nákupy služeb, optimalizovány náklady spojené se správou
bytového fondu a zodpovědně, především s časovým předstihem, plánovány investiční akce.
(jam)
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Beachvolejbalistka Martina Bonnerová

MŮJ DOMOV JE

NA ČERNÉM MOSTĚ
pravném kempu v Jihoafrické republice, kde byly skvělé tréninkové
podmínky. První Světová tour byla
v Brazílii, kterou jsme vynechaly,
a naši sezonu jsme odstartovaly třemi „světovkami“ v Číně.
V SOUČASNOSTI PATŘÍTE
K DOMÁCÍ ŠPIČCE,
JAK JSTE NA TOM V POŘADÍ
ŽENSKÝCH DVOJIC?
Mezi dospělými jsme vlastně třetí
pár u nás, dvě starší a zkušenější
dvojice jedou na olympiádu do Londýna.

konec skončily na pátém místě. To
byl pro nás velký úspěch, ale také
trochu překvapení. Byly jsme rády,
že jsme se tam vůbec bodově dostaly, protože tam už hraje opravdu ta
evropská špička. Úspěch už byl pro
nás to, že jsme postoupily ze skupiny, a nakonec jsme ještě v pavouku
vyhrály dva zápasy...

MÁTE PŘED SEBOU PRVNÍ
TRÉNINK PO VÝZNAMNÉM
TURNAJI V HAAGU. JAK SE VÁM
V HOLANDSKU HRÁLO A S JAKÝM
VÝSLEDKEM JSTE PŘIJELY?
Akorát jsme přijely z Mistrovství Evropy žen v Holandsku, kde jsme na-

KDY VŮBEC PRO ZÁVODNÍ HRÁČE
ZAČÍNÁ BEACHVOLEJBALOVÁ
SEZONA, KDY JSTE LETOS
ZAČÍNALY S TRÉNINKEM?
Trénovat na letošní sezonu jsme začaly už loni v listopadu na Hamru
v Záběhlicích, pak jsme byly na pří-
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CO VÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍCH
TÝDNECH A MĚSÍCÍCH?
V červenci nás čeká Světová série ve
Švýcarsku a v Německu a pak bychom
si chtěly zahrát ještě „áčkový“ turnaj
v Rakousku. To je v každém státě
vlastně ten nejprestižnější turnaj, kam
přijedou nejlepší páry. V Rakousku
jsou kvalitní turnaje, je tam poměrně
vysoká úroveň hráčů, je to i dobře zorganizované, takže tam se těšíme. Dále
nás čekají turnaje v Lichtenštejnsku,
Polsku, Finsku, Bulharsku, Brazílii
a Thajsku.

Foto: archiv Martiny Bonnerové (3x)

MARTINA BONNEROVÁ
JE SYMPATICKÁ MLADÁ
SPORTOVKYNĚ, KTERÁ ŽIJE
ODMALIČKA NA ČERNÉM MOSTĚ.
PROTOŽE PATŘÍ K DOMÁCÍ
ŠPIČCE ŽENSKÉHO
BEACHVOLEJBALU, DAŘÍ
SE JÍ VEDLE SPORTU I HODNĚ
CESTOVAT. A TO DOSLOVA
PO CELÉM SVĚTĚ. PRÁVĚ
CESTOVÁNÍ, PŘÍRODA,
ALE NAPŘÍKLAD I POTÁPĚNÍ
JSOU JEJÍMI „MIMOSPORTOVNÍMI“
KONÍČKY. VZHLEDEM K TOMU,
ŽE SEZONA BEACHVOLEJBALOVÝCH
TURNAJŮ JE V PLNÉM PROUDU,
POTKALI JSME SE S MARTINOU
BONNEROVOU A TAKÉ S JEJÍ
SPOLUHRÁČKOU BARBOROU
HERMANNOVOU V ZÁBĚHLICKÉM
SPORTOVNÍM AREÁLU HAMR,
KDE MISTRYNĚ REPUBLIKY
DO DVACETI A TŘIADVACETI
LET SPOLEČNĚ TRÉNUJÍ.

JAK JSTE SE VŮBEC DOSTALA
KE SPORTOVÁNÍ – A KONKRÉTNĚ
K BEACHAVOLEJBALU?
Odmala mě rodiče vedli ke klasickému šestkovému volejbalu, k beachi
mě přivedl trenér, který mě v juniorkách trénoval v Olympu. Tak asi před
pěti lety jsem začala hrát beachvolejbal a bavilo mě to, tak jsem se postupně věnovala víc a víc právě tomu.
Teď se dá říct, že už se věnuji naplno
jenom beachvolejbalu.

KLASICKÝ VOLEJBAL SE OD
BEACHE DOST LIŠÍ, JAKÉ HLAVNÍ
ROZDÍLY VNÍMÁTE VY?
Hlavní rozdíl oproti šestkovému
volejbalu je samozřejmě v tom, že
beach se hraje pouze ve dvou a že to
není na pevné palubovce, ale na písku, kde je mnohem těžší se pohybovat. Co se týká soutěží, je to také
větší makačka, protože se hraje za

Rozhovor
ně na stupních vítězů, a pak také Číňanky a teď se z evropských dvojic
dařilo i Italkám.

Mistryně republiky, Martina Bonnerová (na snímku vlevo) a její spoluhráčka Barbora
Hermannová, by rády přivezly medaili z letošního Mistrovství Evropy do 23 let.

různých podmínek, za deště, ve vedru,
a ty podmínky, jako třeba vlhkost
vzduchu, se liší i podle místa, kde se
turnaj koná...
VÍM, ŽE JSTE Z PRAHY 14.
JAK VNÍMÁTE TUTO MĚSTSKOU
ČÁST, ČÍM PRO VÁS JE?
Žiju na Černém Mostě a tam je můj
domov, bydlím tu odmalička a jsem
tu moc spokojená. Není to přímo ve
městě, takže to mám kousek do přírody, k rybníku nebo do lesa. Nejraději chodím s pejskem na procházky
kolem sídliště, kde je klid a zeleň.
CO VÁM V PRAZE 14
NAOPAK NEJVÍCE SCHÁZÍ?
Jsem spokojená, jak to na Černém
Mostě je, máme tu obchody, kino,
všechno u nosu. Škoda že už tu nejsou beachvolejbalová hřiště.
KDYŽ JSME SI DOMLOUVALI
ROZHOVOR, MĚLA JSTE AKORÁT
PŘED ZKOUŠKOU. CO VLASTNĚ
DĚLÁTE ZA ŠKOLU VY A VAŠE
SPOLUHRÁČKA?
Obě děláme Vysokou školu ekonomiky a managementu, což je soukromá
škola, kde máme sportovní stipendium. Samozřejmě se snažím to skloubit dohromady se sportem, takže si
v červnu dělám nějaké zkoušky, jako
třeba teď aktuálně matematiku.
TO MUSÍ BÝT DOCELA SLOŽITÉ,
KDYŽ VĚTŠINU ROKU TRÉNUJETE
NEBO ZÁVODÍTE…
Skloubit studium a sport, když to děláte naplno jako my, jde, ale je to poměrně těžké. Často trénujeme i dvakrát

KDYŽ BYCHOM SROVNALI ZÁZEMÍ
TÝMŮ Z TĚCHTO NEBO I NAŠICH
SOUSEDNÍCH ZEMÍ, JAK JE TO
V BEACHVOLEJBALU U NÁS
TŘEBA SE SPONZORY?
U nás to na rozdíl od zemí, jako je
třeba Německo, ale i Polsko, není
pro sportovce moc snadné. Bez peněz
se to dělat nedá a sehnat sponzory je
tady v současnosti dost problematické. My jsme měly nakonec velké
štěstí, že nás podpořil pan Babiš prostřednictvím Agrofertu, za což mu
moc děkujeme, stejně jako radnici
Prahy 14, která nás také podpořila
a samozřejmě i všem dalším, kdo

denně. Přijdeme na kurt ráno a končíme kolem třetí čtvrté odpoledne. Teď
jsme ale moc netrénovaly, protože
jsme hodně cestovaly po turnajích,
takže jsme domů jezdily jen na otočku,
tak na dva dny, a zase jsme letěly na
další turnaj někam do jiné země. To
pak jen vybalíte tašku, vyperete věci
a zase cestujete někam jinam…
JAK TO VLASTNĚ VYPADÁ,
KDYŽ ZÁVODNICE VYRAZÍ
NA MEZINÁRODNÍ TURNAJ.
CESTUJETE KAŽDÝ ZVLÁŠŤ,
NEBO JE TO JEDNA VELKÁ
VÝPRAVA TŘEBA JAKO
U HOKEJISTŮ NEBO FOTBALISTŮ?
Společně jako výprava většinou necestujeme, ale na turnajích se s dalšími
dvěma českými páry normálně potkáváme, a protože máme stejného trenéra Simona Nausche, občas trénujeme
dohromady. S naším nejlepším českým
párem Kolocová–Sluková jsme trénovaly skoro celou zimní přípravu a byly i na
soustředění v Jihoafrické republice.
KDO JE PODLE VÁS
V BEACHVOLEJBALU OBECNĚ
ZE SVĚTA NEJLEPŠÍ MEZI ŽENAMI?
Obecně jsou asi nejlepší Brazilky
a Američanky, ty se objevují pravidel-

nám pomáhají, včetně rodičů. Podpořila nás například i Dukla Praha, kde
jsme jako tým vedeny, a přislíbeno
máme něco i od Českého volejbalového svazu... Na rozdíl od zahraničí,
kde se reprezentanti o tyto záležitosti
vůbec nemusí starat, si veškerou
podporu u nás musíme shánět samy.
Velmi důležitá je pro nás také regenerace, které se nám dostává díky
panu Novotnému v krásném prostředí Wellness cenrta Inﬁnit v Hotelu
Step ve Vysočanech.
CO JE VAŠÍM NEJVĚTŠÍM
CÍLEM V TÉTO SEZONĚ?
Naším cílem je probojovat se na Světové tour z kvaliﬁkace do hlavní soutěže, přivézt medaili z Mistrovství
Evropy do třiadvaceti let a uspět na
Akademickém mistrovství světa,
které se koná v září v Brazílii.
(jam)
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012
červenec
9. května/Písčitá
9. 7.
Doubecká/Baštýřská
10. 7.
Trytova/Paculova
11. 7.
Smikova/gen. Janouška
12. 7.
Vašátkova/Doležalova
16. 7.
Bryksova/kpt. Stránského
17. 7.
Mansfeldova/Kučerova
18. 7.
Dygrýnova/Breicetlova
19. 7.
Travná/Kostlivého
Bouřilova/Bojčenkova
Himrova/gen. Janouška
Bryksova/Fejfarova
Bobkova/Maňákova
Vašátkova/Dygrýnova
Kpt. Stránského/Vybíralova
A. Valenty/Šedova

srpen
9. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.

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 (linolea, koberce).
CO DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
Stavební suť, výkopová zemina, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti a nebezpečné složky komunálního odpad.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle platných předpisů.
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14.00 dne
dle rozpisu a odváženy následující den.
Více informací na www.praha14.cz

Přistavení VOK na Praze 14 v roce 2012 ze systému HMP
červenec
Vaňkova/V Chaloupkách
11. 7.
Nehvizdská/Zelenečská
11. 7.
Jordánská/Svárovská
12. 7.
Koclířova/Kačínská
12. 7.
Hamerská/Církvičná
18. 7.
Rožmberská/Podlišovská
18. 7.
Jezdovická/Froncova
19. 7.
Lásenická/Lipnická
19. 7.
Vlkovická/Dvořišťská
25. 7.
Lipenské náměstí
25. 7.
V Humenci/Sadská
Svépravická/Šestajovická
Želivská/Metujská
Vírská/Branská
Babylonská/Jordánská
Zvíkovská/Dářská
Dřítenská/Velkoborská
Kardašovská u obch. střediska
Kukelská/Chvaletická
Šimanovská/Za Školou
Sicherova

srpen
9. 8.
9. 8.
9. 8.
15. 8.
15. 8.
16. 8.
16. 8.
22. 8.
22. 8.
23. 8.
23. 8.

Změna v přistavování VOK ze systému hl. m. Prahy.
Na základě rozhodnutí RVP MHMP budou VOK přistavovány v pracovní dny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin.
Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání
odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK.
Tato změna v přistavování VOK se uskuteční od 1. srpna
2012 a doba přistavení je: 14.00–18.00 hodin nebo
15.00–19.00 hodin dle rozpisu HMG.
ODOP ÚMČ Praha 14
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do
14.00 hodin dne dle rozpisu a odváženy v 18.00 hodin
téhož dne.
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do
15.00 hodin dne dle rozpisu a odváženy v 19.00 hodin
téhož dne.

KAM S ODPADEM Z DOMÁCNOSTI I ZAHRADY
NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÉ DVORY:
– Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel.: 777 301 201
– Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 924 959
– Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany, tel.: 284 098 581
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30–18.00 hodin
sobota
8.30–15.00 hodin
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KOMPOSTÁRNA MALEŠICE
(listí, větve, tráva, jiné bioodpady)
roh ulic Dřevčické a Černokostelecké, s vjezdem z ul. Dřevčické
tel.: 604 221 708
Otevírací doba kompostárny:
pondělí až pátek 8.30–18.00 hodin
sobota
7.00–15.00 hodin

Seriál

PRAHA 14 OČIMA OKRSKÁŘŮ

Martin Šeliga – okrsek 23, tel.: 722 750 045

Dušan Vybíral – okrsek 24, tel.: 722 750 044

V DALŠÍM DÍLU SERIÁLU
SPOLEČNÝCH POCHŮZEK
S OKRSKÁŘI JSME SE TENTOKRÁT
ZAMĚŘILI NA SPECIFICKÝ
PROBLÉM. PROTOŽE JE LÉTO
V PLNÉM PROUDU, NAHLÉDLI
JSME NA REALITU ŽIVOTA
BEZDOMOVCŮ V PRAZE 14.
ŽE JE TENTO PROBLÉM V MĚSTSKÉ
ČÁSTI PALČIVÝ, SI UVĚDOMÍ
KAŽDÝ, KDO CESTUJE METREM
PŘES STANICI HLOUBĚTÍN, PRÁVĚ
V TÉTO ČTVRTI TOTIŽ PODLE
STRÁŽNÍKŮ MŮŽEME HOVOŘIT
O VELKÉ KONCENTRACI OSOB
BEZ STŘECHY NAD HLAVOU.
Příslovečná střecha nad hlavou v průběhu naší červnové akce, kdy se opět
setkáváme s dvojicí hloubětínských
okrskářů – Dušanem Vybíralem
a Martinem Šeligou –, dostává zcela
speciﬁckou formu. To je vidět hned při
prvním zastavení u zdevastovaných garáží v ulici Na Hutích.
„To je jedno z míst, která známe už
dlouho, pravidelně tu kontrolujeme situaci i to, kdo tu přebývá,“ vysvětluje
Dušan Vybíral s tím, že zdejší obyvatelé
patří mezi slušné bezdomovce, se kterými nebývají potíže.
Za pravdu mu dává jednak atmosféra,
ale také chování „místních“ po příjezdu strážníků. Nikdo neutíká, všichni
slušně, až srdečně zdraví, ochotně
poskytují nacionále ke kontrole
a sdělují nejnovější zážitky. Někdejší
garáže dnes připomíná z většiny jen

pobořené zdivo, mezi ním hromady
odpadků všeho druhu. Z těch, které
zůstaly „jakž takž“ stát, si zdejší bezdomovci „spíchli“ funkční obytné
buňky, venku hoří gril a na něm se
ohřívá dnešní oběd.
Kontrola je rychlá a nálada uvolněná.
Vše je v pořádku a může se jet dál. „Co
se týče Prahy, máme nejpodrobnější
seznam osob bez přístřeší, který průběžně při kontrolách aktualizujeme,“
popisuje Martin Šeliga, když zajíždíme
k výkupně kovů u Slévačské ulice.

„Když někoho potřebujeme najít, stačí
si počkat ráno tady u brány a máme
skoro stoprocentní jistotu, že se objeví.
Někdy tu bývá před otvíračkou i fronta,“ dodává Dušan Vybíral, když vstupujeme do lesíka za plotem areálu výkupny. Tam na nás čeká další vyhlášená enkláva, miniaturní kemp tvořený
stanem a různými bytovými doplňky
pod širým nebem. Zdejší dvojice patří
podle strážníků mezi bezdomovce,
kteří zpočátku byli velmi problémoví.
„Když se tu objevili, chodili na víno

k Penny Marketu a tam spolu s ostatními popíjeli často až do deliria. Proti
tomu jsme ale na základě stížností od
lidí důrazně a systematicky zakročili
a dnes tam sice pro víno chodí, ale
vědí, že si je mají vypít až ve svém kutlochu. Problémy s nimi byly i kvůli
agresivitě, ale i to je dnes už podstatně
lepší,“ pokračuje Dušan Vybíral.
Poslední štací, která nás směruje
opět k železniční trati a hloubětínským skalám, se dostáváme do jakési
šedé zóny. Zdejší opuštěná kolonie
zahrádkářů byla dříve pro strážníky
problematickým místem, kde bezdomovci logicky hledali přístřeší. Ve
spolupráci s úřadem se ale podařilo
užívání pozemků, které byly ve správě
obce, zlegalizovat a dnes je tu ukázkový, až romantický skanzen tuláckého životního stylu. Dříve pusté a zaneřáděné zahrady dnes bují všemožnou
zeleninou, řádky cibule, brambor,
kedluben i fóliovníky s paprikami
a rajčaty už dávají znát první úrodu.
Na posečené zahradě běhají slepice
spolu s několika psy… Opět pozdrav
a pozvání dál, tentokrát od legálních
obyvatel několika příbytků, které
vznikly úpravou zahradních chatek.
Zatímco strážníci ověřují údaje ze
svého seznamu, já absolvuji exkurzi
po zdejším gruntu a musím konstatovat, že jediné, co trochu kazí idylu,
je obří hromada dříví, která vznikla při
prvotním úklidu parcely a místní ji postupně ztápí při vaření.
(red)
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MČ PRAHA 14 NA SVÉM
39. JEDNÁNÍ DNE 4. 6., NA SVÉM 40.
JEDNÁNÍ DNE 18. 6. A NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ MIMO JINÉ:
souhlasila se jmenováním Bc. Jitky
Kuchařové do funkce ředitelky MŠ Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova
874, na období 6 let od 1. 8. 2012;
schválila nové znění Organizačního
řádu příspěvkové organizace KVIZ
Praha 14 ke dni 1. 8. 2012;
souhlasila se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce
„MŠ Bobkova č. p. 766, Praha 9, k. ú.
Černý Most – výplně fasádních otvorů“;
souhlasila s navýšením počtu žáků ve
třídách druhého ročníku ZŠ Praha 9 –
Lehovec, Chvaletická 918, na počet 33
žáků v jednotlivých třídách od 1. 9. 2012;
schválila Organizační řád Úřadu MČ
Praha 14 s účinností od 1. 7. 2012;
jmenovala MgA. Davida Kašpara, ředitele PO KVIZ Praha 14, členem

Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR) za oblast kultury;
schválila vyhlášení grantového programu MČ Praha 14 v sociální oblasti
pro rok 2012;
schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Program primární prevence sociálně
patologických jevů na základních školách“
uzavřené dne 19. 3. 2008 č. 02/OSVZ/ 2008
mezi MČ Praha 14 a o. s. Prospe.
ZMČ NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 26. 6.
MIMO JINÉ:
schválilo přijetí komunikace a pozemků
pod touto komunikací v k. ú. Kyje, které
jsou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společnostmi Ekospol,
a. s., a Ekoreal, s. r. o., obě se sídlem
Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, do
svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14;
schválilo 1. uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací se společností Skan-

ska, a. s., se sídlem Praha 4, Chodov,
Líbalova 1/2348, na pozemky s vybudovanými parkovými úpravami, chodníky,
komunikacemi a mobiliářem včetně dopravního značení, parkem se dvěma
dětskými hřišti a sportovištěm a dále
poskytnutí peněžní částky ve výši
250 000 Kč na údržbu zeleně;
2. revokaci smlouvy o smlouvě budoucí
darovací uzavřené dne 13. 8. 2007;
schválilo 1. záměr realizace projektu
„Komplexní práce v sociálně vyloučených
lokalitách MČ Praha 14“; 2. založení sociální obch. společnosti za účelem realizace
projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách městské části
Praha 14“ s právnickou formou společnost
s ručením omezeným, kde bude mít městská část Praha 14 partnerský podíl 15 %;
3. obsah návrhu společenské smlouvy
nově založené obchodní společnosti,
která se bude jmenovat SP Černý
Most, s. r. o.

ZÁKLADNÍ REGISTRY – STAV PŘIPRAVENOSTI
Dnem 1. července dochází ke spuštění tzv. základních registrů. V praxi to
znamená, že klient nemusí dokladovat údaje, které už veřejná správa
má k dispozici, úředník je ale povinen
si tato již pořízená data získat ze základních registrů.
Bohužel připravenost této skutečně
zásadní změny výkonu veřejné správy
vykazuje dosud nedostatky, a to jak
v technickém zabezpečení, tak i v oblasti organizační. Přístup do základních registrů bude dočasně zajišťován
zejména prostřednictvím systému

Czech POINT. Bude tedy třeba zajistit
přístup k tomuto systému (přesněji
Czech POINT@ofﬁce) pro potřebný počet pracovníků a jejich proškolení přímo v ostrém prostředí.
Nebude tak zajištěno přímé propojení
užívaného informačního systému se
základními registry, ale bude postupováno formou dotazu a odpovědi. K tomuto účelu bude Ministerstvem vnitra
ČR zřízena tzv. „obecná agenda“, kdy
úředník vyplní formulář, ten odešle
a prostřednictvím Czech POINT získá
odpověď. To se pochopitelně projeví na

rychlosti práce. Rovněž je třeba konstatovat, že ne všechny údaje požadované pro určité správní rozhodnutí
jsou obsaženy v základních registrech
(např. vlastnictví nemovitostí). V těchto
případech bude tedy i nadále požadováno jejich doložení.
Žádáme proto o pochopení této situace. Ze strany Úřadu městské části
Praha 14 bude učiněno vše pro to, aby
se je podařilo odstranit v nejkratší
možné lhůtě.
Ing. Luděk Lisý,
tajemník Úřadu MČ Praha 14

OBČANÉ PRAHY 14 JSOU SPOKOJENI S FUNGOVÁNÍM „SVÉHO“ ÚŘADU
Hodnocení spokojenosti zákazníků
s fungováním Úřadu městské části
Praha 14 prostřednictvím ankety konané letos v dubnu dopadlo pro
úředníky dobře.
Z celkového počtu 537 odevzdaných
a vyhodnocených anketních lístků vyšla úřadu průměrná známka 1,37,
přičemž lidé známkovali jednotlivé
agendy úřadu stejným systémem jako
ve škole. Nejlepší byla tedy jednička,
nejhorší pak pětka.
Lze hovořit o úspěchu, protože převážná část zákazníků byla s poskytovanými službami a jejich kvalitou spokojena. U většiny hodnocených agend
navíc došlo oproti loňsku ke zlepšení.
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Zájem občanů o jednotlivé agendy
ÚMČ Praha 14 v roce 2012 (v %)
48
1
5
1
7
2
2

19

Občanské průkazy a pasy
Občanskosprávní řízení
Stavební řízení
Územní rozvoj
Sociální problematika

14
1

p
Matrika
Životní prostředí
Živnostenský odbor
Stížnosti
Jiný důvod

Hodnocení jednotlivých agend
ÚMČ Praha 14 v roce 2012
Občanské průkazy a pasy
1,50
Občanskosprávní řízení
1,16
Stavební řízení
1,48
Územní rozvoj
1,16
Sociální problematika
1,35
Matrika
1,07
Životní prostředí
1,10
Živnostenský odbor
1,09
Stížnosti*
1,00
*(hodnotil pouze jeden respondent,
proto není výsledná známka příliš
relevantní)
Výsledná průměrná známka 1,37
Zdroj: ÚMČ Praha 14

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
PRÁZDNINOVÉ
ZAMYŠLENÍ
Také se vám stává, že v koloběhu všedních dní přestáváte vnímat věci kolem
sebe a všechno vám přijde jaksi samozřejmé? Nejspíš po pravdě odpovíte, že
ano. Jsem na tom stejně a domnívám
se, že je to škoda. Žijeme sice v době
takzvaně instantní, kdy všechno je
rychlé, supermoderní a na „čudlík“, leč
určitě by neškodilo se někdy zastavit
a dívat se na svět trochu jinýma očima.
Jakožto obyvatelům Prahy, magického
města uprostřed Evropy, by nám nemělo dělat potíže rozhlédnout se kolem
sebe očima turisty a dopřát si údiv nad
tím, co kolem sebe spatříme.
Když odhlédnu od historického centra
Prahy a zaměřím se na naši městskou
část, mohu říci, že i zde se dají najít zákoutí, která vybízejí k odpočinku a vnímání krásy. Každé ráno cestou do zaměstnání se mi takové okamžiky přímo
nabízejí – chodím po hrázi rybníka Aloisov, kde po proběhlé revitalizaci a při
lepší péči o veřejnou zeleň vzniklo kouzelné místo, jehož malebnost je umocněna zvířecími obyvateli této lokality –
pár labutí, který zde sídlí, má letos šest
mláďat, kachny také vyvedly mladé
a tuto drobotinu lze sledovat v jejím vývoji velmi zblízka.
A takovýchto míst je v naší městské
části daleko více, jen si udělat čas
k tomu se zastavit a objevit je. A jsem
přesvědčena o tom, že pokud budeme více hledat krásu kolem sebe,
bude se nám i lépe žít.
Je pravda, že i těch ne tak zcela malebných míst je stále dost, tady má radnice
ještě hodně práce před sebou. V současné době se jedná především o lokalitu kolem náměstí plk. Vlčka, kde je životní prostředí velmi problematické,
a tato situace vyžaduje aktivní řešení
z více hledisek. Tento problém byl
přednesen obyvateli již na předminulém jednání zastupitelstva, ale jeho řešení je zatím ke škodě obyvatel tam
žijících v nedohlednu.
Krásné léto všem!
Zuzana Grigarová,
Věci Veřejné

PRAHA SE STALA
TERČEM EXPERIMENTU
Developeři si mohou mnout ruce! Díky
neuváženému návrhu primátorova náměstka Hudečka na pořízení Metropolitního plánu, který je zcela mimo
právní rámec České republiky, je již
nyní téměř jisté, že v roce 2016 bude
Praha bez platné územní regulace.
Tímto nekoncepčním krokem pan náměstek hodil do koše několikaletou
přípravu konceptu nového územního
plánu včetně několika tisíc připomínek
od občanů. Jeho postup je nejenom
nepřipravený, neprošel ani širokou odbornou diskuzí a ve výsledku nenabízí
více veřejného zapojení ani transparentnosti než postup předešlý.
Osobně nerozporuji potřebu systémové změny v územním plánování. Naopak. Strana zelených dlouhodobě kritizuje jeho netransparentnost. Jako
smysluplné vítám zadání programu,
jehož výstupem bude ucelená metodika zadávání územních plánů. Tento
projekt v hodnotě 20 milionů Kč, který
má šanci být dobrým podkladem pro
moderní, srozumitelný a dobře projednaný územní plán, schválilo městské
zastupitelstvo v březnu. O to méně pochopitelné je následné zahájení přípravy Metropolitního plánu. Pokud
chceme v Praze skutečně omezovat
korupční rizika, nelze takto zásadní
změny provádět v legislativní nejistotě
a časové nouzi.
Dalším důkazem, že jde pouze o politický experiment, je i opakované zdůrazňování náměstka Hudečka, že jeho
cílem je především omezení změn
územního plánu, které jsou průběžně
projednávány. Přitom sám na dalším
jednání zastupitelstva předložil hned
několik desítek těchto změn! Mezi
nimi je také rozšíření Pražského okruhu v úseku kolem Černého Mostu.
Mne tedy rozhodně nepřesvědčil, že
prosazuje to nejlepší pro město a ne
pro peněženky stavitelů.

Lubomír Kulíšek,
Strana zelených

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2011
Jedná se o dokument, který má zastupitelům a občanům městské části posloužit jako informace o hospodaření
úřadu v uplynulém roce. Pokud má
někdo zájem a dostatek času probrat se
všemi informacemi, tak zjistí, že se vedení naší městské části rozhodlo utratit
tolik peněz z rezerv, že by tímto tempem za 2 roky už nebylo co utrácet.
Na první pohled by se mohlo zdát, že
hospodaření je přebytkové, protože proti
upravenému rozpočtu se ušetřilo bezmála 18 milionů korun. Důležité je, že
původní rozpočet byl navrhován s výdaji
ve výši 305 mil., ale upravený již ve výši
404 mil. V tabulce „plnění ﬁnančního
plánu“ je nejpodstatnější údaj na posledním řádku – převod ﬁnančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti. Jedná se
o 102 mil. Kč! Hospodářský výsledek je
36 mil. Kč. Takže MČ utratila o 66 mil.
více, než vydělala. Tyto ﬁnanční prostředky se převádí z úspor minulých let,
které na začátku roku činily 157 mil. Kč.
Proto MČ bude nucena přistoupit k rozprodávání majetku, aby zaplnila propady v hospodaření a do konce volebního
období měla i nadále co utrácet.
Šetření vypadá tak, že o polovinu méně
platí MČ za svoz odpadu, protože se
méně vyváží, a téměř vůbec neplatí za
údržbu zeleně, což občan musí ve svém
okolí velmi dobře vidět.
Místo toho se vypisují za statisíce korun
zakázky na různé ověřovací studie,
z nichž některé se zadávají znovu, pokud
nevyhovují výsledky záměrům vedení,
nebo se nakonec akce vůbec nerealizují.
Na druhou stranu si vedení radnice kupuje za stovky tisíc korun ročně loajalitu SZ placenou funkcí zbytečné předsedkyně výboru Agenda 21. Strana VV
se spokojila s menší částkou v řádu desítek tisíc korun ročně za funkci poradce. Přitom tyto ﬁnanční prostředky by
se daly využít mnohem účelněji pro
spokojenost občanů naší MČ. Bohužel
občan je v této těžké době zřejmě
méně důležitý než stabilní koalice rozpočtové nezodpovědnosti.
Jiří Zajac, zastupitel za ODS
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Teen Age Area

JAHODOVÁ POLE
NA KRAJI SÍDLIŠTĚ ČERNÝ MOST

POSLEDNÍ „ŠKOLNÍ“ STŘEDA
UPLYNULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
SE V OKOLÍ SKATEPARKU
NA ČERNÉM MOSTĚ NESLA
V DUCHU HUDBY, POHYBU
A HLAVNĚ ZÁBAVY. NA AKCI
NAZVANÉ STRAWBERRY FIELDS,
KTERÁ BYLA V PODSTATĚ
BENEFIČNÍM FESTIVALEM PRO
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JAHODA,
SE VYSTŘÍDALY STOVKY DĚTÍ
A PODÍVAT SE PŘIŠLO I MNOHO
DOSPĚLÝCH NEJEN Z BLÍZKÉHO
OKOLÍ.

em městské části Praha 14 v zubech
zvedal děti i dospělé a publikum pobavil i řadou vtipných historek.
Větší holky i kluky zase zaujalo malování na obličej v sousedním stánku,
nebo rozmanité možnosti u stánku
plného různých chytrých deskových
her. Přestože po celém prostoru
v sousedství skateparku povlávaly
nafukovací balonky, akce zaujala
i podstatně starší děti a zejména pak
ty skoro dospělé. Aby ne, program
byl sestaven opravdu pro všechny
generace.
Pro všechny tu byly připraveny čajovny,
stánky s občerstvením, „palačinkárna“
i klasický pivní stan. Na hlavním pódiu

Nutno říci, že důvodů k návštěvě tohoto „open airu“ byla celá řada. Pro
nejmenší děti tu bylo hned několik
různých atrakcí, skákací hrad a skluzavka, obří trampolína, ale například
i velká herna včetně látkového benzinového čerpadla a rozebíratelné Bugattky, se kterou si vyhráli především
malí kluci. Velký poprask způsobil
mezi všemi silák, fakír a moderátor
Jan Filipenský, který vystupuje pod
přezdívkou Abu Jafar. Ten před pódi-

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

Tel.: 261 226 761
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www.POservis.cz

Certifikovaný maklé pro Prahu 9 a okolí.
PRODEJ/PRONÁJEM BYT, RODINNÝCH
DOM. POZEMKY, KOMERNÍ PROSTORY

tel.: 605 081 529

zdenka.voriskova@re-max.cz

placená inzerce

Preventivní požární prohlídky,
kontroly, revize, zkoušky, servis a opravy
všech požárně bezpečnostních zařízení.

placená inzerce

Přes den se zase na jedné z legálních stěn v sousedství skateparku za
zvuku hip hopu odehrála živá grafﬁti
exhibice. Hned vedle se potiskovala
trika, o pár metrů dál zase všechny
udivovala trojice, dvě dívky a mladý
kluk, na skákacích chůdách Poweriser. Prostě akce nabitá rozmanitými
zážitky.
(jam)
placená inzerce

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

se již od odpoledne začaly střídat kapely, přičemž jako první vystoupili
místní Tamtation, kde hrají mladí
hudebníci z klubu Džagoda. Následovalo několik dalších klubových kapel
a na řadu pak přišli i profesionálové,
Posmrtné zkušenosti nebo David
Koller.
Skvělý zážitek nabídli milovníkům ﬁreshow Amanitas, kteří v duchu alternativního divadla spojují prvky
žonglování, ohně a hudby.

Reportáž

DĚTSKÉ DNY V PRAZE 14
DĚTSKÝ DEN NA JAHODNICI
Oslavu mezinárodního Dne dětí pořádal již tradičně na začátku června
i Sokol Jahodnice. A opět se bylo na
co dívat. Stejně jako vloni byly základem programu různé dovednostní
soutěže, atrakce a tvořivá dílna. Program byl ale letos obohacen o představení známého kouzelníka Ondřeje
Sládka, který předvedl překvapivé
triky, nad kterými kroutily hlavou nejen děti, ale i většina rodičů.

Praha 14 pořádala Den dětí na fotbalovém hřišti v Hloubětíně.

DĚTSKÝ DEN TJ KYJE
VE SPORTOVNÍM DUCHU
Den dětí pořádala rovněž TJ Kyje Praha 14. Malí závodníci prokazovali
v sobotu 26. května v nejrůznějších
sportovních i zábavných disciplínách
svou rychlost, obratnost, šikovnost
i odvahu.
Celkem se akce zúčastnilo na sedm
desítek dětí z různých částí Prahy 14
a všechny byly za své výkony odměněny sladkostmi a drobnými dárky.
V průběhu dopoledne vystoupili také
rodiče s předškolními dětmi, kteří
nacvičují na patnáctý Všesokolský
slet skladbu „Muzikantská písnička“.
Sletové cvičení bylo sestaveno hravou
formou a pro děti bylo více zábavou
než sportem. Ke zdařilému průběhu
akce přispěla ﬁnančně i městská část
Praha 14.

Na pódiu se střídala divadelní a pěvecká představení. Pro ty nejmenší vystoupilo Liduščino divadlo a jeho Rozpustilý kabaret. To pak vystřídalo romské pěvecké sdružení Cikne Čercheňa
a nakonec vystoupila Klauniáda Peta
a Pupa. Čtyři opravdu vysocí chlapíci
předvedli žonglování snad se vším.
Vzájemně si přidávali a odebírali počty
žonglujících předmětů, měnili pozice
a vtipně si přehazovali vše, co bylo právě ve vzduchu. Jejich vystoupení vyvrcholilo společným žonglováním snad
s deseti různými předměty.
Nechyběl ani obrovský skákací hrad
a nafukovací horolezecká láhev, která
se stala hlavní atrakcí především pro
starší děti. Ceny, které připravila společnost Coca-Cola, potěšily všechny.
Účastníci Dětského dne se u stánku
Prahy 14 mohli prostřednictvím anketního lístku vyjádřit k nejpalčivějším
problémům, které městskou část
v současné době trápí. Mnoho rodičů
této příležitosti využilo. Bude zajímavé,
jaké budou výsledky ankety. O nich budeme vědět více v červenci, poté co se
do nich rovněž zahrnou reakce z internetové platformy celého projektu.

Foto: archiv TJ Kyje

DĚTSKÝ DEN PRAHY 14, KTERÝ
MĚSTSKÁ ČÁST POŘÁDALA
SPOLEČNĚ S COCA-COLOU
V SOBOTU 2. 6., PŘINESL STOVKÁM
DĚTÍ ZÁŽITEK. PŘICHYSTÁNY
BYLY SOUTĚŽE I KULTURNÍ
PROGRAM. DĚTI SOUTĚŽILY
V PŘESKOKU ŠVIHADLA,
PROLÉZALY TUBUS, CHYTALY RYBY
A SHAZOVALY PLECHOVKY.

Na Jahodnici chodí rok od roku více dětí.

A protože dětem na oslavu přálo i počasí, závěrečné opékání špekáčků si
všichni užili v příjemné atmosféře.
Právě všudypřítomná pohoda a dobře
připravený program jsou zřejmě důvody, proč tato zprvu spíše skromná akce
láká rok od roku víc a víc dětí. Letos
jich přišlo na 134 a bylo vidět, že areál
Sokola Jahodnice se pomalu, ale jistě
stává centrem volnočasového dění
v této lokalitě naší městské části, což
je zejména pro místní jistě přínosem.
(red, dm)
(Redakčně kráceno)

Děti na akci pořádané oddílem TJ Kyje s podporou městské části plnily nejrůznější úkoly.
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Soutěž
o skvělý let
horkovzdušným
balónem

Stop Zevling ve spolupořadatelství
s MČ Praha 14 pod záštitou starosty
Bc. Radka Vondry pořádá

stop zevling

vol. 6

pro prahu 14
8. záŘí 2012 | vstup na všechny akce zdarma | podpoŘeno z projektu O2 Think Big
SPORTJAM 10–16.00

STREETJAM 13–19.00

AREÁL ZŠ VYBÍRALOVA

LOUKA POD SKATEPARKEM – ULICE BRYKSOVA

»
»
»
»
»

» Veletrh neziskových organizací s programem
a atrakcemi (skákací hrad, bungee running...)
» Skate závody a longboard
» Trial show + International court
» Divadelní představení pro děti a dospělé

Turnaje ve fotbale, nohejbale
Street ball
Olympiáda žen
DJ´s speaker
Občerstvení

Partneři
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Hlavní partner

16–22.00
»
»
»
»
»

(uvádí Poeta)

Hugo Toxxx
Švihadlo
Dr. Kary & Mr. Cocoman
Skafandr
Sodoma Gomora a další...

Rozhovor

Vojtěch Havlovec

LETOŠNÍ STOP ZEVLING UŽ NEBUDE
JEN PRO NÁCTILETÉ, ALE PRO VŠECHNY
S MYŠLENKOU ZAPOJIT SVÉ
VRSTEVNÍKY DO AKTIVIT,
KTERÉ NA ČERNÉM MOSTĚ
MLADÝM LIDEM CHYBĚLY, PŘIŠEL
JIŽ V ŠESTNÁCTI LETECH. DNES
JE UZNÁVANÝM PARTNEREM
MĚSTSKÉ ČÁSTI NEJEN PROTO,
ŽE LETOS JIŽ POŠESTÉ POŘÁDÁ
FESTIVAL STOP ZEVLING, ALE
TAKÉ PRO CELOU ŘADU DALŠÍCH
AKTIVIT, KTERÉ MEZITÍM
OBOHATILY NABÍDKU
VOLNOČASOVÝCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ PRO MLADÉ. ŽIVÍ SE JAKO
PRODUKČNÍ I „BEDŇÁK“
A POVÍDÁNÍ S NÍM BYLO VELMI
PŘÍJEMNÉ.
JAK VLASTNĚ VZNIKLA MYŠLENKA
STOP ZEVLING A CO JE PODLE TEBE
GROS CELÉHO PROJEKTU?
Dlouhou dobu jsem žil na sídlišti Černý Most, kde se pro cílovou skupinu,
ke které jsem se v šestnácti letech řadil, a obecně pro mladé lidi nic nedělo.
Proto jsem pro svoje vrstevníky
vymyslel projekt, který má dnes přesah i daleko za hranice Černého Mostu. Cílem toho projektu ale nebyla jen
konkrétní akce, ale spíš něco jako impuls pro ostatní, něco, co by mladé lidi
nakoplo, aby dělali sami vlastní věci.
PŘESTO SE ZEPTÁM, CO BYLO
NA ÚPLNÉM ZAČÁTKU A CO BYL
TEN ZÁKLADNÍ IMPULS?
Úplně na začátku jsme si vymysleli, že
uděláme ve skateparku Underground
Streetball Cup, nějaké turnaje ve streetballu a současně nám k tomu bude hrát
muzika a budeme tam mít nějaké občerstvení a třeba i grafﬁti exhibici... Bylo
mi tehdy šestnáct let a v takto orientované subkultuře bylo mnoho lidí, kterým
sídliště nenabídlo nic.
Ten hlavní impuls byla opravdu ta
nuda, šeď sídliště, kde celou dobu neroste nic jiného než nákupní centra,
nové paneláky a kde se pomalu, ale
jistě dál a dál ubírá zeleni i veřejnému
prostoru. Neustálé řešení toho, co budeme dneska dělat, půjdeme na pivo...
paráda. Prostě stereotyp, který jsem

chtěl narušit. Nechtěl jsem jen hrát
basket, chtěl jsem, abychom si sami
organizovali turnaje, akce, do kterých
se zapojí i ostatní lidi z party. Je to
o tom, že dokud sám nic nepostavíš,
neuděláš, tak prostě nic nebude, je
třeba si uvědomit, že tady v tom světě
na tebe nikdo nečeká...
CO NÁSLEDOVALO POTOM?
Víceméně náhodou jsem narazil na
možnost si zažádat o grant v programu Make a Connection, takže jsem
sestavil svůj tým pěti lidí, absolvovali
jsme nějaká školení, a tím jsme se dostali postupně až k realizaci toho, co
jsme na začátku měli jen jako ideu.
Musím říci, že do současnosti zůstalo
z toho původního týmu už jen něco na
způsob tvrdého jádra, na druhou stranu ta akce samotná rok od roku roste,
a tím, že nás už druhým rokem podporuje Nadace O2 – THINKBIG, už je
většině lidí jasné, že nejde jen o projekt nějaké skupiny „unáhlenců“.
JAK SE TI POVEDLO PŘESVĚDČIT
SVÉ VRSTEVNÍKY, ABY DO TOHO ŠLI?
Rozhodně to nebylo jednoduché, pro
přihlášky bylo třeba dát poměrně dost
osobních údajů, a to se lidem z této
sféry poměrně pochopitelně moc nelíbilo. Takže sehnat těch pět lidí byl celkem problém. Nakonec se mi ale podařilo to těm lidem rozumně vysvětlit,
přesvědčit je, že to za ten výsledek
stojí. Že tu budeme moct udělat akci,

která bude zadarmo a bude pro nás,
že nebudeme muset jezdit někam do
města, ale dokážeme to oživit v místě,
kde bydlíme.
K TOMU JE URČITĚ POTŘEBA
VEDLE ENTUZIASMU I PODPORA...
JAK SE K PROJEKTU POSTAVILA
MĚSTSKÁ ČÁST?
Spolupráce s radnicí Prahy 14 byla už
od začátku nastartovaná dobře, i když
jsme v těch prvních ročnících byli pořád ještě nováčci. Už na první ročník
nám ale ještě minulé vedení městské
části vyšlo vstříc poměrně výrazně,
zaplatili nám hlavní interprety, zajistili
nám mobilní toalety a další věci.
Postupem doby rostla akce samotná,
a tím i podpora ze strany radnice,
v současnosti už nejsme žadatelé,
kteří prosí o podporu, ale partneři
městské části, která je v podstatě
spolupořadatelem letošního festivalu
Stop Zevling. Společně tvoříme program, řešíme propagaci... Myslím, že
současnému vedení městské části
došlo, že je to akce, která už dávno
není jen pro úzkou skupinu lidí, ale
festival, který nabízí něco pro velkou
část zdejších obyvatel... A nejde jen
o to, jde o průběžné aktivity, které
běží a do kterých se zapojuje mnoho
lidí, prostě aby nebyl žádný zevling
jak pro teenagery, tak třeba pro lidi
ve středním věku, rodiny s dětmi
a všechny ostatní...
(jam)
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U nás před domem

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VLČKOVA
V NOVÉM KABÁTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZAHRADĚ
OBJEKTU NĚKDEJŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY VE VLČKOVĚ ULICI JE
KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVÁNO.
JEŠTĚ V PRVNÍCH JARNÍCH DNECH
SI TU DĚTI HRÁLY NA JEDINÉM
FUNKČNÍM PRVKU A SPOLU
S MAMINKAMI VYSEDÁVALY OKOLO
NEUPRAVENÉHO PÍSKOVIŠTĚ.
OPODÁL SE TYČILA KONSTRUKCE,
KTERÉ VŠAK CHYBĚLY HOUPAČKY,
A TAK SLOUŽILA JEN JAKO
PROLÉZAČKA PRO VĚTŠÍ DĚTI.
Díky investici z rozpočtu městské
části se podařilo celý prostor zanedbaného hřiště oživit a vrátit mu jeho
původní smysl. Celé hřiště bylo navíc
oproti původní ploše rozšířeno a dnes
tu děti najdou nejen pružinové houpadlo a pískoviště, ale také herní domeček, prolézačku se skluzavkou
nebo kolotoč. Funkční jsou opět i závěsné houpačky a celá plocha hřiště
včetně zeleně byla upravena tak, aby
se tu nejen děti, ale i jejich dospělý
doprovod mohly cítit příjemně.
Kromě lidí z okolí jistě tuto novinku
ocení i návštěvníci mateřského centra Klubíčko YMCA, které v objektu,
kde je též služebna městské policie,
provozuje nízkoprahový klub a další
aktivity pro rodiče s dětmi.
„Je to první dětské hřiště, které
v tomto roce bylo kompletně revitali-
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zováno. Na podzim bychom rádi započali s kompletní revitalizací dětského hřiště Jahoda, jehož podoba
prošla veřejným projednáním,“ přiblížil zástupce starosty Aleš Kuda.
Celková rekonstrukce a následné
rozšíření dětského hřiště Vlčkova trvalo zhruba dva měsíce, práce začaly
v květnu a koncem června, v pondělí
pětadvacátého bylo již hřiště oﬁciálně předáno veřejnosti. Veškeré technické práce, s výjimkou posledních
úprav zeleně, realizovala ﬁrma Hřiště, s. r. o., která zakázku v hodnotě
asi 680 000 korun získala ve výběrovém řízení. „V současnosti probíhá

studie nové podoby dětského hřiště
a sportoviště v lokalitě Kyje-Hutě
u ulice Splavná. Finální podoba by
měla projít veřejným projednáním
v září tohoto roku. V plánu je kompletní rekonstrukce dětského hřiště,
kterou bychom rádi realizovali na počátku roku 2013 tak, aby hřiště mohlo
sloužit svému účelu v nové sezoně.
Dále bychom rádi osadili i několik
cvičebních prvků pro dospělé a vybudovali nové sportoviště na ploše bývalých tenisových kurtů,“ dodal Kuda.
MČ Praha 14 má v plánu i další opravy a rozšiřování dětských hřišť, aby
v každé oblasti byla dostatečná kapacita. Věříme, že v průběhu několika let dětská hřiště v naší městské
části kompletně změní svoji podobu
a především kvalitu.
(jam)
Nové herní prvky na hřišti Vlčkova
• multifunkční herní sestava
se skluzavkou
• herní domeček-stánek
• vahadlová houpačka
na pružinách
• houpadlo na pružině
• závěsná houpačka
se dvěma sedáky
• malé tyčové točidlo
• pískoviště 3 x 3 m
• kolotoč

U nás před domem

METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN

Foto: archiv MHMP (2x)

ZJEDNODUŠÍ ROZVOJ MĚSTA

Členové Rady hlavního města Prahy.

OMEZENÍ PROSTORU PRO KORUPCI
A JEDNODUŠŠÍ, STABILNĚJŠÍ
A PŘEHLEDNĚJŠÍ PLÁN ROZVOJE
HLAVNÍHO MĚSTA I SAMOTNÉ
PRAHY 14 JE DŮVODEM VZNIKU
NOVÉHO METROPOLITNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU. DÍKY NÁVRHU
NÁMĚSTKA TOMÁŠE HUDEČKA
Z TOP 09 DALI ZASTUPITELÉ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZELENOU
TOMU, ABY MOHLY BÝT TYTO NOVÉ
ZMĚNY PLATNÉ JIŽ OD ROKU 2015.
Metropolitní územní plán bude oproti
současnosti mnohem jednodušší.
Území budou členěna na čtyři základní typy – obytná, administrativní, rekreační a průmyslová. Plán stanoví
maximální možnou míru zastavění pozemku a nebude vyžadovat udělování
výjimek například pro nižší míru zastavění, což odbourá značnou část
korupčního rizika, které bylo podle
spekulací spojeno se stávající verzí
územního plánu.
Nový plán bude zároveň sledovat
strukturu města, tedy výšku a charakter zástavby a rozmístění jednotlivých
ulic. Stavební úřady tak konečně dostanou pevné vodítko, jak postupovat.

Důraz bude přitom kladen na to, aby
byla zajištěna větší ochrana nezastavěných ploch a přikročilo se ke konkrétnímu rozvoji tzv. brownﬁelds, tedy
ploch bývalých průmyslových či jiných
areálů. K některým vybraným územím
bude současně ještě pořízena podrobnější dokumentace.
„Cílem nového plánu je snížit počet
projednávaných změn územního plá-

Tomáš Hudeček, 1. nám. primátora HMP

nu. Plán proto nastaví jen maximální
zátěž území a nebude se do podrobností zabývat územími, která jsou stabilizovaná. Podrobně rozpracuje jen
problematická nebo nedořešená místa,“ vysvětlil primátorův 1. náměstek
Tomáš Hudeček (na snímku dole)
a upozornil, že schválené změny
v současném územním plánu budou
nadále platné. V poradním orgánu
osobností, které se budou na novém
Metropolitním územním plánu podílet,
jsou například architekt Roman Koucký, který doposud působil na Fakultě
architektury ČVUT, a dále pak architekti, urbanisté či dopravní inženýři
Zdeněk Jiran, Jan Sedlák, Václav Malina a další.
„Současný územní plán platný do roku
2015 vychází z direktivního způsobu
plánování minulého století. Jen za minulé volební období bylo navrženo
3 000 změn územního plánu. Koncepčním pracovištěm pro zpracování, správu a aktualizaci Metropolitního plánu
i dílčích územních plánů bude nové
pracoviště Útvaru rozvoje města, postupně transformovaného do Kanceláře rozvoje města,“ dodává Hudeček.
(red)
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PRAHA 14 MÁ NOVOU TRADICI,

PŘIVÍTALA PRVNÍ OBČÁNKY

DĚTI PŘINÁŠEJÍ DO ŽIVOTA
MNOHÉ, ALE JISTĚ SE VŠICHNI
SHODNEME NA TOM, ŽE TÍM
HLAVNÍM PŘÍNOSEM JE RADOST.
RADOST Z NOVÉHO ŽIVOTA
I ZODPOVĚDNOST ZA VÝCHOVU
BUDOUCÍHO POKOLENÍ.
A TUTO ZODPOVĚDNOST
ZA DALŠÍ GENERACE SI
UVĚDOMUJE I VEDENÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI. PROTO NECHCE OPOMÍJET
ANI TY NEJMENŠÍ OBYVATELE
PRAHY 14, KTEŘÍ SE PRÁVĚ
NARODILI. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SE SICE LETOS USKUTEČNILO
POPRVÉ, ALE TATO NOVINKA
BY SE MĚLA STÁT TRADICÍ,
TAKOVÝ JE ZÁMĚR NOVÉHO
VEDENÍ RADNICE.
První malí občánci Prahy 14 byli se
svými hrdými rodiči slavnostně uvítáni starostou městské části Radkem
Vondrou v Galerii 14 na Černém Mostě. O tom, že má tato tradice smysl,
jasně hovoří i velký zájem ze strany
rodičů. Nejen maminky a tatínkové,
ale také babičky, dědečkové, sourozenci a další příbuzní hned v prvním
termínu, 4. června, zaplnili prostory
galerie takřka do posledního místa.
Jak poznamenal při pohledu na zaplněné předsálí jeden z pyšných tatín-
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ků, který přišel zapsat do pamětní
knihy svého lednového kloučka, mohla by se tu „zﬂeku konat výstava kočárků“. Skutečně, dětská vozítka, křik
půlročních chlapečků a holčiček a čilá
aktivita rodičů připomínaly zákulisí
soutěže o nejkrásnější miminko.
Krásná ale byla všechna, což by jistě
potvrdil každý z přítomných rodičů.
Ti se nakonec podle předem stanoveného pořadí, které bylo určeno podle
data a času narození, seřadili v prvních řadách připravených křesel
a celá sláva mohla začít. Hned v úvo-

du přednesl starosta Radek Vondra,
sám zkušený tatínek, k rodičům vřelý, avšak rozhodně ne okázalý projev.
Po úvodním slovu už začala samotná
ceremonie, kdy jednotliví rodičové
i s malými občánky přicházeli k pultu, kde zaznamenávali k předtištěnému jménu svůj podpis do pamětní
knihy, krásné ukázky ruční knihařské
práce vázané v kůži, která bude pro
budoucí generace jakousi kronikou
života v městské části. Pak již následovaly gratulace od starosty městské
části a předání dárků.

Reportáž
byl v Galerii 14 přítomen i profesionální fotograf, který za poměrně výhodných podmínek nabízel rodičům
autentické fotograﬁe z obřadu, ale
také možnost vyfotit se při této příležitosti sólo, s příbuznými nebo přáteli.
(red)

Protože jde o významnou chvíli pro
malé občánky i jejich rodiče, obdržel
každý kovovou pamětní plaketu, maminky dostaly květinu a pro samotné

oslavence byli přichystáni plyšoví
medvídci. V modrém svetříku pro
kluky, v růžovém pro holčičky. Po celou dobu slavnostního vítání občánků

PRVNÍ PRAŽSKÝ OBČÁNEK
JE DOMINIK Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
„přepadl“ televizní štáb. Říkala, že se
spletli a hledali tam nás. My jsme ale
leželi u Apolináře, takže z toho nakonec nic nebylo,“ dodala maminka.
A jak oba rodiče malého Dominika
hodnotí novou tradici vítání občánků
v Praze 14?
„Je to hezké, my jsme měli štěstí, že
jsme si to užili nadvakrát, ale určitě
je dobře, že to radnice dělá i pro rodiče z Prahy 14. Bylo vidět, že lidé
zájem mají, to je asi nejlepší vizitka
celé akce,“ dodal Dominikův tatínek.
(red)

Malý Dominik Deme, který žije s maminkou a tatínkem na pomezí Hloubětína a Lehovce, je vůbec prvním
pražským miminkem roku 2012.
Skutečně, kromě ocenění z rukou
starosty své domovské Prahy 14 se
toto sympatické miminko představilo
i na pražském magistrátu. „Malý se
narodil prvního ledna v jednu hodinu
a jednadvacet minut ráno. Ještě
jsem si říkala, že určitě nebudeme
první, protože se před naším Dominikem určitě narodilo už několik miminek,“ vzpomíná sympatická maminka prvního letošního Pražánka.

Spolu s tatínkem na procházce přichází i čas na vtipné historky o chrápajícím lékaři, který si na Nový rok
ustlal sotva pár metrů vedle porodního sálu a čerstvé rodiče rozesmál
hned potom, co se malého Dominika
po narození ujaly sestřičky. „Bylo to
neuvěřitelné, museli jsme se smát,“
říká tatínek Marek Deme a pokračuje
příhodou, jak se oba rodičové spolu
se svým „premiérovým“ kloučkem
měli stát televizními hvězdami. „Když
jsme byli na vítání občánků na magistrátu, potkali jsme se s maminkou, kterou v krčské nemocnici
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Představujeme

VYŘIĎTE SI DOKLADY BEZ STAROSTÍ
Občanskosprávní odbor
ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1072, přízemí
Úřední hodiny:
po a st 7.30–12.00 a 13.00–19.00
út a čt 7.30–12.00
Více informací v Informační kanceláři v přízemí budovy ÚMČ,
nebo na e-mailové adrese:
informace@p14.mepnet.cz, nebo
na telefonech 225 295 270,
281 005 270, 225 295 561,
281 005 561.
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NENÍ JEN DŮM PLNÝ ÚŘEDNÍKŮ,
KTEŘÍ ROZHODUJÍ „O NÁS BEZ
NÁS“. JE TO PŘEDEVŠÍM OTEVŘENÁ
INSTITUCE, KTERÁ POMÁHÁ
OBYVATELŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI
V MNOHA OBLASTECH ŽIVOTA.
V ČASOPISU ČTRNÁCTKA VÁM
PROTO V RÁMCI NOVÉHO SERIÁLU
PŘEDSTAVÍME JEDNOTLIVÉ ODBORY
ÚŘADU. A PROTOŽE ZAČÍNAJÍ
PRÁZDNINY, JAKO PRVNÍ TO BUDE
ODBOR OBČANSKOSPRÁVNÍ, KTERÝ
MIMO JINÉ ŘEŠÍ AGENDU SPOJENOU
S OSOBNÍMI A CESTOVNÍMI DOKLADY.
Právě v těchto dnech vrcholí v souvislosti s dovolenými zájem občanů o vydání potřebných cestovních dokladů, ve
špičce tu úředníci u přepážek obslouží
až tři stovky lidí denně. Přes velký zájem se ale mohou žadatelé o vydání občanských průkazů a cestovních pasů
vyhnout dlouhému čekání ve frontách.
REZERVUJTE SI SCHŮZKU
PŘES INTERNET
„Doporučujeme žadatelům, aby využili
internetové rezervace hodiny odbavení,
v současné době je ale třeba počítat
s tím, že termíny jsou plné až čtrnáct
dnů dopředu. V takovém případě musí
žadatel přijít, vyzvednout si pořadové
číslo a počkat. Nejdéle se obvykle čeká
v pondělí a ve středu odpoledne, nejmenší nápor je v úterky a čtvrtky
a obecně dopoledne,“ radí vedoucí Oddělení osobních dokladů Věra Petrová.
Rezervaci je možné provést na webu
www.praha14.cz, a to nejméně jeden
den předem a až na měsíc dopředu.
Vedoucí celého odboru Mgr. Jiří Kryštof pak upozorňuje především na to,
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aby lidé nenechávali vyřízení dokladů
na poslední chvíli, a také vysvětluje, co
je pro cesty do zahraničí nově potřeba.
„Od začátku prázdnin musí mít každé
dítě od narození pro cesty do zahraničí
vlastní osobní doklad. Pro cestování po
zemích Evropské unie stačí občanský
průkaz, pro zbytek světa je nutný cestovní pas,“ vysvětlil Kryštof s tím, že
standardně trvá vystavení dokladů až
jeden měsíc, proto je třeba začít vyřizovat vše včas.
EXPRESPAS DO DRUHÉHO DNE
Co se týče pasů, existuje i možnost vystavení takzvaného „exprespasu“, který lze získat už do druhého dne. Jeho
platnost je ale omezena jen na půl
roku, a proto je třeba pro zahraniční
cestu ověřit na konzulátu, zda cílová
země nevyžaduje delší platnost dokladu. To samé platí v případě vízové povinnosti. Občanskosprávní odbor totiž
tyto informace neposkytuje.
Za „exprespas“ také žadatel zaplatí
podstatně více, pro dítě tisíc korun, pro
dospělého patnáct set korun.
Doklady vydané standardně přitom vyjdou výrazně levněji, občanský průkaz
pro dítě na padesát korun, a cestovní
pas pro dítě na sto korun. Platnost
těchto dokladů je pět let.
„Pětiletá platnost je sice garantována,
ale podmínkou je, že nedojde ke změně vzhledu. Proto je třeba si na toto
dávat pozor hlavně v případě malých
dětí. Vždy totiž záleží na příslušném
celním úředníkovi cílové země, zda doklad s ohledem na podobu uzná, anebo ne. Já osobně bych obzvláště u malých dětí doporučoval výměnu dokladů
častěji,“ varuje před možnou zbytečnou komplikací dovolené Jiří Kryštof.

Pro dospělé se podle jeho slov vydávají
pasy s platností deset let a poplatek
činí 600 Kč.
JAK NA ÚŘADU POSTUPOVAT
Novinkou je v souvislosti s vydáváním
osobních a cestovních dokladů i samotný postup na úřadě. „Zatímco dříve
žadatel o občanský průkaz nebo pas
vyplňoval papírový formulář a musel
na úřad přinést fotograﬁe, dnes vše vyřídí u přepážky. Úředník zapíše údaje
přímo do počítače a na přepážce žadatele i zdarma vyfotí,“ popsala Petrová
s tím, že lidé by si předem měli zjistit,
co vše pro svou žádost potřebují, aby si
tak ušetřili čas a nemuseli na úřad
opakovaně. Především jde podle jejích
slov o žádosti o doklady pro děti, kdy
musí žadatel předložit rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.
Další aktualitou, která zpříjemní čekání zejména těm nejmenším, je pak to,
že Úřad městské části Praha 14 instaloval do čekárny pracoviště televizi,
kde se vysílají celý den vybrané dětské
pořady. Přijďte se sami přesvědčit!
(jam)
Životní situace v působnosti
Občanskosprávního odboru
• Vydávání občanských průkazů
• Vydávání cestovních dokladů
• Změna trvalého pobytu (a informace o osobách)
• Žádost o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu (adresy bydliště)
• Doručovací adresa
• Ověření podpisu nebo kopie listin
• Nález věci
• Veřejné sbírky
• Zásah do pokojného stavu
• Veřejné shromažďování

Vám nabízí své služby a zkušenosti

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

• prodej a pokládka dřevěných, laminátových a vinylových podlah
– Návrh vhodného typu podlahy, včetně zaměření Vám provedeme ZDARMA.
Množstevní slevy již od 20m2
Náš partner: www.parketatelier.cz
• stavební práce v oblasti zahradní architektury
- zděné ploty, zídky, opěrné zdi (materiál: betonové bloky, cihly, kámen a další)
- zámková dlažba
- přístřešky a pergoly na míru, dle stavební dispozice
Kvalita, rychlost, rozumná cena je to, co Vám nabízíme.
Nevíte si rady, potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám.

placená inzerce

www.inmarott.cz • info@inmarott.cz
Martin Šlajsna +420 605 222 155 •Otto Karnet +420 724 874 053

Jednička v oblasti
vestavných kuchyní.

www.teka.com
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PLODY PŘÍRODY
ZE ZAHRÁDEK PRAHY 14
Abychom nezůstávali jen v Libni,
pojďme si přiblížit i další tradiční zahradní osady, které už za první republiky vznikaly především na pozemcích u železničních tratí a v dalších
lokalitách, které nebyly vhodné pro
velkou obytnou výstavbu. Další zahradní kolonie rostly ale také na místech,
kde byla urbanisty zeleň plánována ve
formě přírodních parků a oblastí chráněné zeleně.
To je příklad, kterým se můžeme
plynule přenést z míst, kde tradice zahrádkaření začínala, přímo do Prahy 14,
kde se dodnes, na rozdíl od mnoha jiných lokalit v Praze, tomuto zajímavému městskému fenoménu stále daří.

TRADICE ZAHRÁDKAŘENÍ
JE FENOMÉNEM, KTERÝ U NÁS
V UPLYNULÝCH DESETILETÍCH
ZAŽIL VZESTUPY I PÁDY.
FENOMÉNEM, NA KTERÝ LZE
NAHLÍŽET Z MNOHA ÚHLŮ
POHLEDU A VNÍMAT JEJ NA
MNOHO ZPŮSOBŮ. MY SE V RÁMCI
PRÁZDNINOVÉHO ČTENÍ
POKUSÍME ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT
JAK POHLED DO HISTORIE, TAK
SOUČASNOST ZAHRÁDKAŘENÍ.
HISTORIE ZAHRADNIČENÍ
V HLAVNÍM MĚSTĚ
První zahrádkářské osady vznikaly
v hlavním městě již za první republiky, v průběhu dvacátých let minulého
století to byla novinka, podle všeho
inspirovaná romantikou dělnických
kolonií, kde si chudí pracující, žijící
v malých na sebe natěsnaných domcích, obdělávali skromná políčka
a záhony, aby ušetřili za potraviny,
které jim mohla půda poskytnout.
S rozmachem průmyslu a postupným rozšiřováním městské zástavby
se život Pražanů postupně měnil
a okrajové oblasti rostoucího velkoměsta se více a více přibližovaly
městskému způsobu života.
Z pohledu územního plánování bylo
umístění zahradních kolonií, nebo
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lépe řečeno osad, které později spravovaly organizované spolky zahrádkářů, zcela logicky dáno. Mezi prvními to byla například zahrádkářská
osada na Libeňském ostrově, která
byla založena už v roce 1923 a dodnes je zde živo a desítky lidí tu pěstují nejen různé plodiny, ale také
společenskou činnost. A to i přes
fakt, že po ničivých povodních v roce
2002, kdy byla celá osada zaplavena
přívaly rozvodněné Vltavy, nezbylo
z původních zahrádek a provizorních
staveb takřka nic.

ZAHRÁDKÁŘI NA „ČTRNÁCTCE“
Na území Prahy 14 je zahradních
osad hned několik, některé najdeme
doslova v kontrastu se sídlištní zástavbou, jiné jsou běžné obytné zástavbě vzdálenější a ukryté v zeleni.
Velmi pěknou a dobře udržovanou
zahrádkářskou kolonií procházejí výletníci, kteří se vydají z Černého
Mostu směrem k chystanému parku
U Čeňku, tedy v těsné blízkosti
Pískovny a rybníka Martiňák. Atmosféra venkova, vůně květin a grilovaného masa na pozadí hradby paneláků osloví každého, kdo má vztah
k přírodě. A když se zeptáte místních

Na jižních svazích nad železniční tratí v Kyjích se daří rybízu i dalším rostlinám...

placená inzerce

Fenomén

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Většina lidí vnímá zahrádky ve městě jako pozitivní trend, mnozí si ale stěžují,
že jsou celé kolonie uzavřené a veřejnost je musí obcházet okolo plotu.
Zahrádkáři se brání tím, že by se v osadách kradlo.

nebo kolemjdoucích, všichni svorně
tvrdí, že je zdejší osada a blízký přírodní park doslova oázou, kde se člověk může alespoň na chvíli vymanit
ze sevření betonové džungle, nadechnout se čerstvého vzduchu
a poslouchat zpěv ptáků. To, že lidem
zdejší zahrady přinášejí i další „bonusy“ v podobě nejrůznějších plodů,
ovoce i čerstvé zeleniny nebo bylinek,
ani nemluvě. Hlavní je totiž fakt, že
zahrady žijí, zůstávají oblastí zeleně,
ostrůvkem přírody i místem, které
utváří komunitu.
Tento fakt přitom podporují i mnozí
odborníci, sociologové nebo ekologové, kteří odkazují právě na velký společenský význam komunitních zahrad,
jejichž tradici mají zakořeněnu v podstatě všechna evropská velkoměsta.
Další zahrádkářská osada leží na pomezí Hloubětína a Lehovce, na okraji
parku na vrchu Chaloupky. Také zde
se zahrádkářům daří udržovat svá
políčka i záhony s okrasnými květinami a místní lidé z okolních domů si
rozhodně nemají na co stěžovat.
Pojďme se ale podívat dále, například do oblasti Na Hutích, kde tvoří
zahrádky pruh zeleně oddělující tuto
klidnou čtvrť od hluku dopravy na
Chlumecké ulici. Odtud pak už stačí
vyrazit směrem k Hloubětínu, re-

ZDARMA
do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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PROBLÉMY S BEZDOMOVCI
Na rozdíl od kolonie, která ještě před
pár lety vzkvétala v Kobylisích na
svahu nad Vltavou a kterou právě kvůli problémům s bezdomovci po vzájemné dohodě opustila celá tamní
zahrádkářská komunita, se v Praze 14
toto neděje. Jediným místem, kde
problémy tohoto typu v minulosti
byly, je osada u železniční tratě
v Hloubětíně, nedaleko supermarketu Penny. Nutno říci, že právě zde
přispěl ke zlepšení otevřený přístup
úřadu městské části a vůle vyřešit situaci pozitivně. Skupina lidí, kteří se
do této oblasti stahovali ve snaze najít alespoň provizorní střechu nad
hlavou, dostala od radnice možnost
si opuštěné a ve výsledku téměř zdevastované pozemky legálně pronajmout. A světe, div se, opět to tu žije!
Z bezdomovců se jakoby mávnutím
kouzelného proutku stali svědomití
pěstitelé a dnes tu kolemjdoucí může
obdivovat záhony brambor, paprik,
rajčat nebo obřích kedluben. A právě
zde je vidět pozitivní společenská
funkce zahrad. Na místě zahrádek se
opravují staré chatky, udržují pozemky a ty tam jsou i dřívější potíže, které pravidelně zaměstnávaly strážníky
městské policie.
(jam)

Odevzdejte
nefunkční zářivku

my

Zahrádkářské osady v Praze 14
• v blízkosti Pískovny a rybníka
Martiňák
• na okraji parku na vrchu Chaloupky
• Na Hutích
• Bažantnice
• u železniční tratě v Hloubětíně
nedaleko Cihelny
• u železniční tratě v Kyjích

spektive překonat železniční trať
a vydat se do zeleně v Bažantnici.
Zdejší zahrádky sice nejsou na očích,
a možná právě proto mají i svá speciﬁka. Zatímco ve většině zahradních
kolonií v Praze 14 se drží skuteční
zahrádkáři, najdeme v této oblasti
i pustá místa, která se stávají logickým cílem lidí bez přístřeší.

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Doprava

NOVÁ SÍŤ HROMADNÉ DOPRAVY,
METROPOLITNÍ LINKY VYJEDOU UŽ V ZÁŘÍ

JEDNOTLIVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚLY
V POLOVINĚ ČERVNA MOŽNOST
SEZNÁMIT SE S NÁVRHEM
CELOSÍŤOVÉ OPTIMALIZACE LINEK
POVRCHOVÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY.
CÍLEM TÉTO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
KONCEPČNÍ ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ
MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
OD ZPROVOZNĚNÍ PRAŽSKÉHO
METRA JE VZNIK TAKZVANÉ SÍTĚ
METROPOLITNÍCH LINEK. AČKOLIV
SE TOTO ROZSÁHLÉ DOPRAVNÍ
OPATŘENÍ BEZPROSTŘEDNĚ
NEDOTÝKÁ PRAHY 14, ZMĚNY
V DOPRAVĚ NASTANOU V CELÉ
PRAZE, A PROTO PRAVDĚPODOBNĚ
ZASÁHNOU I OBYVATELE NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI.
V čem vlastně celá koncepce metropolitních linek spočívá a jaký by měl
být její hlavní přínos? Podle informací společnosti ROPID, která má na
starosti organizaci regionální dopravy v hlavním městě a jeho okolí, je
kromě vyšší efektivity cílem změny
především zjednodušení, větší přehlednost dopravní sítě a menší počet
linek. Ty by na druhé straně měly
jezdit v kratších intervalech.
Vzorem pro tuto rozsáhlou změnu
v MHD byly úspěšně provedené optimalizace v německých městech Berlín, Hamburk nebo Mnichov, kde byla
obdobná opatření zaváděna v posledním desetiletí. Větší přehlednost linek, a to zejména u autobusové sítě,
je v současnosti obecně uznávaným
trendem ve většině západoevropských měst. V poslední době to ale
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platí i v některých městech v české
republice, jako je například Brno
nebo České Budějovice.
PÁTEŘNÍ TRAMVAJOVÉ
LINKY POSÍLÍ
Pokud se zaměříme na tramvajové
linky, posiluje návrh ROPIDu zejména
roli páteřních linek, jako je například
„dvaadvacítka“ a podobně, které mají
poloviční intervaly oproti běžným
tramvajovým linkám. Navíc by měly
být podle návrhu tyto linky dále doplněny o takzvané páteřní svazky dvou
linek, které jedou společně v nejvytíženějším úseku a poté se na okrajích
města rozdělují do větví s nižší poptávkou ze strany cestujících.
Celkové změny, které se týkají úprav
v síti tramvajových linek po celé Praze, vycházejí z rozsáhlého komplexního přepravního průzkumu, provedeného v loňském roce, ze kterého
byla patrná nutnost vyrovnání nabídky a poptávky v případě jednotlivých
linek. Tímto způsobem by se mělo
v tramvajové dopravě docílit úspor
v souvislosti se zvýšením efektivity
jednotlivých spojů. Dosud totiž podle
průzkumu mnohé linky byly v určitém úseku téměř přetížené, zatímco
na okrajových úsecích svých tras
„vozily jen vzduch“.
METROBUSY BUDOU
V PROVOZU PO CELÝ DEN
V autobusové síti počítá návrh se zavedením nadřazené sítě páteřních
metropolitních linek, takzvaných metrobusů, které se vyznačují krátkými

intervaly, atraktivní trasou a celodenním provozem. Tyto metrobusy budou
doplněny běžnými autobusovými linkami a doplňkovými midibusovými
linkami určenými pro lokální obsluhu
hůře dostupných oblastí Prahy. Podobně jako u tramvají je i v autobusové síti navrženo omezení nevyužitých
spojů a posílení přetížených linek.
Zároveň je navrženo omezení souběhů autobusové a tramvajové dopravy,
ke kterým dochází například na Plzeňské, Evropské nebo Švehlově ulici.
Nová síť metropolitních linek přináší
kromě potřebných úspor také nová
atraktivní spojení napříč Prahou, řeší
některé dlouhodobé požadavky městských částí a reaguje na měnící se přepravní nároky cestujících. Celý návrh
byl předán všem městským částem
k připomínkám a po jejich vypořádání
se podle ROPIDu předpokládá spuštění nové metropolitní sítě k 1. 9. 2012.
Více informací o změnách v dopravě
na území Prahy 14 přineseme v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka.
(jam)
Dopad zavedení změn ROPIDu
na život v Praze 14
• Tramvaj č. 25 z Palmovky bude
odkloněna na Lehovec.
• Tramvaj č. 16 bude prodloužena
přes zastávky Palmovka a Nádraží
Vysočany na Lehovec.
• Přesměrování linky č. 186
ze Satalic na metro Hloubětín.
• Prodloužena bude linka č. 202 Černý
Most – Satalice – Kbely – Avia Letňany.
• Úprava trasy autobusu č. 296 Horní Počernice – Černý Most
– Skalka (Černý Most – Bryksova
v pracovní den vložený spoj).
• Metrobus v tangenciálním směru
č. 177 Chodov – Opatov. Vysočanská.
• Metrobus č. 158 Českomoravská –
Vysočanská – Letňany.
V rámci schváleného harmonogramu bude od spuštění 1. 9. 2012
dvouměsíční prostor pro úpravu některých spojů a případné korekce
(časové intervaly, návaznosti přestupů apod.).
Pavel Šustr,
vedoucí Odboru dopravy
a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14
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UROLOGIE

Nově otevřena urologická ambulance

MUDr. Friedová, MUDr. Galas, s. Lebedová
Ul. Klánovická 487, Praha 9 – Hloubětín

tel. 607 607 427

metro Hloubětín, bus 273
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Foto: archiv EKOSPOL, a. s. (2x)

RADNICE JE NA DEVELOPERY
DALEKO PŘÍSNĚJŠÍ

Pohled na první etapu projektu Panorama Kyje, který by se měl
do budoucna rozrůst o další dva viladomy s celkem devadesáti byty.

POSTOJ RADNICE K VÝSTAVBĚ
V PRAZE 14 SE RAZANTNĚ MĚNÍ
A ZPŘÍSŇUJE. POSTARALO
SE O TO NOVÉ VEDENÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI V ČELE SE STAROSTOU
RADKEM VONDROU, KTERÉ CHCE
DO BUDOUCNA ZAMEZIT
NEKONTROLOVATELNÉ BYTOVÉ
VÝSTAVBĚ, JEŽ NEBERE OHLED
NA POTŘEBY BUDOUCÍCH
NÁJEMNÍKŮ, ALE TAKÉ NA
POTŘEBY STÁVAJÍCÍCH OBYVATEL
V LOKALITĚ. TAK TOMU PŘITOM
BYLO VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ
Z DOB MINULÝCH. VÝSLEDKEM
ZAVÁDĚNÝCH ZMĚN JSOU TŘEBA
UŽ NOVÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI
PROJEKTU PANORAMA KYJE II,
VE KTERÉM BUDE MUSET
INVESTOR VĚNOVAT MNOHEM
VĚTŠÍ PROSTŘEDKY
DO OBČANSKÉ VYBAVENOSTI.
„Městská část pod bývalým vedením
umožnila zvýšení koeﬁcientu zastavěnosti území, a tím podstatně zvýšila
hodnotu projektu, a tak i zisk investora.
Při takovém postupu je ve světě a stále
častěji i u nás běžné, že investor poskytne příslušné radnici příspěvek na
občanskou vybavenost,“ říká starosta
městské části Praha 14 Radek Vondra.
Z dokumentace, kterou má radnice
k dispozici, přitom vyplývá, že
i v době úředních procesů okolo po-
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volování výstavby první etapy projektu Panorama Kyje tehdejší Rada
městské části Praha 14 schválila návrhy smluv, podle kterých by developer, akciová společnost Ekospol, „ze
svého“ investoval do občanské vybavenosti v lokalitě Na Hutích.
„Návrhy smluv byly sice tehdy Radou
schváleny, ale nikdy k jejich podpisu
nedošlo. Městská část tedy neobdržela
nic,“ komentuje situaci před posledními volbami současný starosta Vondra.
V první etapě výstavby bytů Na Hutích
přitom vzniklo podle informací Ekospolu na relativně malém území 221
bytů o ploše od dvaatřiceti do devadesáti plošných metrů. Celkem zde vyrostlo šest nových tří a čtyřpodlažních bytových domů. Domy ale byly

vybudovány na „zelené louce“ a kromě malého podílu zeleně v jejich bezprostředním okolí tu dodnes chybí
především parkovací místa. „Část původně veřejně přístupných parkovacích stání byla navíc dodatečně bez
souhlasu stavebního úřadu rozparcelována a samostatně prodána,“ říká
starosta Vondra s tím, že kritická situace s parkováním nemá ani v současnosti jednoznačné řešení.
NOVÉ VEDENÍ RADNICE PŘIŠLO
S NOVÝM PŘÍSTUPEM K VÝSTAVBĚ
Při územním řízení pro další etapy
projektu Panorama Kyje přišlo nové
vedení městské části se zcela novým
přístupem a s developerem začalo
okamžitě jednat. V rámci svých pra-

Projekty

O PROJEKTU PANORAMA KYJE II
• Aktuální nabídka činí celkem
90 bytů o dispozicích 1+kk – 5+kk
(30–114 m2), situovaných ve dvou
čtyřpodlažních viladomech.
• V tuto chvíli je již prodáno okolo
57 % bytů ještě před zahájením
výstavby.
• Předpokládané zahájení výstavby
je v září tohoto roku, klienti by se
tak do svých bytů mohli stěhovat
již na podzim roku 2013.
• Více o druhé etapě naleznete na
www.ekospol.cz/cs/projekt/kyjeII.
Zdroj: Milan Jankovský, marketing
společnosti Ekospol, a. s.
vomocí se snaží jednak o využití území tak, aby odpovídalo standardu rozumného bydlení, a také chce zajistit,
aby investor, který významným způsobem mění tvář této části Prahy 14,
přispěl v rámci výstavby i ke zlepšení
lokality z pohledu ostatních obyvatel.

„Vzhledem k tomu, že investor získal
už dříve podstatnou výhodu zvýšením
koeﬁcientů zastavěné plochy, chceme, aby přispěl na občanskou vybavenost v této lokalitě. Po téměř ročním náročném jednání vydala Rada
městské části souhlasné stanovisko
k výstavbě dalších etap projektu Panorama Kyje, a to v podobě, kdy
množství zeleně i počet parkovacích
míst je řádově větší než u první etapy,“ vysvětlil konkrétní výsledek jednání starosta Radek Vondra.
HŘIŠTĚ PRO DĚTI ZA 4 MILIONY
Investor se zároveň na základě jednání s radnicí Prahy 14 zavázal vybudovat v blízkosti „Panoramy“ dětské
hřiště v hodnotě 4 milionů korun
a následně přispět také na další občanskou vybavenost investicí ve výši
1,5 milionu korun. Městská část se
naproti této nabídce zavázala v budoucnu převzít do své správy údržbu
komunikací.
„Výsledek jednání je kompromisem
mezi omezenými možnostmi, které
jako obec máme, a právem investora
stavět na svém pozemku cokoliv při

dodržení zákonů a vyhlášek. Umíme
si představit ještě řádově lepší dispoziční a provozní řešení. Nyní však
bude na budoucích zájemcích o byty,
zda si bydlení v této podobě pořídí,“
míní starosta Vondra.
Podle jeho slov je tento případ jedním
z těch, kdy navýšení koeﬁcientů a povolení stavby bez dostatečného počtu
parkovacích míst nenávratně poškodily část území Prahy 14. „Ukazuje
se, že při jednání lze dosáhnout podmínek výhodných nejen pro investora,
ale také pro obyvatele naší městské
části,“ dodal Radek Vondra.
(jam)

RNDr. Evžen Korec, CSc.
INVESTICE DO OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V KYJÍCH
JE Z NAŠÍ STRANY NEJVĚTŠÍ ZA POSLEDNÍCH 20 LET
NA DETAILY PROJEKTU I PŘÍSTUPU
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EKOSPOL
KE STÁLE VÍCE DISKUTOVANÝM
TÉMATŮM, JAKO JE SOCIÁLNÍ
ZODPOVĚDNOST VELKÝCH FIREM,
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A PODOBNĚ, JSME SE ZEPTALI
TAKÉ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
A PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
EKOSPOL, A. S., RNDR. EVŽENA
KORCE, CSC.
SPOLEČNOST EKOSPOL BY MĚLA
V RÁMCI PROJEKTU PANORAMA
KYJE II POSTAVIT I DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ. MŮŽETE PROSÍM
UPŘESNIT, KOLIK BUDE EKOSPOL
DO OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
NA HUTÍCH INVESTOVAT?
Ano, je to tak. V rámci projektu Panorama Kyje postavíme dětské hřiště, jehož celkové investiční náklady
dosáhnou 4 milionů Kč. Hřiště vyroste ve vzdálenosti zhruba 250 metrů
jihozápadně od již stojící první etapy

JE TENTO VSTŘÍCNÝ KROK VŮČI
OBČANŮM PRAHY 14 DÍLEM
KONKRÉTNÍ SITUACE, NEBO
TAKTO SPOLEČNOST EKOSPOL
POSTUPUJE I V JINÝCH
LOKALITÁCH, KDE STAVÍ?
I v jiných lokalitách přispíváme na infrastrukturu a občanskou vybavenost
daného místa, nicméně je pravda, že
naše investice do občanské vybavenosti
v Kyjích je svým objemem jednou z vůbec nejvyšších, které jsme za posledních 20 let v jediné lokalitě realizovali.

bytových domů, tedy tak, aby případný hluk ze hřiště nerušil obyvatele
bytů. Další investice ve výši 1,5 milionu korun půjdou do další občanské
vybavenosti dle požadavků městské
části.

PRÁVĚ SE ROZBÍHÁ DRUHÁ
ETAPA PROJEKTU PANORAMA
KYJE, PLÁNUJETE I DALŠÍ
VÝSTAVBU V TÉTO LOKALITĚ
NEBO JINDE V PRAZE 14?
V rámci Prahy 14 zatím rozvíjíme pouze
lokalitu Panorama Kyje. Již dokončenou první etapu s 221 byty bychom rádi
postupně doplňovali o další etapy po
cca 90–100 bytech. Jedná se ale o plány na mnoho let dopředu.
(jam)
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Vyhrajte zajímavé ceny!
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PROTOŽE JE LÉTO PŘED NÁMI A ČASOPIS ČTRNÁCTKA
SE VE VAŠICH POŠTOVNÍCH SCHRÁNKÁCH OPĚT
OBJEVÍ AŽ V ZÁŘÍ, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VELKOU
LETNÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY

Prázdninová fotograﬁcká soutěž
časopisu Čtrnáctka je tu pro každého! A to doslova. Jedinou její podmínkou, nebo chcete-li jediným omezením, je to, že každý soutěžní snímek musí
mít vztah k číslovce čtrnáct, a to jak ve
slovní, tak i v číselné podobě.
Tvůrčím metodám, technice ani fantazii
fotografů se dále již žádné meze nekladou.
Zda budou soutěžní snímky barevné, či
černobílé, nerozhoduje, stejně jako není
důležité, kde byla fotograﬁe pořízena
a jaké je její téma. Pokud splní obecnou
podmínku vztahu ke „čtrnáctce“, může být
právě ta vaše fotograﬁe tou vítěznou.
10 nejlepších fotograﬁí bude oceněno knihou
Praha 14 ve fotograﬁi, 3 nejlepší pak získají
i rodinnou vstupenku do Hummer Centra na
dálnici D11 nedaleko Černého Mostu.

Do 15. 8. 2012
Soutěžní fotograﬁe je třeba posílat do 15. srpna
2012 na e-mail: foto@casopis14.cz, nebo na adresu: Princo International, spol. s r. o., Panuškova
1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč. Soutěžní fotograﬁe
můžete předat také osobně v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14,
Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. Fotograﬁe zasílejte v plném rozlišení, ve kterém byly pořízeny, nebo vytištěné ve formátu minimálně 10 x 15 cm.
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Naše školy

ÁMOS PUTOVAL DO RUKOU ŠESTI

NEJOBLÍBENĚJŠÍCH UČITELŮ

HUMOR, NADHLED A NADŠENÍ
PRO SVOU PRÁCI. TYTO TŘI
ATRIBUTY MÁ ŠEST UČITELŮ,
KTEŘÍ V LETOŠNÍM ROCE ZÍSKALI
OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍHO
PEDAGOGA „ÁMOS“. ANKETU
VYHLÁSILA MČ PRAHA 14. O VÍTĚZI
SOUTĚŽE ROZHODLI NA KAŽDÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘI TAJNÉM
HLASOVÁNÍ SAMI ŽÁCI.
Šestice nejoblíbenějších učitelů se 13.
6. sešla s místostarostou Prahy 14
Břetislavem Vodákem, do jehož gesce
spadá právě školství, aby oﬁciálně
převzali ocenění a při neformální diskusi debatovali o fungování škol, jejich změnách a budoucnosti. „Dnešní
setkání považuji za dobrou příležitost
sejít se a pohovořit si o tom, jak se
školy mění a zda je k jejich kladnému
obrazu možné nějak přispět,“ řekl ve
svém úvodním slovu místostarosta

Vodák. Pedagogové tak měli možnost
vyměnit si u kulatého stolu zkušenosti týkající se zateplování škol nebo diskutovat o srovnávacích testech, které
žáci na některých školách absolvovali.
Služebně nejmladší oceněnou byla
Pavlína Ticháčková ze ZŠ Šimanovská, která je na svém působišti teprve
půl roku. I přesto si ji už žáci stihli oblíbit. Když se zamýšlí nad tím, co ji vyneslo na první místo pomyslného učitelského žebříčku, sází na svůj humor.
Jako preventistka připravuje pro žáky
speciální programy a přednášky. V letošním roce se probírala například témata lidé s postižením, extremismus,
první pomoc a další.
Na ZŠ Vybíralova obsadila první příčku Jana Pěšinová, která zde český
jazyk a výtvarnou výchovu vyučuje více
než 20 let. „Nedovedu si představit, že
bych dělala jinou práci, s dětmi mě to
pořad baví,“ přiznává vítězná pedagožka. Žáci podle ní dnes mají problém pracovat pečlivě, chtějí mít vše
rychle hotové. Vždy ji ale potěší, pokud mezi dětmi objeví talent.
Ámose si odnesli také dva pedagogové. Jaromír Horníček působí již osm
let na ZŠ Hloubětínská. Vyučuje zde
angličtinu, němčinu a dějepis. Ocenění žáků, které získal i v loňském roce,
jej velice potěšilo. „Snad to znamená,
že žáky moje hodiny zajímají,“ říká

pedagog. Co vedlo žáky k tomu, aby
pro něj hlasovali, nedokáže odhadnout. Spoléhá ale na suchý anglický
humor.
Druhého Ámose získal ostřílený učitel
zeměpisu a tělesné výchovy Ivo Brůna
ze ZŠ Bratří Venclíků. Ve školství působí již 26 let. Kromě své aprobace učí
také fyziku, informatiku a ruštinu.
Pod taktovkou pedagožky Marie Kučerové žáci na ZŠ Generála Janouška
získají znalosti z přírodopisu, naučí se
vařit a společně pracují také na školním pozemku. „V letošním roce jsme
se věnovali naší zahradě, po stavebních pracích a zateplování bylo třeba
plochu znovu rekultivovat,“ říká Kučerová. Výmluvy a nechuť k práci žákům
netrpí. „Dostanou rukavice, nářadí
a jdeme,“ nepřipouští námitky.
Rekordmankou ankety je bezesporu
Jana Bartáková ze ZŠ Chvaletická.
Žáci ji totiž nominovali již posedmé.
Pedagožka sází především na atraktivní výuku předmětu Planeta země.
„Kombinujeme v něm dohromady zeměpis, přírodopis, chemii, fyziku. Během dvou let dostanou děti základy
z těchto oborů a zároveň umí dokonale připravit prezentaci,“ vysvětluje
Bartáková. Děti se učí také vystupovat
na veřejnosti.
(red)

ZŠ ŠIMANOVSKÁ OD ZÁŘÍ
SE STANDARDNÍ VÝUKOU
Základní škola Šimanovská, jak jsme
již informovali v předchozím vydání
Čtrnáctky, bude mít od 1. srpna novou
ředitelku. Na základě výběrového řízení a následného výsledku jednání Rady
MČ Praha 14 jí bude Mgr. Dagmar Milotová, která má bohaté zkušenosti
z pedagogické činnosti. Uvedená změna však neprobíhá zcela bez problémů, jak zjistilo vedení MČ Praha 14

poté, co na závěr školního roku dostali
rodiče žáků této školy od některých
pedagogů dopis, který informoval
o možných organizačních nejasnostech
provozu školy. MČ Praha 14 konstatuje, že předávání řízení školy probíhá
standardním způsobem a kontinuita
výuky je samozřejmě i pro školní rok
2012/2013 plně zabezpečena.
(red)

31

PODMOŘSKÝ SVĚT
V CENTRU ČERNÝ MOST

CENTRUM ČERNÝ MOST PROCHÁZÍ
V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH
CELKOVOU MODERNIZACÍ,
ROZŠIŘUJE SE A Z POHLEDU
KOLEMJDOUCÍCH JE MOŽNÉ ŘÍCI,
ŽE DOSLOVA ROSTE PŘED OČIMA.
UŽ NYNÍ MOHOU LIDÉ DO TOHOTO
OBCHODNÍHO A ZÁBAVNÍHO
CENTRA U KONEČNÉ STANICE
METRA PŘICHÁZET NOVÝM
KORIDOREM, KTERÝ NÁVŠTĚVNÍKY
PŘENESE TAK TROCHU DO HLUBIN
OCEÁNU. NEJDE PŘITOM
JEN O ATRAKCI PRO ZÁBAVU
ČI POTĚŠENÍ MALÝCH DĚTÍ,
JDE O PROJEKT, KTERÝ SI KLADE
PODSTATNĚ VYŠŠÍ CÍLE A ŘÍDÍ
SE MYŠLENKOU TRVALE
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. PRÁVĚ
TO JE TAKÉ DŮVOD, PROČ SE
K TOMUTO BEZPOCHYBY
ZAJÍMAVÉMU PROJEKTU
PŘIPOJILA I PRAHA 14.
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Stavba nového Centra Černý Most
pokračuje podle plánu a hrubá stavba je již z velké části dokončena. Již
na konci léta budou k dispozici nové
parkovací plochy na střeše nákupního centra. Nás ale zajímala především novinka, kterou CČM připravilo
pro své zákazníky už nyní. O novém
podmořském světě, ve který se změnil koridor vedoucí směrem od stanice metra k obchodům v Centru Černý Most, jsme si povídali s jeho ředitelkou Zdeňkou Jakšić a povídání to
bylo rozhodně zajímavé. Také ona
potvrzuje, že nejde jen o zábavu, ale
také o vzdělávání.
„Pro naše zákazníky jsme přichystali
unikátní zábavnou a interaktivní
novinku. Směrem od metra se do
Centra Černý Most vstupuje stometrovým tunelem, který se na období několika měsíců proměnil v podmořský
svět. Věřím, že se nám díky speciál-

ním technologiím podařilo najít pěkný způsob, jak cestu do Centra Černý
Most zpříjemnit a zároveň zákazníky
pobavit nebo i vzdělat,“ potvrzuje
ředitelka CČM Zdeňka Jakšić.
ŽIVOT POD MOŘSKOU HLADINOU
Z původně strohého tunelu se stal během krátké doby takřka skutečný
podmořský svět plný barevných rybiček, sasanek, korálů, rejnoků nebo respekt budících žraloků. Kromě hry barev a vizuálních efektů se návštěvníci
mohou zaposlouchat také do relaxační
hudby se šuměním moře a dalšími
zvuky z podmořského života.
„Mám velkou radost z prvních reakcí,
které jsou velmi pozitivní a utvrzují
nás v tom, že naše rozhodnutí rozjet
tento jedinečný projekt bylo správné,“ říká Zdeňka Jakšić s tím, že pozitivní reakce na podmořský svět přicházejí od dětí i dospělých. Zajímavá

Rozhovor

Vizualizace CČM (3x)

praxe zavádí zásady udržitelného
rozvoje. Klade zároveň důraz na to,
že cesta k udržitelnému rozvoji je
podmíněna kvalitou veřejné správy,
kterou se na lokální a regionální
úrovni zabývá místní Agenda 21,“ vysvětlil základní myšlenku, kvůli které
radnice projekt podpořila, její starosta Radek Vondra.

na celém projektu je především jeho
„interaktivita“, to, že dokáže člověka
doslova vtáhnout do světa pod mořskou hladinou. „Tento projekt využívá
nejmodernější technologie v několika
úrovních. V centrální části tunelu si
určitě všimnete unikátní podlahové
projekce, která nadchne především
děti. Reaguje totiž na pohyb,“ popisuje ředitelka Jakšić s tím, že CČM
na projektu spolupracuje se „světoznámými jmény“ z oblasti ochrany
přírody. Jde především o přední světový přírodovědný televizní kanál
National Geographic Channel, který
zajistil na celého půl roku trvání projektu projekce zajímavých dokumentů
s podmořskou tematikou z populární
francouzské série Cousteauova dobrodružství v oceánech. Právě jméno
oceánografa, dobrodruha a světoznámého potápěče Jeana-Michela
Cousteaua může být zárukou kvality
a také oním výše zmiňovaným poučením, které celý projekt všem generacím návštěvníků centra nabízí.

vit, ale zároveň vhodně doplní naše
ostatní aktivity. Snažíme se minimalizovat dopad na životní prostředí,
a to nejen při výstavbě nového Centra
Černý Most, ale rovněž při provozu
našeho nákupního centra. Zvolili
jsme ty nejmodernější materiály
a metody a dbáme na to, abychom
snížili spotřebu a maximálně využívali obnovitelné zdroje energie,“ vysvětlila Zdeňka Jakšić.
Právě tento cíl podmořského světa
v Centru Černý Most oslovil i městskou část Praha 14, která se k projektu připojila a stala se jedním
z partnerů CČM. „Praha 14 dbá na
maximální šetrnost při rozvoji městské části vzhledem k životnímu prostředí a kvalitě života obyvatel. Do

PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT
PRO CENTRUM ČERNÝ MOST
CČM také získalo, jako první budova
v Praze, v kategorii „Retail“ prestižní
certiﬁkát BREEAM, který je dokladem, že zvolený přístup odpovídá
celosvětovému trendu ve výstavbě
„zelených budov“.
Centrum ale přes toto ocenění „neusíná na vavřínech“ a pro své návštěvníky připravuje v průběhu celého
roku různé jednorázové i dlouhodobější akce. „V období letních prázdnin
se zaměříme především na naše nejmenší zákazníky. Již tradičně se
u nás konají každé druhé pondělí od
14 hodin takzvané Výtvarné pondělky.
Děti si zde mohou vyzkoušet různé
zábavné techniky anebo si vyrobit
něco na památku. A protože hraní
není nikdy dost, připravili jsme pro
rodiny s dětmi i pravidelná divadelní
představení. Konají se každou druhou středu od 16 hodin u infostánku,“ popsala prázdninové aktivity
CČM ředitelka Jakšić.
Podrobný program je k dispozici přímo
v CČM nebo na internetových stránkách www.centrumcernymost.cz.
(red)

ZODPOVĚDNÉ SOUŽITÍ S PŘÍRODOU
Nejen nejmenší návštěvníci, ale také
mladí lidé nebo rodiče nejmenších
návštěvníků Centra se mohou proměnit v podmořské badatele a zapojit se také do zajímavé soutěže, o které se zájemci dozvědí na webových
stránkách www.centrumcernymost.cz
a facebookovém proﬁlu (http://cscz.facebook.com/centrumcernymost).
A proč se vlastně toto velké obchodní
centrum rozhodlo zrovna pro projekt
spojený s přírodou? „Snažili jsme se
přijít s něčím, co bude zákazníky ba-
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Zpěvačka Debbi

HRANÍ NEBERU JAKO DŘINU
ZPĚVAČKA DEBBI JE VYCHÁZEJÍCÍ
HVĚZDOU ČESKÉ MUZIKY.
TELEVIZNÍ DIVÁCI JI MOHOU ZNÁT
Z ČESKOSLOVENSKÉ SUPERSTAR,
KDE PŘEDVEDLA SVÉ PĚVECKÉ
UMĚNÍ.
Navzdory tomu, že vypadla v semiﬁnálových bojích, to byla podle jejích slov
právě tato soutěž, která jí ukázala, že by
se hudba mohla stát její životní cestou.
Do SuperStar šla přitom kvůli prohrané
sázce, protože nesjela pozadu černou
sjezdovku. Fanoušci z Prahy 14 ji mohli
naživo vidět také na oslavách Dne Země
na Rajské zahradě. Jak bude tato sympatická mladá zpěvačka trávit léto
a proč podpořila svým vystoupením
právě kampaň ke Dni Země, jsme se
zeptali v následujícím rozhovoru...
VĚTŠINA MLADÝCH LIDÍ SE TOUTO
DOBOU TĚŠÍ NA PRÁZDNINY,
JAK BUDETE TRÁVIT LÉTO VY?
Já se letos na léto moc těším. Bude
ve znamení muziky. Celé dva měsíce
budeme pracovat s kapelou na mé
nové desce a o víkendech budeme
většinou hrát na festivalech. Nejbližší
je Benátská noc.
NAJDETE SI CHVÍLI VOLNA, NEBO
BUDE CELÁ SEZONA VE ZNAMENÍ
KONCERTŮ?
Během léta opravdové volno mít nebudu, ale mě hraní i natáčení opravdu baví, takže to jako nějakou tvrdou
dřinu neberu.

JAK RELAXUJETE, KDYŽ MÁTE
CHVÍLI VOLNA? CO VÁS BAVÍ?
Nejraději mám procházky se svým
psem.
V DUBNU JSTE VYSTUPOVALA
NA HAPPENINGU KE DNI ZEMĚ
V PRAZE 14, JAK SE VÁM AKCE LÍBILA?
Bylo to skvělé. Navíc jsme si krásně
zahráli. Jsem vždycky ráda, když
mohu aspoň takto pomoci dobré věci.
NAPADLO VÁS UŽ DŘÍVE,
ŽE BUDOU VAŠE PÍSNIČKY
NA ŠPIČKÁCH HITPARÁD,
NEBO JSTE MĚLA PŮVODNĚ
JINÉ PLÁNY?
Zpívání miluji, ale na profesionální kariéru jsem po pravdě řečeno příliš nemyslela. Plánovala jsem studium veteriny.

KDESI JSEM SE DOČETL,
ŽE JSTE SE DO SUPERSTAR
PŘIHLÁSILA KVŮLI PROHRANÉ
SÁZCE A VLASTNĚ JSTE CHTĚLA
CO NEJDŘÍV VYPADNOUT.
DNES JSTE JEDNA Z MÁLA
ÚSPĚŠNÝCH ZPĚVAČEK, KTERÁ
SI ÚSPĚCH „VYDŘELA“ SAMA.
Je to pravda. Byla to shoda více náhod, ale navíc jsem měla i štěstí na
svůj pracovní tým. Na lidi kolem sebe.
JAK VY OSOBNĚ HODNOTÍTE
SOUTĚŽE TOHOTO TYPU?
MOHOU PODLE VÁS MLADÝM
UMĚLCŮM PROSPĚT, NEBO SPÍŠ
PRODUKUJÍ UMĚLÉ OSOBNOSTI?
Těžko říct. Je to případ od případu.
V každém případě vám soutěže tohoto typu dají nějakou šanci, ale její
dlouhodobé využití není vůbec jednoduché.

Foto: Lukáš Dvořák, Sonymusic (2x)

KDO Z VAŠICH BLÍZKÝCH DAL
IMPULS K TOMU, ABYSTE SE
ZAČALA VĚNOVAT HUDBĚ?
Asi to byl logický vývoj. Odmalička
jsem slyšela doma zpívat moji mamku i moji sestru. Prvotní impuls dal
asi dědeček s mamkou.
NA CO SE MOHOU VAŠI FANOUŠCI
TĚŠIT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Doufám, že se nám do konce léta podaří dokončit nahrávání nového alba
a že někdy na podzim vyjde.
(red)
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Zdravá MČ Praha 14

HŘIŠTĚ JAHODA SE ZMĚNÍ

PODLE PŘÁNÍ OBČANŮ

PRUŽINOVÁ ODRÁŽEDLA,
HOUPAČKY, KOLOTOČ I LAVIČKY
A DOSTATEK ZELENĚ.
TAK BY V BUDOUCNU MĚLO
VYPADAT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JAHODA
VE VYBÍRALOVĚ ULICI NA ČERNÉM
MOSTĚ. VEDENÍ RADNICE
K TOMUTO TÉMATU USPOŘÁDALO
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ, A TAK
SE 13. ČERVNA PŘÍMO NA MÍSTĚ
SETKALY DVĚ DESÍTKY RODIČŮ
SE ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ ČÁSTI.
SCHŮZKA BYLA REALIZOVÁNA
JAKO SOUČÁST PROJEKTU
„MČ PRAHA 14 – ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍ
AGENDY 21“, PODPOŘENÉHO
REVOLVINGOVÝM FONDEM MŽP ČR.
Veřejné projednání revitalizace dětského hřiště Jahoda mělo přinést
konkrétní připomínky a představy
místních o budoucí podobě tohoto
hřiště. „Vybavenost ani celkový stav
hřiště v současnosti nevyhovuje potřebám těch, kterým je určeno,“ řekl zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda. Podle
zpracované Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť je toto hřiště
svým umístěním uprostřed panelové
zástavby jedním ze strategických míst,

které by měly v budoucnu tvořit síť páteřních hřišť. „Proto je pro vedení
městské části názor uživatelů velice
důležitý,“ dodal Kuda a krátce pohovořil o ambicích městské části v rozvoji
hřišť a sportovišť.
Přítomným rodičům pak vedoucí oddělení ochrany přírody, Ing. Markéta
Adámková představila dvě možné
podoby hřiště. První varianta zohledňovala věkovou skupinu 3–6 let, druhá
možnost zahrnovala také děti starší,
a to až do 12 let. „Chtěli jsme navrhnout hřiště moderní, zapamatovatelné
a přitom bezpečné,“ řekla Adámková
s tím, že inspiraci tvůrci hledali například i u svých dětí. Adámková upozornila také na to, že vizualizace zatím
pouze ukazuje, jak hřiště v budoucnu
může vypadat. „Technický popis zůstane stejný, podle výběrového řízení na
dodavatele herního vybavení může dojít
k dílčím změnám,“ vysvětlila.
Po představení návrhů následovala
krátká přestávka, ve které si přítomní
účastníci debaty mohli obě varianty
hřiště na nákresech detailně prohlédnout. Lidé pak dostali prostor k volbě,
barevným samolepicím štítkem mohli
dát hlas jedné z představených vari-

ant. Přítomní dali všechny své hlasy
návrhu pro děti ve věku od 3 do 12 let.
S vyhlášením výsledků se rozproudila
živá diskuse, která přinesla mnoho
zajímavých postřehů. Velice užitečná
se v tomto okamžiku ukázala přítomnost facilitátora Ladislava Marka, který debatu korigoval. Diskutující tak
neuhýbali od tématu a debata zůstávala ve věcné rovině. Ke slovu se dostali všichni přítomní a mohli vyjádřit
svůj názor. Maminky například navrhovaly vybudovat pítka nebo „mlhoviště“, která by v horkých dnech posloužila k osvěžení návštěvníků, dalším
námětem bylo i vybudování sociálního
zázemí a úprava stávající zeleně, která v některých místech hřiště již nevy-

hovuje a potřebovala by upravit nebo
omladit. Velkým tématem byla i pískoviště a možnosti využití různých povrchů dopadových ploch. „Všechny
náměty jsme zaznamenali a budeme
je podle možností zohledňovat při revitalizaci,“ přislíbil na závěr Kuda
a poděkoval všem přítomným za účast.
(red)

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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Obuvník Aleš Ryvora:

POLOVINA LIDÍ SE K NÁM VRACÍ
PŘED ROKEM A PŮL SE PŘÍMO
NA OCHOZU STANICE METRA
ČERNÝ MOST OTEVŘELA
PROVOZOVNA, KTERÁ NABÍZÍ
OPRAVY OBUVI, VÝROBU KLÍČŮ
A DALŠÍ SLUŽBY, ALE TAKÉ
NEJRŮZNĚJŠÍ SOUVISEJÍCÍ
SORTIMENT. PŘESTOŽE JDE
O POMĚRNĚ MALOU PROVOZOVNU,
LIDÉ SI SEM ZVYKLI CHODIT
ZA KVALITNÍMI SLUŽBAMI
A VSTŘÍCNÝM PŘÍSTUPEM.
MY ALE DNES PŘEDSTAVUJEME
TUTO PROVOZOVNU Z PONĚKUD
JINÉHO DŮVODU. PATŘÍ TOTIŽ
MEZI PARTNERY MĚSTSKÉ ČÁSTI
V RÁMCI PROJEKTU ZAVÁDĚNÍ
MÍSTNÍ AGENDY 21.

vit sami. Následná oprava je pro nás
náročnější. Práce je vcelku náročná,
protože je velmi rozmanitá. Od šití,
výměny zipů přes lepení, broušení
a přestavby nových spodků.
KDO JSOU VAŠI NEJČASTĚJŠÍ
ZÁKAZNÍCI, MÁTE SVÉ STÁLÉ
„ŠTAMGASTY“?
Ano, máme. Hodně zákazníků je stálých, asi tak polovina. Nosí nám vše,
co potřebují opravit – boty, tašky, ale
i například vodítka pro psy. Nejčastějšími zákazníky jsou ženy středního
věku, důchodci a také matky s dětmi.

JAKÉ BOTY SE VÁM OPRAVUJÍ
NEJLÉPE? A JAK JE VLASTNĚ
TAHLE PRÁCE NÁROČNÁ?
Nejlépe se nám opravuje klasická
kvalitní obuv. Všechny klasické opravy, ale i atypické nejsou problém. Od
patníků, podrážek, stélek až po zužování kozaček. Problém bývá s atypickou, zejména módní obuví, která je
vyrobena novou neověřenou technologií, většinou nefunkční. Obuv se pak
těžko opravuje. Také je problém se
zákazníky, kteří se snaží ušetřit
a obuv se pokoušejí neodborně opra-
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A VYPLÁCÍ SE?
Akce se vyplácí, ale v delším časovém horizontu. Lidé jsou spokojení,
a proto se k nám vrací.
MĚLI JSTE NĚKDY
NĚJAKOU KURIÓZNÍ ZAKÁZKU?
Ano, bylo jich samozřejmě víc. Například zákazník chtěl na počkání přilepit odlepenou podrážku k botě, kterou ale neměl. Nebo zákazník chtěl
podrazit sádru na noze. Také jsme
vyráběli kožený obojek pro ženu na
krk se stříbrnou jmenovkou a sponou.

ŽIVÍTE SE ŘEMESLEM, KTERÉ
MÁ TRADICI, ALE DÁ SE DNES
MLUVIT JEŠTĚ O ŠEVCOVINĚ?
Asi spíše ne, ševcovina v pravém
smyslu to už dávno není. Je to spíše
oprava a úprava obuvi. Švec dříve vyráběl a opravoval obuv, zatímco dnes už
se obuv vyrábí převážně průmyslově.
JAK SE DNES LIDÉ
STARAJÍ O SVOU OBUV?
Jsou dvě skupiny lidí. První skupina
se o svoji obuv stará celkem dobře.
Boty jsou jim pohodlné, a protože je
mají rádi, nechávají si je včas podrazit, opravit, ošetřit, nakrémovat. Ta
druhá skupina většinou nikdy obuvníka nenavštívila. Nevědí, co všechno
lze na obuvi, taškách, batozích a jiném opravit. Rozbité věci pak zbytečně vyhazují.

VŠIMLA JSEM SI, ŽE SE SNAŽÍTE
DĚLAT PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY
RŮZNÉ AKCE, TY VYMÝŠLÍTE SÁM,
NEBO JDE O TÝMOVOU PRÁCI?
Zkoušíme různé akce a slevy pro oživení tržeb a nalákání lidí. Máme
věrnostní karty pro zákazníky, akce
formou voucherů a slevy v tisku. Snažíme se našim zákazníkům nabídnout
lepší cenu za věrnost. Na vymýšlení
akcí se podílí celý kolektiv.

JAK DLOUHO PODNIKÁTE V PRAZE 14
A JAK SE VÁM U NÁS PODNIKÁ?
Jeden a půl roku. Lidé si na nás
zvykli a jsou spokojení. Podniká se
nám celkem dobře, zatím jsme nemuseli řešit žádný závažnější problém.

KROMĚ OPRAV OBUVI NABÍZÍTE
I DALŠÍ SLUŽBY, O JAKOU
Z NICH JE MEZI ZÁKAZNÍKY
NEJVĚTŠÍ ZÁJEM?
Zhruba polovina oprav se týká brašnářských prací – kabelky, batohy,
tašky. Nejčastěji se na nich opravují
zipy, uši, různá zapínání, šití, podložení apod. Velký zájem je i o výrobu
klíčů. Také prodáváme doplňkový
sortiment (krémy, impregnace, vložky do bot atd.). Nabízíme například
prodej obuvi, opasků a peněženek.
A dále zajistíme opravy a úpravy oděvů, čištění oděvů, opravy deštníků,
rytectví, čištění peří a výrobu péřových dek.

CO BYSTE JAKO
PODNIKATEL UVÍTAL?
Asi jako každý podnikatel nižší daně
a odvody. Protože to vše se odráží
v ceně a zákazník se rozmýšlí, jestli
se oprava ještě vyplatí, nebo je lepší
koupit věc novou. Ale to není jen
v mé profesi, ale všude kolem mě
mají stejný problém. Lepší propagaci
ﬁrem a živnostníků v lokalitě.
BLÍŽÍ SE PRÁZDNINY,
NELZE SE NEZEPTAT – MÁTE
NAPLÁNOVANOU DOVOLENOU?
Ano. Já i kolega se chystáme na dovolenou. Na chod provozovny to nebude mít vliv. Otevřeno bude po celé
prázdniny.
(red)

Zdravá MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST POKRAČUJE
V PROJEKTU NA ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21
pro výběr témat pro akce se zapojením veřejnosti v příštím roce.

Na Fóru MČ řešili zástupci radnice s občany nejvýznamnější problémy
v různých oblastech života v Praze 14.

I V LETOŠNÍM PRÁZDNINOVÉM
ROZŠÍŘENÉM VYDÁNÍ NAŠEHO
ČASOPISU VĚNUJEME PROSTOR
INFORAMCÍM O TOM, JAK RADNICE
POKRAČUJE V PROJEKTU „ZDRAVÁ
MČ PRAHA 14 – ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍ
AGENDY 21“.
Vzhledem k tomu, že projekt běží už
druhým rokem, získáváme víc a víc
zkušeností z akcí se zapojením veřejnosti. Setkávání s vámi připravujeme
v souladu se Systémem pro komunikaci a zapojování veřejnosti, který byl
v loňském roce vytvářen a letos se
snažíme jej uvádět v praxi.
Přestože zapojování vás občanů do
rozvoje městské části je proces složitější, než kdybychom rozhodovali o vás
bez vás, začíná tato forma spolupráce
nést své ovoce, což je vidět na vašem
zájmu o veřejná projednání a ostatní

akce, které pro vás v rámci projektu
Zdravá MČ Praha 14 realizujeme. Příkladem bylo třeba lednové projednání
revitalizace parku v Pilské ulici či únorové setkání se zástupci neziskových
organizací.
Několik desítek z vás se v květnu
zúčastnilo již tradičního Fóra Zdravé
městské části a velkým přínosem byla
pro zástupce radnice diskuse s našimi
teenagery na prvním Dětském fóru.
Z obou těchto debat nad problémy
naší městské části vzešlo mnoho nápadů a podnětů k dalšímu rozvoji Prahy 14. Tyto jsme nechali formou veřejných anket ověřit širokou veřejností
a v této době probíhá zpracovávání výsledků hlasování k 10 NEJ problémům
Prahy 14. Výstupy sčítání budou předloženy vedení městské části, zapracovány do Komunitního plánu Zdravé
městské části a poslouží jako podklad

O veřejné projednání budoucnosti parku v Pilské měli místní obyvatelé velký zájem.

PO PRÁZDNINÁCH SE SEJDEME
NAPŘÍKLAD U HŘIŠTĚ SPLAVNÁ
Letos nás čekají ještě dvě veřejná projednání. Již nyní připravujeme projednání revitalizace dětského hřiště Splavná, které se uskuteční dne 12. 9. 2012
od 16.00 hodin v prostoru restaurace
Minigolf na Hutích ve Splavné ulici.
Toto hřiště je jedním z těch, která budou v budoucnu tvořit páteřní síť dětských hřišť, a my budeme velice rádi,
přijde-li na toto projednání říct svůj názor co nejvíce obyvatel Kyjí a Hutí.
Také chceme pokračovat ve spolupráci
s našimi dětmi a mládeží, proto bude
pro naše mladé obyvatele na podzim
uspořádána diskuse u kulatých stolů
nad některým z problémů, které naši
teenageři deﬁnovali na již zmiňovaném Dětském fóru. V aktivitách s dětmi a mládeží jsme rozhodnuti pokračovat a v příštím školním roce zřídit
v Praze 14 žákovské zastupitelstvo.
Na září, přesněji na 19.–21. 9. 2012,
chystáme poslední kampaň v tomto
roce – Dny zdraví, během nichž budete
mít, mimo jiné, opět možnost podstoupit některá preventivní vyšetření.
Přesný program kampaně bude po
prázdninách zveřejněn na stránkách
Čtrnáctky, na webu Prahy 14 a na pozvánkových letácích.
Pro tuto chvíli vám všem přejeme pohodové prožití prázdnin a těšíme se na
viděnou na dalších akcích Zdravé MČ
Praha 14.
(red)

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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SENIOŘI BOJOVALI O MEDAILE

SPORTEM I ZNALOSTMI

V závěru sportovních her měli senioři i pořadatelé „olympiády“ možnost vyzkoušet si minigolf pod dohledem zkušeného instruktora.

PŘÍJEMNÉ DOPOLEDNE PLNÉ
SPORTU A ZÁBAVY PŘIPRAVIL
OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE V PRAZE 14
A ZDEJŠÍ KLUB SENIORŮ PRO
NAŠE STARŠÍ SPOLUOBČANY
NA ZAČÁTKU ČERVNA. AKCE
SE KONALA V AREÁLU KLUBOVÉ
RESTAURACE U KAMILA VE
SPLAVNÉ ULICI NA HUTÍCH.
Sportovní hry, nad nimiž převzala záštitu zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vítězové jednotlivých disciplín
dostali medaile, diplomy a květiny.
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Lucie Svobodová, navštívilo celkem
pětačtyřicet soutěžících. Ti obešli během dopoledne celkem šest stanovišť, kde plnili různé úkoly.
Jednalo se například o kop míčem na
malou branku, hod „tenisákem“ na
dřevěné hranoly, hod kruhem na cíl,
šipky nebo třeba nošení knihy na
hlavě, kde se projevil především
smysl pro rovnováhu. Soutěžící ale
bojovali o medaile i svými vědomostmi, které prověřil pečlivě připravený
test. Právě v této disciplíně byly na-

konec výsledky velmi vyrovnané,
a tak musela šestice nejúspěšnějších
zasednout k porovnání vědomostí
opakovaně, aby bylo možné určit pořadí prvních tří výherců.
Po celé dopoledne senioři živě diskutovali, bavili se sportem i plánováním
dalších klubových akcí.
Za asistence jednoho z předních
českých hráčů minigolfu si zde mohli
navíc všichni přítomní zdarma vyzkoušet jednotlivé dráhy.
(red)

Ve vědomostní soutěži se kvůli shodnému počtu bodů o vítězi rozhodovalo v „rozstřelu“.

Senior park

HUMORESKA NAPŘÍČ
KRAJEM AŽ DO STOLETÍ PÁRY

Mezi nejobdivovanější lokomotivy patřil „Kafemlejnek“, pamětníkům známý z trati
„Posázavského Paciﬁku“.

O TOM, ŽE JSOU SENIOŘI Z KLUBU
V KYJÍCH VELMI AKTIVNÍ,
JIŽ ČTENÁŘI ČTRNÁCTKY DOBŘE
VĚDÍ Z MINULÝCH VYDÁNÍ.
NA ZAČÁTKU ČERVNA JSME MĚLI
MOŽNOST S NIMI VYRAZIT
NA OPRAVDU UNIKÁTNÍ VÝLET,
KTERÝ SE OD ZAČÁTKU DO KONCE
TOČIL KOLEM ŽELEZNICE.
Díky iniciativě zástupkyně starosty Prahy 14 Lucie Svobodové měli senioři
skutečně jedinečnou možnost vyrazit
vlastním vláčkem na předem naplánovaný výlet. I vybraný cíl cesty byl příznačný. Železniční muzeum v Lužné
u Rakovníka, které nabízí pod širým ne-

Cesta do Lužné byla sice dlouhá, ale
zkušení kluboví výletníci dobře věděli, jak to chodí, a tak se po cestě povídalo, hrály se karty a přes časté prostoje, kdy speciální souprava čekala
na průjezd běžných linkových vlaků,
uběhla cesta poměrně rychle. Přímo
v Lužné se pak celá, více než stohlavá skupina výletníků vydala do legendární restaurace Lebeda.
Na své si v muzeu přišli opravdu
všichni. Prohlídka začala v někdejších drážních budovách, kde byla vidět všelijaká železniční zařízení, od
výhybek přes staré telegrafy až po
návěsti z doby Rakousko-Uherska.
Následovaly modely nejslavnějších
parních lokomotiv z dílen ČKD, které

bem dnes už skutečně nevídané skvosty z historie kolejové dopravy u nás.
Nápad zařídit pro seniory z Prahy 14
speciální vlak se zrodil už vloni, kdy
se díky spolupráci zdejší radnice
a Českých drah vypravil klub seniorů
na královský hrad Křivoklát. „Chtěli
jsme pro naše seniory vymyslet něco
zajímavého. Akci, která by spojila
příjemné zážitky ze společného výletu, utužila kolektiv a přinesla i poznání něčeho nového. Díky vstřícnému přístupu drah se nám to podařilo
a jsem ráda, že si to po roce můžeme
zase zopakovat,“ vysvětlila místostarostka Svobodová, která se do Lužné
vydala spolu se seniory.

Model lokomotivy Papoušek obdivovali všichni návštěvníci vnitřních expozic.

následně mohli návštěvníci vidět
i v jejich majestátní skutečnosti.
Všichni také s údivem sledovali, jak
malé i velké manipulační lokomotivy
posouvaly za pomoci točny jednotlivé
obří exponáty přímo po muzeu. Protože to byla návštěva zajímavá, nicméně i poměrně náročná, strávila
většina výletníků chvíle před odjezdem opět „u Lebedy“ u šálku horké
kávy či zmrzlinového poháru. Přestože pak únava u mnohých na zpáteční cestě propukla naplno a bylo vidět podřimující dospělé i děti, na zastávce v Kyjích vystupovali všichni čilí
a rozhodně i spokojení.
(red)
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KDYŽ OBĚTAVÁ PRÁCE
POMÁHÁ POTŘEBNÝM
Broschová s tím, že většina lidí si
kvalitu obědů pochvaluje.
Za pravdu jí v tomto ohledu dává například i paní Eva Topolová, kterou
jsme společně s vedoucí pečovatelské služby navštívili právě proto, že
jsme se chtěli přesvědčit, jak službu
samotnou vnímají běžní uživatelé.

Pečovatelky Českého červeného kříže vyrážejí do terénu vždy s batůžkem.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MÁ V PRAZE 14 DLOUHOLETOU
TRADICI. PŘESTOŽE NEPOMÁHÁ
STRIKTNĚ POUZE SENIORŮM,
TVOŘÍ SKUPINA SENIORŮ, KTEŘÍ
MAJÍ Z DŮVODU VYSOKÉHO VĚKU
ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE A SNÍŽENOU
POHYBLIVOST, NEJPOČETNĚJŠÍ
SKUPINU UŽIVATELŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 PŮSOBÍ HNED DVĚ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.
Z hlediska počtu lidí, kteří využívají
tyto služby, je významnější ta, kterou
provozuje středisko oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 9.
Menší část lidí pak využívá podobných služeb z nabídky Centra křesťanské pomoci v Horních Počernicích. Na to, jak taková služba funguje, co lidem nabízí a jak tuto nabídku
posuzují samotní klienti, se zaměříme v následujících řádcích.
Pečovatelé svým klientům poskytují
služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, který tuto nabídku deﬁnuje jako
terénní službu, což v praxi znamená,
že pracovníci navštěvují své klienty
přímo v domácnosti. Služba je placená na základě smlouvy podle prove-
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dených úkonů a většina klientů ji
hradí z příspěvku na péči.
POMOC S NÁKUPY I HYGIENOU
Lidem, kteří mají zdravotní či pohybové obtíže, pomáhají pracovníci zařídit nákupy, osobní hygienu nebo zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu.
Dováží hotové obědy, pečovatelka pomůže při ohřátí a podání stravy, zajišťuje pochůzky, běžný úklid, praní
a žehlení prádla, doprovod k lékaři,
na úřady, dovoz na koupání, nákup…
Většina uživatelů tyto služby využívá
po celý týden, někteří jen několik dnů
v týdnu, protože v ostatní dny jim
s potřebnými záležitostmi pomohou
příbuzní nebo přátelé, vysvětluje vedoucí pečovatelské služby Českého
červeného kříže oblastního spolku
ČČK Praha 9 Ludmila Broschová, která sama koordinuje práci třinácti pracovníků v terénu na Praze 14.
Jen v loňském roce tato organizace
pomáhala téměř 250 klientům, přes
150 z nich pak činí měsíční průměr.
Každá z pečovatelek služby přitom
denně „obslouží“ asi 5–8 uživatelů.
Pravidelně se pak za den rozveze jen
v Praze 14 třemi posádkami vozidel
na 120 obědů. „Obědy pro nás připravuje smluvní vývařovna v Praze 9 –
Čakovicích, kde také rozvážíme. Klienti mají výběr z 5. jídel,“ přiblížila

PORADILY SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
„Je to už skoro patnáct let, co mi paní
na sociálce doporučila, abych se obrátila na pečovatelskou službu, a dodnes
jsem za to vděčná. Původně mi ani nešlo o dovážku obědů, protože vařím
ráda, ale později se mi zhoršovaly
zdravotní problémy a měla jsem už
problém se třeba jen ohnout k troubě.
Tak už využívám takřka kompletní nabídku,“ říká sympatická paní, když vypíná televizor, kde právě běží přenos
z fotbalového mistrovství Evropy. „To
víte, sport, to je moje, léta jsem hrála
závodně stolní tenis, tak teď, když už
sotva chodím, na sport koukám alespoň v televizi. To je taková moje hlavní
zábava,“ popisuje a postupně se vracíme k tématu pečovatelské služby.
Vynachválit si nemůže především pečovatelku Terezku, která k ní pravidelně dochází, nosí jí nákupy, zajistí pochůzku k lékaři, do lékárny, pomáhá
s úklidem a hlavně si spolu mohou
příjemně popovídat. „Když Terezka nemůže z důvodu dovolené nebo nemoci,
dorazí někdo jiný, vždy jsou ale v pohodě a moc příjemní. Vždy ochotně pomohou. Dvakrát mě dokonce pečovatelská služba zachránila, když jsem
upadla a nemohla vstát. Oba vnuci byli
mimo Prahu, tak jsem se obrátila na
pečovatelskou službu a ochotně mi

Představujeme
koupelna. „Praní prádla je další ze
služeb, které jsou poměrně hojně využívané,“ vysvětluje Broschová, když
ukazuje tašky vybavené jmenovkami
jednotlivých klientů. Samozřejmostí je
komplexní servis, tedy včetně usušení
a vyžehlení, případně mandlování
prádla.

Vedoucí pečovatelské služby Ludmila Broschová se věnuje administrativě,
ale také terénní práci.

pomohli,“ pokračuje paní Topolová
a ještě před rozloučením dává k dobru
i jednu veselou historku.
„Když ke mně poprvé přišel s obědem nový pán, vzájemně jsme se
představovali. On povídá: Já jsem Topol. Já užasla a povídám, že já jsem
Topolová. Společně jsme se tomu zasmáli a od té doby se známe. To je
další moc hodný člověk, který mi
mnohokrát pomohl i nad rámec své
běžné pracovní náplně,“ dodává paní
Topolová, babička dvou dnes již dospělých vnuků.
Z TERÉNU NA RYCHLÝ OBĚD
Loučíme se s paní Topolovou, děkujeme za rozhovor a vyrážíme na exkurzi
do sídla pečovatelské služby, abychom se na její chod podívali i z druhé
strany. Je kolem poledního a do prostor v přízemí paneláku v ulici Kapitána Stránského na sídlišti Černý
Most II se scházejí posádky rozvážející
obědy a pečovatelky z terénu na rychlý oběd a hlavně zapsání úkonů, které
provedly v terénu, než se zase s ba-

tůžky na zádech „rozprchnou“ za svými klienty do terénu. „Není to lehká
práce, ale člověk má dobrý pocit, že
nemyslí jen na sebe, že pomáhá někomu, kdo to doopravdy potřebuje. Je
to prostě práce, která má smysl,“ říká
pečovatelka Vendulka. Posádky zatím
zapisují počet odebraných obědů
v daný den, připravují a kontrolují stavy na den další, zpracovávají jídelníčky
na další týden. Uklidí prostor vozidla,
přijímají pokyny vedoucí a mnohdy
ještě zajíždí na velký nákup pro některého z klientů. Hned na první pohled
je patrné, že skromné zázemí pečovatelské služby není žádná kancelář,
kde by denně vysedávalo u stolů několik lidí. Je zde kuchyňka, kde se odbude rychlý oběd, a současně je to
pracovna posádek. Další místnost,
kde se mohou pečovatelky převléci
a zpracovávají nutnou administrativu.
Upravená vstupní přijímací místnost
pro klienty a jejich rodinné příslušníky
je pak v samotném centru prostoru
pečovatelské služby. Hned vedle je
také prádelna a speciálně vybavená

KOUPELE PRO VOZÍČKÁŘE
Pravidelně je využívána i výše zmíněná koupelna, kde na první pohled zaujme speciální zvedák, který umožňuje přemístění méně pohyblivých klientů do vany. „Tuto možnost využívají
především vozíčkáři, ale také lidé,
kteří doma nemají podmínky k tomu,
aby se mohli sami vykoupat v domácím prostředí,“ popisuje Ludmila Broschová při prohlídce koupelny. Vzápětí
už po telefonu organizuje přepravu
jednoho z klientů na lékařské vyšetření. Seniorská doprava je další službou,
kterou si mohou senioři i ostatní lidé
s pohybovými problémy na Praze 14
objednat prostřednictvím Českého
červeného kříže. To je ostatně důvod,
proč má tato organizace i pravidelnou
podporu ze strany Úřadu městské
části Praha 14.
KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Sociální služba je určena seniorům,
osobám se zdravotním a tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které jsou závislé na pomoci
jiné fyzické osoby a jsou starší 18 let.
Principy poskytování:
V naší službě respektujeme princip:
• individuálního přístupu,
• ochrany důstojnosti, soukromí
a dalších lidských práv a svobod,
• kvalitního a profesionálního přístupu,
• možnosti volby a vlastní odpovědnosti uživatele.
(red)
KONTAKTY:
Pokud máte možnost internetu,
můžete si podrobnější informace
najít na: www.cckp9.cz
Odkaz „služby“ pečovatelská služba.
Adresa sídla služby:
Kpt. Stránského 996/2,
198 00 Praha 9 – Černý Most II
tel.: 281 911 719 – zázn.,
mob. tel.: 777 680 977, 8.00–16.00
v pracovní dny, e-mail:
pecovatelskasluzba@cckp9.cz
Senior doprava: tel.: 777 704 248,
8.00–15.00 v prac. dny
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KULTURA
Soutěž
Vážení čtenáři časopisu Čtrnáctka, milí sousedé,

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ
AKCE RADNICE

Foto: archiv KD Kyje

ČERVENEC
Malování na chodníku
Pro děti, které ještě neodjely na
prázdniny, pořádáme již tradiční
malování na chodníku. Malovat budeme ve středu 11. července od
9 do 12 hodin před základní školou
Bří. Venclíků – stanice metra Rajská
zahrada. Pro všechny účastníky jsou
připraveny barevné křídy a odměny.

od dubna 2012 má Kulturní dům Kyje nového ředitele. Možná jste tuto skutečnost ani nezaregistrovali, ale to je vlastně dobře, protože to dokazuje, že
tato organizační změna proběhla bez větších komplikací.
V současné chvíli pilně pracujeme, protože pro vás od září chystáme několik
novinek. V prvé řadě dojde k malé úpravě předsálí Kulturního domu Kyje –
vznikne zde prostor pro pokladnu a recepci. Chystáme též nový graﬁcký vizuál, aby vás naše propagační materiály lépe zaujaly. Určitou změnu zaznamená
i programová koncepce kulturního domu, ale o tom vás budeme informovat
později. V každém případě vás mohu ujistit, že veškeré inovace jsou vedeny
s jedinou snahou – a sice posunout věci směrem k lepšímu.
Přijměte prosím tímto též mou omluvu za to, že o prázdninách bude zavřeno. Je to právě z důvodu rekonstrukce foyer kulturního domu.
Ale abyste nám to neměli za zlé, připravili jsme pro vás malou prázdninovou
soutěž. Pět z vás, kteří správně odpoví na naše soutěžní otázky, od nás získá
USB ﬂash disk 2,0 GB a dvě volné vstupenky na vybraný program v KD Kyje.
1) Z jakého století pochází kostel sv. Bartoloměje v Kyjích?
2) Kolik zastávek má naučná stezka Prahy 14?
3) Jaký byl původní název Starého Hloubětína: Hloupětín, Glupotin, nebo
Hlubětín?
Své odpovědi zasílejte na e-mail: info@kvizpraha14.cz do 30. 8. 2012.
Losovat budeme pět výherců.
Přejeme vám uvolněné léto a těšíme se na setkání s vámi v nové sezoně!
Za celý tým Kulturního domu Kyje
David Kašpar, ředitel

ZÁŘÍ
Turnaj v nohejbalu
V sobotu 1. září od 9.00 hodin se
uskuteční turnaj amatérských hráčů v nohejbalu O pohár starosty na
hřišti ZŠ Bří Venclíků na Černém
Mostě. Registrace hráčů (trojic) na
místě od 8.30 do 8.50 hodin. Startovné 150 Kč za družstvo.
Tenisový turnaj
V sobotu 8. září od 8.00 hodin
pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenise O pohár
starosty. Turnaj ve čtyřhře se uskuteční na kurtech TJ Slavoj Hloubětín,
Hloubětínská ulice. Prezence hráčů
na místě 7.30–7.50 hodin. Startovné 50 Kč.
Turnaj v malé kopané
Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 15. září turnaj v malé kopané
amatérských hráčů O pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti
TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici
v Kyjích. Registrace pětičlenných
družstev (4+1) od 15 let je na místě
od 8.30 do 8.50 hodin. Začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 200 Kč
za družstvo.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Výtvarnou soutěž pro děti z Prahy 14
připravila letos již po osmnácté radnice pro všechny malé i větší výtvarníky
z městské části. Soutěž nazvaná „Já
a můj obvod“ měla ale letos poněkud
netradiční téma. Děti dostaly v rámci
soutěže za úkol výtvarně zpracovat
téma Česká lidová písnička. Přestože
si mnozí možná nedovedou představit,
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Foto: archiv MČ Praha 14

ŠKOLÁCI Z PRAHY 14 MALOVALI PÍSNIČKY
jak se s takovým „šalamounským zadáním“ vypořádat, školáci z Prahy 14
to zvládli na výbornou. Stejně jako
v minulosti byly pak práce malých výtvarníků vystaveny v Galerii 14 na Černém Mostě. Nejlepší malíři byli ve
třech věkových kategoriích oceněni.
Na snímku je obrázek Holka modrooká osmileté Marie Hlaváčkové. (red)

Život u nás

MLADÍ ROMOVÉ PŘEDVEDLI
TRADIČNÍ I MODERNÍ UMĚNÍ

JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST
NAHLÉDNOUT „ZEVNITŘ“
DO SVĚTA ROMSKÉ KULTURY
A UMĚNÍ MĚLI NÁVŠTĚVNÍCI
ZÁVĚREČNÉHO VYSTOUPENÍ
DĚTSKÝCH SKUPIN K PROJEKTU
ROMSKÝ MENTOR, KTERÉ
SE KONALO V POLOVINĚ ČERVNA
V KULTURNÍM DOMĚ KYJE.
AKCE POŘÁDANÁ ZA PODPORY
MČ PRAHA 14 PŘILÁKALA DO KYJÍ
ROMSKÉ SOUBORY Z RŮZNÝCH
KOUTŮ REPUBLIKY A BYLO
SE NA CO DÍVAT.

Skupiny se pod vedením romských
umělců a pedagogů v průběhu školního
roku věnovaly různým druhům uměleckých činností. V sále kulturního
domu byly k vidění obrazy nebo i ručně
vyrobený obrázkový časopis, další děti
předvedly tanec, zpěv, divadlo nebo
módní přehlídku, na které se na pódiu
předvedly ve vlastnoručně ušitých šatech, které v rámci projektu vznikaly od
papírového střihu až po ﬁnální podobu.
Do projektu se ve školním roce
2011/2012 zapojilo celkem devět subjektů (školy, neziskové organizace
a charita), které spolupracovaly s deseti romskými umělci a profesionály.
Jak spolupráce probíhala? Na půdě
každé školy či organizace se v rámci
volnočasových aktivit konala série

Hned v úvodu se na promítacím plátnu
mohli všichni společně podívat na průběh tohoto zajímavého projektu, který
realizuje občanské sdružení ROMEA.

šestnácti pravidelných, obsahově propojených setkání romského mentora
se skupinou dětí. Charakter a náplň
aktivit se odvíjí od profesního a uměleckého zaměření každého z mentorů.
Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit,
pozitivního vzoru mentora – umělce
i podpora vzniku smíšených dětských
skupin. Projektu se ze známých romských osobností a umělců účastní například akademická malířka Laďa Gažiová, módní návrhář Pavel Berky, zpěvačka Pavlína Matiová či moderátor
televizního pořadu Ostravského studia
ČT Martin Grinvalský a další.
Projekt do České republiky přinesla
Open Society Foundations v rámci
Programu umění a kultury Budapešti
a je úspěšně realizován též v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku.
(red)

HLOUBĚTÍNSKÉ GYNCENTRUM POMÁHÁ UŽ 20 LET

V příjemné uvolněné atmosféře zazněla hudba v podání houslisty Jaroslava
Svěceného, písničky Mirka Palečka
a představili se i další umělci. V zahra-

dě zámečku se rožnilo a podávalo různé občerstvení. Na oslavu dorazila celá
řada politiků včetně předsedy Senátu

Foto: archiv GynCentra

ROVNÁ DVĚ DESETILETÍ FUNGOVÁNÍ
OSLAVILO V POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ
DEN GYNCENTRUM, KTERÉ SÍDLÍ
V ZÁMEČKU V HLOUBĚTÍNĚ. TAKOVÉ
VÝROČÍ JE SAMOZŘEJMĚ DŮVODEM
K POŘÁDNÉ OSLAVĚ.
TA HLOUBĚTÍNSKÁ SE KONALA
NA ZÁMEČKU 31. 5. A PŘES FAKT,
ŽE GYNCENTRUM JE ŠPIČKOVÝM
ODBORNÝM PRACOVIŠTĚM,
BYLA SPÍŠE NEFORMÁLNÍ.

Primář GynCentra MUDr. Petr Pícha (vlevo)
a starosta Radek Vondra.

Milana Štěcha a nechyběl ani starosta
MČ Praha 14 Radek Vondra.
Kulaté jubileum bylo vedle oslavy samotné též příležitostí ke zhodnocení
uplynulých dvou dekád, v nichž toto
GynCentrum pečovalo o více než 350 tisíc pacientek. Za 20 let činnosti tu operovali téměř 36 000 lidí.
Od června roku 2005 je u vstupní brány GynCentra v provozu i první český
babybox, za sedm let fungování pomohl zachránit již 17 dětí. Právě na
provoz Babyboxu nedávno přispěla
částkou 10 000 Kč i MČ Praha 14.
(red)

43

NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
MC PASTELKA
Sadská ul. 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, pro jejich rodiče a zároveň provozuje celodenní školku (pro děti 2,5–6 let).
ŠKOLKA PASTELKA – PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ: 6.–31. 8. 2012 (8–16 hod.)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: Týdenní veselé a hravé dny pro předškoláky
s vybraným tématem: 13.–17. 8. (Indiánské léto), 27.–31. 8. (Dinosauří
svět)
ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ
ROK 2012/2013: Montessori dílnička
(děti 1,5–3 roky + rodič), Montessori
pracovna (děti 3–6 let), Angličtina
s prvky Montessori I. (děti 3–4 roky),
Angličtina s prvky Montessori II. (děti
4–6 let), Angličtina pro batolata (děti
1–3 roky + rodič), Dramaťáček (děti
3–5 let), Pohybové hry (děti 3–6 let),
Baby masáže (dítě 2–24 měsíců + rodič), Znakování (dítě 8–24 měsíců +
rodič), Tanečky (děti 3–5 let)
ŠKOLKA PASTELKA – školní rok
2012/2013 od 3. 9. 2012 (pro děti od
2,5 let). Uplatňujeme zásady Montessori výchovné metody, denní pravidelný program včetně angličtiny, dramatické, výtvarné a hudební výchovy.

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
Prázdninový provoz: 29. 6. – 4. 9. 2012
budou probíhat pouze středeční herny
9–12 hod. Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně s kuličkovým bazénkem, neokoukanými hračkami i zázemím pro miminka. Vstup
bez přihlášení. Těšíme se na vás!
21.–28. 7. pořádáme Ozdravný pobyt
pro rodiny s dětmi v Krkonoších –
Velká Úpa – poslední volná místa,
přihlášení nutné.
Jednorázové akce: Na konec srpna
plánujeme výlety. Informace o konkrétním programu na tyto dny naleznete na internetových stránkách MC
Klubíčko v průběhu prázdnin.
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Zápis do programů: V průběhu
prázdnin se můžete e-mailem hlásit
do programu školička Šikulka na
nový školní rok.
Nový školní rok: Obvyklý pravidelný
program MC začíná 5. 9. 2012.
Herny budou opět probíhat 3x týdně
(pondělí, středa a pátek dopoledne).
V době středečních heren budou zařazeny Stimulační programy s ptákem Zlobivákem, semináře pro rodiče Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme, Zpíváníčko, programy za
měřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Páteční programy budou zaměřeny na výtvarnou činnost, rozvoj
pohybových aktivit a stimulaci řeči.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Černý Most
tel.: 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
Od září 2012 bude opět v provozu
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA,
začínáme 10. 9., po–pá 8–12 hodin.
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 140–200 Kč.
Jednorázový vstup bez objednání 240 Kč.
Máme ještě několik volných míst do
školičky, hlásit se můžete v průběhu
prázdnin.
Zápis do našich odpoledních kroužků
proběhne v týdnu 3.–6. září vždy
16–17 hod. Kroužky začínají 17. 9.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY od září,
opět úterní RELAXAČNÍ CVIČENÍ
a čtvrteční SPONTÁNNÍ TANEC. Více
informací najdete na našich webových
stránkách. Naše poděkování patří fotografce Heleně Fechtnerové za krásné
fotky z našeho představení v KD KYJE.

ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz
Letní školička Čtrnáctka
9.–13. 7. vždy 8.00–12.00
16.–20. 7. vždy 8.00–12.00
27.–31. 8. vždy 8.00–12.00

Pro maminky a děti, které zůstávají
doma, připravujeme program dopoledního tvoření a her, vycházek do
přírody. Nutno přihlásit dítě předem!
Příměstský tábor Čtrnáctky
Celodenní program výletů a her pro
mladší školní děti. Jeden termín již
obsazen – přidáváme týden 13.–17. 8.
Více informací a přihlášky na tel.
Čtrnáctky.
Zápis do kroužků a kurzů nového
školního roku zahajujeme od pondělí 20. srpna!
Přejeme dětem krásné prázdniny,
rodičům pohodu, odpočinek a hezké
zážitky se svými dětmi a těšíme se
ve Čtrnáctce na shledanou!

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ CDS v červenci: 9.–13. 7. od 8.30 do 17 hod. –
pouze pro přihlášené
REKONDIČNÍ POBYT klientů CDS
v chatové oblasti Borovice u Mnichova Hradiště: 19.–25. 8.
MATEŘSKÉ CENTRUM: Volné herny
– středy od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
– červenec: 18. a 25.
– srpen: 1., 8. a 15.
Program POMOC SOC. ZNEVÝHODNĚNÝM RODINÁM:
Herny s programem: 17. 7., 24. 7.,
31. 7., 7. 8., 14. 8.
Školička: 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8.
Keramika pro soc. znevýhodněné
děti: 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8.
Nízkoprahový klub PACIFIC:
Během července a srpna bude otevírací doba klubu vždy od 13 do 17
hodin!
• 2.–4. 7. bude klub otevřen pouze
pro individuální konzultace mezi
13–17 hod.
• 5. a 6. 7. bude klub uzavřen z důvodu státního svátku
• 11. 7. celodenní výlet do IQ parku
Liberec
• 13. 7. vaření se Simčou
• 16. 7. filmový klub
• 18. 7. celodenní výlet do Zoo Praha
• 19. 7. turnaj v šipkách
• 25. 7. celodenní výlet spojený s plavbou na lodičkách po Vltavě

Pomáhají nám
• 27. 7. turnaj ve fotbálku
• 1. 8. celodenní výlet na zámek Loučeň
• 3. 8. vyrábíme ze zapékacích korálků
• 6. 8. odpoledne stolních her
• 8. 8. celodenní výlet do aquaparku
• 10. 8. vaření s Péťou
• 15. 8. celodenní výlet do lanového
centra
• 21. 8. filmový klub
• 22. 8. celodenní výlet do skanzenu
Řepora
• 27.–31. 8. klub uzavřen
Změny v programu jsou vyhrazeny,
o všech akcích je možné se informovat na www.motylek.org, u pracovníků klubu, na telefonním čísle
775 964 796 nebo na mailu pacific@motylek.org.
Těšíme se na vás!

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI BYDLENÍ
Máte problémy se stoupajícími náklady na bydlení? Hrozí Vám ztráta
bydlení? Zvažujete výměnu bytu?
Nezvládáte hradit bydlení z důvodu
dluhů? Sháníte jakékoliv bydlení,
ubytování či pronájem, a nevíte, jak
si je zajistit? Pokud Vás tyto či jiné
starosti s bydlením tíží, nezoufejte
a přijďte se poradit!
Pomůžeme Vám:
• vyplnit žádosti a formuláře
• vyřídit si osobní doklady či zajistit jiné potřebné dokumenty
• se sepsáním žádostí o splátkové
kalendáře, v komunikaci s věřiteli
• vyznat se v sociálních dávkách
a při podání žádostí o ně

• při jednání s úřady a institucemi
• získat další odbornou pomoc
Služby poskytují zkušení pracovníci ve spolupráci s právníkem.
Kdy: Každou středu od 13.00 do
16.00, jiné termíny si můžete dohodnout na tel.: 721 648 881 nebo
na emailové adrese: poradna.fuertos@seznam.cz
Kde: Komunitní centrum Motýlek,
Vlčkova 1067, Praha 14, nedaleko
stanice metra trasy B Rajská zahrada, v blízkosti ÚMČ Praha 14
Projekt realizuje o. s. FUERTOS
za podpory MMR

Foto: archiv SK NEPTUN – Gabriela Kratochvílová

Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com

XI. LETNÍ FOTBALOVÝ KEMP – „SPORT MŮŽE DÁL, DROGY NE“
Akce probíhá v areálu rekreačního střediska TESLA, Horní Bradlo 53, v pěkné
chráněné krajinné oblasti, v těsné blízkosti lesa. K dispozici je zde travnaté fotbalové hřiště, tělocvična, bazén a klubovna. Ubytování je ve čtyřlůžkových pokojích.
Do letošního kempu se přihlásilo již 24 dětí od 6 let do 12 let. Po celou dobu
kempu hrajeme soutěživou hru. Každý účastník si odveze diplom z dovednostních soutěží a také medaili. Kemp je pořádán pro talentovanou mládež, mládež
hrající soutěže masového a výkonnostního charakteru, ale také pro všechny neregistrované mladé hráče se zájmem o fotbal. Tyto akce jsou tím správným bojem proti drogám a alkoholu, který vede mládež ke zdravému způsobu života.
Letní kemp bude probíhat v termínu od 25. 8. do 1. 9. 2012, strava 5x denně, pitný režim po celý den. CENA 3 800 Kč
Případní zájemci se mohou informovat:
Hlavní trenér Vojtěch Král, držitel ČMFS UEFA A – Coaching Licence. Telefon: 604 320 227, e-mail: fc.king@volny.cz

40. VÝROČÍ AKVABEL V PRAZE

Sestava z roku 1974, kterou na píseň Because skupiny Beatles
předvedly akvabely v původním obsazení.

Akvabely jsou v Praze již neuvěřitelných 40 let. Tento
olympijský sport, oﬁciálně nazvaný synchronizované
plavání, slavil své kulaté jubileum 23. června v bazénu
Hloubětín.
Přišel jsem na vystoupení do bazénu Hloubětín i tak trochu
ze zvědavosti. Tento ryze ženský sport mi na první pohled
trochu připomíná moderní gymnastiku. Také zde je potřeba sladit hudbu, ladnost pohybu a jasně danou následnost
různě obtížných prvků. To vše však navíc musíte skloubit

s dýcháním, protože velká část skladby se odehrává s hlavou pod vodou. Nikdy jsem na žádných závodech či vystoupení akvabel nebyl a nečekal jsem, že mne to tak zaujme.
Velký počet diváků, kteří stáli ve frontě na galerii, již avizoval, že asi bude na co se koukat. Protlačil jsem se na galerii a čekal. Program byl připraven tak, že vystoupily všechny věkové kategorie včetně závodnic ze sedmdesátých let.
Počítal jsem, že zhlédnu jen část a půjdu, ale nedalo mi to
a zůstal jsem až do konce. Předvedené výkony všech
zúčastněných mladých dívek, slečen a žen byly opravdu
zajímavé a mně vrtalo hlavou, co vše se dá ve vodě zvládnout. Přiznám se, že mě nejvíc zaujala sestava z roku
1974. Tu na píseň Because od skupiny Beatles předvedly
akvabely dokonce v původním obsazení. Finále s více jak
stovkou synchronně „tančících“ akvabel v bazénu bylo tím
správným vyvrcholením celé oslavy.
A vše to začalo v roce 1972, kdy TJ Slavia IPS vzala pod svá
křídla oddíl akvabel. Hana Cinková, Helena Postránecká
a Kateřina Pogodová (Vostárková) tak začínají pravidelně
trénovat v bazénu YMCA v centru Prahy skupinu děvčat…
Více o historii akvabel v Hloubětíně, ale i současném dění
se dozvíte na www.skneptun.cz.
(red)
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Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,
obracím se na vás, jelikož situace s dětskými hřišti v Praze 14 je stále horší
a horší! Bydlím na sídlišti Lehovec a zde
je situace opravdu katastroﬁcká. Například hřiště před panelákem Slévačská
902 je něco strašného. Jelikož není oplocené, tak k němu nemám žádnou důvěru,
a tím spíš, že se zde pohybuje velké
množství psů, kteří nejsou na vodítku
a ani nemají náhubek a určitě zde i konají
potřebu. Tímto jsem si na situaci chtěla
stěžovat a ptám se, jestli bude v blízké
době řešena. Také jsem se chtěla zeptat,
jestli je možné veřejně užívat nově zbudované krásné hřiště vedle školy u Rajské
zahrady. Také mi vadí, že zde pobíhají psi
bez vodítka a náhubku.
Jana Žánová

Dobrý den, paní Žánová,
Praha 14 se snaží s městskou policií
úzce spolupracovat, ale vždy budeme ve
výsledku odkázáni na ohleduplnost jednotlivých majitelů psů. Ne všechna dětská hřiště jsou vhodná k oplocení, ale
tento problém chceme řešit v rámci
rozvoje hřišť. Jedním z příkladů, kde již
došlo k opravě místního plotu, je dětské
hřiště Jahoda. Do budoucna chceme
oplotit minimálně pískoviště, aby se zabránilo přístupu volně pobíhajícím psům
a případnému vykonání jejich potřeby.
Úřad městské části Prahy 14 toto vnímá
jako jednu z priorit v uvedené oblasti,
přestože povinnost oplocení dětských
hřišť není v tuto chvíli ukotvena žádnou
vyhláškou.
Výměna písku na dětských hřištích
Prahy 14 na Lehovci, Černém Mostě,
Jahodnici a v Jiráskově čtvrti probíhá
pravidelně na začátku sezony nejpozději
do začátku května. Co se týká dětského
hřiště u ZŠ v ulici Bratří Venclíků na Rajské zahradě, to patří do areálu školy, pro
veřejnost bude otevřeno po prázdninách – od září letošního roku.
S pozdravem Aleš Kuda,
zástupce starosty,
MČ Praha 14

ČINNOST CVVI KONČÍ
Z důvodu velmi nízkého zájmu ze
strany veřejnosti a vysokých nákladů souvisejících s provozem byla
z rozhodnutí Rady městské části
Praha 14 ukončena činnost Centra
vzdělávání a veřejného internetu
(CVVI) na Černém Mostě. Projekt již
v zásadě nenaplňoval prvotní účel,
pro který byl původně zřizován.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ Cca 30 000,- zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz
F. Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvody,
Macouna. V. Beneše, Braunerové, Bukovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy, auta
od Ronka a Kreibicha. Koup. zl. mince sv. dukáty, zl. ruské ruble, rak. zl. mince
aj. Masivní pánské kapesní hodinky,
porcel. ﬁgurky z Míšně atd. Jednotlivě
i celé pozůstalosti! INTERANTIK, Praha 9,
Pod pekárnami 3, naproti metru B Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Výkup út. a čt. dopoledne či po dohodě.
❱ Pronájem vozu Škoda. Levně.
Nejsme plátci DPH. Tel.: 777 683 600.
❱ Nabízím, malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či
v kanceláři. Zavolejte, přijedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme,
poradíme Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, tel.: 222 769 774
www.vyjezdovyservis.cz.
❱ Malování, lakování, úklid. p. SUS.
Tel.: 603 505 927.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Markéta Kracíková – Administrativní
služby Všeobecná ﬁremní administrativa Administrace projektů EU, včetně
ﬁnančních příloh Personalistika Speciﬁkace zaměstnávání osob se zdrav.
postižením Zaškolování v oblasti
administrativy, realizace projektů EU,
základů obchodní korespondence,
základů obsluhy PC. Kontakt:
margharet.kracik@seznam.cz.

❱ Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou proﬁ stroji Kärcher od
roku 2008. Domácnosti i ﬁrmy. Cena
od 15 Kč/m2, větší plochy dohodou.
Doprava po Praze 9 ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.
❱ Vyměním státní 2+1, lodžie, 58 m2 +
sklep 4 m2, 4. patro, výtah, 200 m od
metra ČM, za větší 3–4+1 v Praze 14
nebo okolí. Tel.: 776 681 220.
❱ Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj.
odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.
❱ Chcete voňavou práci, která vás
doopravdy uživí? Jinak, jak to znáte?
Vydělejte s Oriﬂame a proměňte kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.
❱ VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU. Nyní
AKCE 30 % SLEVA NA: OHRANĚNÉ
DÍLCE DLE VAŠEHO PŘÁNÍ, VÝBĚR
Z 300 DEKORŮ, LAMINO, MASIV, SMRK
A BUK, OSB, cena je bez montáže
a vrtání (možno dodat). Domestav,
www.kovaninabytkove.cz, tel.: 776 334 190,
lze osobní odběr Praha.
❱ Pražští tamburaši hledají nové hráče
na tamburašské nástroje – mandolíny,
berde (basu) a doprovodnou kytaru.
Znalost not nutná. Kontakt 722 718 899.
Zn.: Od Bacha po Vlacha.
❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Spolehlivost.
Tel.: 774 908 240.
❱ Nová čínská restaurace na Černém
Mostě. Denně 10–22 hod. Vozíme jídlo i do
ﬁrem. Dovoz zdarma. Tel.: 607 966 685.
Bobkova 665/19.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Vážení návštěvníci, na období velkých prázdnin a letních dovolených jsme farmářským trhům naordinovali klidnější režim. Od července do konce srpna vám tak
každý pátek budeme na Černém Mostě zajišťovat o něco úspornější nabídku základních farmářských potravin – zeleniny, ovoce, masa a uzenin a pečiva v podobě
3 až 5 stánků a pojízdných prodejen. Farmářské trhy na Rajské zahradě budou
pokračovat beze změny, a to každou středu ve standardním rozsahu od 10 do 19 hod.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVEN V PRAZE 14
Letní provozní doba poboček v síti Městské knihovny Praha platí
od pondělí 2. července do neděle 26. srpna
V období od 9. do 29. července budou mít zavřeno všechny pobočky Městské
knihovny v Praze, kromě Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1.
Ústřední knihovna pak bude uzavřena od 23. července do 12. srpna.
Provozní doba pobočky (kromě úplné uzavírky od 9. července do 29. července)
Černý Most, Gen. Janouška 2/1060: st 12.00–19.00, pá 9.00–16.00
Hloubětín, Poděbradská 4/489: út 9.00–16.00, čt 12.00–19.00

Křížovka o ceny
William Shakespeare (1564–1616); anglický dramatik a básník: (dokončení v tajence)
MPZ
Islandu

Pozice
v čele

Napodobitelé

Plato

Poukázka Natřené
vápnem

Anča

Plemeno Pěnkavovitý pták

Španělsky
řeka

Řecký
bajkař

Průrva

Ženské
jméno

Lodní
paluba

Hláška
v mariáši

Nejdříve
(arch.)

Troušen

Ambaláž
Nejvyšší
karty

Ruská
předložka
Ješitná

Bankovní
panika
Severský
paroháč

Opak líce

Zvenčí

Vonné
dřevo

Hudební
nástroj

1. část
tajenky
Bochník
Kovbojské
pomůcky
Severské
muž. jméno

Snad
Tunely

Anglicky
velký

Pravosl.
kněz
Nádoby na
odpadky

Však
Rozhodnutí

Kryt

Anglicky
mravenec
Angl. záliv

Mostecká
čtvrť

Značka
audiotechniky
Koupelnový

Hrdlo
Stratég

Latinsky
sůl
Výrobce
poč. her

Frňák
Zero

2. část
tajenky
Poplatek
v restauraci
Zranění

Vous
3. část
tajenky

Řecké
písmeno
Ptačí
Brněnská krmení
ﬁrma První takt
v tělocviku

Typ vozu
Audi
4. část
tajenky
Představený žid. obce
Slavnostní
oblečení

Subtilní
Popruh
Komorní
soubory
Vpravit tekutinu

Porušení
slibu

Lidoop
Franc.
předložka
Svatý
Dominik
Oblak

Torzo
Místo

Rmuty

Had
Dravec

Možno

Topení

Jméno
komika Ochutnávka
Hardyho
Řeka
Drobné
písmo

Nevelký
Maso

Vysoká
karta
Lama

Lesní zvíře
Kláda

Mořeplavec
Párné

Kolot
Mastná
špína

Podporovat

Velur
Pryž
Labužník
Indické
koření

Chuť
Tíha

Rytmický
pohyb
Kyt
Slovensky
kameny

Dobytčí
nápoj

Dýky
Materiál
Efektní
textilie
Doslovný
překlad

Hornina
Rozepře

Znoj

Planá
bavlna

Hrozny

Kokoschkovo jméno
Franc.
umění

Jihoslovan
Lůno
Katolické
duchovenstvo
Hádka

Vozík
Husovo
jméno
Zajatí
Značka
kosmetiky

Kterým
směrem

Slovensky
bratr

Obilní odpad (nář.)
Dutá míra

Španěl.
výrobce
světlometů

Představitel inspektora
Colomba

Řvát

Příběh

Slavný kanadský
zpěvák

Textilní
plodina

ant; Arcol; chasan; lamé;
sans; Savio; TT.

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři vstupenky do KD Kyje. Správné řešení tajenky s adresou
a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 8. 2012 na adresu: PRINCO International,
spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mail: 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

A. Cabová, Černý Most; M. Šedivá, Hloubětín; R. Srbová, Kyje
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Letní posezení
s kamarády i rodinou
nemusí být drahé!
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