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SUPER KUCHYNĚ

design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

s tlumenným dovíráním dveří
www.teka.com

KOMPLETNÍ NÁBYTEK

od podlahy

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

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

www.kuppersbusch-cz.cz

www.kuchynske-studio.cz
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Vážení čtenáři,
i když příchod prázdnin provázelo nepříliš příznivé
chladnější a deštivé počasí, které se navíc zapsalo
do historie Prahy dalšími ničivými povodněmi, věřím,
že nastávající léto už přinese všem příjemnější
chvíle strávené v rámci dovolených. Pro ty menší
školou povinné pak zajímavě prožité dva měsíce
prázdnin. I pro nás, zastupitele městské části, je
léto možností si trochu oddechnout, na druhé straně
dává prostor pro tvorbu nových projektů či plánování.
Už nyní se totiž pracuje na přípravě akcí, které mají
za cíl třeba zpříjemnit všem návrat z prázdnin.
Věřím, že mladé rodiny, tedy zejména děti uvítají
například nová dětská hřiště, která se otevřou už
v průběhu letních prázdnin nebo těsně před začátkem školního roku. Jsem
přesvědčen, že i vy při jejich návštěvě oceníte další proměny městské části, které
v tomto případě přinášejí zlepšení funkčnosti veřejného prostoru Prahy 14 a současně
i vizuálně zajímavé provedení. Nejenom v rámci výstavby dětských hřišť se nám
daří naplňovat náš slib, že budeme dbát na smysluplný rozvoj městské části, aniž
bychom zbytečně mrhali prostředky z našeho rozpočtu. V tomto ohledu musíme
také poděkovat partnerům, kteří podpořili konkrétní projekty nových dětských
hřišť, jejich přehled najdete na stránkách prázdninové Čtrnáctky.
Ty vám nabídnou vedle tradičního rozhovoru, který se tentokrát týká především
mladé generace, i ohlédnutí za několika vážnějšími tématy, které zasáhly naši
městskou část v uplynulých týdnech. Znovu bych rád touto cestou vyzdvihl obětavou
práci a poděkoval všem, kteří pomohli při povodních. Ty sice v Praze 14 nezpůsobily
tak velké škody jako v nejpostiženějších oblastech republiky, stejně jako jinde ale
ukázaly, že si v době krize umíme navzájem pomáhat. To je pro mne velmi důležité
zjištění, a to především z toho lidského hlediska.
V tisku i televizi jsou prezentovány stále ve větší míře probíhající obecní aukce
energií. Tyto na první pohled výhodné akce mají mnohá úskalí, která nejsou ihned
viditelná. MČ Praha 14 ve spolupráci s Pražskou energetikou pro vás připravila
unikátní nabídku platnou na území naší MČ, a v minulých týdnech obdržely všechny
domácnosti odebírající energii od PRE výhodnou časově omezenou nabídku na
zlevněnou sazbu. Nabídka je platná ihned pro všechny uživatele a nemá zvláštní
závazky. Věřím, že tím se nám podařilo dojednat řádově výhodnější podmínky než
ve většině aukcí a bez různých skrytých ujednání.
Dalším vážným tématem, které najdete na následujících stránkách, je hazard.
Stejně jako v jiných oblastech je to i v naší městské části problematika společensky
významná, a proto i z hlediska politiky důležitá. Rozhodování o tom, zda a jak
Praha 14 využije možností nové vyhlášky, nebylo jednoduché. Na jedné straně totiž
stojí vlivy jednoznačně negativní, až společensky nebezpečné, na straně druhé ale
přináší obcím i nemalé příjmy, které umožňují větší podporu školství, sportu
i dalších důležitých oblastí veřejného života. V tomto ohledu jsme se ale shodli, že
negativa převažují, a proto MČ přistoupila k zásadnímu snížení míst, kde lze
hazardní hry provozovat. Žádné nové herny nebyly povoleny, přestože to nová magistrátní vyhláška umožňuje.
Závěrem bych chtěl všem popřát klidné a plnohodnotně strávené léto. Těm, kteří
ho budou prožívat na Praze 14, zase nabídnout pro inspiraci a zpestření akce, které
mohou nejen dětem přinést mnoho nevšedních prázdninových zážitků a zpříjemnit
i začátek školního roku.
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. 2013
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Honza Bašný (v popředí) a Jirka Broum
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Síla živlu byla v době povodní jasně patrná například na hrázi Počernického rybníka, která se změnila v rozbouřený jez...

To ostatně ocenil i starosta Prahy
Bc. Radek Vondra, který musel řešit
krizi z pozice předsedy Krizového štábu
Městské části Praha 14.
„Rád bych poděkoval všem, kteří nám
v Praze 14 pomohli zvládnout kritickou
situaci v minulých dnech. Podíleli se
na stavění zábran, pomáhali při obnově
dodávek energií či při vyklízení a následném vysoušení domů. Zejména
děkuji městské policii, Policii ČR, občanům Starých Kyjí, krizovému štábu
a zaměstnancům úřadu MČ i HMP,
ﬁrmám Novák a Petružálek a technikům Pražské energetiky. Můj obdiv
patří všem, kteří zejména v průběhu
prvních hodin a dní dokázali reagovat
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velmi rychle, pracovali dnem i nocí
tak, aby škody v městské části byly co
nejmenší.
Uvědomuji si, že ve srovnání s jinými
městskými částmi či více zasaženými
obcemi je celkový dopad povodní na
našem území malý. Přesto je pro mne
velmi důležité, aby každý, koho povodeň
zasáhla, dostal co nejlepší podporu,
která mu pomůže zmírnit následky
a co nejdříve vrátit život do původních
kolejí. Ze strany MČ pro to uděláme
maximum,“ dodal starosta Vondra
s tím, že díky patří všem zainteresovaným, bezpečnostním složkám, ﬁrmám i jednotlivcům.
(jam)

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
KONTEJNERY NOVÁK, s. r. o.
(Praha 9 – Dolní Počernice)
AUTODOPRAVA Milan Petružálek
(Praha 9 – Dolní Počernice)
Landia Management, s. r. o. (Praha 6)
PREdistribuce, a. s. (Praha 5)
Městská policie Praha 14
(Praha 9 – Černý Most I)
Místní oddělení Policie ČR
(Praha 9 - Černý Most II)
Pan Otto Stein (Praha 14 – Kyje)
Pan Roberto Franzoni
(Praha 14 – Kyje)
Pan Pavel Mašek
(Praha 14 – Kyje)
Foto: MČ Praha 14 – Radek Vondra

STEJNĚ JAKO V JINÝCH ČÁSTECH
HLAVNÍHO MĚSTA A DALŠÍCH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY SE
I V PRAZE 14 UKÁZALA NA ZAČÁTKU ČERVNA SÍLA PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ. POVODEŇ TU SICE NEMĚLA
ZDALEKA TAK DRASTICKÉ NÁSLEDKY JAKO JINDE, ALE MNOHÝM
Z OBYVATEL PRAHY 14 PŘESTO
ZPŮSOBILA NEMALÉ ŠKODY. O TO
VÍCE JE POTĚŠITELNÉ, ŽE SE
I V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI UKÁZALO,
ŽE SI LIDÉ UMÍ V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH NEZIŠTNĚ POMOCI.

Foto: MČ Praha 14 – Radek Vondra

VELKÁ VODA UKÁZALA,
ŽE SI UMÍME POMÁHAT

Domky pod Broumarskou ulicí na dohled kostela sv. Bartoloměje zalila voda.

U nás před domem

přistaveny i kontejnery na likvidaci
škod po záplavě. Krizový štáb zajistil
poté i náhradní zásobování elektrickou
energií, do postižených oblastí směřovala i materiální pomoc, nářadí a podobně. Postižená oblast Hodějovská
a Za Rokytkou byla opět připojena
k trafostanici až po vysušení 4. 6. 2013
v 17.00 hodin, následně pak začala
obnova vysoušení poškozených domů.
Vysoušeče a kalová čerpadla dodalo
město, městská část pak dodala další
potřebný materiál. Hlavní následky
byly odstraněny během tří dnů.
Zahrádky při Horoušanské ulici povodeň doslova spláchla.

VLIVEM DLOUHOTRVAJÍCÍCH DEŠŤŮ
SE NA ZAČÁTKU ČERVNA VYLILA ZE
SVÉHO KORYTA JINAK POKLIDNÁ
ROKYTKA. CO SE DĚLO V PRŮBĚHU
POVODNÍ V PRAZE 14, NÁM PŘIBLÍŽIL V ROZHOVORU ING. FRANTIŠEK
ŠTOURAL, VEDOUCÍ ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ÚMČ PRAHA 14.
JAK ZASÁHLY POVODNĚ PRAHU 14,
KTERÉ LOKALITY BYLY NEJVÍCE POSTIŽENÉ A KOLIK DOMŮ BYLO CELKEM ZAPLAVENO?
Povodeň u nás začala 2. června odpoledne, kdy došlo k přeplnění suchého
poldru Čihadla, určeného k zachycení
rozlivu potoku Rokytka. Výška vody
v korytě pod poldrem se zvyšovala
a po příchodu záplavové vlny došlo
v ulicích Hodějovská a Za Rokytkou
k vylití potoka z koryta. Zatopeno bylo
15 domů, z toho 6 domů bylo poškozeno i v obytných místnostech, jinak
voda zasáhla jen sklepní prostory.
JAK REAGOVALA RADNICE NA TUTO
UDÁLOST?
Občané v postižené oblasti byli včas varováni a informování o nebezpečí. Přímo
v místě řešil situaci starosta Radek
Vondra a jeho zástupce Aleš Kuda. Z jednoho domu byly evakuovány dvě osoby,
kterým zajistila náhradní ubytování Charita Praha 14. Už před vzedmutím toku
byl do oblasti zajištěn dovoz písku z Dolních Počernic, protipovodňové pytle byly
zajištěny ze strany hlavního města.
Do plnění pytlů a jejich umístění se

Foto: MČ Praha 14 – Jarmila Střelbová

Foto: MČ Praha 14 – Jiří Šebek

KRIZOVÝ ŠTÁB ZAJISTIL
VČAS VAROVÁNÍ I POMOC

Suchý poldr Čihadla se po deštích změnil
v rozlehlé jezero, které zachytilo tisíce kubíků
vody. Rokytka se přesto později vylila z koryta
a způsobila škody v různých částech Prahy 14.

aktivně zapojili místní občané. Přes
včasné rozmístění pytlů nedokázaly
improvizované hráze zcela zastavit neočekávanou povodňovou vlnu z Dolních
Počernic. Situaci po celou dobu sledoval Krizový štáb MČ Praha 14, který
spolupracoval i s místními strážníky,
hasiči, TSK a dalšími subjekty.
Aktuální informace byly uveřejňovány
na webu MČ, následně byly operativně

ZVAŽUJE PRAHA 14 KONKRÉTNÍ
POMOC LIDEM, KTERÉ POVODEŇ
POSTIHLA?
Konkrétní pomoc jsme již popsali výše,
šlo především o zajištění ochranných
pomůcek, elektriky a nářadí. Dále pak
byla organizována pomoc dobrovolníků.
Občané z postižených oblastí byli také
hned v prvních dnech povodně informováni o možnosti žádat pomoc
v hmotné nouzi u úřadu práce, jak postupovat po povodni při uschopnění
studny, jaké dodržovat hygienické zásady, kde vyžádat pomoc. Další pomoc
se týká slev pro obyvatele postižených
oblastí, které nabídly společnosti Hornbach, OBI, Armáda spásy, ale také ČEZ
a PRE. Úřad také vyhlásil ﬁnanční sbírku určenou na pomoc občanům. Jen
pro informaci, stav nouze byl vládou
ČR vyhlášen pro Prahu a další kraje
dne 2. 6. 2013 ve 21.00 hodin, zrušen
byl až 19. 6. 2013 ve 24.00 hodin.
(jam)

ZŘÍZEN ÚČET NA ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ
Finanční dar/příspěvek na odstranění následků povodní na Praze 14 mohou
zájemci poskytnout na příjmový účet MČ Praha 14, č. ú.: 19-9800050998/6000,
variabilní symbol 62013. Úřad MČ Praha 14 pro daňové účely následně
vystaví potvrzení příjemce daru o jeho výši, účelu, včetně data přijetí
a identiﬁkace poskytovatele daru.
30 zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 a 5 členů Zastupitelstva
městské části Praha 14 vybralo mezi sebou částku ve výši 17 550 Kč na
pomoc postiženým povodněmi. Rozhodli jsme se pomoci menší obci Chodouny-Lounky. Představitelé obce byli dotázáni, co by se jim nejvíce hodilo.
Nakonec byly za výše zmíněnou částku nakoupeny potřeby na malování (Primalex, štětky a válečky) a dne 26. 6. předány starostce obce ChodounyLounky u Litoměřic paní Marii Cimrové.
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Aktuality z MČ

AKTUALITY
OBČANÉ PRAHY 14
MAJÍ MOŽNOST UŠETŘIT ZA ELEKTŘINU

Jedna z trafostanic PRE na Černém Mostě byla vyzdobena mladými umělci...

Možná patříte mezi necelých deset
tisíc domácností, které v naší městské části mají elektřinu od Pražské
energetiky a nevyužívají žádný speciální produkt. Pak jste zřejmě našli
v těchto dnech ve své poštovní
schránce nabídku: od července můžete získat nižší cenu silové elektřiny v porovnání se stávajícím tarifem,
dále slevový poukaz v hodnotě až
2 tisíce korun pro každé odběrné
místo a ﬁxaci ceny silové elektřiny
až do konce roku 2015.
Díky dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráci PRE a městské části
Praha 14 se podařilo pro naše občany, kteří využijí tuto nabídku PRE, získat navíc bonus sto korun na každé
odběrné místo. Celkové zvýhodnění
ve výši 2 100 korun se projeví v nejbližší faktuře za vyúčtování spotřeby
elektřiny. Jen je nutné se rozhodnout
do 15. července a v případě kladného

rozhodnutí postupovat podle pokynů
v průvodním dopise nabídky.
„Již více než dvouletá spolupráce
PRE a naší městské části se projevuje například v realizaci opatření,
která směřují ke snížení spotřeby
elektřiny v našich mateřských a základních školách a dalších zařízeních městské části Praha 14,“ řekla
Lucie Svobodová, místostarostka MČ
Praha 14. Energetické audity, revize
spotřebičů a další servisní produkty
realizované Pražskou energetikou
přinášejí ve ﬁnále další ušetřené peníze, které může městská část využít
k jiným investicím, jako jsou zateplení našich škol. Užitečná spolupráce bude určitě v blízké budoucnosti dále rozvíjena ke spokojenosti
obou stran a koneckonců i našich
občanů.
(red)

PASOVÁNI NA ŠKOLÁKY

Zajímavé rozloučení s předškolními
léty si užily v první polovině června
děti z mateřské školy Vybíralova 967
na Černém Mostě. Za krásného počasí
pro ně paní učitelky připravily „akční“
rozlučku plnou hudby, her a soutěží.
Celá akce, která vyvrcholila stužkováním, se konala v improvizovaném
amﬁteátru v zahradě školky, kde budoucí školáci i jejich rodiče předvedli,
co umí. Soutěžilo se v pití z dětské
lahvičky na čas, v chytání rybiček i nafukování balonků. Odpoledne plné
dětského smíchu si užili všichni přítomní a jak pro děti, tak i pro rodiče
to bude jistě pěkná vzpomínka na léta
strávená v mateřské škole.
(jam)

BAZÉN HLOUBĚTÍN
OD ZÁŘÍ V NOVÉM
Hloubětínský bazén čeká rekonstrukce
vnitřní galerie. Vzhledem k tomu bude
provoz vnitřního i venkovního bazénu
v době prázdnin omezen. Stavební práce
si vyžádají uzavření bazénů od 15. července do 25. srpna. Podle Jana Tošnera
z provozovatelské ﬁrmy Montservis
Praha, a. s., je nutné provádět opravu
přes prázdniny, aby byla zachována plavecká výuka pro mateřské a základní
školy. Dodal, že bude usilovat o otevření
venkovního bazénu ještě před plánovaným koncem rekonstrukce.
(jam)

Foto: MČ Praha 14 – Michaela Všetečková

MÍSTOSTAROSTKA SVOBODOVÁ OCENILA OBLÍBENÉ UČITELE Z PRAHY 14
Místostarostka Lucie Svobodová v polovině června
ocenila v tradiční anketě Zlatý Amos šestici nejoblíbenějších učitelů z Prahy 14.
„AMOS“ – ocenění nejoblíbenějšího učitele v každé
základní škole – se letos pořádal již podvanácté, oceněný učitel dostal ﬁnanční
odměnu ve výši 5 000 Kč
a diplom.
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Seznam oceněných učitelů, které vybrali
jako nejoblíbenějšího učitele žáci ze
základních škol:

Ocenění získala například i Lucie Pokorná (vlevo).

Bří Venclíků – Mgr. Lucie Pokorná
Vybíralova – Mgr. Hana Kauzálová
Hloubětínská – Mgr. Jaromír Horníček
Chvaletická – Mgr. Jana Bartáková
Šimanovská – Mgr. Pavlína Ticháčková
Gen. Janouška – PaedDr. Hana Vohralíková
(red)

Kauza

AUTOMATY ZMIZÍ
Z RESTAURACÍ A HOSPOD
PŘESTOŽE NOVÁ VYHLÁŠKA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
UMOŽŇUJE JEDNOTLIVÝM
MĚSTSKÝM ČÁSTEM OPĚT
TROCHU POVOLIT OTĚŽE
HAZARDU, PRAHA 14 PŮJDE
JINOU CESTOU. PLÁN SNIŽOVÁNÍ
POČTU HRACÍCH AUTOMATŮ
A PODOBNÝCH HAZARDNÍCH HER
SE NEMĚNÍ. BLIKAJÍCÍ SKŘÍNĚ
VÝHERNÍCH AUTOMATŮ NAVÍC
ZMIZÍ ZE VŠECH RESTAURACÍ
A HOSPOD V PRAZE 14.
Nové omezení provozu hracích automatů se dotkne především podniků,
kde byly výherní hrací přístroje či videoloterijní terminály jen doplněním
k běžnému provozu. V současné době
tak zůstanou klasické „forbesy“ i videoterminály pouze ve dvou kasinech
a třinácti hernách na celém území MČ
Praha 14, přičemž kasino Merkur se
přesunulo ze zábavního do obchodního centra na Černém Mostě. Radní
MČ Praha 14 měli k rozhodování o budoucnosti hazardních her připraveny
4 varianty, posuzoval se přitom nejen
negativní vliv hazardu na mládež
a společnost obecně, ale také příjmy,
které městská část z heren a kasin
prostřednictvím pražského magistrátu i přímo dostává do rozpočtu.

Ilustrační foto

NOVÉ HERNY RADNÍ NEPOVOLILI
„Rozhodli jsme se pro variantu, která počet provozoven s hracími auto-

Strážníci už v minulosti pravidelně kontrolovali dodržování pravidel v hernách.

maty omezí především v restauracích a provozech, tedy na místech,
která nejsou typickými hernami
a kde byly výherní automaty pouze
přivýdělkem podniku. Tím zůstane
zachován příjem do rozpočtu Městské části Praha 14 ve výši přibližně
sedm a půl milionu korun, o příjmy
ve výši asi jeden a půl milionu korun
městská část přijde právě zákazem
provozu automatů v pohostinství
a tím, že jsme nepovolili žádné nové
herny,“ shrnula nedávné usnesení

Ruleta a další hazardní hry by měly být k dispozici jen v kasinech.

radních Prahy 14 místostarostka
Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
MOŽNÉ VYŠŠÍ PŘÍJMY NEVYVÁŽÍ
SPOLEČENSKOU NEBEZPEČNOST
„Naším cílem bylo omezení negativního vlivu loterií a dalších hazardních
her především na mládež a sociálně
slabší skupiny obyvatel, které často
čelí důsledkům těchto her, jako je neúměrné zadlužení následně řešené
v mnoha případech cestou zločinu.
Reagujeme také na četné stížnosti
občanů, kteří vnímají okolí heren jako
nebezpečné a upozorňují na časté narušování veřejného pořádku, zvýšenou kriminalitu a další sociálně patologické jevy v lokalitách, kde jsou
herny provozovány,“ vysvětlil zástupce
starosty Mgr. Aleš Kuda.
Ten ostatně sleduje tuto problematikou i přímo v terénu, před časem se
společně se starostou Radkem Vondrou zúčastnil například rozsáhlé
kontrolní akce strážníků městské policie zaměřené právě na kasina, herny a další provozovny s hracími automaty v Praze 14.
(jam)
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JIRKA BROUM & HONZA BAŠNÝ

ČERNÝ MOST DAL
SKATEBOARDINGU
KVALITNÍ JEZDCE
DVOJICI ZNÁMÝCH
SKATEBOARDISTŮ, JIRKU BROUMA
A HONZU BAŠNÉHO, MŮŽETE
V POSLEDNÍ DOBĚ POTKAT
NEJČASTĚJI NA PLECHÁRNĚ, KDE
NAPLNO BĚŽÍ PŘÍPRAVY
K OTEVŘENÍ TÉTO VEŘEJNOSTI
DŘÍVE NEPŘÍSTUPNÉ STAVBY.
PŘESTOŽE TRÁVÍ MNOHO ČASU
V MONTÉRKÁCH, NAJDOU SI ČAS
I NA POJEŽDĚNÍ V PŘILEHLÉM
SKATEPARKU. NÁS ZAJÍMALO,
JAK TO BYLO S POČÁTKY
SKATEBOARDINGU V PRAZE 14, ALE
PTALI JSME SE I NA HISTORII SKATE
TOUR, KTERÁ LETOS JIŽ PODESÁTÉ
PŘIVEDE NA ČERNÝ MOST NADĚJNÉ
JEZDCE Z CELÉ REPUBLIKY.
A PROTOŽE JE NAŠÍM CÍLEM
PŘEDSTAVIT SKATEBOARDING
KOMPLEXNĚ, NEMŮŽEME
ZAPOMENOUT ANI NA CHYSTANÝ
PROJEKT KRYTÉHO SKATEPARKU
PRÁVĚ V PLECHÁRNĚ.
ODKDY VNÍMÁTE PRVNÍ SKATERY
NA PRAZE 14? KDY SE ZAČALO VÍC
JEZDIT A KDE SE SKEJŤÁCI
V ZAČÁTCÍCH SCHÁZELI?
První jezdci se začali objevovat už začátkem devadesátých let na území
Hloubětína a Lehovce. Jelikož v té
době existovala v podstatě pouze dvě
místa v Praze, skatepark Štvanice
a plocha po bývalém Stalinovu pomníku na Letné, scházeli se skejťáci
z celé Prahy, tedy i od nás, na těchto
místech.
Postupem času s přibývajícími nadšenci jsme přenesli tento sport i do
ulic naší městské části a svépomocí
začaly vnikat první parky. Parta kolem Michala Zábranského (provozovatel skateshopu v Hloubětíně –
pozn. aut.) postavila park na místě
zaniklé autoškoly v Nademlýnské ulici, kde se začala scházet parta lidí,
která spolu drží dodnes.
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Jirka Broum (v pozadí) a Honza Bašný tráví na Plechárně mnoho času přípravami projektu...

KDY VZNIKL PRVNÍ SKATEPARK
NA ČM A CO SE KOLEM TOHO
DĚLO? JAK NA TO REAGOVALI
SKATEŘI? JEZDILI SEM JEN LIDI
Z OKOLÍ, NEBO I Z VĚTŠÍ DÁLKY?
První oﬁciální park vznikl tuším v roce
2002 v Bryksově ulici. Scházela se zde
početná komunita lokálních skaterů,
ke kterým se postupně začaly přidávat nové tváře z řad místních. Otevřením parku na Černém Mostě přišly
pro skatery nové možnosti rozvoje
svých schopností, vyrostlo tu mnoho
předních jezdců české skate scény,

kteří reprezentují naši městskou část.
V generaci dnešních třicátníků a mezi
mladšími lidmi tu má skateboarding
hlubokou tradici.
SPOLEČNĚ JSTE ROZJELI
I PROJEKT SKATE TOUR. KDY A JAK
VZNIKL TENTO NÁPAD A ČÍM TO, ŽE
JSTE JAKO POSLEDNÍ ŠTACI
CELÉHO TURNÉ VYBRALI PRÁVĚ
ČERNÝ MOST?
Tento nápad přišel právě s novým skateparkem na Černém Mostě, který
jsme chtěli prostřednictvím závodů

Rozhovor
„představit světu“ a udělat mu trochu
propagaci. Obrátili jsme se proto na
Úřad městské části Praha 14 s prosbou
o povolení závodů. Vedení městské části nám nakonec nabídlo i ﬁnanční podporu, která trvá do současnosti, kdy
připravujeme kulatý desátý ročník.
JAK SE TATO AKCE OD ZAČÁTKU
DO SOUČASNOSTI ZMĚNILA?
První dva ročníky to byl pouze jeden
závod na Černém Mostě, poté jsme
se teprve rozhodli, že uděláme turné
závodů. Letos to budou tradičně čtyři
místa – Kladno, Řepy, Hradec
Králové a Černý Most. Závodníci jsou
na závod rozděleni do dvou věkových
kategorií, do patnácti let a od
šestnácti výš. Vzhledem k tomu, že
jde o závody nesponzorovaných
jezdců, máme letos jako novinku
roční sponzoring na vybavení pro
celkové vítěze.
JAK HODNOTÍTE NOVÝ SKATEPARK
NA ČERNÉM MOSTĚ? MYSLÍTE SI,
ŽE SE TOUTO REKONSTRUKCÍ
ZVEDL ZÁJEM MLADÝCH LIDÍ
Z OKOLÍ O FREESTYLEOVÉ
SPORTY?
Rozhodně se park zlepšil k lepšímu,
což je dobře vidět i na návštěvnosti.
Prolínají se tu generace jezdců na
nejrůznějších prostředcích. Mnoho
koloběžkářů začíná přecházet na
skateboarding. Starší jezdci inspirují
mladé zkušenostmi, ti jim to oplácejí
svou energií k ježdění i tím, že se učí
nové věci.
JEDNOU Z MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ
NABÍDKY PRO SKATEBOARDING
JE KRYTÝ PARK V PLECHÁRNĚ.
V JAKÉ FÁZI TENTO PROJEKT JE
A KDY SE MOHOU JEZDCI TĚŠIT,
ŽE SI ZAJEZDÍ?
Otvíračku plánujeme na 14. září právě v rámci ﬁnálové zastávky Skate
Tour 2013. V této chvíli dolaďujeme
poslední detaily návrhu a jednotlivých prvků krytého skateparku.
V PRAZE TO BUDE NYNÍ PRVNÍ
PARK S CELOROČNÍM PROVOZEM.
CO SI OD TOHO SLIBUJETE?
MŮŽEME SE TĚŠIT NA ZÁVODY
V ZIMNÍ SEZONĚ A PODOBNÉ AKCE?
Hlavní výhodou celého projektu je možnost celoročního tréninku, a tím i další
posunutí schopností jezdců z Černého
Mostu i odjinud. Na zimní sezonu tu
plánujeme hned několik různých druhů
závodů pro freestyle sporty.

Rekonstrukce skateparku na Černém Mostě přilákala k freestylovým sportům mnoho mladých
lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Do budoucna bude v sousední Plechárně i krytý park.

POKUD VÍM, PLÁNUJE SE V RÁMCI
PLECHÁRNY I NĚCO NA ZPŮSOB
ŠKOLY SKATEBOARDINGU A DALŠÍ
ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SKATERY.
KDO TO BUDE MÍT NA STAROST
A CO VŠECHNO TU MOHOU JEZDCI
OČEKÁVAT?
Podobné školy si získávají jméno
a začínají se prosazovat i do regulérních základních škol, kde poskytují
možnost výuky a pomoci se základy
tohoto sportu, kdy školáky vyučují
zkušení jezdci.
V rámci Plechárny plánujeme zhruba
čtyři závody za rok, exhibice zahraničních jezdců, ale také workshopy
pro začínající i pokročilé skateboardisty. V budoucnu počítáme s možností nabídnout výuku pro základní
školy. Připravený je i projekt Videokoučinku, kdy je jezdci natočeno video a na záznamu pak s trenérem
rozebírá chyby i dobře provedené

Honza Bašný alias Bahno se vedle práce na
Plechárně připravoval ve skateparku i na
závod světového poháru Mystic Skate Cup,
který se konal koncem června na Štvanici.

prvky jednotlivých triků. Zaměřit se
chceme i na související záležitosti,
formou workshopů budou zkušení
filmaři učit, jak natočit a sestříhat
skatevideo, jak fotit freestyle sporty
a podobně. Hlavně se ale chceme
zaměřit na konkrétní podporu nadějných jezdců z Prahy 14 tím, že
jim poskytneme vybavení, cestovné,
startovné, úhradu soustředění nebo
pomoc při hledání dalších sponzorů.
JAK VY OSOBNĚ VNÍMÁTE
SOUČASNOU NABÍDKU PRO
SKATEBOARDING V PRAZE
CELKOVĚ A CO BY SE PODLE VÁS
MOHLO DO BUDOUCNA ZMĚNIT
PŘÍMO NA PRAZE 14?
Rozhodně se úroveň profesionalizuje,
jak na jezdecké, tak na úrovni zázemí
(parky, školy, závody, sponzoři). Tím,
že vzniká krytý park na Plechárně,
získá Praha 14 svoji jedinečnost v celorepublikovém měřítku a do jisté
míry se otevře jezdcům ze všech
koutů republiky. Jediný odpovídající
krytý skatepark je totiž v současnosti
v Ústí nad Orlicí.
CO VÍM, TAK SE O PRÁZDNINÁCH
BUDE NA PLECHÁRNĚ PILNĚ
PRACOVAT – PLÁNUJETE, ŽE SE DO
ÚPRAV ZAPOJÍ I MLADÍ LIDÉ
Z OKOLÍ? KAM SE MAJÍ PŘÍPADNÍ
DOBROVOLNÍCI OBRÁTIT, KDYBY
CHTĚLI POMOCI?
Práce budou probíhat v podstatě celé
prázdniny. Už nyní se na pracích podílejí místní sportovci, ale rozhodně
budeme rádi za každou pomocnou
ruku. Případní zájemci se mohou
hlásit na facebookovém proﬁlu Plechárny, nebo se přes den stavit přímo na místě.
(jam)
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Prázdninové téma

SDRUŽENÍ TAOISTICKÉHO TAI CHI
V ČESKÉ REPUBLICE A PRAHA 14
KULTURNÍ UVÁDÍ

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ

TAI CHI

V CENTRÁLNÍM PARKU
ČERNÝ MOST
KDY:
18:00 — 19:00 H
ČERVEN: 12. | 19.

SRPEN: 7. | 14. | 21. | 28.

V případě špatného počasí se
můžete těšit na teoretickou část
cvičení v přilehlé hospůdce.

ZÁŘÍ: 4. | 11. | 18. | 25.

Více informací na www.taioist.cz

ČERVENEC: 3. | 10. | 17. | 24. | 31.
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KDE:
300 METRŮ OD ZASTÁVKY
AUTOBUSU POLIKLINIKA
ČERNÝ MOST

Pozvánka

TAOISTICKÉ TAI CHI:
VNITŘNÍ UMĚNÍ PRO ZDRAVÍ

Jeho cílem, kterému zasvětil celý život,
bylo zpřístupnit tato umění všem. Aby
mohl předat své poznání co nejvíce lidem i mimo klášterní komunitu, potřeboval „vůz“. Zvolil si tai chi.
Taoistické tai chi bylo vytvořeno Moy
Lin-shinem prostřednictvím 108prvkové sestavy stylu Yang. Avšak účel a metody cvičení jsou hodně odlišné od stylu
tai chi rodiny Yang. Mistr Moy spojil do
taoistického tai chi podstatu technik
taoistické vnitřní kultivace. Tato umění
se jako mladík naučil od různých učitelů v taoistickém klášteře ve městě Guangzhou. Taoistické tai chi navrací tai
chi jeho původnímu účelu jako způsobu
kultivace fyzického i duševního zdraví.
Taoistické tai chi se dnes cvičí na více
než 500 místech celého světa. Rychlý
růst počtu cvičenců během posledních
30 let je důkazem osobních schopností
Mistra Moye jako učitele a ocenění
zdravotních účinků a altruistického

ducha, které jsou součástí tohoto umění. Aby se studenti mohli zaměřit na
jiné aspekty taoistického výcviku, jako
je např. meditace, chanting, taoistické
obřady a studium taoistických textů,
založil Mistr Moy Institut taoismu Fung
Loy Kok, sesterskou organizaci Mezinárodního sdružení taoistického tai chi.
TAOISTICKÉ TAI CHI A ZDRAVÍ
Výsledkem uspěchaného, přesto však
sedavého způsobu moderního života je
často psychický stres a nedostatek fyzické aktivity. Tisíce lidí praktikujících
taoistické tai chi prožili osobní zkušenost, že pohyby v taoistickém tai chi,
podobné masážím, mohou být efektivní
terapií v celé řadě zdravotních problémů. Máme-li vyjmenovat jen některé,
pak jsou to především problémy s nedostatečnou kardiovaskulární cirkulací,
vysokým krevním tlakem, artritidou,
bolestmi v zádech, s dýcháním, trávením nebo potíže nervového původu.
Charakteristickým znakem taoistického
tai chi je značný stupeň protažení a rotace v každém pohybu. Při důsledném
praktikování dochází k obnovení správné
cirkulace, ﬂexibility a k uvolnění napětí,
a tím pomáhá taoistické tai chi obnovit
zdraví a udržovat správnou funkci všech
tělesných systémů, orgánů a tkání.
Z přehledné studie lékařské literatury, kterou provedli zdravotní poradci

Sdružení taoistického tai chi, byly získány dokumentované poznatky
o následujících zdravotních účincích
cvičení tai chi:
• tai chi je mírné, kardiovaskulární systém posilující cvičení, které má také
významný efekt na funkci plic,
• tai chi může příznivě ovlivnit obsah
krevních tuků, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že cvičení může napomáhat prevenci arteriosklerózy,
• tai chi je jedním z mála cvičení, které
je vhodné téměř pro každého bez
ohledu na jeho kondici — může být
dokonce prováděno i vsedě na židli
nebo na posteli,
• bylo také zjištěno, že může zlepšit
každodenní aktivity lidí trpících revmatickou artritidou, osteoartritidou,
Parkinsonovou nemocí, roztroušenou
sklerózou aj.,
• tai chi pomáhá regulovat imunitní
systém,
• tai chi pomáhá uchovat správné držení
těla a předcházet degeneraci páteře,
• tai chi je zátěžové cvičení, které může
mít příznivý účinek v prevenci řídnutí
kostí a zachování jejich pevnosti,
• tai chi je hodnoceno jako velmi
efektivní cvičení k rozvíjení rovnováhy a stability, což vede k prevenci
pádů, zejména u lidí v pokročilejším věku.
(jam)

POZOR ! ZNOVUOTEVENO S NOVÝM SORTIMENTEM OD 1.8. 2013 !
ZDRAVOTNICKÉ POTEBY „PARNÍK“

Poliklinika Parník, Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 9, Tel.: +420 281 912 487
Otevírací doba : Po, Út, T 8 -17 hod., St 8 – 18 hod., Pá 8 – 15 hod.

NABÍZÍME :
Komplexní a ucelený sortiment zdravotních pom cek s doplkovým prodejem :







ešení inkontinence, rehabilitaní a ortopedické poteby, tonometry, glukometry, tukomry
poteby pro maminky
bandáže, ortézy, obvazový materiál, nástavce na WC, sedaky do vany
hole, berle, chodítka, vozíky
široký sortiment zdravotní obuvi pro dti i dosplé
doplkový sortiment v oblasti zdravé stravy, poradenství v oblasti výživy
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Placená inzerce

TAOISTICKÉ TAI CHI JE VÝSLEDKEM
CELOŽIVOTNÍHO ÚSILÍ MNICHA MOY
LIN-SHINA ZACHOVAT A PŘEDAT
BUDOUCÍM GENERACÍM TAOISTICKÉ METODY KULTIVACE PŮVODNÍ
PŘIROZENOSTI A ŽIVOTA. KDYŽ PAN
MOY LIN-SHIN PŘIŠEL V ROCE 1970
DO KANADY, PŘINESL S SEBOU POKLAD TAOISTICKÝCH LÉČIVÝCH
UMĚNÍ Z ČÍNY.

Zprávy

Vzhledem k odlomení části vrby rostoucí v Centrálním parku na hrázi
Aloisovského rybníka byli odborníci
příslušného úřadu vyzváni k posouzení
jejich stavu. Vrby vyhodnotili jako havarijní – provozně nebezpečné, a proto
byly koncem června pokáceny. Nahradí je nová výsadba, kterou zajistí
Magistrát hlavního města Prahy. Povodně si od začátku června vyžádaly
zákaz vstupu do některých parků
v Praze 14. Bezpečnostní opatření
oficiálně skončilo až 19. června, kdy
byl zákaz odvolán.
(mu)

Foto: MČ Praha 14 – Marcela Uhlíková

Pronájem bytu 4+1, Kardašovská 776, Praha 9

Oznámení

NEBEZPEČNÉ VRBY MUSÍ PRYČ,
NAHRADÍ JE NOVÉ STROMY
POVODNĚ, KTERÉ DLOUHODOBĚ
PODMÁČELY PŮDU, MAJÍ ZA NÁSLEDEK VÝVRATY VZROSTLÝCH
DŘEVIN I NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 14.
„Během minulého týdne jsme řešili
tři vývraty vzrostlých dřevin. Další
dva stromy jsme museli nechat pokácet, protože se prokazatelně nakláněly a mohly se stát nebezpečnými,“
upřesňuje Markéta Adámková, vedoucí Oddělení ochrany prostředí Odboru dopravy a ochrany prostředí
Úřadu městské části Praha 14.

MČ Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje výzvu na pronájem uvolněného bytu MČ
Praha 14 (byt č. 5, velikost 4+1, Kardašovská 776, Praha 9). Podmínkou získání bytu je vrácení stávajícího
bytu MČ Praha 14. Výzva je zveřejněna na www.praha14.cz v termínu od 1. 7. 2013 do 15. 7. 2013.
Zájemci složí jistinu ve výši 10 000 Kč
a) v pokladně SMP 14, a. s., do 12.00 hodin posledního dne zveřejnění záměru,
b) převodem na účet s tím, že částka musí být připsána na účet MČ Praha 14
nejpozději v poslední den zveřejnění záměru.

Pronájmy a prodeje bytů ze Správy MČ Praha 14
MČ Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry na pronájem bytů na Praze 14 ve
veřejné soutěži formou licitace. Záměry na pronájem bytů jsou zveřejněny na www.praha14.cz v termínu od
18. 6. 2013 do 18. 7. 2013.
Zájemci složí jistinu ve výši 15 000 Kč
a) v pokladně SMP 14, a. s., do 12.00 hodin posledního dne zveřejnění záměru,
b) převodem na účet s tím, že částka musí být připsána na účet MČ Praha 14
nejpozději v poslední den zveřejnění záměru.
Odkup bytu do osobního vlastnictví (vše Praha 9):
byt č. 16, Kardašovská 625; byt č. 27, Kpt. Stránského 993; byt č. 28, Kpt. Stránského 993
Pronájem bytu s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu (vše Praha 9):
byt č. 8, Kardašovská 753; byt č. 12, nám. Plk. Vlčka 695; byt č. 8, Kardašovská 754;
byt č. 56, Kardašovská 670; byt č. 3, nám. Plk. Vlčka 695; byt č. 5, Rochovská 764;
byt č. 20, Gen. Janouška 846; byt č. 2, Kardašovská 753; byt č. 32, Kardašovská 753
Veřejná soutěž se uskuteční dne 22. 7. 2013 od 15.20 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686.
Bližší informace vč. výše dluhu, který je k bytu přiřazen, a termínů prohlídek jsou uvedeny v záměrech na úředních deskách
jak v lokalitě MČ Praha 14, tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.
Případné informace podá: SMP 14, a. s., pí. Burešová, tel. 281 021 462.
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Veřejné losování proběhne 17. 7. 2013 v 17.00 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686. Do veřejného losování se může přihlásit žadatel, který je nájemcem bytu MČ Praha 14 a na kterém nevázne žádný dluh.
Bližší informace vč. termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvě na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14, tak na úřední
desce v elektronické podobě na www.praha14.cz. Případné informace podá: SMP 14, a. s., pí. Burešová, tel. 281 021 462.

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
Ilustrační foto

RORÝSÍ ŠKOLA

Ještě jste o takové škole neslyšeli? Nejde o žádnou školu pro rorýsí omladinu.
Takto jsou nazývány školy, kde se rozhodli aktivně pomáhat tomuto chráněnému druhu ptáků. A proč naši pomoc
vlastně potřebuje? Dříve rorýsi hnízdili
zejména na skalách. Dnes jsou tito
vynikající letci převážně obyvatelé měst,
kde nalézají útočiště ve větracích otvorech panelových domů. S tím, jak se
postupně paneláky zateplují, možnosti
k hnízdění jim rychle ubývají.
Ale vraťme se k rorýsí škole a k důvodu,
proč zde o ní píšu. V letošním roce pokračuje v Praze 14 zateplování školních
budov. Na řadě je základní škola Vybíralova na Černém Mostě. A právě zde
jsme byli upozorněni na výskyt rorýsů.
Vedlo mne to k tomu, abych se začal
o problematiku rorýsů hlouběji zajímat.
Spojila jsem se s Českou společností
ornitologickou a její odborníci provedli
ve škole průzkum, který hnízdění rorýsů
potvrdil a upřesnil rozmístění obývaných
dutin. V projektu zateplení byly ponechány ventilační otvory a doplněny
hnízdní budky, které budou umístěny
na střeše. Rorýsi tak nepřijdou o svá
hnízdiště a městská část o dotace,
které na zateplení čerpá a které jsou
ochranou rorýsů podmíněny.
Vedení školy také projevilo zájem o projekt, který monitoruje výskyt rorýsů.
Již dříve jsem měla možnost seznámit
se s úžasnými výsledky práce dětí
z této školy na podobných projektech.
Pevně proto věřím, že v příštím roce
bude mít i Praha 14 svou rorýsí školu.
Ilona Picková,
zastupitelka za Stranu zelených

LÉTO BUDIŽ
POCHVÁLENO?

RADNICE ODMÍTÁ
HAZARDNÍ HRY

Dosavadní průběh léta k nadšenému
souhlasu se slavným výrokem Fráni
Šrámka nikterak nevybízí. Situace po
povodních, celkově blbá nálada ve společnosti, ani další politická krize nikomu na optimismu nepřidávají.
Jediným léty prověřeným a osvědčeným
způsobem, jak se z podobných nálad
dostat, je tvrdá a poctivá práce nejen
pro sebe či svoji ﬁrmu, ale také pro
svoje okolí a společnost. Mnoho lidí to
prokázalo právě při povodních svojí
nezištnou morální, ﬁnanční i materiální
pomocí a podporou.

Boj s hazardem je jednou z nejsledovanějších problematik, kterým se Věci
veřejné systematicky věnují. Radnice
Prahy 14 se rozhodla regulovat provozování všech druhů výherních automatů,
na nichž lze prohrát za jedinou hodinu
až čtvrt milionu korun.
Rada městské části jasně vyjádřila v minulých dnech své stanovisko k obecně
závazné vyhlášce hlavního města Prahy,
kterou se stanoví místa a čas, na nichž
lze provozovat loterie a jiné podobné
hry. Regulace hazardu v naší městské
části je nezbytná. Rozhodně nesouhlasíme s provozem heren, které povolilo
Ministerstvo ﬁnancí a které přinášejí
jenom vážné problémy.
Hazard ničí vztahy, dostává patologické
hráče často až na dno, ohrožuje životy
a podporuje kriminalitu. Po letech politické pasivity Věci veřejné prosadily
odstranění daňové výjimky a řádné zdanění hazardu. I díky iniciativě VV zrušil
Ústavní soud ČR 11. dubna 2013 sporný
paragraf, který v novele loterijního zákona umožňoval provozovat videoterminály, povolené Ministerstvem ﬁnancí,
až do konce roku 2014. VV přitom jako
jediné hlasovaly ve Sněmovně proti
tomu. Obce tudíž konečně mohou vykázat tyto urychlovače chudoby ze svého
území okamžitě. Následně pod tlakem
veřejnosti zveřejnilo Ministerstvo ﬁnancí
seznam VLT, z nějž vyplývá, že jich je
na území MČ Praha 14 neuvěřitelných
147! Rada MČ stanovila v usnesení ze
dne 3. 6. 2013 přesný seznam 15 heren,
s jejichž provozem souhlasí. Tím však
boj s hazardem nekončí. VV podaly novelu loterijního zákona, díky níž budou
moci být herny, které fungují mimo působnost obecní vyhlášky, okamžitě zrušeny bez správních řízení s provozovateli.
Na druhou stranu tak hrozí obcím snížení příjmů, které však ve srovnání
s negativními jevy, jež hazard způsobuje,
nebude výrazné. Ale znemožnění přístupu k hazardu za to stojí.
Zuzana Grigarová, Jiří Šebek,
VV Praha 14

Také zastupitelé za ODS jsou stejně
jako doposud připraveni vám pomáhat
v řešení vašich problémů i v následujících týdnech a měsících.
Přejeme vám všem hezké prázdniny, aby
přece jen mohlo být léto pochváleno.
Členové
klubu zastupitelů ODS
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KDYŽ MAJÍ HŘIŠTĚ
SVOU VLASTNÍ TVÁŘ
PRAHA 14 PATŘÍ MEZI MĚSTSKÉ
ČÁSTI, KTERÉ SE V RŮZNÝCH LOKALITÁCH PODSTATNĚ LIŠÍ. NAJDEME
ZDE SÍDLIŠTĚ I VILOVÉ ČTVRTI, ZÁSTAVBU ZE ŠEDESÁTÝCH LET I NOVÉ
BYTOVÉ DOMY. A PRÁVĚ TUTO ROZMANITOST ZOHLEDŇUJE VEDENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI I V RÁMCI KONCEPCE ROZVOJE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
A SPORTOVIŠŤ V PRAZE 14. TĚCH
JE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI CELKEM 34, NĚKTERÁ JSOU URČENA JEN
KE HRÁM, JINÁ ČISTĚ PRO SPORT,
ČÁST PAK KOMBINUJE OBĚ TYTO
FUNKCE. NEJDE PŘITOM O UNIFIKOVANÁ HŘIŠTĚ, KAŽDÉ Z NOVĚ POSTAVENÝCH HŘIŠŤ MÁ SVOU VLASTNÍ SPECIFICKOU TVÁŘ. MY JSME SE ZAMĚŘILI
NA NOVINKY, KTERÉ MOHOU V PRŮBĚHU LÉTA OČEKÁVAT OBYVATELÉ NA
RŮZNÝCH MÍSTECH PRAHY 14.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MČ PRAHA 14

1
1
4

2

3

8

6

5

2

Rozvoj v oblasti zeleně, dětských hřišť
a sportovišť je vnímán vedením radnice
jako jedno z témat, která významně
přispívají ke kvalitě života obyvatel
městské části. Proto je dbáno i na požadavky místních lidí, kteří měli ve
všech významnějších projektech možnost se podílet na ﬁnální podobě i plánování toho, co kde vznikne. Jakožto
pilotní projekt se nedávno veřejnosti
otevřel například venkovní ﬁtness a v Šebelově ulici na Černém Mostě. V sousedství této plochy bude umístěna skluzavka, nové pískoviště a během léta se
tu objeví i další lavičky a pružinová
houpadla. Pilně se pracuje i na dalších
projektech. To se týká například hřiště
v zahradě u budovy, kde v současné
době sídlí nezisková organizace Jahoda
ve Vybíralově ulici na Černém Mostě.
„Vzhledem k tomu, že jde o hojně využívanou lokalitu, ptali jsme se místních,
jak by si nové hřiště v tomto areálu
představovali. Nyní již běží realizace
a lidé se mohou těšit na opravdu povedené hřiště pro menší i větší děti,“ poznamenal místostarosta Aleš Kuda
s tím, že otevřít veřejnosti by se mělo
už v průběhu prázdnin. Doplnil také,
že na mnohé projekty v této oblasti se
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7 multifunkčních ploch:
1. Mochovská
2. Kardašovská
3. Paculova
4. Šebelova
5. Nám. Pplk. Vlčka
6. Skate
7. Pyramida Jahodnice




l 2013

´ 2011
´ 2009
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7

5 sportovních ploch:
1. Vlčkova
2. Bojčenkova
3. Cíglerova
4. Dygrýnova
5. Kpt. Stránského
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Téma – Hřiště a zeleň
několik různých funkcí pro různé věkové kategorie dětí,“ poznamenal
místostarosta. Samo hřiště v době redakční uzávěrky nabývalo konkrétní
podoby a změny byly patrné na první
pohled. Vyrostla zde lanovka, která
de facto spojuje horní část zahrady,
která je určena větším dětem, s hřištěm
pro menší děti níže. Právě nahoře
vzniká takzvaná aktivní zóna, kde bude

podařilo formou daru získat ﬁnanční
podporu od různých subjektů. V případě
dětského hřiště Vybíralova to bylo Centrum Černý Most.
HERNÍ PRVKY I KREATIVNÍ ZÓNA
Oproti současnosti se nabídka výše
zmíněného hřiště významně rozšíří.
„Naše vize, na které jsme se shodli
s občany, byla taková, že hřiště nabídne
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Vysvětlivky:
l Revitalizovaná hřiště
´ Nově vybudovaná hřiště
 Hřiště v původním stavu
Uvedená data značí rok výstavby,
respektive revitalizace hřišť.

22
6

22 dětských hřišť:
1. Sadská – Bramborák
2. Kyjská x Hostavická
3. Horoušanská
4. Poděbradská 548
5. Chvaletická 917
6. Chvaletická 918
7. Splavná
8. Konzumní
9. Generála Janouška DDM
10. Šromova I
11. Šromova II
12. Generála Janouška
13. Mansfeldova
14. Vybíralova – Jahoda
15. Kpt. Stránského – Opavie
16. Maňákova
17. Vlčkova
18. Jiráskova čtvrť
19. Jahodnice
20. Vidlák
21. Marešova
22. Šeďova

´ 2013


´ 2012


l 2012
´ 2012
´ 2013
´ 2010





´ 2013


´ 2012

´ 2011

´ 2012
´ 2012

vedle dominantního prvku s věží a různými prolézačkami i asfaltová plocha
pro streetball. Netradičně pojaté je
i hřiště pro menší, které nabídne řadu
atrakcí. Vedle běžných houpadel a prolézaček tu budou k dispozici například
i kovové zvukovody, kterými si mohou
děti sdělovat „šeptandu“ z jednoho
konce kreativní plochy na druhý. Unikátem je i takzvané naleziště. Děti
mohou poblíž jednoho z prvků připomínajícího prehistorickou kostru hledat v písku stopy dávných živočichů
nebo třeba trilobity. Tuto plochu také
oživí kladkostroj a různé další „vychytávky“.
BRÁNY HŘIŠŤ SE KONEČNĚ
OTEVŘELY
Díky aktivnímu přístupu úřadu se podařilo po dlouhé době vyřešit i problematickou situaci s dvojicí dětských
hřišť, která už v roce 2010 postavila
v rámci bytové výstavby společnost
Skanska ve vnitrobloku mezi ulicemi
Marešova a Šedova na jižním okraji
Černého Mostu. „Hřiště mělo původně
převzít hlavní město, ale dlouho se
nic nedělo. Místní si právem stěžovali,
že mají před domem dvě krásná hřiště,
ale ta jsou za plotem a nikdo na ně
nesmí. Městské části se nakonec teprve
nedávno podařilo vyjednat se Skanskou
převzetí těchto hřišť formou daru, takže
situace je konečně vyřešena a děti si
tu mohou užít houpaček i dalších atrakcí, na které poslední roky mohly jen
koukat přes plot,“ popsala peripetie
Markéta Adámková z Odboru dopravy
a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14,
která řeší právě dětská hřiště a zeleň.
Společnost Skanska podle jejích slov
předá již na podzim městské části do
užívání i další dětské hřiště, které vyrostlo v rámci developerského projektu,
tentokrát na Jahodnici v lokalitě za
supermarketem Spar. „Do konce roku
by měly být hotové parkové úpravy,
současně s dokončením parku by zde
měla vzniknout hřiště pro větší děti
a univerzální sportoviště. Vše by potom
mělo přejít do správy městské části,“
dodala Adámková.
NOVÉ HŘIŠTĚ BRAMBORÁK,
RADNICI POMŮŽE RÁKOSNÍČEK
Nového hřiště se dočkají i děti z Hloubětína. Na ploše nazývané jako Bramborák je postaví společnost Lidl, která
pravidelně vyhlašuje soutěž o Rákosníčkovo hřiště. Letos na základě soutěže
uspěla právě Praha 14, a tak se již brzy
začne pracovat. „Předpokládaný termín
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Foto: archiv MČ Praha 14 (3x)

řešení, takže si jej můžeme alespoň
obecně přiblížit. V oploceném areálu
by měly vzniknout herní plochy pro
děti ve věku 3–6 a 6–12 let, univerzální
sportoviště, venkovní ﬁtness, kurt na
beachvolejbal a také „environmentální
zóna“ s naučnou stezkou.

Hřiště u nových domů na Jahodnici by mělo být předáno do správy MČ již na podzim.

slavnostního otevření Rákosníčkova hřiště
bude 31. srpna. Děti se mohou těšit na
Michala Nesvadbu z TV pořadu Kouzelná
školka“, poznamenala Adámková s tím,
že by městská část v rámci této výstavby
ráda na vlastní náklady instalovala ještě
šest venkovních cvičebních prvků v alejích
po obou stranách nového hřiště. Tím by
se prostor stal multifunkčním a mohl
by sloužit všem věkovým skupinám obyvatel. V celé oblasti navíc proběhla na
jaře kompletní revitalizace, která napomohla k viditelné proměně parku i sousedního pietního místa.
SPLAVNÁ PODLE MÍSTNÍCH
OBYVATEL
Další hřiště, jehož ﬁnální podoba byla
deﬁnována na základě jednání s místními, čeká na realizaci v parčíku při
Splavné ulici na Hutích. Před uzávěrkou prázdninové Čtrnáctky bylo v běhu
výběrové řízení na dodavatele. Toho
by měla výběrová komise městské
části vybrat začátkem července a po
souhlasu radních a podpisu smlouvy
s dodavatelem by se následně mělo
začít stavět.
Na veřejné projednání budoucí podoby
zdejšího hřiště přišly vloni desítky rodičů a debatovalo se o všem možném,
nakonec se projekt soustředil v první
fázi na výstavbu dvou dětských hřišť
pro děti ve věku 3–6 a 6–12 let. Výsledek by měl být k vidění rovněž už během prázdnin. Také zde se vedení
radnice podařilo dojednat ﬁnanční
podporu z privátní sféry. Na výstavbu
nových herních prvků přispěla společnost BigBoard Praha.
Zodpovědně se postavila ke svému developerskému projektu na Hutích i společnost Ekospol, která na okraji stávající
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zástavby buduje další etapu projektu
bytových domů. Již před časem se zavázala radnici, že v rámci projektu postaví pro veřejnost velké multifunkční
hřiště na oplocené ploše poblíž Jamské
ulice. Radnice již schválila navržené

Fitness plocha v Šebelově ulici je ideální
nejen pro cvičení seniorů, ale je určena
i milovíkům pohybu všech generací.

HŘIŠTĚ ZA STATKEM FORMOU
ADOPCE
Plochu za hloubětínským statkem při
Klánovické ulici znají z poslední doby
například účastníci projektu Psí školka
Prahy 14. V lokalitě, kde došlo nedávno
ke komplexní revitalizaci zeleně, by
do budoucna mělo vyrůst první „adoptivní“ dětské hřiště v Praze 14. „Na
základě dohody s občanským sdružením Starý Hloubětín se pokoušíme získat alespoň část ﬁnančních prostředků
formou individuálních darů. Občanské
sdružení oslovuje ﬁrmy i jednotlivce
ochotné z vlastních zdrojů sponzorovat
jednotlivé herní prvky. Zatím to vypadá
nadějně, nějaké peníze už se podařilo
shromáždit. Pokračujeme dál s cílem
postavit tu hřiště ještě letos,“ poznamenal zástupce starosty Kuda s tím,
že jde o první pokus ﬁnancovat výstavbu
hřišť tímto způsobem. Podle jeho slov
nejde jen o peníze. „Očekáváme, že
místní komunita bude o takto vybudované hřiště lépe pečovat,“ dodal Kuda.
Problematika zeleně a dětských hřišť
přitom není jen o budování. Mezi každodenní činnosti, které zařizuje úřad
prostřednictvím různých dodavatelů,
patří především pravidelná údržba
těchto ploch i promyšlené revitalizace
stávající, mnohdy přestárlé zeleně.
O těch nejaktuálnějších jsme informovali v minulém vydání Čtrnáctky.
(jam)

Každé z dětských hřišť v Praze 14 má svou vlastní tvář...

Pozvánka

TÝDEN PLECHÁRNY

Jižní část sídliště Černý Most je nejen
díky projektu plánovaného městského
parku lokalitou s příjemným potenciálem rozvoje. Nově zde vzniká také lokální kreativní a komunitní centrum
se zázemím pro městské sporty,
s otevřenou verandou s kavárnou
a hravým dětským koutkem i komunitní zahradou a především prostory,
které by měli využívat právě obyvatelé
a neziskové organizace Prahy 14. Plechárna se z podoby bývalého autoservisu bude v průběhu letošního léta
postupně a za pomoci dobrovolníků
měnit v kulturní centrum, které bude
místem pro setkávání už během nultého roku svého provozu od září. Právě na 14. září během festivalu Stop
Zevling je naplánováno slavnostní
otevření Plechárny, kterému bude
předcházet 9.–13. září týden otevřených dveří Týden Plechárny, během
kterého si budete moci prostor projít,
posedět si v novém foyer, dát si kávu
a seznámit se s některými organizacemi, které Plechárnu nově využijí
jako své tvůrčí zázemí.
„Plechárna Černý Most by se měla stát
jakousi otevřenou platformou pro se-

Work out. I toto se v Plechárně naučíte.

Foto: Jan Hromadko (2x)

KDYSI TO BÝVALA KOTELNA, PAK
AUTOSERVIS. LETOS V ZÁŘÍ SE
DVEŘE PLECHÁRNY ČERNÝ MOST
V BRYKSOVĚ ULICI OTEVŘENOU
VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ V PRAZE 14
TRÁVIT SVŮJ VOLNÝ ČAS NEBO
MAJÍ NÁPADY, KTERÉ BY RÁDI REALIZOVALI, ALE NEMAJÍ KDE A NEVÍ
JAK. PLECHÁRNA ČERNÝ MOST SE
DRUHÝ ZÁŘIJOVÝ TÝDEN PŘEDSTAVÍ JAKO NOVÉ LOKÁLNÍ KREATIVNÍ
A KOMUNITNÍ CENTRUM.

Komunita koloběžkářů. Vztah k místu je základní kulturní hodnota. Plechárna tak jednoduše
sází na místní komunity.

tkávání aktivních obyvatel nejen z Černého Mostu, ale z celé Prahy 14. Připraveno je zázemí pro hudební zkušebny místních kapel, které bychom rádi
podporovali, klubovna či zasedací místnost pro vedení kurzu cizího jazyka
a češtiny ve spolupráci s Integračním
centrem Praha, místnosti, které budou
sloužit jako graﬁcké či umělecké ateliéry, multifunkční hala pro sportovní
a volnočasové aktivity, foyer, v kterém si
v klidu můžete posedět, nebo příjemná
veranda od edit! architects, která je napojena na blízký skatepark, na níž můžete trávit svůj volný čas s přáteli nebo
naopak v klidu pracovat u domácí citronády a wiﬁ, která bude stejně jako vstup
do volnočasové haly během prvního
Týdne Plechárny samozřejmě zdarma,“
popisuje plánovaný provoz ředitel Prahy
14 kulturní a autor konceptu Plechárny
Černý Most David Kašpar.

„Plechárna by měla být inkubátorem
pro tvůrčí nápady. Sami tak nabízíme
organizační, ať už produkční nebo
programovou, podporu a rádi budeme stát u zrodu nových kulturních
akcí na Praze 14, takže bych řekl –
neváhejte se nám ozvat a dorazit na
Týden Plechárny,“ dodává Kašpar. Vedle vnitřních aktivit nabídne Plechárna také venkovní sportoviště a hřiště
nebo malý park ve spolupráci s Nadací OKD a Nadací Proměny. Mezi
sportovišti, na která se můžete těšit
už v září, nebude chybět work out –
tedy cvičení s vlastní zátěží těla –
a parkour park. Plánováno je také
cvičení pro seniory nebo in-line závody pro všechny generace. „Vnitřní
hala Plechárny bude ze začátku otevřená jen tři dny v týdnu. Chceme vyzkoušet provoz a reagovat na potřeby
lidí z okolí Plechárny, rádi pak upravíme otevírací hodiny a aktivity, které
lze v Plechárně dělat. Plechárna by
měla být prostorem, který odpovídá
poptávce ze strany svých sousedů,
zjistíme-li, že naproti nám bydlí nadšená parta lidí, která ráda háčkuje,
uděláme víkendový workshop a dílnu
háčkování,“ usmívá se Kašpar. Prostory a služby Plechárny Černý Most
můžete poznat během Týdne Plechárny – týdne otevřených dveří, kdy
bude vstup do volnočasové haly
a všech prostor celého budoucího
centra zdarma. Více informací najdete na www.plecharnacernymost.cz.
Michaela Hečková
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

červenec

Přistavení VOK ze systému HMP

červenec

9. května/Písčitá

11. 7.

Svépravická/Šestajovická

ST

10.7.

Travná/Kostlivého

15. 7.

Konzumní/Na Obrátce

ST

10.7.

Bouřilova/Bojčenkova

8. 7.

Nehvizdská/Zelenečská

ČT

11.7.

Smikova/Gen. Janouška

9. 7.

Hejtmanská/Vranovská

ČT

11.7.

Himrova/Gen. Janouška

16. 7.

Vírská/Branská

ST

17.7.

Vašátkova/Dygrýnova

22. 7.

Světská/Lipnická

ST

17.7.

Bryksova/Fejfarova

10. 7.

Vodňanská/Skorkovská

PÁ

12.7.

Mansfeldova/Kučerova

17. 7.

Zvíkovská/Dářská

ČT

18.7.

Hlaďova proti č. p. 671

18. 7.

Rožmberská/Podlišovská

ČT

18.7.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

srpen

Vlkovická/Dvořišťská

PÁ

19.7.

Šimanovská/Za Školou

ST

24.7.

Kukelská/Chvaletická

ST

24.7.

Jezdovická/Froncova

ČT

25.7.

Lipenské náměstí

ČT

25.7.

Sicherova

PÁ

26.7.

Lomnická/Zalinská

8. 8.

Manž. Dostálových č. p.1303

26. 8.

Trytova/Paculova

12. 8.

Šromova/Gen. Janouška

13. 8.

Vašátkova/Doležalova

19. 8.

Dygrýnova/Breicetlova

20. 8.

Přistavení VOK ze systému HMP

Bryksova proti č. p. 949

14. 8.

Váňkova/V Chaloupkách

ST

14.8.

Kpt. Stránského/Vybíralova

27. 8.

Zámečnická/Mochovská

ST

14.8.

Bobkova proti č. p. 747

15. 8.

Želivská/Metujská

ČT

8.8.

Bobkova/Maňákova

22. 8.

Splavná/Svárovská

ČT

8.8.

A. Valenty/Šedova

21. 8.

Koclířova/Vodňanská

ČT

15.8.

Hamerská/Církvičná

ST

21.8.

Dřítenská/Velkoborská

ST

21.8.

Kardašovská u obch. střediska

ČT

22.8.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

ČT

22.8.

Lásenická/Lipnická

ČT

15.8.

Hodějovická/Za Rokytkou

PÁ

16.8.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hodin
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou
dle platných předpisů.

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 hod.; sobota 8.30–15.00 hod.
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srpen

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin
Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin
Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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 hod.; sobota 7.00–15.00 hod.

Pozvánka

STOP ZEVLING BAVÍ I HVĚZDY

FESTIVAL STOP ZEVLING JSTE NAVŠTÍVILA VLONI POPRVÉ JAKO NÁVŠTĚVNÍK. CO VÁS PŘIMĚLO VYSTUPOVAT NA
LETOŠNÍM ROČNÍKU JAKO ZPĚVAČKA?
Festival mě skutečně nadchnul! Není
mnoho akcí, které by měly nějakou myšlenku, se kterou bych se mohla ztotožnit.
Stop Zevling je velmi blízký mému životnímu stylu. Víte, kdybych, jak se říká,
„zevlovala“ už jako malá holka doma,
nemohla bych si plnit své sny.
JE TO LETOS VÁŠ JEDINÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL?
Festival Stop Zevling bude asi jednou
z mála akcí, na které vystoupím. Při-

KTERÝ ZE SPORTOVNÍCH TURNAJŮ
NA „ZEVLINGU“ JSTE SI VYBRALA?
Sportovní část Stop Zevlingu mě letos
velmi těší svojí pestrou nabídkou sportů.
Sama si musím neustále udržovat kondici. Osobně by mě nejvíce lákal streetball. V Miami jsem měla možnost
navštívit zápas NBA a je to pro mě
úžasný sport. Na loňském ročníku jsem
několikrát prošla kolem fotbalových
hřišť, kde vládla přátelská atmosféra
a lidem se akce očividně velmi líbila.

Herečka a moderátorka Lucy Junk.

pravuji se na natáčení nové role v USA,
kam odcestuji v září. Čeká mě natáčení
mého prvního videoklipu a připravuji
také svou debutovou desku. Zdokonaluji
především svoji angličtinu, připravujeme také cestopisná videa. Práce je
opravdu velmi mnoho.

Foto: Jakub Vaniš

LUCY JUNK JE TVÁŘÍ INTERNETOVÉ
LIFESTYLOVÉ TELEVIZE ALL TV, ZVLÁDÁ MODEROVÁNÍ, ZPĚV, HERECTVÍ,
CESTUJE PO SVĚTĚ A NYNÍ SE PŘIPRAVUJE NA BLÍŽÍCÍ SE FESTIVAL
STOP ZEVLING. ZASTIHLI JSME JI TĚSNĚ PO PŘÍLETU Z MIAMI, KDE ZAČÍNÁ
NATÁČET NOVÝ SERIÁL, A ZEPTALI SE,
JAK TENTO TRADIČNÍ FESTIVAL VNÍMÁ
A JAK SE NA NĚJ PŘIPRAVUJE.

PROGRAM STOP ZEVLINGU JE LETOS
OPRAVDU VELMI BOHATÝ, NA CO SE
VY OSOBNĚ TĚŠÍTE NEJVÍC?
Těším se na DESIGN MARKET a připravovanou MÓDNÍ PŘEHLÍDKU. Jako
modelka, ale hlavně jako žena mám
velmi kladný vztah k módě. Proto jsem
se také ujala role moderátorky této
části festivalu. Na závěr snad jen dodám,
že jsem potěšena faktem, že Černý
Most se rok od roku těší stále většímu
rozvoji kultury a zábavy. Takže nezevluj
a přijď za námi na Stop Zevling.
Kateřina Pavlíčková

STOPZEVLING 7
ČERNÝ MOST

DJ LIL ROWA

BRYKSOVA | PLECHÁRNA

14 .9

FB.COM/STOPZEVLINGFESTIVAL

CHUTĚ ZE ZEMÍ CELÉHO SVĚTA

VSTUP ZDARMA
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Zdravá MČ

CO S PEJSKEM O DOVOLENÉ?

JAKÉ SE V TOMTO OHLEDU NABÍZÍ
MOŽNOSTI?
Pro pejsky nekonﬂiktní, smečkové, co
mají rádi společnost ostatních pejsků

Lenka Šetková se svými čtyřnohými svěřenci v psí školce Happy Dog.

a lidí a jsou zvyklí na rodinné prostředí
bez oddělování do kotců, je ideální varianta psí školky. Za všechny si dovoluji
jmenovat Psí školku Happy Dog, která
s tímto typem ubytování přišla do Prahy jako první a pro obyvatele Prahy 14
je i nejbližším řešením vzhledem
k umístění v Dolních Počernicích.
Pro pejsky konﬂiktní, nemocné či
zvyklé na venkovní prostředí bych doporučila ubytování klasického typu
v hotelu s kotci.
A v neposlední řadě pro pejsky bojácné,
konﬂiktní s ostatními psi (ale přitom
zvyklí na rodinný komfort), hárající feny
či pejsky po vet. zákroku, co potřebují
nadstandardní péči, je ideální soukromé hlídání u některé z „psích tet“, které
se o pejska starají ve své domácnosti.

POKUD NĚKDO Z ČTENÁŘŮ NESTIHNE VAŠI LEKCI, MÁ NĚJAKOU
MOŽNOST SE TYTO INFORMACE
DOZVĚDĚT INDIVIDUÁLNĚ? KAM SE
MŮŽE ČLOVĚK STRAN TÉMAT,
JAKO JE PES O DOVOLENÉ,
HYGIENA CHOVU A PODOBNĚ,
OBRÁTIT PRO RADU?
Pokud bych měla hovořit sama za
sebe, tak velmi ráda odpovím na
otázky týkající se rad ohledně umístění pejska v době dovolených. Protože jsme ale komplexní zařízení, které
poskytuje i služby typu transportu
pejsků, stříhání i výcviku, není problém
poradit s čímkoliv ohledně těchto témat. Kontaktovat nás můžete na
info@psi-skolka.cz.
(jam)

PSÍ ŠKOLKA POKRAČUJE V ZÁŘÍ – NÁHRADNÍ LEKCE 2.–9. 9. 2013
Projekt Psí školka byl z důvodu špatného počasí a následných povodní předčasně ukončen 28. 5. 2013 (původně
plánována do 6. června). Organizátoři (ÚMČ Praha 14 spolu s kynology) našli náhradní termín na začátku září.
V týdnu 2.–5. 9. 2013 proběhnou lekce „Mysli chvíli jako pes“ (lektor R. Hofmann), v pondělí 9. 9. 2013 proběhne
lekce „Agility“.
Lekce se uskuteční na již zavedených místech, opět v čase 17.00–18.30: v pondělí – travnatý prostor u polikliniky Parník, v úterý – vedle statku za bazénem v Hloubětíně, ve čtvrtek – prostor u metra Černý Most. Část hodin
bude též věnována ovladatelnosti, aby měli účastníci možnost zopakovat si naučené „kousky“ z úvodu Psí školky.
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Oznámení

V RÁMCI PROJEKTU PSÍ ŠKOLKA
V PRAZE 14 POVEDETE HODINU NA
TÉMA PES O DOVOLENÉ, COŽ JE JISTĚ PRO MNOHÉ PEJSKAŘE VELMI
ZAJÍMAVÉ. MOHLA BYSTE ČTENÁŘŮM NASTÍNIT ALESPOŇ OBECNĚ,
JAKÉ MOŽNOSTI SE V TOMTO OHLEDU CHOVATELŮM PSŮ NABÍZEJÍ?
Především je nutné se ještě před
plánováním dovolené zamyslet, zda
pejsek bude cestovat s námi, či pro
něj bude vhodnější zajistit mu náhradní, řekněme dočasné ubytování.
V případě první varianty je nutné předem zjistit, zda je pro pejska vhodné
prostředí, kam jedeme. Jak se bude
pejsek na místo přepravovat. Zda je vítán v ubytovacím zařízení. Jestli pro něj
v dané destinaci není příliš teplo (nebo
naopak zima) a hlavně jaký program na
dovolené máte v plánu. Aby se nestalo,
že nakonec bude trávit dlouhé hodiny
sám na hotelovém pokoji, zatímco vy
budete na pláži nebo třeba lyžovat. Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, pak je zapotřebí zvážit, jaký typ pejska je zrovna ten váš, a podle toho
zvolit i styl ubytování pro něj.

Foto: archiv Lenky Šetkové

BLÍŽÍ SE ČAS LETNÍCH DOVOLENÝCH
A MNOZÍ MAJITELÉ PSŮ ŘEŠÍ, JAK SI
UŽÍT PŘÍJEMNÉ LÉTO NA PLÁŽI
A SOUČASNĚ SE POSTARAT O SVÉHO
ČTYŘNOHÉHO MILÁČKA. V RÁMCI
NAŠEHO SERIÁLU ROZHOVORŮ
S KYNOLOGY PSÍ ŠKOLKY PRAHY 14
JSME SE PROTO ZAMĚŘILI PRÁVĚ
NA TOTO TÉMA, KTERÉ BYLO NÁPLNÍ JEDNÉ Z PRAVIDELNÝCH LEKCÍ
PRO PEJSKAŘE ZE ČTRNÁCTÉ
MĚSTSKÉ ČÁSTI. K ROZHOVORU
JSME PROTO POZVALI JEDNU Z LEKTOREK, PANÍ LENKU ŠETKOVOU
Z PSÍ ŠKOLKY HAPPY DOG.

Zajímavost

BABYBOX V HLOUBĚTÍNĚ
ZACHRÁNIL KLUKA PETRA
Foto: MČ Praha 14 – Marcela Uhlíková

POOSMNÁCTÉ SE OTEVŘELA
DVÍŘKA V GYNCENTRU, ABY
ZACHRÁNILA KLUKA PETRA.
GYNCENTRUM, PRVNÍ NESTÁTNÍ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ČR,
UVEDLO 1. ČERVNA 2005 DO
PROVOZU PRVNÍ BABYBOX
V ČESKÉ REPUBLICE. STALO SE
TAK VE SPOLUPRÁCI S NADAČNÍM
FONDEM PRO ODLOŽENÉ DĚTI
STATIM, JEHOŽ ZAKLADATELEM JE
LUDVÍK HESS. ZŘÍZENÍ BABYBOXU
NEPODPOŘILO TEHDEJŠÍ VEDENÍ
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ,
A I PŘES JEHO ZÁKAZ BYL
BABYBOX V HLOUBĚTÍNSKÉ
KLINICE NAINSTALOVÁN.
Staniční sestra Lenka Benediktová u hloubětínského babyboxu.

celá událost zvedla zájem sdělovacích
prostředků, a zajistila tak „bedýnkám
na odložené děti“ velkou publicitu.
V České republice je již zřízeno 56 babyboxů. Ke 14. červnu 2013 pomohly zachránit celkem již 87 dětí. Ani Babydědek
Hess si nemyslí, že jsou babyboxy všemocné a všezachraňující: „Jsou jen jedním kamínkem v mozaice možností, jak
naložit s nechtěným děťátkem.“
Z poměrně krátké historie existence babyboxů vyplývá, že rokem s nejvyšším
počtem odložených dětí byl rok 2011, to
se podařilo zachránit celkem 22 dětí.

Nejmenší využití babyboxů zaznamenal
rok 2008, s pouhými 4 dětmi. V roce 2013
bylo zatím odloženo 6 dětí, mezi pěti
děvčaty je jen jeden kluk – ten náš Petr
Štěpán. Odložených děvčat je mnohem
více i v celkovém skóre 51 : 36. Dosud
nejvíce dětí (18) pomohl zachránit právě
babybox v Hloubětíně, druhá příčka patří
Brnu s 15 a třetí Ostravě se 7 nechtěnými
dětmi. Co se času týče, nejčastějším obdobím pro umístění dítěte do babyboxu
je čas od 16.00 do 19.59 hod. Nejvytíženějším měsícem je srpen a dnem v týdnu
pondělí…
(mu)

POKUD CHCETE POMOCI
Pokud vám přijde provoz babyboxu jako smysluplná činnost, můžete na chod
tohoto zařízení přispět – č. ú. u komerční banky: 43-7826110267/0100.
Oznámení

1. června 2013 „náš“ babybox oslavil
8. výročí vzniku. O pár dní později, přesněji
v pátek 7. června 2013 ve 12.45, už sestry
z místnosti stálé služby zaregistrovaly
na monitoru nový přírůstek. „Odložený
chlapeček byl zcela čerstvě a předčasně
porozený. Pravděpodobně se narodil
v těsné blízkosti hloubětínského zámečku.
Do babyboxu byl odložen zcela nahý,
ještě mokrý a od mázku. Chlapečka
jsem pojmenoval Petr Štěpán-Pícha,“
vrací se k nedávné události Ludvík Hess,
který je hrdý na přezdívku Babydědek.
První část jména chlapeček získal po
lékaři, který mu poskytl první pomoc,
druhou část po Petru Píchovi, primáři
GynCentra. Právě v osobě primáře Píchy
vidí Ludvík Hess hrdinu, který svým odvážným činem – zřízení babyboxu – vůbec
nepotěšil Ministerstvo zdravotnictví. Navíc

Pronájem nebytových prostor – Vybíralova 969
MČ Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměr na pronájem nebytových prostor
v 1. až 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 900,87 m2 v objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 – Černý Most II
(původně centrum vzdělávacích, kulturních aktivit a sociálních potřeb, provoz jeslí a mateřské školy).
Zájemci mohou předložit své nabídky a mají právo se k tomuto záměru vyjádřit, případně podat své námitky či připomínky. Nabídky je nutné doručit doporučeně nebo předat osobně
na Správu majetku Praha 14, a. s., ul. Metujská 907, přízemí referát nebytových prostor nebo
2. patro sekretariát, v uzavřených obálkách označených: NEOTVÍRAT pronájem Vybíralova 969.
Termín předložení nabídek: do 20. 8. 2013 do 12.00 hod.
Bližší informace a osobní prohlídka nebytových prostor budou poskytnuty na tel. čísle 281 021 477 (v době dovolené od
24. 7. do 6. 8. 2013 na tel. čísle 281 021 479). Kritéria výběru zájemců jsou uvedena též na úředních deskách jak v lokalitě
MČ Praha 14, tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.
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Foto: archiv Civarajce

ZŠ VYBÍRALOVA VYHRÁLA ŠKOLNÍ LIGU RAGBY
Ve čtvrtek 20. 6 se uskutečnil ﬁnálový
turnaj Školní ligy ragby. V průběhu
roku proběhlo celkem šest kvaliﬁkačních turnajů, ze kterých se do ﬁnále probojovaly 4 týmy ZŠ Vybíralova, 3 týmy FZŠ Drtinova, 2 týmy ZŠ
Brána jazyků a 2 týmy ZŠ Jana Wericha. K nim se připojila družstva havířovských základních škol Albrechtice, Gorkého a Generála Svobody. Kvůli tropickému počasí byl turnaj zkrácen,
nakonec se odehrálo pouze 18 zápasů. V kategoriích mini (3.–4. třída) a benjamin (5.–7.) se hrálo systémem každý s každým, v kategorii junior (8.–9.)
nejdřív týmy bojovaly ve skupinách a poté v zápasech o umístění. V nejmladší
kategorii vyhrálo družstvo FZŠ Drtinova. Soutěž benjaminů byla o poznání
napínavější. Poslední zápas byl zároveň přímým soubojem o třetí místo, který o jediný bod vyhrála ZŠ Vybíralova nad ZŠ Gorkého. Na prvním místě se
umístila suverénní ZŠ Jana Wericha, druzí byli žáci ZŠ Brána jazyků. Turnaj
kategorie junior dopadl podle očekávání, ve ﬁnále se utkali vítězové regionálních soutěží – ZŠ Vybíralova a ZŠ Albrechtice. V utkání dominovalo pražské
družstvo, vyhrálo vysoko 9 : 2 a obhájilo loňské vítězství.
(dm)

Foto: www.judoprodeti.cz

ÚSPĚŠNÝ ROK ODDÍLU JUDA NA ZŠ CHVALETICKÁ
Již druhým rokem pořádá Judo club
Kidsport, o. s., v tělocvičně místní základní školy tréninky juda. Děti měly
možnost trénovat dvakrát týdně a byly
rozděleny do dvou skupin podle věku
a výkonnosti. Ve školním roce 2012/13
navštěvovalo oddíl přes 20 členů. Skupina začátečníků se může již tradičně
pochlubit nejviditelnějším pokrokem.
Během školního roku se věnovali cvičením rozvíjejícím všestranné pohybové dovednosti a kromě základních
judistických technik pronikli i do tradiční etikety chování na tatami. Děti, které
se tréninku poctivě věnovaly, byly koncem školního roku odměněny složením
zkoušek na bílo-žlutý pás. Někteří malí judisté se již zúčastňovali víkendových
soustředění a pravidelných dětských turnajů Kidsport cupu.
Skupina mírně pokročilých navázala na dobré základy technik a dále rozvíjela své judistické schopnosti s cílem uplatnit je na turnajích mláďat a žáků.
Děti se věnovaly výuce dalších technik a zahájily trénink kombinací a chvatů
v pohybu, díky kterému si otevřely bránu k dalšímu judistickému poznání.
Díky dobrému zázemí, za které děkujeme vedení základní školy Chvaletická,
a zájmu dětí o judo má náš oddíl ambice zařadit se mezi úspěšné mládežnické oddíly v ČR. Oddíl ZŠ Chvaletická je zařazen do koncepce výběru talentů Judo clubu Kidsport, který působí pod záštitou Českého svazu juda
jako Sportovní středisko žáků. Trenéry jsou Jan Zavadil a Tomáš Kohn. Jan
Zavadil je trenér 3. třídy, dlouholetý úspěšný reprezentant ČR a několikanásobný mistr ČR, který se věnuje jak skupině začátečníků, tak i skupině závodní. Tomáš Kohn je trenér 3. třídy, bývalý dlouholetý úspěšný reprezentant
ČR a medailista z mistrovství ČR.
Velké poděkování patří městské části Praha 14, která poskytla veřejnou ﬁnanční podporu na realizaci projektu „Oddíly a kroužky juda na základních školách“.
Pokud máte zájem, aby vaše dítě harmonicky a všestranně rozvíjelo své
schopnosti, přijďte na ukázkovou náborovou hodinu, která se bude konat
v pondělí 30. září 2013 v tělocvičně ZŠ Chvaletická ve 14.00 hod. Spodní věková
hranice je limitována minimálním věkem 5 let. Pro žáky školy, kteří navštěvují
skupinu začátečníků, je zajištěno vyzvedávání a poté návrat do školní družiny.
Podrobné informace naleznete na klubových stránkách www.judoprodeti.cz.
(dm)
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STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
V TVORBĚ DĚTÍ

Galerie 14 se v úterý 18. června stala
místem slavnostního vyhlášení výtvarné soutěže určené pro žáky základních škol MČ Praha 14. Umělecká dílka spojoval jednotný motiv –
Staré pověsti české. Vedle „klasiky“,
tedy obrázků namalovaných vodovými
barvami, se objevila i vydařená dílka
zachycující naši slavnou historii v tužce, s využitím voskových pastelek či
prostřednictvím umělecké koláže.
Starosta Prahy 14 Radek Vondra předal celkem 44 ocenění a čestných
uznání rozdělených do 3 věkových
kategorií. V zaplněném sále Galerie 14
se radovali všichni ocenění, protože
si odnesli hodnotné dárky věnované
Úřadem MČ Praha 14. Všem výtvarně
zdatným dětem slíbila Zdena Rehbergerová, organizátorka akce za
ÚMČ Praha 14, že na příští rok se
chystá další výtvarná soutěž. A pro
ty, kteří ještě neodjedou na prázdniny,
je na středu 10. července (od 9 do 12
hodin) u ZŠ Bratří Venclíků připraveno
tradiční Malování na chodníku. Barevné křídy a odměny pro všechny
malující účastníky připraveny! Redakce Čtrnáctky přeje všem mladým
výtvarníkům KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Výsledky:
I. kategorie (7–9 let)
1. místo: Marie Hlaváčková – Faustův
dům, Přemysl, Sára Jarošová – Bruncvík se lvem, Týna Jakubcová – Kněžna Kazi, Bílá paní, Tomáš Kovář – Lev
Bruncvík (všichni ARS PUERIS).
II. kategorie (10–12 let)
1. místo: Natálie a Laura Mikulkovy – Kněžna Libuše, Eliška Zázvorková – Šemík, Horymír a Šemík, Kristýna Bečvářová – Praotec Čech
(všichni ARS PUERIS).
III. kategorie (od 13 let)
1. místo: Barbora Horká – Krokovy
dcery, Petra Jedličková – Praotec
Čech, Eva Smolíková – Pověst o Horymírovi (všichni – ZŠ Gen. Janouška)
(mu)

Foto: MČ Praha 14 – Michaela Všetečková

Naše školy

Sport v MČ

LEHOVEC SPORTOVAL:
ZÁJEM BYL MALÝ, ATMOSFÉRA SKVĚLÁ
PRVNÍ SPORTOVNÍ DEN NA LEHOVCI
SE I PŘES POMĚRNĚ MALÝ ZÁJEM
MÍSTNÍCH OBYVATEL PODAŘIL.
PŘESTOŽE POŘADATELÉ AKCE
„LEHOVEC SPORTUJE“, KTERÁ
SE KONALA V POLOVINĚ ČERVNA
V AREÁLU ZŠ CHVALETICKÁ,
PŘIPRAVILI PROGRAM PRO MLADÉ,
ALE TAKÉ PRO RODIČE S DĚTMI,
SEŠLI SE TU ZEJMÉNA ZAPÁLENÍ
SPORTOVCI Z ŘAD MLÁDEŽE
A STŘEDNÍ GENERACE. NAKONEC
SI VŠICHNI UŽILI PARÁDNÍ AKCI
VE SKVĚLÉ ATMOSFÉŘE.
Samotná akce začala za příjemného
rána a hned zpočátku bylo jasné, že
představy velkého sportovního mítinku vzaly za své. Přesto se na většinu
připravených disciplín přihlásili jednotlivci i týmy, takže se brzy po deváté hodině mohlo začít sportovat.
O všechny disciplíny, mezi nimiž zaujímaly hlavní místa fotbal, plážový volejbal, nohejbal a streetball, byl velký
zájem ale též o stolní tenis nebo horolezeckou stěnu, kterou si uvnitř školní budovy pod dohledem instruktora vyzkoušely hlavně děti, které na akci dorazily
s rodiči nebo staršími sourozenci.

Počasí vyšlo na výbornou, a přestože se
nekonaly připravené atletické disciplíny,
na které se přihlásilo příliš málo sportovců, ožil celý areál čilým sportovním
ruchem. Většina lidí si turnaje samotné
i připravené zázemí s občerstvením
a hudbou pochvalovala, ozvaly se ale
i kritické hlasy. A to zejména od místních, kterým byla akce určena především. „Žiju tady celý život a znám tu hodně lidí. Zklamalo mě, že jsou tak líní,
přitom tu každý pořád vypráví, jak pro
nás radnice nic nedělá. Pak tu městská
část připraví takovou parádní akci, a lidi
jsou líní i vlézt před dům a přijít se podí-

vat,“ zlobil se jeden ze sportovců, který
dorazil i se synem a nakonec získal i pohár za třetí místo v nohejbalu.
Na své si přišli i ostatní sportovci, za
umístění v turnajích byli oceněni nejen
poháry, ale také medailemi a věcnými
cenami. A co hlavně. Odcházeli s dobrým pocitem, že strávili krásný letní den
pohybem na čerstvém vzduchu.
Díky partnerům akce: VŠ Palestra,
Vaše liga, o. s., Český sport 21, o. s.
A veliké poděkování patří také celému
týmu ZŠ Chvaletická, který akci zajistil
tím, že půjčil areál a veškeré potřebné
sportovní vybavení.
(jam)

Foto: archiv Shotokan Neratovice-Hloubětín

SHOTOKAN NERATOVICE-HLOUBĚTÍN PŘIVEZL PĚT EVROPSKÝCH TITULŮ
Ani z letošního ME karate
J.K.A nepřijeli reprezentanti
státní reprezentace a členové
Shotokanu Neratovice-Hloubětín s prázdnou. Přes silnou
konkurenci tradičních soupeřů
z Ruska, „domácích Srbů“,
Maďarska, SRN, Norska, Dánska a dalších dokázali naši
odchovanci vybojovat celkem
třináct medailí! Petra Provazníková nedala soupeřkám
šanci a suverénně si došla pro
obhajobu předloňského mistrovského titulu v kumite individual bez rozdílu vah a barvy pásků. Na výbornou jí v týmu
sekundovala i další naše členka – Lucka Hybšová, pro kterou to byla první medaile na ME. Další mistrovský titul vybojovala Lucka Köppelová v kata kadetek.
Ke zlaté medaili z kata přidala ještě třetí místo v kumite,
a tím získala v karate J.K.A nejprestižnější ocenění – kombinaci kata kumite. Markéta Brožová přivezla další dva
mistrovské tituly, a to z kata a kumite v kategorii veteránek.
Skvělý výkon předvedli loňští mistři Evropy v kata týmech –
D. Beneš, T. Plachý a M. Walter. Přestože letos přestoupili

do starší kategorie, ve ﬁnále prohráli s favorizovaným týmem
z Ruska pouze o jednu desetinu
bodu a vybojovali titul vicemistrů
Evropy. Stříbrnou medailí, tedy titulem vicemistryň Evropy zúročil
náročnou přípravu i další náš kata
tým – tentokrát kadetek do osmnácti let ve složení L. Köppelová,
L. Horáčková a H. Peterová.
Bronzové medaile si ze Srbska přivezli Helča Peterová z kata kadetek
a Radkyn Krejčí z kumite týmů patnáctiletých. Další bronz vybojovala v silné konkurenci desetiletých dívek Anetka Zítková, když jako jediná byla schopná
konkurovat výborným Ruskám. Již třetí rok za sebou veze
z ME medaili v kata! V kumite stejné kategorie vybojovala
bronz v řízené formě kumite i trojnásobná mistryně Evropy ve
volném kumite K. Walderová, další třetí místo obsadil i Kuba
Drápalík v kata týmech dvanáctiletých. Do ﬁnálových zápasů
se probojovala také Barča Mašková v kata devítiletých.
Česká republika brala celkem 31 medailí a v celkovém hodnocení národů obsadila třetí místo.
Zbyšek Petržílek, hlavní instruktor SK
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Projekty

SPOLEČNOST DUHA NAPOMÁHÁ INTEGRACI MENTÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH LIDÍ V PRAZE JIŽ 21 LET. ZA
TU DOBU SE I JEJÍM PŘIČINĚNÍM
PODAŘILO PROLOMIT TABU Z DOB
SOCIALISMU, KDY BYLI VŠICHNI ODLIŠNÍ ZAVÍRÁNI DO ÚSTAVŮ, ABY JE
SPOLEČNOST NEMĚLA NA OČÍCH.
PŘESTOŽE DNES JEŠTĚ PŘETRVÁVAJÍ STŘÍPKY TĚCHTO PŘEDSUDKŮ,
OBYVATELÉ ČERNÉHO MOSTU
I OKOLÍ SE MŮŽOU V PRAXI PŘESVĚDČIT, ŽE I TITO LIDÉ MAJÍ SPOLEČNOSTI CO NABÍDNOUT. A HLAVNĚ ŽE MOHOU ŽÍT NORMÁLNÍ ŽIVOT
JAKO OSTATNÍ.
Krásným příkladem těchto ideálů je
například Duhová prádelna, která pod
křídly Společnosti DUHA funguje od
loňského podzimu v Maňákově ulici
na Černém Mostě. Nejen že jde o zajímavý a do jisté míry unikátní sociální
podnik, také je to zajímavá služba
v duchu tradičních „sousedských
vztahů“. „Lidé s mentálním a zdravotním znevýhodněním u nás mají zajištěno zaměstnání, což je velmi důležité
pro jejich začlenění do společnosti.
Nejde přitom o nějaké umělé zaměstnávání devíti lidí, ale o skutečný krok
do normálního života. Každý z našich
pracovníků se postupem času ukázal

Foto: archiv Společnost Duha

KAŽDÝ MŮŽE ŽÍT NORMÁLNÍ ŽIVOT

Jednou ze specialit Duhové prádelny je
speciální figurína na žehlení košil.

být šikovný na určitý druh činnosti
a tu nyní vykonává, jako v běžném zaměstnání,“ říká fundraiserka Společnosti DUHA Margita Losová.
Podle jejích slov má nyní Duhová
prádelna několik významných klientů
z řad restaurací, hotelů, ale například i mateřských škol. „Nekvalitní
práci si nemůžeme dovolit. Sice nejsme konkurencí velkým prádelnám,
ale zákazníkům můžeme na druhé
straně nabídnout individuální přístup. Zakázky zásadně nemícháme,

každou pereme samostatně, zkrátka
každý tu má svou pračku,“ vysvětluje
s úsměvem.
Celý provoz má na starosti profesionálka, která v tomto oboru úspěšně
podnikala řadu let, pro zákazníky je
ale mnohdy zajímavý i příběh jednotlivých pracovníků. Ti jsou ostatně denně
v kontaktu se zákazníky, kteří mohou
sledovat mandlování, žehlení košil na
speciální ﬁguríně i další činnosti přímo v provozovně. „Naši pracovníci
jsou tak v kontaktu s lidmi a to jim
také velmi pomáhá. Učí se zodpovědnosti i komunikaci s okolním světem
a to vše zcela přirozenou cestou,“ vysvětluje Margita Losová s tím, že důležitým cílem prádelny je zapadnout
do sousedství, vycházet s okolím
v lidské rovině. Pro místní nyní prádelna nabízí například i věrnostní
karty se slevou na každou šestou zakázku a další bonusy. „Hlavní pro nás
je, že peníze, které tímto způsobem
vyděláme, jdou zpět do rozvoje sociální ﬁrmy Duhová prádelna a na pomoc mentálně znevýhodněným klientům Společnosti DUHA. Podpoří
například i Centrum denních služeb
na nedalekém náměstí Plukovníka
Vlčka, které představíme v některém
z dalších vydání Čtrnáctky.
(jam)

JOB KLUB POMÁHÁ S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ
Projekt s názvem Začleňování osob na trh práce,
realizovaný Střediskem
křesťanské pomoci v Horních Počernicích, úspěšně funguje. Cílem projektu je zlepšení postavení
znevýhodněných osob na
trhu práce, zvýšení jejich
šancí na získání a udržení si pracovního místa, nalezení vhodného pracovního uplatnění.
Během prvních pěti měsíců od zahájení realizace projektu projevilo 78 osob zájem zapojit se. Z této skupiny
byl po diagnostice sestaven 32 osobám individuální plán,
17 osob nastoupilo do přípravného období a úspěšně ho
zvládlo 11 osob. Momentálně ve středisku pracuje
9 „projektových“ pracovníků na pracovní smlouvu.
Klienti z projektu pracují většinou 6 hodin denně. Po
pracovní činnosti, kde jsou ve vedení pracovního trenéra a pod dohledem vedoucího podporovaného zaměstnání, se také vzdělávají v tzv. Job klubu. Učí se
základům práce na PC a internetu, tvoří si životopisy
a motivační dopisy. Absolvují skupinové vzdělávání,
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kde získávají znalosti v oblastech: zákoník práce, sociální systém, sociální služby, dluhy a exekuce, etiketa
na pracovišti apod.
Držíme palce všem klientům, aby zvládli „návrat“ do práce
i s všemi překážkami, které jim život před sebe položil.
Pokud máte o účast v projektu zájem nebo chcete-li získat více informací, kontaktujte nás na adrese: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo
náměstí 11/16, Praha 20 – Horní Počernice, v kancelářích
v budově A, nebo na telefonním čísle: 737 207 315,
281 091 714, či na e-mailu: projekt@skphopo.cz.
Na spolupráci s vámi se těší
Aneta Žďárská – sociální pracovnice
Miloš Jaroš – vedoucí podporovaného zaměstnání
Petr Marván – pracovní trenér

Novinky v MČ

HRÁDEČEK: SOCIÁLNĚ
ZODPOVĚDNÁ RESTAURACE

ci asistentů se klienti připravují na budoucí zaměstnání. Trénují se v pomocných kuchařských dovednostech, úklidu nebo obsluze prádelny. Jsou vedeni
k samostatnosti, rozvíjí se tak jejich
schopnosti a získávají praktické zkušenosti z běžného života,“ uvedla jednatelka společnosti Lucie Bačová.
Zaměstnávání handicapovaných lidí
je, podle zkušeností provozovatelů,
přínosem pro všechny. Výrazně podporuje obousměrnou integraci, která

byla zvláště v naší zemi dlouho potlačována. Pro fungující restauraci je ale
nejdůležitější přízeň hostů. Věříme, že
si na Hrádeček brzy cestu najdete i vy,
a zároveň tak podpoříte dobrý projekt.
Hrádeček, penzion a restaurant,
Hůrská 189/14, Praha 9
tel.: 281 865 226
e-mail: info@hradecek-praha.cz
www.hradecek-praha.cz.
(lb)
Placená inzerce

K letnímu posezení přímo vybízí romantická zahrada s jezírkem nebo
menší samostatná terasa za věží,
s možností grilování. Pro pořádání
soukromých akcí je ideální snooker
klub v anglickém stylu s originálním
hracím stolem.
„Hlavním cílem restaurace je uspokojit
hosty kvalitními službami, ale to není
zdaleka náš jediný cíl. Po předchozích
zkušenostech z obdobných projektů
jsme se rozhodli zřídit v provozovně
chráněná pracovní místa, a umožnit
tak začlenění několika lidí s různou formou postižení do společnosti. V současné době u nás probíhá tréninkový
program ve spolupráci s občanským
sdružením Máme otevřeno?. Za pomo-

Ilustrační foto

RESTAURACI A PENZION HRÁDEČEK
NAJDETE VE VILOVÉ ČÁSTI PRAHY 14
JEN TŘI MINUTY CHŮZE OD STANICE
METRA RAJSKÁ ZAHRADA.
V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ NOVĚ
OTEVŘENÉ RESTAURACE SI MŮŽETE
VYCHUTNAT POKRMY MODERNÍ
ČESKÉ I SVĚTOVÉ KUCHYNĚ.
NA JÍDELNÍČKU NAJDETE NABÍDKU
VYNIKAJÍCÍCH STEAKŮ
A ZA OCHUTNÁNÍ STOJÍ I DALŠÍ
LAHŮDKY ŠÉFKUCHAŘE.
POKUD ALE SPĚCHÁTE, URČITĚ
OCENÍTE VÝHODNÉ POLEDNÍ MENU.
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RADNICE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
SPOLEČNĚ PLÁNOVALY ROZVOJ SLUŽEB
SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI A NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V PRAZE 14
SE KONALO V RÁMCI ZAVÁDĚNÍ
MÍSTNÍ AGENDY 21 NA KONCI ČERVNA V HLAVNÍM SÁLE KD KYJE. CÍLEM SETKÁNÍ NA TÉMA KOMUNITNÍ
PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BYLO
DEFINOVAT PROBLÉMY, KTERÉ JE
V TÉTO OBLASTI TŘEBA VYŘEŠIT.
Stejně jako v minulosti se i tentokrát
zúčastnil vysoký počet zástupců „neziskovek“, kteří se rozdělili do pracovních skupin především na základě
zaměření jednotlivých organizací.
U jednotlivých „kulatých stolů“ se
pak diskutovalo téma volnočasových
aktivit pro rodiny, děti a mládež
i téma sociálních služeb pro seniory,
osoby se zdravotním postižením a cizince a menšiny žijící v Praze 14.
Celkem se zúčastnily asi čtyři desítky
zástupců
nevládních
organizací
a z následných diskuzí vyplynulo, že
většina z nich vnímá pozitivně přístup
městské části k tomuto sektoru.

Přesto byly deﬁnovány problémy, které je třeba do budoucna vyřešit.
Všechny přítomné přivítala místostarostka Ing. Mgr L. Svobodová a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Mgr. D. Beňák. Poté
měli občané možnost u každého stolu probrat danou problematiku společně s odborníky z řad zaměstnanců
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a dalších organizací. Nejpalčivější
problémy, které tíží občany, byly projednány v rámci diskuzí u kulatých
stolů. Akce se zúčastnil také starosta
Prahy 14 Radek Vondra, který později
vedl diskuzi na téma zlepšení propagace aktivit neziskových organizací
a poskytovatelů sociálních služeb.
(jam)
V případě zájmu o účast v některé
z pracovních skupin kontaktujte
koordinátora sociálních služeb:
František BRADÁČ, DiS.
e-mail: bradac@praha14.cz
telefon: 281 005 343

PROBLÉMY DEFINOVANÉ V RÁMCI
VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ:
1) nedostatečný úklid sněhu
v lokalitách určených při
mapování bariér na Praze 14
2) nedostatečný bezbariérový
přístup, bariéry v jednání
s úředníky správy majetku
3) špatná informovanost
o sociálních službách,
včetně respitní služby
4) málo vzdělávacích
a volnočasových aktivit
zaměřených na prevenci
patologických jevů se
zaměřením na celou rodinu
5) prevence sociálního vyloučení
během rodičovské dovolené
6) ﬁnanční nedostupnost domů
s pečovatelskou službou
7) terénní práce, podpora,
pomoc a rozvoj dle potřeb
cizinců a menšin
8) podpora pracovního potenciálu,
zaměstnanosti a vzdělanosti

MAMUT CUP 2013:
ZVÍTĚZILA CHUŤ SPORTOVAT

První sousedské setkání obyvatel z blízkého i vzdálenějšího
okolí se uskutečnilo
pod názvem Černý
Mošt na prostranství před budovou
Plechárny i v přilehlém skateparku. Zájem místních obyvatel o tuto neformální akci byl nad očekávání dobrý.
Připraveno bylo společné pohoštění, které si většina místních pochvalovala, ale k dispozici byl i bar s točeným pivem
a nabídkou nealko nápojů.
Vzhledem k tomu, že vyšlo i počasí, se akce opravdu podařila, v přátelské atmosféře se lidé společně podívali na divadelní představení, mohli zhlédnout zajímavý dokument o životě Prahy 14, ale užili si také sousedskou hostinu nebo
letní kino, které promítalo ﬁlm Canney Road.
O tom, že podobné „sousedské“ akce místním lidem chyběly, přesvědčila nejen velká účast místních, ale také fakt, že
dorazili zástupci všech významných komunit z nejbližšího
okolí Plechárny. Byli tu mladí jezdci ze skateparku, jejich rodiče, vozíčkáři i partičky mladých, které jinak spíše zevlují
po okolí. A bylo vidět, že i takto rozdílné skupiny mohou najít
společnou řeč nad tématy, co by bylo třeba zlepšit ve svém
bezprostředním okolí a podobně.
(jam)

Hanspaulská
liga
malé kopané je
pražský fenomén,
díky kterému v sezoně každý týden
sportuje v Praze několik tisíc lidí, převážně chlapců a mužů,
ale ani dívky nejsou
výjimkou.
I v naší městské
části je mnoho klubů, které se této celopražské sportovní
aktivity účastní.
Mezi ně patří i mužstvo 1. FC HOMOGEN z Kyjí, které se
mezi brankami malé kopané pohybuje už dlouhých 28 let.
Letos se jako tradičně konal již třetí ročník turnaje MAMUT CUP, který tento klub pořádá a kterého se pravidelně účastní několik desítek fotbalistů z Prahy 14. Opět za
skvělého počasí se po mnoha odehraných zápasech stala
vítězem chuť sportovat, vůle vyhrát a radost ze společného setkání, završená předáním rovněž tradičního poháru
pro vítěze – putovního mamuta, na jehož podstavci budou
opět zvěčněna jména všech hráčů vítězného týmu. Na závěr dovolte slovy klasika, nedávno zesnulého Víta Holubce, zvolat: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť.“
Pavel Mašek
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Foto: archiv Pavla Maška

ČERNÝ MOŠT: SOUSEDÉ SE
SPOLEČNĚ BAVILI NA PLECHÁRNĚ

Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14

SRPEN – TURNAJ V NOHEJBALU
V sobotu 31. srpna 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.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Oznámení

Naše MŠ Sluníčko se v letošním roce zapojila do kampaně „Celé Česko čte dětem“, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale
také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Máme velkou radost, že rodiče našich dětí se
k nám aktivně přidali a v hojném počtu chodí do školky číst dětem ze svých oblíbených knih. Vyvrcholením našich jarních aktivit bylo v rámci celostátního Týdne
čtení tzv. Velké čtení v Galerii 14. Pozvání přijal pan starosta Vondra, který si
i přes obtížnou aktuální situaci (povodně v Praze) a své časové vytížení povídal
s dětmi a přečetl jim 2 pohádky z knihy J. Suchla Modré jezírko.
Dalším hostem byla pí. Čechová z Místní knihovny, která děti zapojila do řešení
pohádkových hádanek a připomněla význam knížek, pohádek a předčítání. Děti
z kroužku Flétničky nám toto milé setkání příjemně zakončily několika písničkami.
pí. uč. Zdenka Krumphanzlová

Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 7. 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.

TENISOVÝ TURNAJ
V HLOUBĚTÍNĚ
V sobotu 14. září od 8.00 hodin
pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu o Pohár starosty. Turnaj ve čtyřhře se
uskuteční na kurtech TJ Slavoj
Hloubětín, Hloubětínská ulice,
v Praze 14 – Hloubětín. Prezence
hráčů na místě 7.30–7.50 hodin.
Startovné 50 Kč na osobu.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny, pořádáme již tradiční malování
na chodníku. Malovat budeme ve středu 10. července od 9 do 12 hodin před
základní školou Bří Venclíků na Černém Mostě – stanice metra Rajská
zahrada. Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.

ZÁŘÍ – TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ
O POHÁR STAROSTY

Pozvánka

ČERVENEC – MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

Dům sociálních služeb
Domov pro seniory
Bojčenkova 1099/12

Komu službu poskytujeme?
Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z důvodu
snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je
v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí.
Poskytované služby jsou určeny především pro občany
hl. m. Prahy, přednostně však pro občany Prahy 14.
Máte zájem o poskytování naší sociální služby?
Jestliže byste měli zájem o poskytování naší sociální
služby, kontaktujte sociální pracovnici. Pokud byly
zveřejněné informace pro Vás nedostačující, můžete se
sociální pracovnice na cokoli zeptat.
KONTAKTY
Vedoucí domova:
Ivana Pokorná
tel.: 281 917 473,
777 680 907
e-mail:
pokorna@cckp9.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Martina Hanusová
tel.: 777 704 127
e-mail: socialni.bojcenkova@cckp9.cz
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Otevřen pro náctileté v době školních prázdnin: 1.–4. 7. a 8.–12. 7. od
10 do 13 hod. Přijď si zahrát deskové
hry, fotbálek, Wii, prolistovat časopisy nebo si jen popovídat s vrstevníky.
Vstup zdarma.
Zápisy do zájmových kroužků na
školní rok 2013/14
Od 4. 9. nabízíme možnost zápisu do
zájmových kroužků na nový školní rok.
Vyberte si z mnoha sportovních, jazykových, hudebních, tanečních, výtvarných,
technických a přírodovědných oborů.
Nabídku kroužků pro děti, mládež i dospělé naleznete na našich webových
stránkách: www.ddmpraha9.cz.
Chystané akce v novém školním roce
9. 9. DDM Votvírák, 17–19 hod. – tradiční zahradní akce k zahájení nového školního roku
10. 9. Narozeninová party, 16–18
hod. – přijďte oslavit spolu s námi
devět let existence domu dětí a mládeže v lokalitě Černý Most, narozeninový dort nebude chybět!
11. 9. Blešení aneb bleší trh v DDM –
16–19 hod., přijďte prodat své nepotřebné věci (oblečení, spotřební zboží,
knihy, CD, prostě cokoli, co vám doma
překáží a jinému by udělalo radost),
nutno rezervovat prodejní místo do
6. 9. – cena 40 Kč/stůl (rezervace na
adrese: jitka.sulcova@ddmpraha9.cz),
vstup zdarma. Akce se v případě stabilně hezkého počasí koná na zahradě DDM, jinak v budově DDM (Generála Janouška 1060 – Černý Most).

MC PASTELKA
Sadská ul. 530,
Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka provozuje celodenní školku (pro děti 2,5–6 let), ve
které se pracuje Montessori metodou, a zároveň organizuje vzdělávání
a zájmové odpolední kroužky pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let a semináře pro rodiče.
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA v Pastelce
5.–30. 8. 2013. Zábava, legrace, objevování, pobyt v přírodě a výlety pro
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všechny předškoláky, kteří si chtějí
užít léto s kamarády! 4 termíny:
5.–9. 8. Indiánské léto
12.–16. 8. Zoo – máme rádi zvířata
19.–23. 8. Tajuplný vesmír
26.–30. 8. Putování s dinosaury
ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ KROUŽKY
v Pastelce od září 2013.
Nabízíme:
Pohybové hry
Kreativní a výtvarná dílna
Jóga pro děti
Montessori dílnička
Montessori pracovna
Angličtina s prvky Montessori
ZÁPIS do MŠ PASTELKY – školky
s prvky Montessori na školní rok
2013/2014 pouze na volná místa!
Více informací o všech našich aktivitách na webových stránkách.

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:
28. 6. – 8. 9. 2013 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. Ozdravný pobyt pro rodiny
s dětmi v Krkonoších – Velká Úpa –
poslední volná místa, přihlášení nutné.
Jednorázové akce:
29. 8. Výstava Vikýře PLAY – pojďte
s námi navštívit interaktivní výstavu!
Sraz v 10 hod. na stanici metra Rajská zahrada.
Zápis do programů:
V průběhu prázdnin se můžete
e-mailem hlásit do programů na
nový školní rok: školička Šikulka,
Pohybové hry pro rodiče s kojenci
a batolaty, Montessori pracovna
a předškolák, Čchi-kung a Tai chi.
Nový školní rok:
Obvyklý pravidelný program MC začíná 9. 9. 2013.
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, Zpíváníčko, programy zaměřené
na rozvoj jemné a hrubé motoriky.
Páteční programy budou zaměřeny
na výtvarnou činnost, rozvoj pohybových aktivit a stimulaci řeči.
Nově od září – hlídací hernička každý
čtvrtek! Přihlášení nutné.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz
Dopolední programy pro děti 2–6 let
a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–
12.00 hod. pro vaše děti bude pokračovat celodopolední program. Ve
školičce si budeme hrát, zpívat, tvořit, malovat, tancovat, chodit na vycházky, zkrátka rozvíjet kreativní
a adaptační schopnosti vašeho dítěte, které nechodí do školky a potřebuje kolektiv. O vaše děti se postarají
zkušené lektorky. Od září připravujeme i odpolední školičku.
Vice info na www.centrum14.cz, nebo
e-mail: katachvatalova@seznam.cz.
Středa 8.30–9.30 Montessori dílna
pro děti od 1/2 roku, zde si děti budou rozvíjet svou jemnou motoriku
a naučí se práci v kolektivu.
Rodinné dílničky 10.00–12.00 hod.
pro maminky, táty, ale i babičky
a další členy rodiny společně s dětmi
0–6 let. Tvoření při kávě a čaji, pro
větší děti je připravena herna.
Logopedický program pro rodiče
s dětmi s chybnou výslovností. Říkadla a hry, které dětem pomohou
s odstraněním řečových vad. Spolupráce i s rodičem dítěte.
Sobotní workshopy Čtrnáctky pro
celou rodinu.
Od září se na vás budeme opět těšit
s kurzy textilní malování, ubrousková technika, enkaustica malování
voskem atd.
Zápis do kroužků zahájen: miniškoličky a montessori.
Kroužky: keyboard, kytara, ﬂétna, výtvarný pro pokročilé, pastelka pro
nejmenší.

Pomáhají nám
Příměstský tábor:
22.–26. 7. 2013 – vodní hrátky nejen
v okolí vody.
19.–23. 8. 2013 – hledaní pokladů
26.–30. 8. 2013 – hrajeme si s angličtinou
Cena 1 200 Kč
Prázdninový provoz školičky
1.–4. 7. 8–12 hod.
8.–12. 7. 8–12 hod.
5.–9. 8. 8–12 hod.
12.–16. 8. 8–12 hod.
Přihlášení nutné, nevratná záloha
300 Kč. Podrobný program včetně
rozvrhu najdete na našich webových
stránkách www.centrum14.cz.
Tel.: 603 249 427 – Kateřina Chvátalová,
katachvatalova@seznam.cz.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
Všechny projekty KC Motýlek budou
nabízet své služby vám i vašim dětem i během prázdninových měsíců.
MATEŘSKÉ CENTRUM
Volná herna: út 9–12 hod. a 13–16
hod., čt 13–16 hod., 50 Kč/rodina
– v červenci 15.–31. 7.
– v srpnu 1.–9. 8., 19.–31. 8.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Naše služby budeme poskytovat
o prázdninách i dětem se zdravotním postižením. Připravili jsme pro
ně bohatý program v těchto týdnech:
8.–12. 7., 22.–26. 7., 19.–23. 8.
Od 11. do 17. 8. pořádáme rekondiční pobyt pro rodiny s dětmi se zdrav.
postižením.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI:
– v červenci: 15.–31. 7.
– v srpnu: 1.– 9. 8. a 19.–23. 8.
Školička – ve středu 9–12 hod.
Herny s programem – v pátek 9–12 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po telefonické
nebo osobní dohodě.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
O prázdninách bude klub otevřen od
12. 7. do 16. 8.
pondělí–pátek (mimo středy) 13–17
hod.
Každou středu společně vyjedeme na
celodenní výlety – nutno se předem
přihlásit u pracovníků v klubu, účast

zdarma, stejně jako ostatní programy.
Chystáme i týdenní výjezd (více na našem webu a v Paciﬁcu). Děkujeme za
podporu projektu „Akce pro neorganizované děti a mládež“ MČ Praha 14.
Ani v Paciﬁcu se nudit nebudete, čeká
na vás pestrý program: sportovní odpoledne, turnaje, výtvarné dílny vč.
keramiky, hudební programy, žonglování, vaření, Zumba s Luckou.
Více na: www.motylek.org
(sekce Paciﬁc)
www.facebook.com/pages/PACIFICklub/ nebo tel. 775 964 796

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz
Nabízíme prázdninový provoz školky
Heřmánek na červenec – rodiče si
můžou vybrat z docházky na celý měsíc, po týdnech či jednotlivých dnech.
Školka se nachází na sídlišti – ulice
Vybíralova 2, přibližně 7 min. od stanice metra Černý Most.
Přihlášky a informace u paní Jelínkové
na tel. č. 724 692 085.
Od září je možné navštěvovat v ZŠ
Heřmánek 1. až 4. ročník.
Škola se nachází v příjemném areálu
Chvaly (5 min. od stanice metra Černý
Most). V rámci svého vzdělávacího programu se zaměřuje na budování vztahů
založených na vzájemném respektu, na
rozvoj komunikačních schopností žáků
v českém i anglickém jazyce, na tvořivou výuku matematiky a přírodních věd
a na podporu individuálních nadání
žáků. Škola zapisuje žáky v průběhu
celého školního roku.
Více informací vám ráda poskytne
O. Cajchanová na tel. č. 606 416 930.

ZAJÍČEK NA KONI
Bučovice 19, Votice
tel.: 777 106 268
e-mail: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
www.zajiceknakoni.cz
POZVÁNÍ na letní pobyty o. s. Zajíčka
na koni 2013 – Život s koněm.
Pojďme se společně učit na koni, učit
o koních, učit od koní…
Pro letošní rok jsme zvolili zcela netradiční celotáborovou hru a trochu
jinak pojatý táborový život jako život
s koněm…
Naše pobyty jsou pro děti s doprovodem. Za děti během pobytu nepřebíráme zodpovědnost. Pobyty jsou určeny

všem dětem. Děti ze znevýhodněného
prostředí a děti s handicapy mají možnost velmi levné ceny.
Program je sestaven tak, aby se dobře
bavili všichni. Handicapované i zcela
zdravé děti, rodiče i doprovod.
Termíny:
I. turnus: 7.–14. 7. 2013,
vedoucí: Mgr. Markéta Šulcová
II. turnus: 14.–21. 7. 2013,
vedoucí: Mgr. Jitka Nehasilová
III. turnus (přednostně Klokánci):
3.–10. 8. 2013,
vedoucí: Monika Splavcová
Ubytování:
Rok od roku zlepšujeme naše tábořiště. Čekají nás chatky, pohodlné veliké stany, ubytovací boxy s elektřinou, sprchový box s teplou vodou,
suchý záchod s mouchami. J
Ceny:
Protože na táborech pracují naši
úžasní dobrovolníci zdarma a protože
máme sponzory pobytů (MHMP, MČ
Praha 14, ADASTRA, ZCH Advokáti,
EGAP a jiné), můžeme vám nabídnout fantastické ceny!
Celý týden včetně programu a táborové stravy (snídaně, děti svačina, oběd
– dovoz hotových jídel z místní vývařovny, děti svačina, studená večeře):
a) Členové našeho KPZ – 1 500 Kč/dospělí, 1 200 Kč/dítě
b) Rodiny s dětmi s handicapy a rodiny
ze sociálně velmi slabého prostředí –
180 Kč/dospělí; 1500 Kč/dítě (nutno
dodat dokladující materiály: ZTP/P,
potvrzení od lékaře, potvrzení o pobírání dávek atd.)
c) Ostatní = nedotovaná cena:
5 800 Kč/osoba/týden
+ Každá rodina ze skupiny a) a b) na
místě připlatí v hotovosti 250 Kč na
potraviny a potřeby, které nelze zakoupit z dotačních ﬁnancí. Tento rok
se nebudou na tábor vozit žádné další
potraviny a potřeby. Rodiny platící nedotovanou cenu již nic nepřiplácí.
Pozor, nesmí se stát, aby někdo nejel
kvůli ceně. Pokud nemůžete pro své
děti uhradit ani jednu z variant, volejte. Budeme společně hledat řešení.
www.zajiceknakoni.cz
Více informací a přihlášení u slečny
Mgr. Jany Palacké:
E-mail: j.palacká@zajiceknakoni.cz
Telefon: 732 533 427
Za spolupráci děkujeme:
panu Janu Červinkovi, ZCH Advokáti,
společnosti CETELEM, METROSTAV,
MHMP, ADASTRA a STÁJ ARTUŠ.
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NAPSALI JSTE NÁM!

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
V Vyměním 3+kk po rekonstrukci Praha 14,
Kpt. Stránského, za 1+1. Byt je v privatizaci státní, můžu měnit pouze s bytem,
kde je vlastník městská část Praha 14.
Mobil 604 806 241. ZN. SPĚCHÁ.

V Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad.
606 662 223, 723 899 561.
V Virtuální Sídlo pro vaše s. r. o., 250 Kč
s DPH/měsíčně. Tel.: 728 991 247,
unimoservis@seznam.cz,
www.SidloproFirmuPraha.cz.

V !!Upozornění!! Odvoz starého nábytku k likvidaci. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí aj. Levně.
Tel.: 777 227 840.

V ŽALUZIE – stínící technika. Horizontální žaluzie 695 Kč/m2, cena včetně zaměření, dopravy a montáže. Zaměření,
konzultace a kalkulace u Vás doma zcela nezávazně a zdarma. 603 715 285.
Provozovna Jarníkova 6, Praha Chodov,
www.interierservisgroup.cz.

V Nabízím, malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze – menší 1–2+1 a větší 3–4+1. Platba
hotově, na vystěhování nespěchám,
lze i zadlužený nebo před privatizací.
Tel.: 777 140 575.

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

V Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, křesla a židle mokrou metodou
proﬁ stroji Karcher – zbavte se prachu
a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou
s Vámi. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha 9 ZDARMA. Objednávky na tel.:
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

V Převody bytů do vlastnictví, prohlášení
vlastníka, stanovy BD dle nového OZ,
zakládání SVJ. T.: 724 304 603.

VOLNÉ KAPACITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Placená inzerce

Placená inzerce

PROSAZ o. s. si vás dovoluje informovat o volných kapacitách našich služeb,
které poskytujeme na celém území města Prahy.
Jedná se o pečovatelskou službu, osobní asistenci a domácí zdravotní
péči, služba je poskytována 24 hod. denně včetně víkendů a svátků.
Podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel.: 251 614 469.

NOVĚ OTEVŘENO – ZAVÁDĚCÍ CENY
polední menu – letní terasa
snooker klub – ubytování – wiﬁ
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doprava za symbolickou cenu, dovozy písků,
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

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

Placená inzerce

(parkování a vstup z ulice Slévačská)

Kontakt pro inzerenty:
inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911,
PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč

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

www.hradecek-praha.cz
tel. 281 865 226
Hůrská 189/14, Praha 9

Uzávěrka inzerce do čísla 9/2013
je 15. 8. 2013

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Oznámení

LETNÍ PROVOZ KNIHOVEN V PRAZE 14
Letní provozní doba od 1. července do 31. srpna
Černý Most: St 12–19 hod., Pá 9–16 hod.
Hloubětín: Út 9–16 hod., Čt 12–19 hod.
Uzavírka všech poboček MKP včetně ÚK: 29. 7. až 11. 8. 2013

Oznámení

V Kominictví Němec, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

Placená inzerce

Vážená paní Blažková,
děkujeme za velmi kladné hodnocení
projektu „Psí školka Prahy 14“. Tento pilotní a prozatím jediný projekt v Praze
sklidil obrovský úspěch a účast byla hojná.
Do celého projektu se zapojilo téměř
200 pejskařů, a to nejen z Prahy 14, ale
svojí návštěvou nás poctili i majitelé psů
z jiných pražských částí, z čehož máme
obrovskou radost. Na základě velkého
zájmu se tento projekt bude v příštím
roce opakovat. Prozatím Vás mohu pozvat
na zbývající tři lekce, které byly v důsledku
povodní přesunuty na 2.–5. 9. 2013. Lekce
se uskuteční na již zavedených místech,
opět v čase 17.00–18.30, v pondělí – travnatý prostor u polikliniky Parník, v úterý
– vedle statku za bazénem v Hloubětíně,
ve čtvrtek – prostor u metra Černý Most.
S pozdravem
Bc. Michaela Všetečková, ÚMČ Praha 14

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

Placená inzerce

Dobrý den,
předem bych chtěla pochválit ty, kteří
vymysleli a uskutečnili projekt Psí školka
Prahy 14. Nevím, jak je tomu jinde v Praze
a zda vůbec podobný projekt někde ve
městě funguje. Každopádně mě velmi
potěšilo, že si jej můžeme užít my pejskaři
tady na Praze 14. Myslím, že majitelé
psů jsou významnou skupinou obyvatel
naší městské části, ale také mezi námi
jsou ti, kteří potřebují se svými miláčky
pomoci. A právě za ně a za ty, kteří
pejsky nemají a vnímají pejskaře spíše
jako problém, se chci touto cestou zeptat,
zda bude tento z mého pohledu úspěšný
projekt pokračovat i do budoucna?
Děkuji za odpověď
Jana Blažková, Klánovická, Hloubětín

Křížovka o ceny
Vítěz je ten, kdo překonal smrtelnou nemoc, ten, kdo našel svou lásku, a ten, kdo odpustil.
Poražený je ten, kdo si neváží toho, co má, ten, kdo ve vztahu… (dokončení v tajence)

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 8. 2013
na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce
na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

M. Staňková, Černý Most; J. Čermáková, Kyje; S. Kubík, Černý Most
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