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Inzerce

VYHRÁVEJTE
V CENTRU ČERNÝ MOST

ROZTÁČEJTE KOLO ŠTĚSTÍ A

Akce platí od 1. 8. do 30. 9. 2012.
Hlavní partner:

placená inzerce

Roztočte KOLO ŠTĚSTÍ v Centru Černý Most a vyhrajte romantický víkend v Benátkách
s CK Čedok nebo některou z dalších atraktivních cen. Šanci dostane každý, kdo ve vybraných dnech
nakoupí zboží v hodnotě, jejíž výši pravidelně zveřejňujeme na Facebooku.

Ctrnactka 9_12.QX9_Ctrnactka 9_12 31.08.12 15:52 Stránka 03

Úvod

Obsah
04

TÉMA – DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
S POHYBEM

06

AKTUALITY Z MČ

08

ROZHOVOR – DAVID KAŠPAR

10

SERIÁL – ASISTENT PREVENCE
KRIMINALITY POMŮŽE STRÁŽNÍKŮM

12

ZPRÁVY Z RADNICE

13

FEJETONY A NÁZORY

14

TEEN AGE AREA – Z HISTORIE AKCE
STOP ZEVLING

16

PŘEDSTAVUJEME – NOVINKY
NA ŠKOLÁCH PRO TENTO ROK

18

INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

21

NOVÉ BYTOVÉ PROJEKTY – HLOUBĚTÍN
SE BUDE PYŠNIT NEJMODERNĚJŠÍ
BYTOVOU VÝSTAVBOU V ČR

22

ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – PROBLÉMY
PRAHY 14 OČIMA DOSPĚLÝCH A DĚTÍ

23

ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – TŘI DNY
PLNÉ ZDRAVÍ I ZÁBAVY

24

ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – NOVÁ HŘIŠTĚ
PRO DĚTI SPOLEČNĚ S OBČANY

26

ŽIVOT U NÁS – KULTURA

28

POMÁHAJÍ NÁM – NABÍDKA
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

30

HYDEPARK

31

KŘÍŽOVKA O CENY

Vážení čtenáři,
klidnější dobu prázdnin střídá hektičtější období spojené s novým školním
rokem. Měsíc září bude letos náročný
i pro ty, kterých se škola netýká, ale
kteří využívají městskou hromadnou
dopravu. Rozsáhlé plánované změny
možná ztíží život nejednomu z nás.
I když Prahu 14 postihly úpravy minimálně, přece jen v celopražském rozměru bude pro mnohé cestování po
metropoli hlavně v počátku asi
poměrně náročné. O změnách a konkrétních opatřeních se můžete dočíst i v tomto čísle Čtrnáctky.
Daleko příjemnější změny čekaly na děti při návratu do školních lavic a do školek. Řada ze školních budov prošla přes
prázdniny většími či menšími stavebními úpravami. Z těch zásadnějších bych chtěl zmínit výměnu oken v MŠ Šebelova
a MŠ Bobkova a zateplení budovy ZŠ Bratří Venclíků. Právě
pro budoucí generaci se snažíme vytvořit stále lepší prostředí.
Do všech základních škol míří nové interaktivní tabule, se
kterými mají školy dobré zkušenosti, a sdruženým nákupem
za podpory městské části se při jejich pořízení navíc dosáhlo
výrazné úspory.
O tom, že je stále co zlepšovat, svědčí i výsledky ověřovacích
anket zaměřené na problémy deﬁnované v rámci Fóra Zdravé
MČ a Dětského fóra. Mezi jeden z nich patří i nedostatek přírodních koupališť. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou
se podařilo zahájit úpravu břehu a přístupu k vodě Kyjského
rybníka, který je největší vodní plochou Prahy 14. V průběhu
prázdnin tak byly na jižní straně u přítoku Rokytky odstraněny
staré boudy, náletové dřeviny a byl tam navezen první písek.
Vytvořila se tím dostatečná plocha lákající k posezení a koupání. Jde zatím o první krok, na který letos ještě naváže další
srovnání terénu a v příštím roce pak úpravy přístupu k vodě.
Chybět nebude ani potřebné zázemí. Závěrem bych vás rád
pozval na festival Stop Zevling pro Prahu 14, který proběhne
již v sobotu 8. září na loukách pod Černým Mostem. Letos
půjde za podpory MČ o výrazně rozšířenou podobu včetně veletrhu neziskových organizací s nabídkou akcí pro volný čas
a samostatného programu pro rodiče a děti.
Těším se na setkání s vámi na této akci!

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. 9. 2012
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Foto na
titulní straně: David Kašpar
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DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU S POHYBEM

SE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU
OPĚT MNOZÍ RODIČE ŘEŠÍ, JAK
ZABAVIT SVÉ DĚTI VE CHVÍLÍCH
VOLNA A CO VYMYSLET,
ABY ŠKOLÁCI TRÁVILI SVŮJ VOLNÝ
ČAS SMYSLUPLNĚ A POKUD
MOŽNO AKTIVNĚ. MY JSME PRO
NAŠE ČTENÁŘE PŘIPRAVILI
ALESPOŇ STRUČNÝ PŘEHLED
AKTUÁLNÍ NABÍDKY SPORTOVNÍCH
KLUBŮ, KTERÉ PRÁVĚ SE
ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU
POŘÁDAJÍ V PRAZE 14 NÁBORY
NOVÝCH ČLENŮ.
Vzhledem k tomu, že nabídka mimoškolních aktivit v Praze 14 je velice
pestrá a mnohé z nich nabízejí neziskové organizace, které mají pravidelně prostor na zadních stránkách
časopisu Čtrnáctka, vybrali jsme kluby tak trochu speciﬁcké.
A protože je pohyb jednou z důležitých
činností posilujících zdravý vývoj dětí,
zaměřili jsme se právě na pohybové
aktivity. Mezi ně patří například i bojové sporty, jako je taekwondo či karate,
které mají v Praze 14 již dlouhou tradici.
SEBEOBRANA I RADOST Z POHYBU
Jako první představíme Školu Taekwondo ITF Sonkal Praha. „Dnešní
uspěchaná moderní doba nás nutí se-
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dět mnoho hodin u počítačů, což má
za následek riziko zdravotních obtíží.
Stejně tak děti a mladiství jsou čím
dál více orientováni na svět počítačů,
a ze života člověka se vytrácí jedna ze
základních činností, pohyb. Pohybem
tělo sílí, a tím udržuje tělesnou
schránku zdravou a odolnější. Jak se
vám líbí myšlenka spojení pohybu
a východní ﬁlozoﬁe? V asijských zemích byly pohyb a výuka od pradávna
základem života a výchovy. „Bojová
umění vás a vaše děti naučí nejen etice, ale naučí vás pohybu a sebeobraně,“ říká náborový leták školy, která
vznikla už v září roku 1994. Taekwondisté z Černého Mostu mají na kontě
řadu medailí a škola samotná získala
v této souvislosti i titul Nejúspěšnější
škola ČR.
18 MEDAILÍ Z „EVROPY“
Na velmi vysoké úrovni se pohybují
také další tradiční školy bojových
umění v Praze 14, které se zaměřují
na karate. Oddíl SK Shotokan má ve
svých řadách také mnoho úspěšných
závodníků, a to zejména mezi mladšími žáky. Jen letos přivezli svěřenci
oddílu na 18 medailí z mistrovství
Evropy ve Francii.
Svěřenci SK KARATE SHOTOKAN trénují v hale hloubětínského bazénu.
Za dvaadvacet let od založení klubu

vybojovali členové SK již přes sto titulů
mistrů ČR v kata i v kumite. „V našich
řadách jsou mistři a vicemistři Evropy,
i medailisté a ﬁnalisté mistrovství
světa,“ vysvětluje jeden z trenérů.
Zajímavostí pro členy oddílu je například třetí trénink v týdnu zdarma,
závodníci mají navíc bezplatné individuální lekce. Pro mladší zájemce je jistě
dobrá i možnost přítomnosti rodičů na
hodinách. V průběhu školního roku navíc oddíl nabízí několik soustředění
(jaro, podzim, zima) a letní tábor. Pro
rodiny členů pořádá rodinné turnaje,
čarodějnice, dětské dny a výlety.
Úspěšný je v karate i další oddíl, který
působí v Praze 14. Sportovní klub
KAMIWAZA KARATE je jedním z největších a nejdynamičtěji se rozvíjejících klubů karate nejen v Praze, ale
také v ČR. Tento sportovní klub, který
má svou základnu v tělocvičně ZŠ
Generála Janouška na Černém Mostě, se také pravidelně účastní významných soutěží a také zde se žáci
setkají s medailisty světových i evropských šampionátů. Sportovní klub během roku pořádá, kromě samotných
tréninků, různé doprovodné akce republikového významu v podobě seminářů, zkoušek, sportovních soutěží,
závodů a výletů. V Kamiwaza karate je
u mladších dětí dbáno na hravou formu tréninků, kde se rozvíjí rychlost,
obratnost, vytrvalost a zlepšuje se
celková fyzická kondice dětí. U dorostu, juniorů a dospělých se pak více
dbá na techniku. Nábor nových členů
probíhá během celého měsíce září.
První tréninky si můžete vyzkoušet
zcela nezávazně a ZDARMA, a to vždy
v úterý a ve čtvrtek od 17.30 do 18.30.
BASKETBAL PRO MALÉ
I VĚTŠÍ DÍVKY
Mezi další velmi úspěšné sportovní
kluby v Praze 14 patří i Basket Slovanka, oddíl, který dosáhl řady významných úspěchů na sportovním
poli. O jeho kvalitě svědčí i fakt, že
dvojice hráček, které zde začínaly, se
zúčastnila olympiády v Londýně, 7 dalších startovalo na Mistrovství Evropy
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Téma – Do nového školního roku s pohybem
v juniorských kategoriích a týmy Basketu Slovanka vozí pravidelně medaile z Mistrovství ČR. Letos oddíl pořádá nábor hned od prvních zářijových
tréninků a do svých řad přijímá dívky
ročníků 2003 a 2004.
Pokud tedy máte zájem sportovat ve
špičkovém týmu, neváhejte a přijďte
se podívat na některý z prvních tréninků v tělocvičnách základních škol
Vybíralova a Bratří Venclíků.
Právě ve druhé zmíněné škole působí
i klub Spectrum Praha, který se věnuje dalšímu zajímavému sportu, softbalu. I v tomto případě můžeme hovořit
o vysoké kvalitě zdejších sportovců
a o kvalitním zázemí pro sportovce.
Právě v průběhu prázdnin došlo
ke kompletní rekonstrukci hřiště
v areálu ZŠ Bří Venclíků, kde tento
přední pražský softbalový oddíl dlouhodobě působil. Na Prahu 14 se tak po
několika letech nuceného vyhnanství
vrací i loňští vítězové extraligy, družstvo A Spectra Praha. Také tento klub
nabízí v těchto dnech možnost zápisu
do všech družstev, která jsou rozdělena jednak výkonnostně a také podle
věku na žákovská, juniorská a dospělá
družstva. Termíny tréninků i další informace získáte na webových stránkách klubu v kontaktech níže.
ČESKO SE HÝBE
Praha 14 žije sportem také v dalších
odvětvích, dlouholetou tradici zde má
například sportovní aerobik, který je
reprezentován především klubem
Fit studio D známé trenérky Dagmar
Zitové. Svěřenkyním oddílu, který pravidelně pořádá i velké sportovní akce,
se taktéž daří i na sportovním poli,
hlavně jde ale o zdravý pohyb a radost
ze společných setkání. Pokud tedy
máte rády hudbu a chcete spojit příjemné s komplexní pohybovou průpravou, zavolejte na telefon uvedený
níže a vyrazte na některý z tréninků,
které se konají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 a v pátek od 14.30 hodin

v tělocvičně ZŠ Vybíralova na Černém
Mostě. Další zajímavou možnost pro
všechny, které baví pohyb, nabízí i speciální zářijová akce v rámci kampaně
Česko se hýbe. V sobotu 22. 9. se pod
hlavičkou této kampaně otevřou brány
ﬁtness center po celé republice a nabídnou zájemcům své služby zdarma.
V Praze 14 mohou zájemci tuto možnost využít například ve ﬁtcentru
EXPRESKA v Kučerově ulici na Černém Mostě.
KDYŽ JE CVIČENÍ PŘEDEVŠÍM
HROU A RADOSTÍ
Je-li vám bližší pohyb nesvázaný pravidly té které disciplíny a dětem byste
rádi dali základy pohybových dovedností formou her již od útlého věku,
můžete využít nabídky společnosti
Monkey´s Gym, která v září otevírá
barevný pohybový sál v Galerii Harfa
u stanice metra Českomoravská.
Pokud chcete, aby vaše děti od 6 měsíců do 7 let získaly kvalitní základy
pohybových dovedností a kladný vztah
ke sportu, pak vás určitě zaujme toto
nové cvičení v unikátním prostoru, kde
je kladen důraz na hravou formu pohybu, správný tělesný a duševní vývoj
a nesoutěživé prostředí; to vše garantováno jednotnou metodikou kurzů
a pod vedením zkušených instruktorů.
Otevřeno mají denně od 9 do 20 hodin,
je tudíž snadné vybrat si podle časových možností rodiny. V nabídce jsou
také kurzy pro sourozence různého
věku a otevřené hodiny bez nutnosti
zápisu. Systém omluv je zde velmi
jednoduchý a všechny zameškané hodiny je možné bez problémů nahradit.
Na své si přijdou i rodiče, kteří chtějí
při cvičení své děti sledovat – pohybový sál je prosklený. V předsálí je k dispozici malý dětský koutek a posezení
pro doprovod. Máte-li zájem tuto novinku vyzkoušet, neváhejte a prostřednictvím kontaktů uvedených níže si zamluvte bezplatnou zkušební hodinu.
(jam)

KONTAKTY NA SPORTOVNÍ
KLUBY, KTERÉ POŘÁDAJÍ
NÁBORY DĚTÍ V ZÁŘÍ 2012
(výběr)
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
A PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KYJE
Hamerská 1307
www.tjkyje.cz
tjkyje@centrum.cz
tel.: 281 868 528
TAEKWONDO
Taekwondo ITF Sonkal Praha
ZŠ Vybíralova
www.sonkal.cz
tel.: 777 011 692
KARATE
SK KARATE SHOTOKAN
Plavecký areál Hloubětín
www.shotokan.cz
info@shotokan.cz
tel.: 777 583 500
SK KAMIWAZA KARATE
ZŠ Generála Janouška
www.kamiwaza.cz
kamiwaza@seznam.cz
tel.: 724 087 228,
SOFTBAL, BASEBALL
Spectrum Praha
ZŠ Bratří Venclíků 1140
www.spectrumpraha.net
info@spectrumpraha.net
tel.: 603 816 167
MINIBASKETBAL
Basket Slovanka
ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Vybíralova
www.basketslovanka.cz
tel.: 736 622 254
AEROBIC
Fit studio D
ZŠ Vybíralova
www.ﬁtstudiod.cz
web.ﬁtstudiod@seznam.cz
tel.: 605 935 980
CVIČENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Monkey´s Gym
Galerie Harfa,
Českomoravská 15a, Praha 9
www.monkeysgym.cz
info@monkeysgym.cz
Další nabídka sportovních klubů
na www.praha14.cz
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Aktuality

AKTUALITY
ÚPRAVY MHD PRAHU 14 ZASÁHNOU MINIMÁLNĚ

ZŠ GEN. JANOUŠKA
OTEVÍRÁ PŘÍPRAVKU
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Od 1. září tohoto roku dochází k významným změnám v jízdních řádech
pražských tramvají a autobusů. Cílem
je, aby se jednotlivé linky více přizpůsobily aktuálním potřebám veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že zástupci městské části Praha 14 nebrali hned od
počátku tento záměr ROPIDu na lehkou váhu, můžeme nyní říci, že se změny v dopravě dotknou obyvatel Prahy 14
jen minimálně. Naopak se podařilo na základě jednání nejen zachovat stávající dopravní obslužnost území městské části, ale prosadit i změny, které
přinesou cestujícím v Praze 14 užitek. Samotný impuls k celopražskému
„přenastavení“ systému městské hromadné dopravy dal pražský magistrát.
Společnost ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, pak
tyto změny navrhla a v průběhu zimy a jara je konzultovala s dotčenými
městskými částmi.
(jam)

Od letošního září bude s ohledem na
zájem rodičů otevřena další přípravná třída pro předškoláky v základní
škole Generála Janouška na Černém
Mostě. Rodiče dětí z Prahy 14 narozených 1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 se
mohou přihlásit u Mgr. Budilové na
tel. 281 912 168, 774 355 358 nebo
e-mailu budilova@zsgenjanouska.cz.
Zájemci s sebou musí donést občanský průkaz a rodný list dítěte. Docházka do přípravné třídy je denně
od 8.00 do 12.00 hod., dále se dítě
může stravovat ve školní jídelně
a navštěvovat školní družinu, která je
v provozu od 6.30 do 17.00 hod.
Díky maximální kapacitě 15 dětí nabízí
dostatek podnětů k rozvoji dítěte a jeho
učení.
(dm)

PŘEHLED ZMĚN MHD V PRAZE 14
- tramvaj č. 3 bude ve směru z centra odkloněna ze zastávky Bílá labuť
přes Florenc, Invalidovnu, Palmovku a Bulovku do zastávky Kobylisy,
v úseku Vltavská – Lehovec je linka nahrazena linkou číslo 25
- tramvaj č. 16 bude prodloužena přes Nádraží Vysočany na Lehovec
- tramvaj č. 19 bude zrušena a v úseku Kubánské náměstí – Lehovec nahrazena linkami číslo 16 a 26
- tramvaj č. 25 bude odkloněna z Palmovky na Lehovec
- autobus č. 186 bude přesměrován ze Satalic na metro Hloubětín
- autobus č. 202 bude prodloužen v trase Č. Most – Satalice – Kbely – Avia Letňany
- u autobusu č. 221 budou zrušeny ranní vložené spoje Votuzská – Černý Most
- u autobusu č. 296 bude v pracovní dny na trase Č. Most – Bryksova vložen spoj
Kompletní přehled změn v MHD také na www.dpp.cz a www.praha14.cz.

NOVÝ ODBORNÍK
NA ÚZEMNÍ PLÁN

Rajská zahrada i Černý Most již vstoupily do povědomí občanů Prahy 14
jako místo, kde ve středu a v pátek nakoupíte čerstvé farmářské plodiny, ale
i báječné uzeniny, pečivo a další produkty. Léto pomalu končí a přichází
nápor podzimního ovoce, vlny nádherRAJSKÁ ZAHRADA – středa /10–19 h./
né a zdravé zeleniny a spousta dalších
ČERNÝ MOST – pátek /10–19 h./
lahůdek, které zpestří váš podzimní
rodinný jídelníček. Na farmářských trzích se budou dít ale i další věci. Sortiment se rozroste o český česnek a ovocné stánky, budou nabízeny mošty
a burčák. S blížící se zimou se na trhy vrátí med a výrobky z medu. Koutek evropských delikates se rozroste o maďarské klobásy a další dobroty, po teplých
letních dnech budou v prodeji opět zavařená hotová jídla, polévky a další chutné potraviny. Podzimní trh zahájí sérii ochutnávek vždy kolem 11 a 16 hodiny,
kdy vám prodejci i organizátoři trhů budou nabízet vzorky prodávaných potravin, změní se výzdoba trhů a také se zde bude vařit a budou se nabízet aktuální
novinky. Podzim se také bude vyznačovat akcemi a zajímavými slevami. Pro ty,
kdo nechtějí zapomenout na farmářský nákup, zavádějí organizátoři službu
SMS upomínek, v den konání trhu dostanete zprávu s nabídkou. Farmářské
trhy Prahy 14 se na vás těší. Více informací na www.platany.cz nebo
na www.facebook.com/Platany.
(dm)
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Foto: archiv OS Pod platany

FARMÁŘSKÉ TRHY NA PODZIM V NOVÉM

Radnice městské části Praha 14 získá
nového odborníka, který se bude zabývat problematikou územního rozvoje, zejména s ohledem na novou podobu územního plánování, kterou
přednedávnem prezentoval pražský
magistrát. Radní MČ koncem srpna
rozhodli o zřízení funkce hlavního architekta městské části Praha 14, a to
ke dni 1. 9. 2012.
Touto novou funkcí rada pověřila
Ing. arch. Milana Veselého, který se již
dlouhodobě zabývá touto problematikou v rámci komise územního rozvoje
a životního prostředí. Úkolem architekta bude především sledovat celý proces přípravy metropolitního územního
plánu, koordinovat související kroky
MČ a připravovat doporučení pro Radu
MČ k problematice územního plánování pro rozhodování v samostatné působnosti MČ. Mezi dlouhodobě řešené
problémy v oblasti územního rozvoje
patří například rozvoj území Kyje
– Hutě, trasování silničního obchvatu
v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí
D1, umístění terminálu city – logistiky
v oblasti Malešic či ponechání západní
části Vysočanské radiály v koridoru
územní rezervy.
(red)
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Městská část Praha 14 si Vás
Vás dovoluje pozvat na
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DAVID KAŠPAR

O KULTURU SI MUSÍME
PEČOVAT SAMI
PŘEDPOKLÁDÁM,
ŽE JE TO HODNĚ I O LIDECH…
Hlavně o lidech. Také je třeba vnímat
jednotlivé cílové skupiny, mladé lidi,
kteří chtějí alternativnější přístup, lidi,
kteří mají naopak raději konzervativnější záležitosti, vnímat potřeby seniorů, ale například i sociálně okrajové
skupiny, jako jsou kupříkladu Romové.
CO JE TEN HLAVNÍ ROZDÍL
V TOMTO POJETÍ OPROTI
DOSAVADNÍMU PŘÍSTUPU?
Jde o to správně komunikovat pojem
kultura. Většina lidí, bohužel často
včetně politiků, vnímá kulturu jen jako
umění, tedy něco, za čím se někam
jezdí. Kultura je ve skutečnosti spíš
systém, síť hodnot, zvyklostí a funkcí,
které nás utvářejí. Je to místo, kde žijeme, je to o našem vztahu k tomuto
místu, o lidech kolem nás. Přes rodinu, sousedy až po širší komunitu. Jde
i o historii a tradici. To je třeba komunikovat a podporovat, o což se budeme v příštím roce snažit.

NOVÝ ŘEDITEL KULTURNÍHO DOMU
V KYJÍCH DAVID KAŠPAR MÁ
ZA SEBOU ŠEST LET ÚSPĚŠNÉHO
PŮSOBENÍ NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ
MĚSTO. BĚHEM TÉTO DOBY BYL
ODPOVĚDNÝ ZA PROGRAMOVOU
KONCEPCI KULTURNÍHO CENTRA
ZAHRADA NA CHODOVĚ, KDE
SPOLU SE SVÝMI KOLEGY
VYTVOŘIL MODEL TOHO, JAK MŮŽE
KULTURA NA PERIFERII
EFEKTIVNĚ FUNGOVAT. SVÉ
BOHATÉ ZKUŠENOSTI
S ORGANIZOVÁNÍM FESTIVALŮ
A KULTURNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH
NA OŽIVENÍ VEŘEJNÉHO
PROSTORU CHCE VYUŽÍT PŘI
PŘÍPRAVĚ KONCEPCE BUDOUCÍHO
ROZVOJE KULTURY V PRAZE 14.
O TOM, ŽE TO MYSLÍ VÁŽNĚ,
SE MŮŽETE PŘESVĚDČIT
V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
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POJĎME NA ÚVOD PŘEDSTAVIT
VIZI, SE KTEROU JSTE
NA PRAHU 14 PŘIŠEL…
Hlavní snahou naší nové programové
koncepce je zdejší kulturní aktivity rozprostřít a vytvořit jakousi kulturní infrastrukturu, která dosud na Praze 14
chybí. KD Kyje byl dlouhodobě vnímán jako hlavní kulturní instituce na
„čtrnáctce“ a byl podle toho i štědře
ﬁnancovaný, ale tahle koncepce samozřejmě stoprocentně nefunguje,
protože to neumožňuje ani lokalita,
ani samotná funkce kulturního
domu.
Je třeba vytvořit, řekl bych, nové hotspoty a vnímat přitom Prahu 14 jako
celek, vnímat speciﬁka jednotlivých
lokalit, uvědomit si, že například sídliště Černý Most potřebuje jiný přístup než klidnější Hloubětín nebo
Hostavice a Kyje.

JDE TEDY O SLOŽITĚJŠÍ SYSTÉM?
Paralelně se vznikem nových věcí, nového přístupu ke kultuře, vzniká i strategie kultury na Praze 14. Toto je skutečně strategický dokument, koncepční
materiál zaměřený nejen na kulturu,
ale také na sport a volný čas v městské
části. V tomto ohledu nás proto čekají
různé analýzy zaměřené na lokality, zájmové skupiny, cílové skupiny, ale také
možnosti infrastruktury, divadla, sály,
kluby. Na jejich základě by měl vzniknout komplexní plán akcí a programů
nebo například i grantového systému,
který by byl šitý na míru pro skutečné
potřeby Prahy 14.
MŮŽETE TO ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT?
Osobně mám pro toto takový termín,
akupunkultura, což představuje něco
ve smyslu kulturní akupunktury. Znamená to vyhledávat body a tam iniciovat aktivitu, například opravit malý
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Rozhovor
parčík, a vytvořit tak možnost byť třeba jen pro malou místní komunitu
tam fungovat a vytvářet kulturu samostatně. Jde právě o tu decentralizaci a důraz na komunitní, až osobní
rozměr. Současně ale je třeba dělat
i větší akce, které přivedou i ty, kdo se
o kulturu příliš nezajímají, a dát lidem
vědět, že se na Praze 14 něco děje,
a to třeba i v kontextu celé Prahy, což
je další rozměr této strategie.
TEORIE JE JEDNA VĚC, ALE JAK
V PRAXI LIDI SKUTEČNĚ ZAPOJIT,
JAK JE PŘESVĚDČIT, ABY BYLI
AKTIVNÍ?
Jak lidi skutečně zapojit? Jak přesvědčit obyvatele paneláku, aby se sebrali
a šli společně opékat klobásy, a jak vymyslet společnou zábavu pro děti, to
je v praxi mnohem složitější. Potýkají
se s tím i různé neziskovky, nízkoprahové kluby a podobně. Já ale věřím, že
to jde, jít cestou skutečné participace
veřejnosti. Musíme se pořád dokola
pokoušet zapojovat lidi do dění v té
které lokalitě, jít cestou až osobního
kontaktu. Dát lidem možnost, aby se
podíleli na opravě hřiště, aby si pak
mohli říkat, hele, tuhle lavičku jsem
natíral já. Tak lidé získají skutečný
vztah k tomu místu, ztotožní se s ním.
Současně se tak o to místo budou
starat a mít k němu vztah. V tomto
okamžiku se ta spirála roztáčí. Nejtvrdší oříšek je to, aby lidé chtěli. Lidi
musíme aktivovat prostřednictvím
umění k tomu, aby se začali zajímat
o to, co se děje za dveřmi jejich bytu,
co se děje před domem, v okolí.
Musíme ale jít za lidmi osobně, když
rozdáme letáky do schránek, přijde
sotva deset procent lidí. Když si před
dům přivezu gril a začnu troubit na
trumpetu, přijde většina těch, kteří
vykouknou z balkonů. Proto musíme
hledat aktivní lidi, kteří budou chtít
kulturu ve svém okolí rozjet.
K TOMU JSOU JISTĚ POTŘEBA
DOBRÉ KONTAKTY
V NEJRŮZNĚJŠÍCH OBLASTECH…
Určitě. Kontakty s neziskovkami, ale
třeba i s lidmi, co dělají skateboardové
závody, akci Stop Zevling, nebo třeba
s farářem z blízké farnosti Kyje, která
je velmi aktivní, to bylo první, co jsem
řešil. Samozřejmě pokračuji a snažím
se navázat spolupráci i s dalšími, včetně třeba Romů z nedaleké Broumarské
a lidí z různých dalších subjektů, škol,
i komunit. Konkrétní projekty se už rýsují, spolupráce je již nastartována.

DAJÍ SE NĚJAK V PRAZE 14
UPLATNIT ZKUŠENOSTI
Z JIŽNÍHO MĚSTA?
Zkušenosti ze Zahrady jsou samozřejmě aplikovatelné i tady, přestože nejde
absolutně srovnávat Prahu 14 a Jižní
Město, nebo Kulturní centrum Zahrada
a Kulturní dům Kyje. Co se týká kapacity
a umístění, jsme někde úplně jinde, ale
nevadí to, protože tady tento kulturní
dům má úplně jinou funkci. Ten prvotní
problém je ale stejný. Zahrada byla jediným kulturním spotem v rámci dvakrát
tak velké lokality. Také jsme museli expandovat do veřejného prostoru, začít
dělat akce venku, postavit festival, abychom oslovili co nejvíc lidí. Postup je
tady stejný. Kultura musí expandovat
mezi lidi. Samozřejmě se ale bavíme
o roce 2013, přestože i do konce tohoto
roku lidem představíme něco nového,
což ale zatím nechci prozrazovat.

MAJÍ SE TŘEBA SENIOŘI,
KTEŘÍ TU MAJÍ KLUB, NEBO
RODIČE DĚTÍ, CO SEM CHODÍ
NA KROUŽKY, BÁT, ŽE SE BUDOU
TYTO AKTIVITY RUŠIT?
Hlavně ať se nikdo nebojí, ať se lidé
těší na ty nové aktivity. Rozhodně nebudeme opakovat chybu, kterou jsme
udělali na začátku v Zahradě, kde
jsme takřka všechno původní zrušili.
Když tu něco funguje a má to tradici
a své publikum, tak je to cennost, se
kterou nelze hazardovat.
ZMĚNÍ SE NĚJAK SKLADBA
PROGRAMU V KULTURNÍM DOMĚ?
Podobný bude i program kulturního
domu, i když tu nebudou třeba prodejní
akce nebo travesti show. Budou tu i nadále kroužky pro děti, zázemí pro seni-

ory, koncerty pro konzervativní publikum. Měníme graﬁcký vizuál i způsob
komunikace. Zavádíme nově i kreativní
dílny s tématy, které tu chyběly. Jedna
z dílen bude třeba cirkusová, další se
zaměří na veřejný prostor a podobně.
Vždy budeme mít k určitému tématu
nějakého partnera, který se tímto zaobírá. Také již v září budeme součástí
skvělého celopražského festivalu Zažít
město jinak, což jsem moc rád, protože
to je přesně ta myšlenka, o kterou jde
– lidé by se měli více starat o okolí
místa, kde žijí. Měli by v tom místě
skutečně žít, ne jen bydlet. A sami si
pečovat o kulturu, jejíž jsou součástí...
Samozřejmě se nebráníme ani externím produkcím, když to budou zajímavé akce. Proč tu neudělat metalový
koncert nebo třeba romskou slavnost?
JAK VNÍMÁTE SPOLUPRÁCI
S RADNICÍ?
Nechci mluvit příliš v superlativech,
ale přístup radnice Prahy 14 byl
v tomto ohledu tím důvodem, proč
jsem nabídku přijal. Já jsem neměl
nějakou potřebu jít pracovat sem do
Kyjí do kulturáku. Současné vedení
radnice ale vnímá kulturu jako silné
téma, rozumí tomuto pojmu, chce
kulturu podporovat a poptává vznik
nějakého koncepčního materiálu, což
je v Praze dost ojedinělý přístup. Líbí
se mi snaha komunikovat s občany
v rámci místní Agendy 21. Koukal
jsem jako „malý kluk“, když tu byl
plný sál lidí, kteří řešili problémy
Prahy 14, a následně zafungoval mechanismus radnice a skutečně se řešily v praxi. To jsou pro mě indicie, že
tu ta práce má smysl. Můžeme zde
vytvořit i nějaký návod nebo precedens, jak by se měla městská část ke
kultuře a ke svým občanům chovat.
Snažit se s lidmi komunikovat, podporovat je v jejich vlastní činnosti,
snažit se naplňovat jejich potřeby. Ne
se chovat bezohledně a realizovat jen
projekty určené k vlastní medializaci,
jak to většinou bývá.
JAK SE VÁM TU VLASTNĚ LÍBÍ?
Odmala jsem jezdíval nedaleko Havany za svým dědou, takže v Hloubětíně
to dobře znám. Sídliště Černý Most
sice tak dobře neznám, ale sídliště
obecně mám rád jako téma, které mě
baví. V Kyjích jsem si zase několikrát
vyzkoušel cestu vlakem do centra,
jsem z toho úplně unešený, takže sem
už v podstatě jinak nejezdím.
(jam)
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Seriál

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY

POMŮŽE STRÁŽNÍKŮM
Michal Dlouhý – okrsek 27, tel.: 722 750 041

Okrskář Michal Dlouhý na pochůzce s asistentkou prevence kriminality Petrou Goldmannovou.

PRAHA 14 MÁ JAKO VŮBEC PRVNÍ
MĚSTSKÁ ČÁST V METROPOLI
ASISTENTA PREVENCE
KRIMINALITY. NOVÝ PROJEKT,
JEHOŽ CÍLEM JE ZLEPŠIT
BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
V PROBLÉMOVÝCH LOKALITÁCH
PRAHY 14, SE ROZBĚHL
UŽ V POLOVINĚ ČERVENCE
VE SPOLUPRÁCI SE ZDEJŠÍMI
STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE.
PRÁVĚ PROTO VÁS
V NÁSLEDUJÍCÍM DÍLE
SERIÁLU SEZNÁMÍME
S TOUTO HORKOU NOVINKOU.
Podle vedení městské části, které
bylo iniciátorem celého projektu, jde
především o zvýšení bezpečnosti v lokalitách, kde díky přílivu nových
nájemníků hrozí sociální vyloučení.
Podle autorů projektu může Asistent
prevence kriminality přispět k eliminaci sociálně rizikových jevů. „Pozice
asistenta je zajímavou a efektivní
možností, jak nerepresivním způsobem přispět ke zlepšení bezpečnostní
situace v těchto lokalitách. Asistent
prevence kriminality je zařazen do
organizační složky Městské policie
Praha 14, ale není strážníkem,“ vysvětlil mluvčí MČ Praha 14 Radek Polák.
Podle ředitelky Městské policie
Praha 14 Dany Hetzlové je nyní celý
projekt na začátku, přesto věří, že by
tato novinka mohla pomoci. „Obdobné
projekty fungují v lokalitách, jako je
například Děčín, Teplice nebo města
na Šluknovsku. U nás samozřejmě
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není stejná situace, přesto musíme
řešit některé podobné problémy,“ poznamenala Hetzlová.
V tuto chvíli má Městská policie
Praha 14 na pozici asistenta prevence kriminality pouze Petru Goldmannovou, do budoucna by ale měli být
asistenti dva. „Zatím se seznamuji
s lokalitou a společně se svým mentorem sleduji jednak to prostředí samotné, ale také se seznamuji s tím,
co v praxi obnáší práce strážníka,“
přiblížila Petra Goldmannová při
společné pochůzce s mentorem, okrskářem z Černého Mostu Michalem
Dlouhým.
„Na úvod jsme měli základní školení
se Zdeňkem Pankrácem, mnoho informací jsme si ale ve vlastním zájmu
sháněli sami na internetu, z dostupných statistik a z dalších zdrojů. Jsme
skutečně na začátku a teprve zkoušíme, jak to bude v praxi fungovat. Už
nyní ale vím z vlastní zkušenosti, že
vlídný přístup sice někdy pomůže, ale
jen mluvit do duše prostě v určitých
případech nefunguje,“ vysvětluje
okrskář Dlouhý s tím, že na mnohé
problémové obyvatele Prahy 14 pořád
platí hlavně represe.
Přestože v Praze 14 nelze hovořit
o vyloženě sociálně vyloučené lokalitě, jako je tomu například v severočeském Chánově či v odříznutých romských osadách na východě Slovenska,
mnohé problémy jsou podobné i zde.
Roste počet závislých na drogách, rodiny se často dostávají díky půjčkám
do dluhů, které kvůli nastavení plateb

a úrokům již nikdy nedokáží splatit,
mnoho rodin má problém s pravidelným posíláním dětí do škol.
„Často řešíme party bezprizorných
dětí, o které se nikdo nestará, běhají
po sídlišti, kradou v obchodech, dělají
nepořádek na hřištích. Právě na ně
bychom se chtěli v rámci prevence
zaměřit. Současně ale je třeba budovat i vzájemný vztah s lidmi, kteří nám
mohou pomoci tyto problémy lokalizovat,“ říká Goldmannová s tím, že do
budoucna by chtěla uspořádat i setkání
s občany na konkrétních problematických místech nebo zřídit pravidelnou
poradnu pro veřejnost. Samozřejmostí
je i spolupráce s neziskovými organizacemi, které provozují nízkoprahové
kluby nebo se věnují terénní práci.
Právě terénní práci by měla být činnost asistentů nejblíže. V případě konkrétních problémů by pak asistenti
měli koordinovat svůj postup se strážníky. Vzhledem k tomu, že je zatím
projekt v plenkách a v Praze dosud
nemá obdoby, budeme toto téma sledovat i do budoucna.
(red)

Nepořádek je jedním z problémů, které
by měl asistent prevence pomoci řešit.
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www.POservis.cz

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

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
E 9 (14)
KOUPÍM BYT NA PRAZ
Osobní či družstevní vlastnictví.
Případný dluh, exekuci či jiný závazek vyřeším.
Platím ihned. Solidní jednání.

774 311 968

placená inzerce

 novostavby

placená inzerce

Stavební firma

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

Uzávěrka inzerce do čísla
10/2012 je 15. 9. 2012

184x85_inzerce.indd 1

20.1.12 16:28
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placená inzerce

placená inzerce

Tel.: 261 226 761

placená inzerce

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

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

placená inzerce

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

placená inzerce

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

Koňský hnůj zdarma

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

placená inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

placená inzerce

Inzerce
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
POZVÁNKA NA 9. JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
Starosta městské části Praha 14 zve všechny občany
na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14,
které se koná v úterý dne 25. 9. 2012 od 15.00 hodin
v prostorách Galerie 14 (nám. Plukovníka Vlčka 686).
Podrobný program jednání naleznete na webových
stránkách www.praha14.cz a na úřední desce.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 41. JEDNÁNÍ DNE 9. 7.
2012 MIMO JINÉ:

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 42. JEDNÁNÍ DNE 26. 7.
2012 MIMO JINÉ:

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 43. JEDNÁNÍ DNE 20. 8.
2012 MIMO JINÉ:

neměla námitek k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)
na umístění stavby č. 0137 TV Kyje
Hutě – etapa 0006, ulice Cidlinská –
Jaroslavická, spočívající v rekonstrukci
komunikací, veřejného osvětlení, přeložek inženýrských sítí a ochraně stávajících inženýrských sítí;

souhlasila se změnou využití ﬁnančních prostředků schválených žadateli
Rehaﬁt, o. s., Gen. Janouška 902, Praha 9, v grantovém řízení v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových
aktivit – podoblasti 2b) sport, volný
čas, ve výši 10 000 Kč na nákup vertiﬁkačního stojanu pro tělesně postižené;

schválila směrnici „Používání loga
a znaku MČ Praha 14“;

upozornila na potřebnou časovou
koordinaci této stavby s rekonstrukcemi kabelových rozvodů (obnova kNN)
a s pracemi souvisejícími s opravami
dalších stávajících zařízení uložených
v komunikacích (především kanalizace a vodovodu);

schválila uzavření darovací smlouvy
mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CENTRUM ČERNÝ
MOST, a. s., dar ve výši 850 000 Kč
je určen na revitalizaci dětského
hřiště Jahoda;

nesouhlasila s provozováním mobilního zařízení ke sběru a krátkodobému deponování stavebních odpadů
a k prodeji sypkých materiálů na části
pozemku parc. č. 2626/37 k. ú. Kyje
při ul. Za Rokytkou v areálu TJ Kyje na
ploše s funkčním využitím pro sport.

vzala na vědomí formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dne
9. května 2012 a ověřené anketou,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a současně uložila Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části
Praha 14, předložit ověřené problémy
Zastupitelstvu městské části Praha 14.

vzala na vědomí formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dne
11. 5. 2012 a ověřené anketou, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a současně uložila Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14,
předložit ověřené problémy Zastupitelstvu městské části Praha 14;
stanovila garanty za problémy deﬁnované na Dětském fóru Zdravé městské části a následně ověřené anketou;
vzala na vědomí rozhodnutí MŽP id.
č. EDS/SMVS 115D222001605 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na předﬁnancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti; výše dotace ze státního rozpočtu bude činit max. 12 024 461,25 Kč.

LETNÍ POHODA U KYJSKÉHO RYBNÍKA

Jižní břeh Kyjského rybníka se do budoucna
změní v rekreační zónu. Uvažuje se o písečné
pláži, beachvolejbalu a dalších možnostech.

12

Nová plocha pro rekreaci a odpočinek vznikla v průběhu prázdnin na jižním
břehu Kyjského rybníka. Díky iniciativě městské části, která nechala plochu
vyčistit, vzniká na břehu „pláž“, kterou si během horkých dnů oblíbili zejména obyvatelé z blízkého okolí.
Původně spíš zanedbaná plocha se změnila poté, co byly odstraněny provizorní stavby a podél nové cesty, která spojuje břeh od Stupské ulice směrem
k přírodnímu předělu rybníka, vznikla přírodní pláž s možností vstupu do
vody. Do budoucna se zde plánuje vybudování posezení a mohla by tu vzniknout místa pro kempování s ohništi a dalším vybavením.
Cílem radnice byla především revitalizace nevyužívané lokality a její upravení tak, aby mohla sloužit široké veřejnosti. A to se podařilo, alespoň soudě
podle pozitivních reakcí obyvatel Prahy 14, kteří novou plochu již objevili.
(jam)
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Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
INFORMACE
Z 8. ZASTUPITELSTVA
PRAHY 14
Jedním z nejdůležitějších bodů tohoto zasedání zastupitelstva byl
Závěrečný účet naší městské části
za rok 2011. Podrobně jsme vás
o tomto materiálu informovali v minulém vydání Čtrnáctky, ještě před
zastupitelstvem.
Musíme konstatovat, nikoli však
s uspokojením, že se v zastupitelstvu
potvrdila naše obava. Prostředky ve
výši 157 mil. Kč, které zbyly na účtu
po vedení radnice ODS, jsou projídány. Místo proklamovaného přebytku
ve výši 18 mil. Kč bylo nutno rozpočet
doﬁnancovat 66 mil. Kč ze zmíněných
rezerv. Tímto tempem utrácení čeká
příští zastupitele prázdná pokladna.
Současné vedení radnice samozřejmě ví, k čemu se schyluje, proto se
bude muset uchýlit k rozprodeji majetku městské části.
Klíčovým rozhodnutím bude způsob
privatizace části bytového fondu. Zastupitelé za ODS jednoznačně podporují koncepční privatizaci vhodné
části bytů na základě jasných
a transparentních, zejména cenových
pravidel. Zástupce Občanské demokratické strany velmi aktivně pracoval v pracovní skupině pro privatizaci
a podařilo se mu spoluzabránit například původně připravovanému,
dnes však již nezákonném způsobu
privatizace losováním.
Projednávání tohoto bodu v zastupitelstvu však jasně ukázalo, že kromě
potřebné koncepce chybí koaličním
zastupitelům také odvaha otevřeně
komunikovat s občany o nepopulárních věcech. Radnice si nechala za
180 tis. Kč vypracovat Návrh k systému pro komunikaci s veřejností, který má cca 60 stránek. Jsme si jisti
tím, že tam, kde chybí vůle komunikovat s občany otevřeně a pravdivě,
což byl jeden z hlavních sloganů koaličních stran, tam nepomůže ani daleko obsáhlejší dokument.
Josef Kutmon, ODS

NA TÉMA HLOUBĚTÍN

Ačkoliv v uvedené čtvrti již dlouho
bydlím, musím přiznat, že nemám
úplně jasno, jak je to v Hloubětíně
s náměstími. Přirozené centrum
Hloubětína je nepochybně „bývalé“
Vetiškovo náměstí, které dnes nemá
žádný místopisný název, je to „jen“
Poděbradská, což je široký pojem,
pro upřesnění je nutno uvést např.
„u metra“ nebo „u Havany“. Nabízí
se otázka, zda by si toto místo nezasloužilo nějaké místopisné označení.
Další otázka je, zda by bylo možné
vylepšit i vzhled této části Hloubětína, který není příliš reprezentativní.
Jsou zde různé stánky nekoncepčně
rozhozené s podivnými kabelovými
přívody, dále herna, autobazar, který
se do centra městské čtvrti příliš nehodí, zkrátka při výstupu z metra se
nenabízí příliš hezký pohled, o architektonické či urbanistické koncepci
náměstí nemůže být ani řeč. Ač si
mnohé městské části v novodobé
historii svá centra výrazně vylepšily,
tady se zdá, že neviditelná ruka trhu
příliš nefungovala.
Možnosti řešení tohoto problému nejsou jednoduché, protože jde většinou
o privátní pozemky a majetky. Jistě
jde o běh na dlouhou trať, Hloubětín
si však péči a snahu určitě zaslouží.
Varianty řešení jsou v koncepci rozvoje městské části (již léta existuje
plán revitalizace této oblasti) i v úrovni dopravní koncepce (zklidnění Poděbradské), ale podrobnější rozklad
přesahuje možnosti tohoto článku.
Co začít třeba vyhlášením veřejné
soutěže na pojmenování hloubětínského náměstí?
Lubomír Kulíšek, Strana zelených
Redakce se omlouvá za chybné uvedení autora příspěvku SZ v minulém
čísle časopisu Čtrnáctka – autorkou
byla Ilona Picková.

MALÁ ÚVAHA
NAD MATENÍM
POJMŮ
Právě začal nový školní rok a já nemohu nevzpomenout letošní maturanty, jimž v hodnocení písemných
prací z českého jazyka bylo zhusta
vytýkáno nedodržení zadání. Sice se
i odborníci přeli, jaký je vlastně rozdíl mezi zprávou a sdělením, ale mě
z této záležitosti vysvítá jedno ponaučení – že bychom měli pokud
možno nazývat věci pravými jmény
a nesnažit se skrývat své vlastní zájmy za hezká slůvka.
Například dnes tolik omílané slovní
spojení „občanská společnost“ nabývá někdy po přetvoření některými
zvláště kreativními jedinci opravdu
bizarních tvarů. Mám na mysli například různé dočasné komise
a pracovní skupiny, které vznikají
pro práci na dílčích úkolech týkajících se části obecnější koncepce
městské části. Vzhledem k zainteresovanosti členů těchto těles pak
někdy může dojít k situacím, kdy
jsou dílčí problémy při vší úctě k jejich důležitosti přeceňovány, což
ovšem vychází z obecných lidských
vlastností. Jaksi se přitom zapomíná, že konečné slovo v rozhodování
má a musí mít zastupitelstvo dané
městské části, resp. Rada městské
části, a že to má své dobré důvody.
Dlouhodobý program rozvoje obce
pak je dokumentem navýsost politickým, který vychází z poměru sil
po komunálních volbách, a na konci
volebního období pak z plnění jeho
úkolů zastupitelé skládají účet. Jak
řekl klasik, demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký je znám. Až
na to, že dosud nebyl vynalezen žádný lepší. Pokusme se tedy dodržováním zákonnosti a demokratických
postupů dobrat kýženého výsledku,
ale nevymýšlejme si postupy vlastní.
To je poněkud krátkozraké a ve výsledku to stejně fungovat nebude.
Za Věci veřejné
Jiří Šebek a Zuzana Grigarová
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Teen Age Area

Z HISTORIE AKCE
STOP ZEVLING

PROJEKT STOP ZEVLING ZNAJÍ
MLADÍ LIDÉ Z ČERNÉHO MOSTU
I DALŠÍCH OBLASTÍ PRAHY 14 UŽ
LÉTA. JAK UŽ TO U PODOBNÝCH
PROJEKTŮ BÝVÁ, ZAČÁTKY BYLY
SPÍŠE SKROMNÉ A TEPRVE
NÁSLEDUJÍCÍ LÉTA POTVRDILA,
ŽE SI TENTO JEDINEČNÝ
SPORTOVNĚ KULTURNÍ PROJEKT
ZASLOUŽÍ PATŘIČNOU POZORNOST.
POMĚRNĚ PŘIROZENÝ PAK BYL
I POSTUPNÝ ROZMACH, KTERÝ
Z MINORITNÍ AKCE PRO JEDNU
ZE SÍDLIŠTNÍCH SUBKULTUR
PŘEROSTL VE FESTIVAL, NA
KTERÉM SE BĚŽNĚ POTKAJÍ LIDÉ
OD PATNÁCTI DO ČTYŘICETI LET.
První festival Stop Zevling oživil prostor
tehdy ještě relativně zpustlého skateparku na Černém Mostě už v roce 2007.
Díky grantu z programu Make a Connection a podpoře tehdejšího vedení
městské části se podařilo uspořádat
festival, v jehož rámci proběhly v areálu
ZŠ Vybíralova turnaje ve streetballu
a fotbalu a stolním fotbálku. Následovala večerní party, kde se vedle dalších
představili tehdejší hvězdy domácí hiphopové scény – Slovák VEC a JAZZY.
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Součástí akce byla i exhibice grafﬁti
writerů, nechybělo občerstvení a o zábavu pro asi 150 lidí bylo postaráno.
Druhý ročník se konal v roce 2008
opět v září a na těch samých místech. Pořadatelé ale mohli díky podpoře od společnosti Vodafone zvětšit
scénu, přibyla čajovna a ve spolupráci s občanským sdružením Jahoda
byl zajištěn program i pro rodiče
s malými dětmi. Ke dvěma původním
sportům přibyl pétanque a s ním
i desítky dalších účastníků festivalu.
Tradice dostávala první ostré kontury
a bylo jasné, že myšlenka ukrytá pod
motto Stop Zevling rozhodně nezapadne. „To motto by mělo být jakýmsi
hnacím motorem, impulsem, který
by nakopnul panelákové děti k vlastním aktivitám. Nechci dělat všechno
sám, chci pomoci těm, kteří si vymyslí vlastní akce nebo aktivity,“ vysvětluje organizátor a duchovní otec
celého projektu Vojtěch Havlovec.
Headlinery třetího ročníku už byli DJ
Enemy a L, kteří patří mezi kultovní
postavy pražského rapu. Bylo zřejmé,
že zájem lidí o novou tradici roste
dál. Opět se sportovalo a opět nechyběla muzika a doprovodný program.

Každá lidská činnost má své limity
a na ty napočtvrté narazil i festival
Stop Zevling. Čtvrtý ročník se připravoval v časovém presu a prakticky po
telefonech, protože hlavní pořadatel
tehdy pracoval celé léto na Šumavě.
Navíc nevyšlo počasí a celý festival
„promokl na kost“. I přes problémy
se ale zdařilo to nejdůležitější. Akce
se uskutečnila a kontinuita zůstala
navzdory okolnostem neporušena.
Navíc se i tehdy podařilo akci obohatit a nabídnout lidem něco nového
– byla to Olympiáda žen jako nový
sport. Vtipně vymyšlený desetiboj,
kdy ženy soutěžily vedle atletických
disciplín například na opičí dráze
s vajíčkem na lžíci nebo na čas převlékaly peřiny.
Chybami se člověk učí, a proto se na
„kulatý“ pátý ročník vše připravovalo
velmi pečlivě. Díky dohodě s pořadateli skateboardových závodů se ve
skateparku předvedli kvalitní jezdci,
v různých sportech přes den aktivně
soutěžilo na 180 sportovců, a velmi
pestrý byl i doprovodný program. Nechybělo divadlo, vtipná dánská hra
Kubb, obří balon či zookoutek. A protože se festival už rozrostl do nové dimenze, přesunul se ze skateparku na
přilehlou louku. Tamtéž se můžete na
bohatý program plný sportu, kultury
i zábavy vydat i letos v září. A již nyní
je zřejmé, že pořadatelé letos ve spolupráci s městskou částí Praha 14
připraví ročník, který ještě neměl
v historii akce obdoby. Program bude
vyšperkován celou řadou známých
domácích a zahraničních interpretů
taneční a kytarové scény, představí se
neziskové organizace z Prahy 14,
k dispozici bude i skákací hrad, trampolíny, dětská dopravní školička a uskuteční se také celá řada soutěží o ceny
pro ty nejmenší. Dále nebude chybět
i překvapení, a to včetně živých zvířátek. Ostatně posuďte sami z pozvánky
na straně 15 tohoto vydání Čtrnáctky.
(red)
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Soutěž
o skvělý let
horkovzdušným
balónem

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

stop zevling

vol. 6

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

STREETJAM 13–19.00

AREÁL ZŠ VYBÍRALOVA

LOUKA POD SKATEPARKEM – ULICE BRYKSOVA

»
»
»
»
»

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

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

Partneři



 

preve
ar

e
nc

Út
v

Hlavní partner

16–22.00
»
»
»
»
»

(uvádí Poeta)

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

NOVINKY NA ŠKOLÁCH
PRO TENTO ROK

Základní škola v Šimanovské ulici v Kyjích má od tohoto školního roku novou ředitelku.

V DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU,
VE KTERÉM PŘEDSTAVUJEME
JEDNOTLIVÉ ODBORY ÚŘADU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, SE
ZAMĚŘÍME NA OBLAST ŠKOLSTVÍ.
AČKOLIV JSME VYBÍRALI
S OHLEDEM NA ZAČÁTEK NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU, SAMOTNÉ NÁS
PŘEKVAPILO, CO VŠE SE V OBLASTI
ŠKOLSTVÍ UDÁLO O PRÁVĚ
UPLYNULÝCH PRÁZDNINÁCH.
Pokud zjednodušíme oﬁciální formulaci úřadu, má odbor školství na starosti v podstatě vše, co se týká chodu
mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 14. Nejde přitom jen
o přípravu potřebných investičních
akcí, jako jsou opravy nebo dovybavování škol novými pomůckami. Administrativně také zajišťuje personální
otázky, odvolávání či jmenování ředitelů škol a školských zařízení nebo
v souvislosti s novelou školského
zákona potvrzení ve funkci na další

šestileté období. Stejně tak mají úředníci odboru školství na starosti prošetření stížností na postup ředitele školy.
Ostatní stížnosti pak řeší v součinnosti
s řediteli nebo Českou školní inspekcí.
Mnohé činnosti odboru se ale řadí do
kategorie odborné analýzy. Jde především o metodickou pomoc školám,
které navštěvují cizinci, o integraci
žáků se zdravotním postižením do
běžného kolektivu.
Úředníci odboru připravují ve spolupráci s kolegy z odborů ekonomiky
a správy majetku a investic školské
rozpočty i celkovou strukturu ﬁnancování školství v Praze 14 s ohledem na
záměr dlouhodobého rozvoje. S pražským magistrátem projednávají rozpočty ZŠ a MŠ ohledně ﬁnancování
platů pedagogických i ostatních pracovníků, učebních pomůcek, dalšího
vzdělávání učitelů či integrace, které
jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Samozřejmostí je i kontrola dodržování hygienických norem ve školních jí-

PRÁZDNINOVÉ OPRAVY A INVESTICE V ZŠ A MŠ V PRAZE 14:
ZŠ Bří Venclíků – energetické úspory MČ P14 (např. zateplení obvodových
stěn budovy, výměna oken, rekonstrukce střechy tělocvičny)
ZŠ Chvaletická
– rekonstrukce elektrických rozvodů 3. etapa
ZŠ Chvaletická
– realizace osazení lapače tuků
ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce ploché střechy nad 4. a 5. NP
MŠ Osická
– sanace spodní stavby
MŠ Šebelova
– rekonstrukce fasádních výplní
MŠ Bobkova
– rekonstrukce fasádních otvorů
MŠ Kostlivého
– realizace prostorové akustiky
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NOVÉ INTERAKTIVNÍ TABULE
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 14
ZŠ Hloubětínská
3 interaktivní tabule s křídly
ZŠ Chvaletická
2 interaktivní tabule s křídly
ZŠ Bří Venclíků
2 interaktivní tabule s křídly, 1 klasická
ZŠ Šimanovská
2 interaktivní tabule klasické
ZŠ Vybíralova
2 interaktivní tabule klasické
ZŠ Gen. Janouška
3 interaktivní tabule klasické
delnách a řada dalších činností. Zatímco výše zmíněný výčet může na
mnohé působit až abstraktně, my
jsme se zaměřili na konkrétní novinky,
které práce odboru školství přinesla
pro tento školní rok. „Asi nejvýznamnějším krokem pro tento školní rok byl
nákup interaktivních tabulí pro naše
základní školy. Přestože se nejedná
o zanedbatelnou investici, víme, že
tyto moderní pomůcky výrazně zvyšují
kvalitu výuky, a proto jsme vyhověli
požadavkům škol na toto vybavení.
Vzhledem k tomu, že šlo o takzvaný
sdružený nákup služeb, podařilo se
nám ušetřit asi deset procent z běžné
ceny,“ přiblížila místostarostka Lucie
Svobodová s tím, že školáky letos čekají i další novinky. Mezi ně patří nejrůznější opravy, které byly na prázdniny naplánovány už s předstihem, aby
neomezily provoz a výuku škol během
školního roku. Podrobný přehled
o tom, kde se o prázdninách pracovalo, najdou čtenáři v tabulce níže.
S novým školním rokem také odbor
školství hlásí obsazení dvou uvolněných ředitelských postů. V ředitelně
ZŠ
Šimanovská
zasedne
nově
Mgr. Dagmar Milotová, mateřskou
školu Obláček v Šebelově ulici na Černém Mostě povede od září paní ředitelka Bc. Jitka Kuchařová. Obě dámy
převzaly své funkce již k 1. srpnu 2012.
(red)
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placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

tisk
Velkoformátov˘
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D
Ofsetov˘ tisk árna Direct marketing
ih
DTP studio Kn ûty Vydavatelství
m
d
Reklamní pﬁe
6 114 919

NABÍZÍME CVIČENÍ

pro všestranný rozvoj dítěte

r.o.
1, fax: 29
tional, spol. s a 4 – Krã, tel.: 296 114 91
PRINCO Interna
Prah
00
0
14
/2,
99
Panu‰kova 12

Od 4 měsíců do 3 let v Kulturním domě Kyje, Šimanovská 47,
úterý dopoledne, děti jsou rozděleny podle věku

www.princo.cz

placená inzerce
placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

přihlášky info@modrytygrik.cz, Marta Frydrychová 603 420 008,
www.modrytygrik.cz, www.tymoos.cz

✆ 731 194 401

Ing. Dagmar Šolcová
Váš realitní makléř pro tuto oblast
Znám to tady,
bydlím zde s Vámi
dagmar.solcova@re-max.cz
Náchodská 778/49
193 00 Praha 9
Česká republika
17
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012

Přistavení VOK ze systému HMP
září

září

Lomnická/Staňkovská

4. 9.

Poříčanská/Klánovická

6. 9.

Lomnická/Zalinská

5. 9.

Konzumní/Na Obrátce

6. 9.

Manž. Dostálových č. p.1303

6. 9.

Zámečnická/Mochovská

6. 9.

Bří. Venclíků/Vlčkova

10. 9.

Mochovská/Zelenečská

12. 9.

Ronešova/Volkova

11. 9.

Šestajovická/V Chaloupkách

12. 9.

Anderleho/gen. Janouška

12. 9.

Hejtmanská/Vranovská

13. 9.

Vašátkova/Doležalova

13. 9.

Tálinská/Oborská

13. 9.

Šromova/gen. Janouška

17. 9.

Lásenická/Lipnická

13. 9.

Bryksova u zad. traktu č. p. 762

18. 9.

Vodňanská/Skorkovská

14. 9.

Bryksova naproti č. p. 949

19. 9.

Splavná/Svárovská

19. 9.

Doležalova naproti č. p. 1051

20. 9.

Světská/Lipnická

19. 9.

Bryksova/kpt. Stránského

24. 9.

Spolská/Milovská

20. 9.

Bobkova naproti č. p. 747

25. 9.

Rožmberská/Podlišovská

20. 9.

Hlaďova naproti č. p. 671

26. 9.

Vlkovická/Dvořišťská

20. 9.

Jednostranná

21. 9.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

26. 9.

Cidlinská/Maršovská

26. 9.

Jezdovická/Froncova

27. 9.

Lipenské náměstí

27. 9.

Hodějovická/Za Rokytkou

27. 9.

MSD – MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je dočasné stanoviště
velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK), které je určeno
pro krátkodobý sběr určitých odpadů. Tato služba je hrazena z rozpočtu MHMP.
Na MSD lze odložit do přistavených VOK následný odpad:
objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.
Toto sběrné stanoviště je určeno pro osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, ne pro podnikající osoby a právnické subjekty. MSD je provozováno s obsluhou, která vede
evidenci občanů, kteří odloží odpad, proto je třeba, aby si
zájemci o tuto službu vzali s sebou občanský průkaz.
Přistavení VOK v rámci MSD:
Stanoviště
Bývalé parkoviště
u ul. Podlišovská Rožmberská

datum

hodina

24. 9.

12.00–18.00

ul. Arnošta Valenty
a přilehlé parkoviště

26. 9.

12.00–18.00

Přistavení kontejneru od 13.00 hodin do 17.00 hodin
Přistavení kontejneru od 14.00 hodin do 18.00 hodin
Přistavení kontejneru od 15.00 hodin do 19.00 hodin

CO DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
Stavební suť, výkopová zemina, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

Změna v přistavování VOK ze systému hl. m. Prahy
Na základě rozhodnutí RVP MHMP budou VOK přistavovány v pracovní dny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin dle
HMG. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, tak aby se maximálně využil celý objem VOK.
VOK nejsou učeny na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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placená inzerce

LIKVIDACE ODPADŮ
PÍSKY, ŠTĚRKY,
ZEMNÍ PRÁCE CAT, UNC

placená inzerce

Inzerce

KONTEJNERY NOVÁK s.r.o.

placená inzerce

placená inzerce

tel.: 602 335 250, 777 335 251
web: www.kontejnery-novak.cz
e-mail: novak@kontejnery-novak.cz

Pro děti od 2 let
Otevírací doba: 7 – 18 hod.
Malý přátelský kolektiv
Motivovaní pedagogové
Výuka Aj, logoped,
zdravá výživa,
ekologie, výlety.

C@?>=<;:t:98?;76:t:5@943=6:
 

     
0 1: *'* (: %%:!::/1

Více na WWW.SKOLKA-JAHODA.CZ nebo na tel.: 775 674 060.

placená inzerce

10/.-:,,,:+++:*),(:10/.'&%$-:*#+:!+ : (:.%.
4/1%0:%:%0:= @95@

V PRODEJI PARCELY
A ŘADOVÉ RD – PRAHA 9

ADRESA PRO
SPOKOJENÝ ŽIVOT

Stavební parcely a řadové RD na Praze 9 vybírejte na www.rajskyvrch.cz

U METRA
RAJSKÁ
ZAHRADA

Landia Management s.r.o. T: +420 224 316 195 M: +420 731 309 091 E: obchod@landia-m.cz

19
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Bytová jádra / Modernizace bytů
10 let na trhu

více než 1350 zákazníků

studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader,
kompletní servis – projekt, stavební povolení, dozor, kolaudace.
Kuchyňské linky, vestavěné skříně, dveře, podlahy
– graﬁcké návrhy, cenová kalkulace, zaměření, poradenství
zdarma, cena včetně montáže a dopravy, široká škála
povrchových materiálů.

placená inzerce

Inzerce

Naši práci vám rádi ukážeme

PANELREKO s.r.o.
Pobočka:
Křejpského 1523, Praha 4,
zelená linka: 800 112 278,
praha@panelreko.cz,
www.panelreko.cz

Uzávěrka inzerce do čísla 10/2012 je 15. 9. 2012

placená inzerce

Kontakt pro inzerenty: inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911

Ideální bydlení
existuje!
Každý ze 115 nových bytů v projektu Park Hloubětín
je navržen tak, aby maximálně uspokojil představy
celé vaší rodiny o krásném, moderním, pohodlném
a šetrném bydlení, které je navíc výjimečné svojí
dopravní dostupností.
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Výhodná cena
– od 39 000 Kč/m 2
Metro B jen 300 m
Park s hřištěm 3 000 m 2
A
B
C
D
E
F
G

Občanská vybavenost
Energeticky pasivní
domy
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Nové bytové projekty

HLOUBĚTÍN SE BUDE PYŠNIT
NEJMODERNĚJŠÍ BYTOVOU VÝSTAVBOU V ČR
Vizualizace: JRD (2x)

le vytváří jedinečné klima. Energeticky
pasivní byt má nejnižší spotřebu, co
lze vůbec mít.

ZÁJEM O ENERGETICKY PASIVNÍ
BYDLENÍ NEUSTÁLE ROSTE SPOLU
SE ZVYŠUJÍCÍM SE POVĚDOMÍM
O JEHO ÚSPORÁCH A VÝHODÁCH
OPROTI BĚŽNÉ VÝSTAVBĚ. V TÉTO
KATEGORII DOPOSUD DOMINOVALA
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ, ALE
SPOLEČNOST JRD PŘINESLA TYTO
VÝHODY I PRO BYTOVOU VÝSTAVBU.

VÝHODY ENERGETICKY
PASIVNÍHO BYDLENÍ:
• zdravé vnitřní prostředí vhodné
i pro alergiky
• přírodu zatěžujete 5x méně než
bydlení v běžné novostavbě
• ušetříte až 12 000 Kč na vytápění
(počítáno pro byt 3+kk)

Tento nový životní styl začala developerská společnost JRD nabízet pro lidi
v České republice už v roce 2003 a dosud drží hlavní krok na trhu udržitelné
bytové výstavby. Nyní JRD bude stavět
v pražském Hloubětíně největší bytovou výstavbu energeticky pasivních
bytů, které přinášejí zdravé, ekologické a úsporné bydlení. Tento projekt je
srovnatelný s výstavbami moderních
ecocity v západní Evropě, a díky tomu
je výhodnou investicí nejen pro momentální bydlení, ale především do
budoucnosti, kdy všichni ostatní v běžných výstavbách budou platit stále
rostoucí ceny energií.

okraj města s centrem Prahy a lesoparku s Kyjským rybníkem. V okolí
projektu je veškerá občanská vybavenost, dostatek zeleně a pro nákupy
a zábavu je zde k dispozici nedaleké
Centrum Černý Most, Nákupní Galerie
Fénix a nově otevřená Galerie Harfa.
Díky své konstrukci, řízenému větrání
s rekuperací tepla a celkové minimální spotřebě energie na vytápění je
Park Hloubětín řazen mezi energeticky pasivní domy, které jsou šetrné vůči
životnímu prostředí a pro své obyvate-

Projekt Park Hloubětín je unikátně architektonicky řešen, má moderní
vzhled a vyniká kvalitou bytů a využíváním špičkových technologií. Bytový
komplex se bude skládat ze 3 bytových
domů o 115 bytech (2+kk až 4+kk)
a v přízemí objektů bude několik komerčních jednotek určených pro služby nejen pro obyvatele Parku Hloubětín. Dispozice bytů jsou promyšlené
a byty jsou výrazně osluněné, prosvětlené, s dostatkem úložných prostorů
a uživatelsky velmi komfortní. Ke každému bytu je samozřejmostí sklep
a garážové stání.
Název tento komplex získal díky parku
o rozloze cca 3 000 m2, který prochází
celým areálem a nabízí dostatečný
prostor pro chvíle odpočinku. Myšleno
je zde samozřejmě i na ty nejmenší
obyvatele Parku Hloubětín, kteří se
zde mohou vyřádit na hracích prvcích.
(red)
JRD, S. R. O.
Developerská společnost JRD, s. r. o.,
je lídrem na trhu ekologické bytové
výstavby již od roku 2003. Za tuto
dobu postavila přes 13 bytových
projektů, z nichž většina obdržela
různá ocenění od odborných porot,
především za svůj ekologický
a energetický přínos i architekturu.

V současné chvíli společnost JRD zahajuje prodej energeticky pasivního
bytového projektu Park Hloubětín,
který se nachází v blízkosti nově vybudované cyklostezky spojující východní
Výhody energeticky pasivního bydlení si můžete vyzkoušet na vlastní
kůži. Společnost JRD, s. r. o., pro
vás připravila BYT NA ZKOUŠKU, ve
kterém si můžete zdarma zkusit systém řízeného větrání i jiné technické zajímavosti. Více na www.jrd.cz.
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Zdravá MČ Praha 14

PROBLÉMY PRAHY 14
OČIMA DOSPĚLÝCH A DĚTÍ
VÍTE, KTERÉ KONKRÉTNÍ
PROBLÉMY NEJVÍCE TRÁPÍ
OBYVATELE PRAHY 14? ŽEBŘÍČEK
DESETI NEJPALČIVĚJŠÍCH
PROBLÉMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI
DEFINOVALI NA ZAČÁTKU KVĚTNA
V RÁMCI DĚTSKÉHO FÓRA A FÓRA
ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠKOLÁCI
I DOSPĚLÍ. O TOM, ŽE OBĚ AKCE
MAJÍ SMYSL, SVĚDČÍ NYNÍ
ZVEŘEJNĚNÉ VÝSLEDKY
OVĚŘOVACÍ ANKETY.

Zatímco dospělí měli možnost pojmenovat nedostatky v Praze 14 již
potřetí, Dětské fórum se letos konalo
vůbec poprvé. Ze zápalu, s jakým
školáci deﬁnovali nedostatky „očima
dětí“, je patrné, že tento způsob zapojení veřejnosti se uchytil.
Jisté také je, že vedení městské části
to myslí se zapojením veřejnosti vážně. Obě „desítky“ vybraných problémů byly od konce května do poloviny

června ověřeny v anketě a po vyhodnocení byly předloženy radním městské části.
Ke každému z ověřených témat byl
následně stanoven odborný garant,
který odpovídá za vyřešení toho kterého problému. O tom, jak se „letošní
problémy“ řeší v praxi, se dozvědí zájemci na výše zmíněných fórech
v příštím roce.
(jam)

VÝSLEDKY OVĚŘOVACÍ ANKETY
Tabulka č. 1: celkové umístění problémů deﬁnovaných na Fóru Zdravé městské části
UMÍSTĚNÍ V ANKETĚ

PROBLÉM

1

Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávající komunikace

2

Vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do OV z důvodu špatné správy MČ

3

Zachování dostupnosti urgentní zdravotní péče

4

Bezpečnost v okolí stanice metra Hloubětín

5

Vybudovat zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové akce u skateparku na ČM

6

Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek v lokalitě Broumarská sever – jih – relax v přírodě

7

Chybí zařízení typu jeslí

8

Podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě

9

Zlepšit informovanost mládeže o pořádaných akcích pro mladé

10

Odstranění nevhodných dřevin (jalovců) v okolí ZŠ Bří. Venclíků, KC Motýlek a MC Klubíčko

Tabulka č. 2: celkové umístění problémů deﬁnovaných na Dětském fóru
UMÍSTĚNÍ V ANKETĚ

PROBLÉM

1

Veřejný pořádek (bezdomovci, krádeže, hluk)

2

Chybí koupaliště

3

Kvalita jídla ve školních jídelnách

4

Nedostatek dobře vybavených sportovišť a aktivit pro mladé (parkur)

5

BUS MHD – chování řidičů, špatné intervaly

6

Neupravené autobusové nádraží na Černém Mostě

7

Nedostatek cyklostezek, in-line stezek, nedostatek ramp

8

Nedostatek wiﬁ kaváren, lépe vybavené knihovny

9

Chybí přírodní amﬁteátr – mítinky, koncerty

10

Zlepšit veřejné osvětlení
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Zdravá MČ Praha 14

TŘI DNY PLNÉ
ZDRAVÍ I ZÁBAVY
Foto: MČ Praha 14, Lucie Kučerová

dobně. Některé tyto drobné doplňky
bude na místě možné i zakoupit a náš
technik je zájemcům i rovnou namontuje,“ přiblížila vedoucí prodejny paní
Říhová s tím, že stánek DRAPA bude
určen pro celou rodinu. „Přivezeme
nová kola, aby lidé viděli, jak mají být
kola osazena bezpečnostními prvky,
jak mají správně fungovat brzdy a podobně. Drobné opravy a seřízení bude
technik také dělat na místě, pro složitější opravy bude možné dohodnout
termín u nás v dílně,“ dodala paní Říhová s tím, že technik bude u stánku
k dispozici přibližně od patnácté do
osmnácté hodiny, kdy program skončí.
Stejně jako vloni se i letos představí na Dnech zdraví vycvičení asistenční psi. V praxi tak uvidíte,
jak mohou zvířata pomoci vozíčkářům s nejrůznějšími každodenními záležitostmi.

VE DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ,
OD STŘEDY 19. DO PÁTKU 21. 9.,
BUDE NA RŮZNÝCH MÍSTECH OPĚT
PROBÍHAT TRADIČNÍ KAMPAŇ
NAZVANÁ DNY ZDRAVÍ. AČKOLIV
JDE PŘEDEVŠÍM O OSVĚTU
A PREVENCI, ČEKÁ NÁVŠTĚVNÍKY
PRO TENTOKRÁT VEDLE ŘADY
ODBORNÍKŮ I BOHATÝ
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO
CELOU RODINU. A TO DOSLOVA!
OSTATNĚ POSUĎTE SAMI.
Ve středu 19. září odstartují Dny zdraví už v o deváté ranní na poliklinice
Parník na Černém Mostě. Lidé si zde
budou moci nechat vyšetřit cholesterol v krvi. Na základě těchto vyšetření
pak mohou zájemci přímo na místě
využít odborných rad nutriční poradkyně Margarety Iliopulosové, která
pomůže upravit životosprávu nebo
doporučí vhodnou dietu.
V rámci akce se ale odborníci zaměří
i na vážná onemocnění, jako je okultní krvácení nebo rakovina prsu. Dobrovolnice z Ligy proti rakovině nebo
ženy ze sdružení ŽAP, které rakovinu
samy prodělaly, poradí, jak zvládnout
tuto závažnou chorobu, jak se správně vyšetřit, zda využít některý z dostupných preventivních programů,
a podělí se o své zkušenosti.

PLAVÁNÍ PRO SENIORY I OPRAVNA
KOL NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
Ve čtvrtek, od druhé hodiny odpolední, pak začne program na prostranství u stanice metra Rajská zahrada,
který se zaměří především na prevenci úrazů. „Pracovníci Českého
červeného kříže připraví ukázky první pomoci, a to přímo na místě na ﬁgurantech s namaskovanými úrazy
končetin, hlavy a podobně,“ přiblížila
Claudie Laburdová z úřadu MČ Praha
14, která se na přípravě akce podílela. Vedle této atraktivní podívané, při
které se zájemci mohou naučit základům první pomoci i tomu, jak
předcházet vážným úrazům, se program zaměří na bezpečnost v silničním provozu.
Kromě přednášky městské policie
„Jak se správně chovat v provozu“
zde bude k dispozici pro milovníky
cyklistiky také stánek společnosti
DRAPA, která provozuje prodejny
sportovního
vybavení
například
v Centru Černý Most nebo v Galerii
Harfa v sousední Praze 9.
U stánku se zájemci seznámí s bezpečnostními prvky, které je možné využít na jízdních kolech. „Poradíme
ohledně rukavic, přileb, ale také dalších bezpečnostních prvků, jako jsou
odrazky, blikačky, reﬂexní pásky a po-

ASISTENČNÍ PSI
A ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ DĚTÍ
V pátek jedenadvacátého září zavítají
Dny zdraví již tradičně do prostor
Centra Černý Most, kde bude akce
pro veřejnost od 14. do 18. hodiny.
Asi nejatraktivnější zde bude každoroční přehlídka dovedností vodicích
a asistenčních psů, kteří v praxi
předvedou, jak může domácí mazlíček s patřičným výcvikem pomoci
slepcům, ale také vozíčkářům a jinak
zdravotně postiženým s řešením každodenních potřeb.
Odborníci zde ale poradí i s dentální
hygienou a k dispozici tu bude například i podologická poradna Niny
Nové. „Zájemce absolvuje scan chodidel na diagnostickém přístroji (plantoskop nebo scan disk) a dostane
graﬁku svého chodidla. Podologický
poradce sdělí zájemci informace ke
stavbě chodidla a z toho vyplývající
eventuální potřebu tréninku, vhodné
obuvi, případně speciální ortopedické
stélky. Pak může získat i doporučení
ke specialistovi ortopedie a další
možnosti řešení svého stavu při chůzi,“ vysvětlila specialistka Nová.
(red)

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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NOVÁ HŘIŠTĚ PRO DĚTI
SPOLEČNĚ S OBČANY
mou internetového i osobního dotazování přímo na dětských hřištích,“
doplnil místostarosta Kuda.

Obyvatelé Lehovce mohou už nyní s dětmi vyrazit na nové hřiště v Chvaletické ulici,
další nové hřiště si užívají ve Vlčkově ulici i děti z Černého Mostu (snímek dole).

PROBLEMATIKA ROZVOJE,
ALE TAKÉ ÚDRŽBY DĚTSKÝCH
HŘIŠŤ JE V PRAZE 14 JEDNÍM
Z VÝZNAMNÝCH TÉMAT. PROTO
SE TAKÉ VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
DALO CESTOU MAXIMÁLNÍHO
ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI,
A TO ZEJMÉNA OBYVATEL
JEDNOTLIVÝCH LOKALIT NA ÚZEMÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI. PRVNÍ „OVOCE“
TENTO NOVÝ PŘÍSTUP JIŽ PŘINESL,
A TO HNED NA NĚKOLIKA MÍSTECH
V PRAZE 14.
Děti na Lehovci dostaly nové hřiště,
které nahradilo původní zchátralé
herní prvky ve Chvaletické ulici. Prvotní investice do obnovy hřiště, které
dnes doslova hraje barvami, se pohybovala okolo 230 tisíc korun. Do budoucna by se mělo toto hřiště rozšířit
o nové herní prvky. Nedávno bylo také
otevřeno zbrusu nové hřiště ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. Další dětská hřiště se v průběhu prázdnin
dočkala výměny písku nebo opravy
pískoviště, což se týká například hřišť
v Jiráskově parku, Splavné nebo plácku v Horoušanské ulici v Hloubětíně.
Všechny tyto opravy či stavby, včetně
těch, které jsou naplánovány na podzim i na příští rok, jsou součástí nové
koncepce, respektive úplně nového
a dá se říci i vcelku jedinečného přístupu radnice k rozvoji ploch pro dětská hřiště, sport a volný čas.

24

„Pokud chceme dosáhnout optimálního rozvoje dětských hřišť v Praze 14
tak, aby odpovídala potřebám veřejnosti, je důležité postupovat při vytváření koncepce v návaznosti na jednotlivá území naší městské části. Proto
chceme zapojit do této diskuse místní
obyvatele, kteří území dobře znají
a jsou sami uživateli konkrétních dětských hřišť,“ vysvětlil zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který je jedním
z členů pracovní skupiny, která se na
úřadě MČ Praha 14 problematikou
dětských hřišť zabývá.
Radnice by proto ráda doplnila pracovní skupinu o aktivní občany z jednotlivých lokalit v Praze 14. „Budeme
vycházet z veřejných projednání ke
konkrétním projektům revitalizací
dětských hřišť a sportovišť a z dalších
dostupných kontaktů na aktivní obyvatele městské části. Tak bychom
vytvořili jakési podskupiny, které by
pracovaly samostatně pro danou lokalitu,“ vysvětlil Kuda s tím, že vedle
rodičů s malými dětmi by bylo vhodné
zapojit do přípravy koncepce také teenagery a seniory.
„Samozřejmě počítáme se zapojením
veřejnosti, a to nejen v přípravě aktualizované koncepce, ale také u jednotlivých projektů, kdy bychom rádi konzultovali s obyvateli Prahy 14 konkrétní
podobu hřišť a sportovišť, tak jako
tomu bylo dosud. Současně bychom
rádi vytvořili i zpětnou vazbu, a to for-

ZAPOJME ŠKOLY I DĚTI
Velmi zajímavý je pak i návrh zapojení
škol. Návrh zazněl na červnovém jednání pracovní skupiny s tím, že by se
skupina měla pokusit vytipovat hřiště
a sportoviště, do jejichž následné
údržby a rozvoje by bylo možné veřejnost zapojit konkrétní spoluprací. Šlo
by například o patronát základních
škol nad hřišti v jejich blízkosti. Vhodné by podle pracovní skupiny bylo
zapojení plánovaného Žákovského
zastupitelstva do této aktivity.
Plochy dnes nevyužívaných nebo zdevastovaných dětských hřišť, případně
sportovišť chce městská část uchovat
v jakémsi rezervním fondu pro budoucí využití k volnočasovým aktivitám.
Novinkou je možnost využití dopravního hřiště v Praze 9 pro žáky škol
z naší městské části. „Původně jsme
počítali s vybudováním vlastního
dopravního hřiště, ale v sousední Praze 9 se uvolnila kapacita, která je pro
potřeby našich škol dostatečná, takže
ji využijeme. Je to pro nás výhodnější
než stavět vlastní dopravní hřiště,“
dodal Kuda.
(red)

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

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

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

Vestavěné
ís
skříně,
lev
y 3 kuchyně,
0% nábytek
603
242
133
na míru
tn

placená inzerce

Le

placená inzerce

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

Breicetlova 771, Praha 9
( HASSO - Černý Most
Most)) , tel.: 224 317 142

placená inzerce

www.spilka-truhlarstvi.cz

Jednička v oblasti
vestavných kuchyní.

www.teka.com
25
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Z Á Ř Í 2 012
ČT / 19:00

13

Koncert legendární skupiny. Nebudou
chybět ani známé hity jako je Amazonka,
Tři kříže, Jonatán a vodácké písničky, které
vznikly spoluprací souboru se známým
spisovatelem Zdeňkem Šmídem. Srdečně
zveme! 240 Kč (5+1)

NE / 15:00

16

aneb jak to bylo s Husovou cestou do
Kostnice. O Historii trochu jinak s historikem
PhDr. Jiří Sommerem, CSc. 45 Kč

PÁ / 19:00

právě držíte v rukou novou podobu programu
Kulturního domu Kyje. Doufám, že se vám nejen
líbí, ale že vás také zaujme jeho obsah. Pokud
ano, přijďte se podívat za námi do Kyjí, na konec
Šimanovské ulice. Možná budete překvapeni, co
vše se o prázdninách změnilo. Doufám, že příjemně.
Anebo se podívejte na naše nové webové stránky
www.kdkyje.cz. Najdete tam nejen informace
o našem programu, ale také o dalších akcích na
Praze 14, na kterých se podílíme. Těším se na
setkávání s vámi v sezóně 2012/2013,
David Kašpar
Ř E D I T E L K D K YJ E

Vyzvedněte si Věrnostní
kartu, sbírejte razítka
a získejte vstupenku
zdarma! Více informací
v pokladně KD nebo na
www.kdkyje.cz.

IRENA BUDWEISEROVÁ A FADE IN

21

Zpěvačka, známá ze svého působení ve
formaci Spirituál kvintet, s kapelou FADE
IN představuje posluchačům ve svém
unikátním programu gospely a spirituály
v netradičních jazzových úpravách.
150/120 Kč

SO / 14:00

TANEČNÍ ODPOLEDNE —
hraje: Color Club Praha

22

Zveme Vás k tanci i poslechu. 50 Kč (5+1)

SO / 15:00

22

Zažít město jinak
KD Kyje se stalo součástí celopražských
slavností - pouličního festivalu, který pořádá
občanské sdružení Auto*Mat. Přijďte na
konec Šimanovské ulice a uvidíte, že bavit se
dá i venku. Vhodné nejen pro rodiny s dětmi.
Vstup volný!

NE / 15:00

23

POHÁDKOVÁ NEDĚLE —
Beruščina detektivní kancelář
Malé Vinohradské divadlo
Děti, co se dělá s křídly? Kdo by asi tak mohl
chtít ukrást panu Žluťáskovi křídla? A proč
by to dělal… 50 Kč (5+1)

ST / 19:00

U SKLENIČKY s Evou Jurinovou

26

Hostem básníka a spisovatele Pavla Vrány
v netradičně komorním pořadu je tentokrát
známá moderátorka Eva Jurinová.
90/70 Kč

NE / 15:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE —
Hola, hola, škola volá

30
PLATÍ AKCE 5 + 1
VSTUP ZDARMA!

HISTORICKÁ BESEDA
„Záhadný glejt“

divadélko Paleček
Skřítkové Bloumáček a Šikula se těší do
lesní školy. 50 Kč (5+1)

SO / 13:00

Tipy na akce Prahy 14:
STOP ZEVLING

8

6. ročník festivalu sportu, kultury
a volného času
louka u ul. Arnošta Valenty

SO / 13:00

BABÍ LÉTO V HOSTAVICÍCH
Hravé odpoledne pro děti a jejich rodiny.
areál VŠ Palestra

15

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

VSTUPNÉ:
Pokladna KD Kyje je otevřena vždy hodinu před akcí a ve středu od 15 do 17.00 hodin.
Rezervace vstupenek on-line nebo na tel.: + 420 226 220 534,3
Vstupenky možno zakoupit také on-line na www.kdkyje.cz.

17

VÁŽENÍ OBYVATELÉ PRAHY 14,
MILÍ SOUSEDÉ,

POHÁDKOVÁ NEDĚLE —
Udatný Matyáš / divadélko KOS
Statečný není jenom udatný rytíř, ale každý
člověk, který bojuje za dobro na tomto
světě… 50 Kč (5+1)

PO / 17:30

Hop Trop
13/9 19:00

HOP TROP
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Život u nás

SPORTOVNÍ TURNAJE V PRAZE 14
Turnaj v malé kopané
Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 15. září turnaj v malé kopané amatérských hráčů O pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol
Kyje v Broumarské ulici v Kyjích. Registrace pětičlenných družstev (4+1)
od 15 let je na místě od 8.30 do 8.50
hodin. Začátek turnaje v 9.00 hodin.
Startovné 200 Kč za družstvo.

TIP PRO VÁS

Tradiční prázdninová akce nazvaná Malování na chodníku o letošních prázdninách opět pobavila
děti z Prahy 14. Ty se opět sešly ve
středu 11. července dopoledne na
prostranství před budovou základní školy Bratří Venclíků, aby barevnými křídami oživily zdejší
chodník. Akce přilákala přes pět
desítek dětí, především těch z okolních domů. Děti dostaly barevné
křídy a v případě, že namalovaly
na chodník zajímavý obrázek, čekala je i malá sladká odměna.
Akce byla určena především dětem, které trávily začátek prázdnin v hlavním městě.
(red)
pozvánka

Tvořivé pondělky zaměřené na různé
výtvarné techniky pokračují i po prázdninách v Centru Černý Most. Hned
dvakrát, 10. a 17. září, mohou děti
v rámci projektu Výtvarné pondělky
v CČM vytvořit pro rodiče zajímavé dárky. V prvním termínu se dílna zaměří
na zdobení sádrových svícnů, o týden
později budou moci děti namalovat mamince či tatínkovi barevné kamínky.
Výtvarné dílny můžete navštívit v uvedených termínech vždy od druhé hodiny odpolední do osmnácti hodin v přízemí Zábavního centra. Veškeré výtvarné potřeby
i ostatní materiál jsou k dispozici zdarma.
(red)

Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com

Tenisový turnaj
V sobotu 8. září od 8.00 hodin
pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenise O pohár
starosty.
Tradiční turnaj ve čtyřhře se uskuteční na kurtech TJ Slavoj Hloubětín,
Hloubětínská ulice. Prezence hráčů
na místě 7.30–7.50 hodin.
Startovné 50 Kč.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK
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a akce je součástí projektu „Městská část Praha 14
1 – Zavádění
místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace
veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“
podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz
OTVÍRAČKA NOVÉ KAVÁRNY + VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ středa 12. 9.
16.00–20.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NÍZKOPRAHŮ A ŠKOLIČKY čtvrtek 13.9.
8.00–19.00
NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00.
TERÉN (12–26 let), Černý Most –
pondělí a středa 15.00–20.00, Monika
a Martin, tel.: 773 674 060. Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek
15.00–20.00, Honza, Monika, Martin,
tel.: 777 747 067. PIXLA je otevřena
za špatného počasí v pondělí, úterý,
středu a čtvrtek 16.30–20.00, nebo po
dohodě s pracovníky ve dnech terénu.
RC Jahůdka, Školička – hlídání dětí
(1–6 let), otevřeno: pondělí, úterý
a čtvrtek 8.00–12.00.
KLUB pro matky, fotříky a malý lotříky, v našem klubíku s kavárnou můžete ve volném čase využít internet,
stolní hry, stolní fotbal, ping-pong,
knihovnu, zapojit se do programu,
uspořádat výstavu nebo jakékoliv jiné
setkání. Prostor je bezbariérový. Info na
www.facebook.com/RCKLUBJAHODA.
KURZY A KROUŽKY, Africký tanec pro
děti (3–5 a 6–10 let), Angličtina s hlídáním dětí, Dětský kurz angličtiny,
Kroužek pro předškoláky, Jóga, Cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou.
Více na webu www.jahodaweb.cz.

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 118 104
www.mcpastelka.cz
CENTRUM PASTELKA organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro
děti ve věkové kategorii 0–6 let, pro
jejich rodiče a zároveň provozuje celodenní školku (pro děti 2,5–6 let):
1/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ
ROK 2012/2013: Montessori krůčky
(děti 8–15 měsíců + rodič), Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky + rodič),
Montessori pracovna (děti 3–6 let),
Angličtina s prvky Montessori I. (děti
3–4 roky), Angličtina s prvky Montes-
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sori II. (děti 4–6 let), Angličtina pro
batolata (děti 1–3 roky + rodič), Dramaťáček (děti 3–6 let), Pohybové hry
(děti 3–6 let), Baby masáže (dítě 2–24
měsíců + rodič), Znakování (dítě 8–24
měsíců + rodič), Tanečky (děti 3–6 let).
2/ ŠKOLKA PASTELKA – školní rok
2012/2013 od 3. 9. 2012 (pro děti od
2,5 let), otevřeno denně 7.30–16.00
hod.
3/ KURZY PRO RODIČE: Seminář
ZNAKOVÁNÍ BATOLAT – kurz je určen
pro rodiče dětí 8–18 měsíců. Seminář se koná ve středu 11. 9. 2012 od
16.30 hodin.

FARNÍ CHARITA KYJE
Maňákova 754, Černý Most
tel.: 739 203 254
www.charitakyje.cz
Job poradna Pondělí 16.00–18.00
hod. Dále zdarma výlety, besedy…
Aktivity jsou určené CIZINCŮM
Z TŘETÍCH ZEMÍ.

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
Obvyklý pravidelný program heren
začne 5. 9. 2012. Herny budou probíhat 3x týdně (pondělí, středa a pátek
9–12 hod.).
POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S KOJENCI A BATOLATY – vždy v pondělí
17. 9. – 17. 12. – kojenci 3–8 měs. (po
13.40–14.10 hod.), kojenci 9–12 měs.
(po 14.20-15.00 hod.), batolata 13-24
měs. (po 15.10–15.50 hod.).
ŠKOLIČKA ŠIKULKA pro děti od 3 let
bez rodičů – od 11. 9. vždy v úterý
8.15–12.15 hod.
PRO DOSPĚLÉ – ANGLIČTINA
(st 18–19 hod.), KURZY ČCHI-KUNG
(čt 19.45–20.45)
a TAIJI (čt 20.45–21.45).
Přihlášení do programů nutné na telefonním čísle 777 596 163 nebo
klubicko.ymca@seznam.cz.
ODBORNÉ PROGRAMY:
19. 9. Sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči Hrátky s ptákem
Zlobivákem od 10.15.
26. 9. Seminář pro rodiče Škola,
školka – jednou to přijde! Jak učit

dítě pozitivním vztahům s vrstevníky,
od 10.30.
Poradenství zodpovědného rodičovství a partnerských kompetencí
– nutno objednat M. Nováková tel.:
775 204 208.
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Vzpomínka na prázdniny – vážka
z korálků a ozdobný kamínek – rodinná tvůrčí dílna – středa 19. 9.
16–18 hod. Vstup 70 Kč/rod. Prosíme
o přihlášení.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
– úterý 18.9. od 20 hod.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Černý Most
tel.: 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hodin. 1–5 dní v týdnu.
Cena za dopoledne 140–180 Kč.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
přijďte si zacvičit a zatančit s Luckou
vždy v úterý a ve čtvrtek. Relaxační
cvičení: úterý ve 20 hod.
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní tanec.
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA I ODPOLEDNÍ
KROUŽKY

ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz
PROGRAM
KROUŽKŮ,
KURZŮ
A DALŠÍCH AKTIVIT OD ZÁŘÍ 2012:
Dopolední programy pro děti 0–6 let
a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka.
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
8.00–12.00 hod. pro vaše děti bude
pokračovat celodopolední program,
hry, tanec, procházky.
Středa 8.00–12.00 Rodinné dílničky
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.
NABÍDKA ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ
A KURZŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:
Výtvarný kroužek Pastelka – od 3 let
– tradiční výtvarný kroužek.
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Pomáhají nám
Taneční a dramatický kroužek – od 3
let – hry a tanečky pro nejmenší.
Sportovní hry – od 3 let – program
pohybu, cvičení a her.
Flétnička – od 4 let.
Logopedický program pro rodiče
s dětmi s chybnou výslovností.
NABÍDKA ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ
A KURZŮ PRO ŠKOLNÍ DĚTI (OD 6 let):
Výtvarka – tradiční výtvarný kroužek.
Dramatický kroužek – hry, nácvik
představení.
Šachový kroužek – pro začátečníky
i pokročilejší děti.
Flétna pro školní děti – začátečníky
i pokročilé.
Kytara k táboráku – od 8 let.
Keyboard – hra na klávesy od 8 let.
SOBOTNÍ WORKSHOPY ČTRNÁCTKY
PRO CELOU RODINU
Na sobotní odpoledne od 16.00 hod.
budeme připravovat Workshopy Čtrnáctky. Výroba dekorací tradičních
i netradičních. Na akce je nutné se
přihlásit vždy do pátku do 12.00 hod.
PROGRAM ZÁŘÍ:
15. 9. Plstění zvířátek
22. 9. Využití ubrouskové techniky –
konvička pro radost
Více na webu, vývěsce nebo telefonu
603 249 427. Zápis již zahájen!

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz
PONDĚLÍ – Zpívání dětí od 2 do 4 let
s Petrou Jelínkovou,
Angličtina pro děti od 3 do 6 let s rodilým mluvčím,
Konverzace s rodilým mluvčím pro
děti od 6 let,
Individuální lekce hry na bubny,
Cvičení na míčích – pro všechny.
ÚTERÝ – Sborový zpěv křesťanských
písní od 5 let,
Dramatická výchova pro děti od 5 let,
předškolní děti a mladší školní,
Cvičení rodičů s dětmi, Klub biblické
nauky a etiky, Logopedie, Zdravotní
tělesná výchova.
STŘEDA – Balet pro děti od 2 let
a pro děti od 4 let,
Individuální výuka hry na klavír, ﬂétnu, kytaru...,
Aaada v Heřmánku, výuka angličtiny
dle metodiky Steva Hildebranda pro
děti od 0 do 7 let s rodiči.
ČTVRTEK – Keramický klub pro děti
od 3 let, pro předškoláky a školáky,

Tvoříme s Blankou, Cvičíme s Blankou pro rodiče s dětmi a Gymnastika
pro děti.
DÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Celoroční provoz soukromé mateřské školy a jeslí, přednášky pro rodiče od října 2012.
VÍCE NA WWW.PRORODINU.CZ nebo
info@prorodinu.cz.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
PROGRAM NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK:
Po, út 8.30–11.30 Herny s programem
St – 9.00–11.45 Školička (projekt
Podpora rodin v náročných životních
situacích)
Čt – 8.30–11.30 Školička (pro děti
od dvou let)
Pá – 9.00–11.30 – Herna s programem (projekt Podpora rodin v náročných životních situacích)
Volná herna pro rodiče s dětmi:
pondělí, čtvrtek 14.00–17.00, pátek
13.00–16.00
Volná herna (projekt Podpora rodin
v náročných životních situacích),
úterý 8.30–11.30
Po – 16.00–17.00 Keramika (pro rodiče s dětmi od 3 let)
Čt – 14.00–15.00 Keramika (6–12
let) (projekt Podpora rodin v náročných životních situacích)
Více informací na www.motylek.org.
Akce klubu Pacific na září
6. 9. – od 15 hodin „Vítání září“
– venkovní party u příležitosti začátku školního roku (pouze při pěkném
počasí)
8. 9. „Stop Zevling“ – každoroční
akce s množstvím doprovodných aktivit a hudebními vystoupeními
u skateparku na Černém Mostě
10. 9. od 16.30 hodin „Vaření se
Simčou“ pro starší klienty
13. 9. od 17 hodin „Filmový klub“
21. 9. od 14.30 „Vaření se Simčou“
pro mladší klienty
Každý pátek – „Tancování s Bárou“
a „Keramika s Ondrou“ (mimo pátku, kdy je vaření)
Pravidelně každý týden hudební
klub.
Bližší informace na webových
stránkách, Facebooku a na nástěnkách v klubu.

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Klávesy, Individuální zpěv, Mažoretky,
Mladá módní návrhářka, Francouzština, Cvičení pro baculky… To jsou
názvy jen několika novinek, které
vám v letošním školním roce nabídne
Dům dětí a mládeže Praha 9 na Černém Mostě. Nebudou chybět ani
osvědčené kroužky z minulých let.
Zápisy do kroužků a kurzů začínají
5. září (přednostní zápisy pro stávající
členy budou probíhat 3. a 4. září). Na
úterý 11. září pro vás připravujeme
akci Dédémácký votvírák, kde společně přivítáme nový školní rok. Od
16 hodin si děti budou užívat zábavných her a napínavých soutěží a rodiče si mezitím mohou v infostánku
zjistit veškeré informace o kroužcích.

TO ORION – 93. PS
Kpt. Stránského 994, Černý Most
oddil.orion@seznam.cz
www.93-oddilorion.wbs.cz
V Pondělí 10. 9. 2012 od 16.00 do
18.00 soutěžní odpoledne. Jejich
klubovnu
najdete
na
adrese
Kpt. Stránského 994, Praha 14.
Schůzky každé pondělí 16–18 hod.
Na prodloužený víkend koncem
září připravujeme vícedenní výlet
– podrobnosti si lze přečíst na webu.

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 728 678 089
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz
Týden otevřených dveří 3. 9. – 7. 9.
2012. Přijďte si prohlédnout naše vylepšené prostory a vyzkoušet nové
kroužky. Nové pololetí začíná již 10. 9.
2012, první ukázková hodina zdarma.
Kroužky pro rodiče s dětmi 0–3
roky. Kroužky pro děti 3–6 let.
Dopolední miniškolička po, st, pá
8.30–12.30 pro děti od 2–4 let.
Kurzy a přednášky pro rodiče:
Jóga pro maminky s hlídáním dětí
Krotitelé tuků, aneb konec neúspěchů v hubnutí
Každodenní volná herna 9–12
a 15–18 h.
Jednorázové akce
(divadélka, tvoření, hlídání dětí…)
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Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!
V červnu se nám narodil syn, tak se chci
zeptat, jak je to u vás s vítáním občánků.
Mám se někde registrovat, nebo nás budete kontaktovat sami?
Olga Švorčíková

Vítání občánků opět pokračuje od září. Praha 14 postupně oslovuje jednotlivé rodiny
nově narozených dětí. Tato aktivita, která
byla iniciována vedením Prahy 14, je zcela
nová a nebyla doposud v naší městské části běžná. Vedení Prahy 14 si váží svých spoluobčanů. Vítání občánků je jedním z projevů této odpovědnosti ve vztahu k rodinám,
které zde žijí. Jedná se o významnou
a slavnostní chvíli, proto také každý v rámci
akce obdrží pamětní plaketu, maminky
květinu a samotné děti malý dárek.
Radek Polák,
Oddělení komunikace

SENIOŘI, POZOR!
Zbývá ještě pár dnů, kdy se můžete
přihlásit na rekondiční pobyt v Deštné v Orlických horách. Klub seniorů
nabízí několik volných míst v této
kouzelné krajině lesů. Pro osvěžení
paměti, jedná se o Svatováclavský
týden od 29. 9. do 6. 10. 2012. Takže
neváhejte a pojeďte s námi seniory
z Prahy 14. Čeká nás plavání v krytém bazénu, vycházky do podzimem
zbarvené přírody, na své si jistě přijdou houbaři, zahrajeme si zábavné
hry, pojedeme na výlety a čas bude
i na posezení u táboráku. Ubytování
v chatě Deštná ve dvojlůžkovém pokojíčku s plnou penzí.
Přihlásit se můžete na telefonech
733 508 351, 734 221 680 u Boženy
Merclové, vedoucí Klubu seniorů
Prahy 14.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ Výroba skříněk na míru. Nyní akce
30% sleva na: ohraněné dílce dle vašeho přání, výběr z 300 dekorů, lamino, masiv smrk a buk, osb, cena je bez
montáže a vrtání (možno dodat). Domestav, www.kovaninabytkove.cz, tel.:
776 334 190, lze osobní odběr Praha.
❱ ELEKTRO MIKA – Elektroinstalace,
rekonstrukce elektrorozvodů, nové
rozvody, zapojení spotřebičů, rozvody
PC a TV kabelů, podhledy a osvětlení,
elektrorevize. TEL.: 608 850 380,
www.elektromika.cz.
❱ Vyměním 1 + kk na Praze 14 za 1 + 1 či
2 + kk na Praze 14. Kontakt 721 828 651.
❱ Vyklidíme váš byt, pozůstalosti,

sklep či půdu. Odvoz starého
nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel.: 777 227 840.
❱ SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či
v kanceláři. Zavolejte, přijedeme,
ZDARMA poradíme, profesionálně
opravíme, poradíme Vám s nákupem
zařízení, zaškolíme Vás s počítačem,
tel.: 222 769 774, www.vyjezdovyservis.cz.
❱ Cca 30 000,- zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz
F. Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvody,
Macouna. V. Beneše, Braunerové, Bukovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy, auta
od Ronka a Kreibicha. Koup. zl. mince sv. dukáty, zl. ruské ruble, rak. zl. mince
aj. Masivní pánské kapesní hodinky,
porcel. ﬁgurky z Míšně atd. Jednotlivě
i celé pozůstalosti! INTERANTIK, Praha 9,
Pod pekárnami 3, naproti metru B Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Výkup út. a čt. dopoledne či po dohodě.

❱ Nabízím, malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ HROMOSVODY HAVLÍČEK –
kompletní servis, revize, opravy,
montáže, tel.: 777 774 377.
❱ Chcete voňavou práci, která vás doopravdy uživí? Jinak než to znáte?
Vydělejte s Oriﬂame a proměňte
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Výuka AJ, NJ – dospělí, děti. Individuálně, výuka skupině. Tel.: 777 180 240,
608 029 869. info@alles-klar.cz,
www.alles-klar.cz
❱ Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou proﬁ stroji Kärcher od roku 2008. Domácnosti i ﬁrmy.
Cena od 15 Kč/m2, větší plochy dohodou. Doprava po Praze 9 ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.
❱ Pražští tamburaši hledají nové hráče
na tamburašské nástroje – mandolíny,
berde (basu) a doprovodnou kytaru.
Znalost not nutná. Kontakt 722718899.
Zn.: Od Bacha po Vlacha.
❱ Lektorka cizích jazyků nabízí
výuku AJ a FJ (včetně doučování
a přípravy ke zk.). Tel. 222 988 421
nebo 723 221 984.
❱ Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

REKONDIČNÍ POBYT KARDIAKŮ KRKONOŠE – BENECKO
Ve dnech 12. až 19. července t. r. se 27 členů svazu postižených civilizačními chorobami z Prahy 14 a Prahy 9 zúčastnilo rekondičního pobytu kardiaků v malebném horském středisku, v nejvýše položené obci Benecko v západních Krkonoších.
Cílem tohoto pobytu bylo naučit nás zúčastněné zdravému životnímu stylu a pomoci nám překonávat zdravotní potíže.
Denní pravidelné rehabilitační cvičení s prvky jógy pod vedením kvaliﬁkované cvičitelky paní ing. Policerové a pečlivé
sledování našeho zdravotního stavu se stanovením nejvhodnějšího denního režimu pro každého z nás lékařkou – internistkou a kardioložkou paní Dr. Moravcovou – se určitě projevilo na zlepšení celkové kondice nás všech. Určitě
k tomu přispěly i pečlivě vybírané procházky v krásné horské krajině Benecka, spokojenost s ubytováním a výbornou
stravou v horském hotelu Kubát, kde se o nás dobře starali.
K utužení zdraví před zimním obdobím t. r. pořádá náš svaz v termínu od 19. 11. do 25. 11. ozdravný pobyt v lázních
Poděbrady, na který je možno se ještě přihlásit na telefonním čísle předsedy svazu: 777 073 444, nebo na e-mailu:
dafo@ volny.cz. (redakčně kráceno)
Hana Foltýnová, členka RK SPCCH

VÁCLAVSKÁ VESELICE V HLOUBĚTÍNĚ
I. občanské sdružení Hloubětín pořádá 21. 9. od 18.00 hodin v Čínské restauraci (Havana) Václavskou veselici.
Součástí programu bude také živá hudba a tombola o ceny.
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Křížovka o ceny
Václav Dušek (1944); spisovatel a aforista:
Číslovka

Roční ob- Součást
dobí (ná- ega podle
řečně)
Freuda

Rostlinná Skupenříše
ství vody

Vyšší savci

Lisztovy
iniciály

Point

Vroubit
Italsky má

Něčí kon- Pěna do
četina
koupele

Dohoda

Představení nízké Zájmeno
umělecké
úrovně

A sice

Strana
v atlasu
Himálajská hora

Stupeň Arabské
Dotěrný dovednosti
muž.
hmyz
v judu
jméno

Značka
aut
Menší
šelma
Zn. motor.
člunů

1. díl
tajenky
Klendra

Latinská
předložka

Starověký
Evropan
Autor
spaghetti
westernů

Záhuba
Předložka

Anglicky
vyprahlý
Znělka

Dívčí
jméno
Muži stejného jména

Ruská
vesmírná
stanice

Hlasitý hlt
Slav. maď.
fotbalista
R. Madrid
Šachový
koeﬁcient
Španělsky
zabarvení

Islámský
duchovní
vůdce

Vodní
hlodavec

Spodek

Asiat
Nálevna
Spojené
národy
Neoblomní

Váhavý
pohyb
Stát USA

2. část
tajenky

Oháňky

Zkr. sítě
videorekordérů
Typ vozu
Daewoo

Jedovatý
prvek
Španělsky
lesník

Angl. žen.
jméno
Dialog

V pořádku

Zkr. terap.
elektrošoků
Franc.
město

Rychle
Haškova
přezdívka
v NHL

Slov. žen.
jméno
Slabí protivníci

Havlova
první žena
Arktičtí
draví ptáci

Zbytnět

Hliník

Mořská
rybka
Bílé
sporty

3, část
tajenky

Vřelý
Staroegyptské
Slunce
Hřib

Čínský
výrobce
elektroniky

Jméno
rež.
Kazana
Styly

Iniciály
franc.
tenisty
Noaha

Iniciály
herce
Trávníčka
Sbírání
Druh
hosp.
uskupení
Možná

Jednodušeji
Zesměšnit

Sliz
Pokrm

Lord

Anglicky
trpký
Plahočit

Španělsky
býk

Pěvecké
těleso
Vyráběná
na stavu

Zmáčen
Částečně
vypitá

4. část
tajenky
Kolínská
tiskárna
Indické
koření
Dívčí
jméno

Slovensky
pihy
Přemýšlet

Krmení
pro
dobytek
Zázraky
Přikrývka

Televizní
detektiv

Řím. 1050

Heyerdahlovy
iniciály
Žen. jméno

Harmonie
Jevit
Buddhist.
učení
Slov. plošné míry

Prázdná
Skandinávec

Násobeno

Přehrada

Škrobení
Uvězněn

5. část
tajenky
Spojka

Západočeská
řeka

Plesa

Býv. Mezopotámie

Koření

Pohyb
vzduchem

Angl.
krysa

Příbuzná

Ona

Amoi; arid; EKT;
Larson; Leone;
montero; NVR; tinte

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři obrazové publikace Praha 14 ve fotograﬁi. Správné
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 9. 2012
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

V. Roule, Hloubětín; T. Mládek, Černý Most; I. Flégrová, Kyje
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