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Vážení čtenáři,
klidnější období roku je za námi, skončil čas
dovolených a prázdnin. Měsíc září je významnější zejména pro školáky, pro které je
to vstup do dalšího školního roku. Těm, kteří
nastupují do prvních tříd, bych proto rád popřál, aby se jim ve škole líbilo, a rodičům,
aby tuto životní změnu zvládli co možná nejlépe. Dobrou zprávou pro všechny rodiče
i děti jistě bude, že právě v době prázdnin
se podařilo zvládnout všechny naplánované
investiční akce, a byť se v budově ZŠ Vybíralova z důvodu nově objeveného hnízdiště
chráněných rorýsů práce protáhnou bohužel až do listopadu, školáci
jistě ocení zmodernizované prostředí. Život ale není jen škola. Uvědomujeme si, že po dvouměsíčních prázdninách je přece jen přechod do
pravidelného režimu složitější, a proto jsme se snažili udělat maximum i pro volný čas dětí. O prázdninách bylo v naší městské části
zprovozněno hned několik nových či zrekonstruovaných dětských hřišť.
Všechna nově otevřená hřiště si můžete prohlédnout nejen na fotograﬁích na následujících stránkách Čtrnáctky, ale samozřejmě také v případě zájmu i naživo. Věřím, že náš cíl, aby všechna nová hřiště pro děti
Prahy 14 měla svou vlastní jedinečnou tvář, se nám podařilo splnit.
V Hostavicích započala výměna vodovodního řadu, která by měla odstranit dlouholeté problémy s talkem vody. Jsem rád, že společný tlak
vás občanů a MČ na správce řadu přinesl výsledky. Novinku přinášíme
i milovníkům cyklistiky. Je jí nově zřízená pozice koordinátora pro bezmotorovou dopravu, jíž se ujal nadšený cyklista a středoškolský pedagog Mojmír Kopečný z Černého Mostu. Nejde přitom o nového úředníka, ale především o kontaktní osobu pro všechny, kteří vnímají
problematiku cyklistické dopravy i rekreačního ježdění jako aktuální.
Věřím, že se touto cestou podaří rozhýbat nejednoho dřímajícího sportovce a Praha 14 se stane místem přívětivějším pro vyznavače tohoto
ekologického a zároveň zdraví prospěšného způsobu dopravy.
Začátek školního roku, kdy je ještě relativně příznivé počasí, láká děti
často ven a dospělé a seniory do přírody. Proto jsme připravili i aktuální
nabídku dalších volnočasových aktivit, jejichž přehled vám přinášíme
prostřednictvím Čtrnáctky, stejně jako další zajímavosti a novinky.
Osobně bych rád všechny pozval na populární festival Stop Zevling, který se stal tradiční akcí naší městské části pro milovníky sportu a hudby
a dnes i jakýmsi veletrhem neziskových organizací a sportovních klubů
z Prahy 14. V rámci této rodinné akce pak můžete nahlédnout i do nové
Plechárny, která se otevírá jako zbrusu nové kulturně společenské
centrum nejen pro obyvatele Černého Mostu. Věřím, že se při zářijových akcích budete dobře bavit!
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. 2013
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: PhDr. Zuzana Jelenová a Ester Janečková
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PRAHA 14 MÁ TŘI
ZBRUSU NOVÁ HŘIŠTĚ
O VÝSTAVBĚ NOVÝCH DĚTSKÝCH
HŘIŠŤ V RŮZNÝCH LOKALITÁCH
PRAHY 14 JSME VÁS INFORMOVALI
V MINULÉM VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY.
SLIBY VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
JSOU NYNÍ SPLNĚNY, A MY TAK
MÁME MOŽNOST PŘEDSTAVIT
ČTENÁŘŮM TROJICI ZBRUSU NOVÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ NA HUTÍCH,
ČERNÉM MOSTĚ A V HLOUBĚTÍNĚ.
VŠECHNA TATO HŘIŠTĚ VZNIKALA
VE SPOLUPRÁCI S OBČANY ZMÍNĚNÝCH LOKALIT, KTEŘÍ MAJÍ NYNÍ
MOŽNOST POSOUDIT, JAK SE DÍLO
ZDAŘILO.
Jako první bylo v průběhu letních
prázdnin vybudováno rozlehlé dětské
hřiště Jahoda ve Vybíralově ulici, které Městská část Praha 14 slavnostně
otevřela ve středu 17. července.
V místech, kam na začátku léta nahlédlo jen pár zvědavců, aby se podívali, co že se tu děje, vyrostlo během
jediného měsíce moderní hřiště pro
nejmenší i větší děti. „Co se týče rozsahu, jde o větší dětské hřiště, kde
jsme se snažili pracovat s celým prostorem a využít každé volné místo,
což si myslím, že se nám podařilo,“
sdělil místostarosta městské části
Praha 14 Mgr. Aleš Kuda. Krásné počasí a touha vyzkoušet vše, co hřiště
nabízí, přilákalo téměř stovku dětí
a zhruba třicítku rodičů. Děti si připi-

Nové hřiště ve Vybíralově si děti i rodiče hned oblíbili.

ly s vedením městské části Praha 14
(dětským) šampaňským, které bylo
jak jinak než s jahodami. Hledaly trilobity, strkaly se u lanovky, stavěly
první bábovičky, překonávaly provazovou prolézačku, sjížděly klouzačku,
obsluhovaly kladkostroj, šeptaly do
zvukovodu, soutěžily... a viditelně se
jim domů moc nechtělo. Zástupci
radnice se shodli, že nejdůležitějším
cílem investice ve výši zhruba 1,5 milionu, na které se jako partner podílelo Centrum Černý Most, je přinášet
nadlouho radost všem dětem nejen
z okolí, ale z celé Prahy 14. „Na jaře
roku 2014 plánujeme hřiště doplnit
o mlhoviště, které nejvíce ocení děti
v teplých měsících,“ dodal místostarosta Mgr. Aleš Kuda.

Hřiště ve Splavné doslova zaplavily děti. Na oslavu otevření se připíjelo dětským šampaňským.
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SPLAVNÁ PRASKALA VE ŠVECH
Podobně jako ve Vybíralově, bylo koncem srpna při slavnostním otevření zaplněno i nové dětské hřiště v parčíku
u Splavné ulice Na Hutích. „V této lokalitě dlouhá léta chybělo dětské hřiště,
a proto není divu, že děti z okolních
i vzdálenějších domů vzaly nové hřiště
doslova útokem,“ hodnotil slavnostní
otevření místostarosta městské části
Praha 14 Mgr. Aleš Kuda. Prolézačky,
pískoviště, klouzačka i houpačka v prostoru určeném menším dětem, stejně
jako vyšší lezecká věž s dlouhou klouzačkou byly v permanenci. V nastalém
mumraji desítek dětí spokojeně proplouvali rodiče a celou slávu neplánovaně přerušil až krátký, zato vcelku
prudký déšť. Ještě předtím si ale děti
užily nejen hřiště, ale také připravených soutěží, házely míčkem, skákaly
v pytlích, absolvovaly slalom s míčkem
na lžíci a malovaly na chodník. Nechybělo občerstvení ani dárky pro všechny
malé výtvarníky, kteří hned na úvod
krásně vybarvili centrální plácek na novém hřišti. Stejně jako v případě Vybíralovy se i zde slavnostně stříhala páska. Jejího přestřižení se ujal starosta
městské části Praha 14 Bc. Radek
Vondra společně se svými kolegy
místostarostou Mgr. Alešem Kudou
a Ing. Markétou Adámkovou. Nechybělo také poděkování partnerům městské
části, kterým byla v tomto případě společnost Big Board Praha, a.s, a společnost Gelai Company s.r.o.

Téma – Nová dětská hřiště

Vedle centrální prolézačky se skluzavkou jsou na Bramboráku i další nové prvky...

VELKÁ SLÁVA V HLOUBĚTÍNĚ
Velkou oslavu konce prázdnin připravila pro děti a rodiče z Hloubětína
společnost Lidl na nově otevřeném
hřišti Bramborák v sobotu 31. srpna.
Ve spolupráci s MČ Praha 14 tu vyrostlo zbrusu nové hřiště pro děti, ale
také parádní venkovní ﬁtness, kde
nechybí bradla, hrazdy či šlapací

stroje. Právě tyto prvky určené všem
ostatním zájemcům o cvičení postavila městská část v rámci celkové revitalizace prostoru Bramboráku. Na
úpravy zeleně, vybudování ﬁtness
prvků a veškeré úpravy související
s výstavbou dětského hřiště šlo asi
1,5 milionu korun z rozpočtu městské
části. Přibližně stejnou částku pak

Bradla jsou součástí venkovního ﬁtness.

zaplatila společnost Lidl. Ta hřiště vybudovala v rámci své celorepublikové
soutěže Rákosníčkova hřiště, v níž
Bramborák uspěl díky hlasům obyvatel Prahy 14, kterých získal 1690.
Hřiště si mohly děti vyzkoušet v rámci oslavy, kde byl k vidění i Michal
z kouzelné školky a řada dalších
atrakcí a soutěží.
(jam)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KLÁNOVICKÁ – VE STARÉM HLOUBĚTÍNĚ
místostarosta Mgr. Aleš Kuda. Dětské
hřiště by nevzniklo, kdyby nebylo ﬁnanční podpory městské části, které
se podařilo v letošním roce ušetřit a do
nově vzniklého hřiště přispět částkou
800 000 Kč. Částka obsahuje i ﬁnanční
příspěvek společnosti Big Board ve
výši 260 000 Kč a společnosti Gekon,
která přispěla částkou 80 000 Kč.

Dětské hřiště by se mělo veřejnosti
otevřít v druhé polovině letošního září.
Místostarosta Mgr. Aleš Kuda by rád
poděkoval své kolegyni Ing. Markétě
Adámkové a ze zástupců občanského
sdružení Starý Hloubětín Ing. Vítězslavu
Mamicovi za snahu, kterou vynakládají
na realizaci dětského hřiště. „Dále
bych také rád poděkoval všem uvedeným sponzorům za jejich ﬁnanční
dary,“ dodal místostarosta.
SPONZOŘI
(dle abecedního pořadí):
Bareš David, Bohata Jan, Braunsteinová Milena, Ing. Calderová Kamila, ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., Hartmannová Libuše, Hněvkovský Jan,
Ing. Hrdina Martin, Ješátko Ivan –
Compass, MUDr. Kaufmann Jan,
Kott Otakar, Krátká Jitka, Mgr. Křepelková Mária, Křítek Karel (Bobr),
MUDr. Kulíšek Lubomír, Ing. Mamica
Vítězslav, manželé Klusákovi, manželé
Kondýskovi, manželé Krýdovi, manželé
Lukešovi, manželé Raškovi, manželé Žákovi, Měšťák Kamil, Olivová Eva, Pazlar
Martin a Golová Klára, Petzoldová Vladimíra, manželé Pěkní, Ing. Rašková Hana,
Roe Anna, Roe Jana, rodina Ciniburkova,
Řibřidová Evženie – z pozůstalosti, Skřipský Martin, Společnost BigBoard Praha,
a.s., Společnost Gekon, s.r.o., Společnost
ELVIA, s.r.o., Sportakcent, spol. s r.o.,
Svobodová Dagmara, Ing. Vaněk Michal,
Vokurka Josef – restaurace Slavoj.
Vizualizace Praha 14

V současné době byla zahájena výstavba
dalšího dětského hřiště v Praze 14,
a to v oblasti Starého Hloubětína v místě bývalého zpustlého hřiště mezi ulicemi Šestajovická a Klánovická.
„S návrhem zřídit v této oblasti dětské
hřiště přišlo občanské sdružení Starý
Hloubětín, o.s., které po svém založení
zjistilo, že v této oblasti výstavba dětského
hřiště není plánována,“ uvedl
místostarosta MČ Praha 14
Mgr. Aleš Kuda. MČ Praha 14
společně s občanským sdružením nechala zpracovat studii
moderního dětského hřiště splňující požadavky norem EU a na
začátku letošního roku provedla
vykácení a vyčištění prostoru
budoucího hřiště. Díky dobré
spolupráci MČ Praha 14 se zástupci občanského sdružení
Starý Hloubětín bylo v krátkém
období rozhodnuto o podobě
dětského hřiště a jeho vybavení herními
prvky, přičemž byly respektovány požadavky maminek z řad občanského
sdružení a učitelek mateřských škol.
Deﬁnitivní podoba dětského hřiště je
patrna z přiložené vizualizace. Na hřišti
bude umístěno 10 herních prvků a jedna
multifunkční sestava pro větší děti (sestavena z 8 částí). Hřiště bude oploceno
a vybaveno lavičkami. „Pevně věřím, že
hřiště po dokončení bude za podpory
hloubětínských občanů sloužit k radosti
nejen dětem, ale i jim samotným,“ sdělil

Občanské sdružení přispělo svou pomocí v hledání nových sponzorů. Oslovilo celkem 55 potenciálních sponzorů
působících v Hloubětíně a na Praze
14. Příspěvek poskytly pouze tři ﬁrmy
(ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., Sportakcent,
spol. s r.o., a Společnost ELVIA s.r.o.).
Díky snaze Ing. Vítězslava Mamici
a níže jmenovaných dárců se občanskému sdružení podařilo vybrat částku
187 188 Kč. OS Starý Hloubětín si vybralo za částku 162 188 Kč konkrétní
herní prvky.
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Aktuality z MČ

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST

VICHŘICE V PRAZE 14

OTEVÍRÁ UŽ V ZÁŘÍ
Centrum nabídne zázemí pro městské
sporty, otevřenou verandu pro odpočinek
a trávení volného času i komunitní zahradu, víceúčelovou vnitřní sportovní
a volnočasovou halu a především prostory,
které by měli využívat aktivní obyvatelé
a neziskové organizace Prahy 14.
Plechárna se z podoby bývalého autoservisu a staré kotelny proměnila pod
vedením architektů edit! architects během
letních prací v tvůrčí inkubátor a místo
pro setkávání nejen místních. Během
druhého týdne v září, 9.–14. 9. 2013, se
otevírá veřejnosti s programem Týdne
Plechárny. Připraveno je odpoledne pro
děti ve spolupráci s Nadací Proměny,
koncerty projektu Zkušebny.com, který
našel v Plechárně zázemí, otevření komunitní zahrady a kompostu, sportovní
odpoledne v multifunkční hale, zahájení
skateové školky pro nejmenší a především
slavnostní otevření nové odpočinkové verandy a zóny pro život ve veřejném prostoru v bezprostředním okolí Plechárny.
Vyvrcholením zkušebního týdne Plechárny
je sedmý ročník kulturního a volnočasového festivalu Stop Zevling (14. 9. 2013).
Slavnostní kolaudace a zahájení provozu
nového kreativního a volnočasového centra
se uskuteční v pátek 13. září, kdy rozezní
okolí Plechárny místní kapely, které budou
nadále využívat zdejší zkušebny. (dm)

Vizualizace Praha 14

NOVÉ KREATIVNÍ VOLNOČASOVÉ
CENTRUM PLECHÁRNA ČERNÝ
MOST SE OTEVÍRÁ VE ZKUŠEBNÍM
PROVOZU UŽ V ZÁŘÍ.

PROGRAM TÝDNE PLECHÁRNY:
Každý den otevřená víceúčelová sportovní hala od 15.00 do 19.00 hodin
a kavárna.
9. 9. slavnostní otevření verandy / odpoledne pro rodiny s dětmi s Nadací
Proměny / pohádka Zahrada Nudy a Fantazie / tvořivá stromečková dílna.
10. 9. sportovní klub Slovanka / otevřené
hodiny pro děti / ﬂorbal / basketbal /
softbal / kickbox.
11. 9. otevření komunitní zahrady a kompostování / kompostovačka alias vegetariánská grilovačka – doneste si zeleninu
a pojďte s námi grilovat a ekologicky
kompostovat.
12. 9. skate day / Honza Bašný a Jirka
Broum otevírají skate školku pro začátečníky / game of skate v nové hale /
vernisáž výstavy Martina Lipana Halaxy.
13. 9. koncerty / Zkušebny.com / slavnostní kolaudace verandy a zóny ve
veřejném prostoru.
14. 9. Plechárna během festivalu STOP
ZEVLING (bootcamp, parkour, dirt bike,
gastro festival Integračního centra Praha,
Karel Hynek a Na Zevláka) atd.

PREVENCE PROTI KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ
Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího
internetu v podzimních měsících zrealizují projekt zaměřený
na ochranu dětských uživatelů internetu před elektronickým
násilím a kyberkriminalitou. Právě děti a mladiství patří
k nejohroženějším skupinám, protože jejich sociální zkušenosti nejsou
v souladu s jejich pokročilými znalostmi on-line technologií.
Uskuteční se semináře primární prevence pro žáky 2. stupně základních
škol Prahy 14 a semináře pro rodiče dětí z Prahy 14. Proběhne také specializované vzdělávání profesionálů městské části, kteří se s problematikou mohou setkat a řeší ji ve své praxi (pro pedagogy, sociální pracovníky, psychology atd.). Semináře povedou odborní lektoři Národního centra bezpečnějšího
internetu i řada odborníků z praxe.
Projekt je podpořen hl. m. Prahou, v rámci dotačního programu prevence
kriminality na rok 2013, semináře jsou pro účastníky bezplatné.
Registrujte se prosím na adrese:
http://www.saferinternet.cz/mestske-casti-prahy/praha-14-bezpecne-online/index.php.
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Fotograﬁi nám poslala Jitka Ditterová
z Černého Mostu.

Rozházené kusy stavebního polystyrenu a další nepořádek, nejsou dílem
vandalů. Na vině je tentokrát nedbalost
dělníků pracujících na zateplování jednoho z panelových domů, kteří řádně
nezajistili stavební materiál.
Když se dne 4. srpna 2013 prohnala
sídlištěm večerní bouře, silný nárazový
vítr doslova rozmetal po okolí vše, co
nebylo připevněné a zajištěné. Jak v ulici
Generála Janouška, kde se dům zatepluje, tak v ulici Šromova, kde se opravuje
střecha, lítaly polystyreny a různý materiál do oken, na auta i po procházejících
lidech. I když byl materiál brzy posbírán
zaměstnanci stavby, v okolí zůstaly zbytky
ulámaných polystyrenů a množství polystyrenových kuliček.
(red)

STRAVOVÁNÍ
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Školní jídelna při Základní škole Chvaletická 918, Praha 9, Lehovec, nabízí
možnost stravování ve školní jídelně.
Jídlo je možné konzumovat v jídelně
nebo si odnášet s sebou. Výběr ze dvou
jídel. Cena oběda je 69 Kč. Ke každému
obědu je zdarma polévka a nápoje
a dále je k obědu zdarma jogurt, ovoce
nebo dezert (dle denního jídelníčku).
Další informace ve školní jídelně.
Kontakty: M. Křtěnská,
tel. 281 012 394 nebo e-mail
m.krtenska@zschvaleticka.cz.

REKONSTRUKCE
VODOVODU
V HOSTAVICÍCH
Rekonstrukce vodovodního řadu včetně přípojek byla započata začátkem
letošního srpna. Důvodem je nevyhovující zastaralý vodovod.
Rekonstrukce způsobí omezení ve veřejné dopravě, o jehož průběhu bude
obyvatele dané oblasti informovat
sama stavba. Rekonstrukce potrvá do
konce října 2013 a týkat se bude především ulic Pilská, Vidlák a Novozámecká. Obyvatelé Hostavic se tak mohou
těšit na zlepšení kvality dodávky vody.

Pozvánka

STOP ZEVLING PRO KAŽDÉHO
Během jednoho dne nabídne nejen domácí a zahraniční hudební interprety
v čele s legendární českou hiphopovou
kapelou PSH nebo zahraničními Asleep
But Alive, ale také slavnostní otevření
multikulturního centra Plechárna,
oslavy 10. výročí skate tour nebo aktivní
část festivalu nazvanou SPORT JAM.
„Festival Stop Zevling je především
oslavou setkávání, ale i poznávání
nových přátel. Svým zařazením do
kategorie multižánrový festival bychom rádi dokázali, že zábava může
mít mnoho podob. Od ostatních festivalů se lišíme především pestrým
a netradičním programem,“ uvádí letošní ročník jeho ředitel Vojtěch Havlovec s tím, že vstup je ZDARMA.
Program festivalu zahájí na sportovištích ZŠ Vybíralova na Černém Mostě

turnaje 9 sportovních disciplín, jako například fotbal, nohejbal, speedminton,
olympiáda žen nebo tradiční severská
hra Kubb. Zájemci se mohou zdarma

První česká electro-swingová kapela Mydy
Rabycad. Z jejich vystoupení je cítit energii
předních evropských electro-swingových kapel,
jako jsou Parov Stelar Band a Caravan Palace.

přihlašovat do konce srpna na webových stránkách festivalu. Pro vítěze
jsou připraveny věcné ceny a poháry.
Hlavní blok programu startuje desátou hodinou dopolední na veřejných
prostranstvích ulice Arnošta Valenty,
kde dočasně vyroste „Městečko volnočasových aktivit“ pod záštitou sta-

rosty Bc. Radka Vondry. Svoji činnost
zde představí několik neziskových organizací Prahy 14, které pro návštěvníky připravily tvořivé programy a vystoupení na pódiu. Chybět nebudou
doprovodné programy, divadla a v neposlední řadě i živá vystoupení umělců. V blízké Plechárně po celý den
poběží gastrofestival s tematikou zahraničních kuchyní nebo přehlídka
autorské tvorby českých návrhářů
nazvaná be:šik, kde budou k vidění
i ke koupi šperky, oblečení i doplňky.
O hudební zážitek se postarají 2 pódia, která na sebe budou vzájemně
navazovat. Vystoupí zde přední čeští
interpreti nezávislé elektronické scény v čele s mladou electro-swingovou
kapelou Mydy Rabycad, česko-anglickými Asleep But Alive nebo nechvalně známou trojicí PSH.
V prostoru akce se mohou návštěvníci
zapojit do všech aktivit a na vlastní kůži
si vyzkoušet nejrůznější adrenalinové
sporty, jako například Ultimate Frisbee, jízdu na terénních elektrických
skateboardech nebo softbal.
(dm)
Pozvánka

14. 9. 2013 OD 10.00 HOD. SE BUDE
V ROZSÁHLÉM KOMPLEXU ULIC
VYBÍRALOVA, BRYKSOVA
A ARNOŠTA VALENTY KONAT
JIŽ SEDMÝ ROČNÍK POULIČNÍHO
FESTIVALU STOP ZEVLING.
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PhDr. ZUZANA JELENOVÁ

ZNUDĚNÉ DĚTI ZE SÍDLIŠTĚ
NÁM TLOUKLY NA OKNA
SE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU SE
OPĚT NAPLNO ROZJÍŽDĚJÍ AKTIVITY
ČETNÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ PŮSOBÍ V PRAZE 14.
MY JSME PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI VYZPOVÍDALI PhDr. ZUZANU JELENOVOU, PŘEDSEDKYNI SDRUŽENÍ NA
POMOC DĚTEM S HANDICAPY, KTERÁ
PROVOZUJE KOMUNITNÍ CENTRUM
MOTÝLEK NA ČERNÉM MOSTĚ.
A PROTOŽE SE NÁM PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI PODAŘILO ZASTIHNOUT I PATRONKU CENTRA MOTÝLEK, MODERÁTORKU ZNÁMÉ TELEVIZNÍ POŠTY
PRO TEBE ESTER JANEČKOVOU,
ZEPTALI JSME SE I NA JEJÍ VZTAH
K TÉTO AKTIVNÍ „NEZISKOVCE“.
JAK SI UŽÍVÁTE PRÁZDNINY? JE TO
PRO ČLOVĚKA PRACUJÍCÍHO V NEZISKOVCE TYPU MOTÝLKA MOŽNOST VYPNOUT A VĚNOVAT VÍCE
ČASU SOBĚ?
Začátek léta jsem strávila s rodinou
a kamarády v rakouských Alpách.
Mám ráda svěží louky, na kterých se
pasou spokojené krávy „Milka“, zasněžené dvoutisícovky, stezky lemované hořci a horskými azalkami, divoké řeky a vodopády… Takovou tu
romantiku jako z reklamy, a proto se
sem každoročně vracím.
TRPÍTE PROFESIONÁLNÍ DEFORMACÍ (SAMOZŘEJMĚ V DOBRÉM SLOVA
SMYSLU) A VĚNUJETE "MOTÝLKOVSKÝM" AKTIVITÁM I LETNÍ VOLNO?
Kousek léta patří i Motýlku. Mým úkolem není přímá práce s dětmi. Jako
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy se věnuji hlavně sestavování rozpočtu a shánění ﬁnančních prostředků. Ale najdu si čas,
abych se s dětmi setkala, a to i v létě.

v posledních letech už na turistiku
nemám tolik času, kolik bych si přála. Ve všední dny, když se mi poštěstí
přijít z práce „za světla“, vyrážím
aspoň na krátké procházky v naší
městské části. V pátek večer se občas sejdeme s rodiči našich klientů.
S kytarou, při sklence moravského
vína, je to příjemná relaxace po náročném pracovním týdnu.

JAKÁ JE VAŠE PŘEDSTAVA IDEÁLNĚ
STRÁVENÉHO VOLNÉHO ČASU?
O volných víkendech se ráda toulám
českou krajinou, prochodila jsem
křížem krážem snad všechny hory,
na kánoi sjela většinu řek. Bohužel

V MOTÝLKU JSTE OD POČÁTKU,
MŮŽETE PŘIBLÍŽIT, JAK JSTE SE
DOSTALA K TÉTO MYŠLENCE
ZALOŽIT TAKOVOU ORGANIZACI?
V roce 2002 jsme s kamarádkou
Hankou Urbanovou založily Sdružení
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na pomoc dětem s handicapy. Tehdy
jsme byly maminky na mateřské dovolené a cítily jsme na vlastní kůži, že
v našem okolí chybí nabídka aktivit
pro děti. Ještě zde nebyl Dům dětí
a mládeže či podobné zařízení. Tenkrát nám jeden pan radní z naší
městské části doporučoval, ať děti
vozíme do jiných městských částí.
Což byl možná ten první impuls, na
který se ptáte. Sepsaly jsme petici za
založení centra pro děti, postavily
kandidátku do místních voleb a brzy
poté, co jsme byly zvoleny do zastupitelstva, jsme dostaly do pronájmu
prostory, kde jsme mohly své nápady
realizovat. Objekt bývalé restaurace

Rozhovor
bení kvalitních neziskovek na území
své městské části. Z naší zkušenosti
víme, že v jiných městských částech
toto není běžný jev, a jsme za stávající pozitivní stav vděčni. Věříme, že
naše spolupráce bude vzájemně přínosná i v dalších letech.

Se Zuzanou Jelenovou (vpravo) a patronkou Centra Motýlek Ester Janečkovou jsme se potkali
přímo v sídle organizace ve Vlčkově ulici na Černém Mostě...

Na Čerňáku byl v žalostném technickém stavu. Ze zvlněné kachlíkové
podlahy bývalé kuchyně čouhaly jakési dráty, vše bylo pokryto vrstvou
mastné špíny. To tedy byla další výzva. Peníze na nákladnou rekonstrukci jsme v první fázi sehnaly od
různých nadací a poté se zapojila
i městská část. Projekt nám pomohly
rozběhnout i ﬁnanční prostředky ze
sbírky Pomozte dětem.
ZA TA LÉTA SE JISTĚ MNOHÉ ZMĚNILO, MŮŽETE NÁM STRUČNĚ POPSAT, JAK MOTÝLEK ZAČÍNAL?
Prvotním záměrem bylo pomáhat
zdravotně handicapovaným dětem.
To znamená poskytnout jim příležitost trávit volný čas spolu s vrstevníky a rozvíjet jejich, pro život tolik potřebnou, soběstačnost. Brzy si nás
však objevily i sociálně znevýhodněné děti ze sídliště, které se nudily
a potulovaly v ulicích Černého Mostu.
Vzpomínám si, jak tyto děti sledovaly
naše programy přes okno a občas na
něj i tloukly a dožadovaly se pozornosti. To nás s Hankou přivedlo na
myšlenku otevřít Motýlek i pro ně.
Rozhodly jsme se založit nízkoprahový klub Paciﬁc s programem ušitým
na míru právě jim.
Aktuálně provozujeme dvě sociální
služby – centrum denních služeb
a nízkoprahový klub. Kromě toho mateřské centrum a od loňského roku
i projekt zaměřený na sanaci rodin,
které jsou v nepříznivé životní situaci.
MNOHÉ ČTENÁŘE BY JISTĚ
ZAJÍMALO, JAK VZNIKL NÁZEV
A CO PODLE VÁS SYMBOLIZUJE?
Motýlek je symbolem krásného, křehkého stvoření, které potřebuje něžné
zacházení, protože jinak se mu může
trvale ublížit. A tak je to i s dětmi.

NA ČERNÉM MOSTĚ PATŘÍTE MEZI
ZAVEDENÉ NEZISKOVKY A LIDÉ ZA
VÁMI JISTĚ DOJÍŽDĚJÍ...
Jsem ráda, že po dvanácti letech působení v naší městské části nás lidé vnímají jako zavedenou a důvěryhodnou
organizaci. Do Centra Motýlek si navíc
našly cestu rodiny s dětmi se zdravotním handicapem nejen z celé Prahy,
ale i z blízkých obcí Středočeského
kraje. Je to proto, že naše centrum
denních služeb je nabízenými aktivitami zcela jedinečné.
JAK VNÍMÁTE SPOLUPRÁCI S RADNICÍ A JAK JI HODNOTÍTE V KONTEXTU CELÉ PRAHY?
Spolupráci s radnicí považujeme za
velmi dobrou. Osobně se domnívám,
že vedení radnice má zájem o půso-

JAK VY OSOBNĚ VNÍMÁTE SNAHU
RADNICE O TO, ABY BYLA „PRAHA 14
MÍSTEM, KDE SE DOBŘE ŽIJE“?
Toto heslo vnímám jako hodně dlouhodobý cíl. Kdo by si nepřál, aby nám tu
bylo dobře? Realita života na sídlišti,
kde bydlím v panelovém domě, je bohužel tomuto cíli zatím poněkud vzdálená. Je mi líto, že si někteří z obyvatel
neváží vynaložené práce a ﬁnančních
prostředků, které jsou vydávány na
zkulturnění životního prostředí v městské části. Projevy vandalismu jsou zde
velmi časté. Jako problém vnímám
i vzrůstající kriminalitu.
KROMĚ AKTIVIT PRO DĚTI POŘÁDÁTE KONCERTY A DALŠÍ KULTURNÍ
AKCE. NA CO SE MOHOU VAŠI PŘÍZNIVCI TĚŠIT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Ráda bych všechny pozvala 2. 10.
2013 do Městské knihovny v Praze,
na večer plný šansonů v podání Světlany Nálepkové. Koncert pro Motýlek
bude moderovat naše patronka Ester
Janečková. Záštitu nad celým večerem převzala MČ Praha 14 a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
(jam)

ESTER JANEČKOVÁ, MODERÁTORKA
A PATRONKA CENTRA MOTÝLEK
„Motýlek jsem poznala před lety přes
svou kamarádku, která tam chodila
se svým zdravotně handicapovaným
synem. Setkala jsem se zde se
skvělými lidmi, kteří se velmi obětavě
a s láskou věnovali dětem, pro něž
není samozřejmostí mít kamarády
a možnost trávit příjemně a zábavně
volný čas.
Takto znevýhodněné děti mohou
vyrůstat v ústavních zařízeních, kde
trpí nedostatkem rodičovské lásky
a blízkosti. Nebo mohou žít ve svém
rodinném prostředí, což je pro ně
jednoznačně lepší. I zde však mohou postrádat sociální vazby, především
s dalšími dětmi. Izolací mohou být ohroženy ony i jejich rodiče. A Motýlek
přesně tuto situaci řeší. Děti tady navazují kamarádské vztahy, hrají si
a zároveň se učí spoustu nových, do života tolik potřebných dovedností.
V komunitním centru nezapomínají ani na rodiče, kteří zde vzájemně sdílejí své
radosti i starosti. Je těžké vyjmenovat všechny důvody, proč Motýlek podporuji.
Je toho hodně a zároveň se to vlastně dá vyjádřit jedním slovem – Motýlek je
prostě úžasný. A čím déle ho znám, tím více obdivuji lidi, kteří v něm pracují.“
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NOVĚ OTEVŘENO

„Praha & EU Investujeme
do vaší budoucnosti“

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s. r. o.
zahájilo realizaci projektu

METEOROLOGICKÁ STANICE
NA GYMNÁZIU ARCUS
Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacího programu
Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s. r. o.
tak, aby prostřednictvím inovace bylo dosaženo
zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky.
Projekt by měl rovněž zvýšit atraktivitu předmětů v oblasti
přírodních věd pro žáky, kteří se z gymnázia následně hlásí
na vysoké školy s přírodovědným zaměřením.

Zveme Vás do Špejcharu na kvalitní tradiční
staročeskou kuchyni - polední tříchodové menu 99,-

„PŘIJĎTE POBEJT“

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zřízení Meteorologické
stanice, zpracováním dat z Meteorologické stanice a jejich
vyhodnocení a prezentace, inovací výuky v jednotlivých předmětech
na základě získaných dat z Meteorologické stanice, realizací
odborných exkurzí pro žáky v oblasti meteorologie, prezentací
výsledků stanice pro ostatní žáky, využitím nových technologií
v oblasti IT pro zpracování dat z Meteorologické stanice.

kvalitní suroviny - skvělé ceny - příjemný personál
Na Chvalské tvrzi 858/8 Praha 9
Horní Počernice
www.restauracespejchar.cz tel.: 602385998
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Název projektu: „Meteorologická
stanice na gymnáziu ARCUS“
www.arcus9.cz

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36009

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Inzerce

Naše školy

MILIONY DO ŠKOLEK A ŠKOL
PŘES PADESÁT MILIONŮ KORUN
INVESTOVALA MĚSTSKÁ ČÁST
V PRŮBĚHU PRÁZDNIN DO OPRAV
ŠKOLSKÝCH OBJEKTŮ V PRAZE 14.
ZATÍMCO SI DĚTI UŽÍVALY LETNÍCH
RADOVÁNEK, NA BUDOVÁCH
ZÁKLADNÍCH I MATEŘSKÝCH ŠKOL
SE PILNĚ PRACOVALO. OD ZÁŘÍ SE
TAK MOHOU PŘEDŠKOLÁCI
I ŠKOLÁCI TĚŠIT „DO NOVÉHO“.

NOVÉ PODHLEDY I VYBAVENÍ JÍDELNY
Na téměř milion korun vyšla i letošní
výměna podhledů v učebnách v prvním patře budovy ZŠ Chvaletická, kde
docházelo kvůli opotřebení původních
podhledových desek k jejich uvolňování, a byla tak ohrožena bezpečnost
žáků. Zbylé podhledy v prvním patře
a přízemí budou vyměněny v rámci
druhé etapy rekonstrukce, která je
naplánována na příští rok. Na základě
požadavku ředitele školy byl také zakoupen konvektomat včetně zavážecího vozíku pro školní jídelnu.

V budově ZŠ Chvaletická byly o prázdninách vyměněny podhledy, nové vybavení dostala i jídelna.

Dokončena byla letos v létě i rekonstrukce hygienických uzlů v posledních sedmi učebnách ZŠ Bří Venclíků,
kdy byly instalovány nové přívody teplé
a studené vody, nová umyvadla, baterie a napojení na odpady. Součástí
stavebních úprav, které vyšly na cca
460 tisíc korun, byly i nové obklady.
Další investice v této základní škole se
týkala zajištění bezbariérového pří-

MILÍ ŠKOLÁCI A PŘEDŠKOLÁCI
Vedení MČ Praha 14 přeje všem žákům mateřských i základních škol
a jejich rodičům úspěšný vstup do
nového školního roku 2013/2014.
stupu do budovy. Zmizely dosavadní
schůdky i nerovnosti a propadliny
v chodníku před školou. Kompletní
oprava prostoru před ZŠ Bří. Venclíků
by měla být dokončena nejpozději
v prvním zářijovém týdnu.
Kvůli červnovým záplavám a následnému podmáčení terénu musela být
v průběhu prázdnin opravena také
opěrná zídka, která odděluje terénní
vlnu v zahradě ZŠ Hloubětínská. Sanace se dočkaly v létě i nákladní výta-

hy ve dvou sousedících školkách ve
Vybíralově ulici, kde byly současně
opraveny i dešťové svody tak, aby nezatékalo do výtahových šachet.
NOVÁ HNÍZDIŠTĚ PRO RORÝSE
Největší investiční akcí pak bylo stále
ještě běžící zateplování pláště budovy
ZŠ Vybíralova, o němž jsme informovali již v minulosti. Předpokládané náklady na tuto akci činí asi 59 milionů
korun, dotace poskytnutá v rámci
Operačního programu Životní prostředí činí 15,5 mil. Kč z výše uvedené
částky. Práce začaly již v červnu, záhy
se však zjistilo, že se v oblasti nachází
hnízdiště zvláště chráněného rorýse
obecného. Ornitologové proto požadovali důsledné dodržování ochranných
zón v blízkosti potenciálních hnízdišť,
což mělo zásadní vliv na harmonogram prací a ve svém důsledku znamenalo prodloužení termínu. Do nové
skladby střechy budou osazeny hnízdní boxy pro rorýse tak, aby bylo umožněno další hnízdění v následujících letech. Práce by měly být dokončeny do
30. listopadu.
(jam)
Oznámení

V průběhu července a srpna došlo například ke kompletní výměně původní
hliníkové elektroinstalace a také celého vodovodního a kanalizačního potrubí na detašovaném pracovišti MŠ
Kostlivého v Osické ulici.
Podobně jako v tomto případě se řešila i světelná soustava a rozvody
v budovách základní a mateřské školy Gen. Janouška na Černém Mostě.
Zde byla prozatím provedena komplexní pasportizace, tedy zjištění
skutečného počtu, skladby a stavu
svítidel, na základě které byla stanovena energetická náročnost celé
soustavy. Odborná ﬁrma, která tuto
práci prováděla, následně doporučila
optimální řešení, které může městská část do budoucna využít, aby dále
snížila provozní náklady budov.

Konkurz na ředitele/ředitelku základní školy
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele
Základní školy Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most, s předpokladem nástupu 1. 2. 2014.
Bližší informace naleznete na adrese: www.praha14.cz
v odkazu úřední deska.
Případné dotazy:
Mgr. Poesová, vedoucí oddělení školství
Tel.: 281 005 215, e-mail: marie.poesova@praha14.cz
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
Schválila realizaci Programu podpory
adaptačních výjezdů na základních školách
2013. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
navrhuje pro tento rok s ohledem na obsahové čerpání grantů vyčlenit částku
140 000 Kč. Program reaguje na potřebu
škol pracovat s třídními kolektivy na počátku školního roku 2013/2014 a svým
obsahem vychází z metodologie grantů
HMP určených na projekty speciﬁcké
primární prevence rizikového chování.
Schválila uzavření grantové smlouvy
mezi MČ Praha 14 a hl. m. Praha, Operačního programu Praha – Adaptabilita

pro realizaci projektu „Podpora žáků
základních škol Prahy 14“.
Souhlasila s vypsáním konkurzu na
funkci ředitelky/ředitele Základní školy
Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most.
Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
na architektonicko-urbanistickou studii
„Revitalizace jižního náměstí Nového
Hloubětína“. Jižní náměstí v Hloubětíně
je jedním z nejdůležitějších veřejných prostorů celé Prahy 14. Náměstí je v současné
době v nevyhovujícím technickém stavu.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 NA SVÉM 12. ZASEDÁNÍ
KONANÉM DNE 27. 8. 2013 MIMO JINÉ:
Schválilo převzetí dvou dětských hřišť
při ulici Arnošta Valenty do svěřené

správy nemovitostí MČ Praha 14 za
úhradu 10 000 Kč a převzetí peněžního
daru ve výši 35 000 Kč od společnosti
Skanska, a. s.
Schválilo přistoupení MČ Praha 14, jako
přidružujícího člena, do sdružení právnických osob „Asociace měst pro cyklisty“, jež spojuje města podporující
cyklistickou dopravu a cykloturistiku.
„Asociace“ se snaží prosazovat nový
pohled na dopravu v našich městech,
vychovávat odborníky na dopravu a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako
prostředku pro každodenní cesty.
Bere na vědomí zprávu o využití výsledků
„Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela sv. Bartoloměje“, zpracované Centrem dopravního výzkumu Brno.

Rekonstrukce Domova pro seniory Bojčenkova

Oznámení

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 66. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 19. 8. 2013 MIMO JINÉ:

MČ Praha 14 ve spolupráci s oblastním spolkem Český červený
kříž Praha 9 zve občany k veřejnému projednání záměru:

Rekonstrukce Domova pro seniory – Dům
sociálních služeb Bojčenkova

Ve čtvrtek 19. 9. 2013 od 17.00 hod.
V budově Domova pro Seniory DSS, Bojčenkova 1099/12,
Praha 14 – Černý Most

Lehovec přívětivější – buďte při tom...
MČ Praha 14 zve na veřejné projednávání

25. září 2013 od 18 hodin
ZŠ Chvaletická – tělocvična
Za účasti zástupců MČ Praha 14, odborníků, podnikatelů,
architektů a široké veřejnosti.
Témata:
Veřejný prostor – chodníky, zeleň, hřiště, místa pro odpočinek
Parkování Nedvědická, Vizírská
Dětské hřiště Vizírská – jak by mohlo vypadat?
Rybníček Hůrská – co s ním?
Ke všem tématům budou připraveny návrhy možných změn.
Zajištěno drobné občerstvení. Předpokládaná doba trvání 2 hodiny.
Přijďte se seznámit s možnostmi a vyjádřit svůj názor.
Vaše podněty nás zajímají.
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Oznámení

Program:
Představení záměru
Moderovaná diskuse s občany
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
Ilustrační foto

LÉTO PLNÉ ZMĚN

Tak letošní horké léto je již za námi.
Alespoň nám vynahradilo nedostatek slunečního svitu, kterým jsme trpěli v zimě.
Ale ani horké dny nezabránily tomu, aby
se neměnila tvář naší Prahy 14. Já osobně
mám velkou radost z řady malých i velkých úprav, které byly během léta prováděny na budovách našich škol. Věřím,
že to zaměstnanci i děti společně s rodiči
při jejich návratu do tříd náležitě ocení,
a to i přesto, že na základní škole Vybíralova budou probíhat dokončovací práce
při zateplení budovy ještě i na podzim.
Další mojí letní radostí je zpracování studie
na cyklistická opatření pro Prahu 14. Její
součástí jsou vytipované trasy, které
zlepší cyklistům orientaci v území a zároveň napomohou i zvýšení bezpečnosti
v provozu, ve kterém se cyklisté pohybují.
Tím se opět zvýší komfort pro použití
jízdního kola. Navrhovaná opatření řeší
zejména propojení všech tří stanic metra
na již existující cyklistickou infrastrukturu
a také doposud chybějící propojení od
východního okraje k západnímu směrem
na centrum.
Doufám, že tato studie bude pro náš
odbor dopravy dobrým vodítkem pro
vyznačení navržených tras. O zrealizovaných novinkách vás budu v našem
měsíčníku průběžně informovat.
Radost mám také ze schválení mého
návrhu na zapojení Prahy 14 do Asociace
měst pro cyklisty a z toho, že i u nás již
existuje funkce cyklokoordinátora.
Tak to byl alespoň krátký návrat do letních dnů, ale další úkoly leží samozřejmě
před námi. Stejně jako doposud jsem
připravena přijímat podněty od vás a pomáhat s řešením vašich problémů.
Užijte si krásné dny babího léta!
Ilona Picková,
zastupitelka za Stranu zelených

PO PRÁCI LEGRACI

DILEMA VOLIČOVO

Tak našim dětem opět začala škola.
To je pro většinu z nich ta špatná zpráva. A teď ta dobrá! Na konci prázdnin
se nám podařilo otevřít dvě nová dětská
hřiště.
První z nich Na Hutích ve Splavné ulici
a druhé – Rákosníčkovo – na sídlišti
Hloubětín, na místě bývalého hřiště
Bramborák. Máme z toho upřímnou
radost, protože už pan Werich zpíval
„po práci legraci“, když si tedy ta drobotina odpracuje své při nabývání vědomostí, má právo užít si i té legrace
v krásném, čistém a účelně zařízeném
prostředí. Oni mají právo a my zase
povinnost jim to umožnit. Mezi všemi
povinnostmi, které na nás doléhají, ať
už ekonomické, pracovní a jiné a jiné,
je tato jedna z nejmilejších.

Původně jsem měla v úmyslu zabývat
se v zářijovém čísle nenápaditě začátkem školního roku, leč samorozpuštěná a vypuštěná sněmovna přihrála
téma jiné. S největší pravděpodobností
půjdeme ještě tento podzim k volbám
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
Vzhledem k událostem, jejichž vyústěním
byl tento dosud v České republice bezprecedentní krok, kdy stránky novin
plnily titulky přeci jen běžné spíše v „banánovějších“ oblastech, a tak je nyní
velevážené voličstvo postaveno před naprosto kardinální otázku: „Koho volit?“
Nehodlám zde rozebírat volební programy jednotlivých stran, ani probírat
mediální přehmaty jejich čelních představitelů. To každý může udělat bezpochyby sám. Spíše však přemýšlím,
co učinit ještě předtím, než se těmi
vábničkami jednotlivých stran začneme vůbec zabývat. Napadá mě, že
zdaleka nejlepší bude použít onen
mnohdy opomíjený „selský rozum“.
Média jako „sedmá velmoc“ mnohdy
pro čtenost a sledovanost učiní téměř
vše a oddělit v tomto případě zrno od
plev je úkol vpravdě sisyfovský. Jak
tedy zjistit, zda politici, které nám
představují televizní obrazovky i tištěná
média, se aspoň vzdáleně blíží k živým
osobám, nebo je všechno jen klam
a mam? To je tedy otázka za hodně
bodů! Když si tedy odmyslím všechna
ta obvinění, která zvláště v poslední
době na adresu různých politiků padala, vytane mi na mysli ještě jedna
otázka, ono „Qui prodest?“ neboli
„Komu ku prospěchu?“, a tady už se
otevírá velké pole působnosti. A pak
je myslím namístě se ptát, jaké konkrétní činy za tím kterým politikem
zůstaly, tedy ne jen plané sliby.
A bere-li politik své působení v politice
jako službu veřejnosti, pak mi nedělá
problém jej svým hlasem podpořit.
Přeji vám tedy dobrou volbu a nenechte
se nalákat planými sliby, které v reálu
stejně nelze splnit!
Zuzana Grigarová,
zastupitelka za Věci veřejné

Nové dětské hřiště v parku u Splavné ulice.

Proto myslím, že naše radost je oprávněná. Vezměte své děti na prolézačky,
skluzavky, houpačky, a dáte mi za
pravdu. Určitě i ty školní povinnosti
se jim potom budou zdát méně stresující a třeba do takto vyčištěných mozečků se vědomosti budou ukládat
snáz, než když svůj volný čas stráví
u počítače, televize či tabletu.
Pavel Mašek,
zastupitel za TOP 09

13

Zdravá MČ

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
VE ZNAMENÍ PREVENCE

Ve volné chvíli mezi programy si mohou
návštěvníci akce nechat změřit krevní
tlak a puls prostřednictvím digitálního
tonometru Omron. Zajímavý bude pro
mnohé jistě i Program měření tělesných hodnot a metabolického věku na
speciální lékařské váze s tukoměrem.
Měření zahrnuje tělesnou hmotnost,
množství tělesného a viscerálního tuku,
množství kosterní svaloviny, hodnotu klidového metabolismu v kcal, hodnotu BMI
(Body Mass Index) a hodnotu metabolického věku. Tato měření jsou vhodná pro
všechny věkové kategorie, u dětí se provádí
od šesti let věku, nelze však u nich zjistit
všechny údaje. Každý z klientů, který pod-

stoupí toto vyšetření, dostane kartičku
s naměřenými údaji. Získané hodnoty
poté může konzultovat se svým lékařem.
Mimo preventivní programy si mohou
návštěvníci také vyzkoušet své znalosti
z oblasti první pomoci a seznámit se blíže
s činností Českého červeného kříže.
Pro ty, kteří mají více pigmentových
skvrn, případně četná mateřská znaménka nebo znaménka, která se průběžně mění, nabídne lékařský kamion
Program prevence kožního melanomu.
V jeho rámci vyšetří specialista podezřelé
skvrny na pokožce dermatoskopem a na
základě zjištění doporučí další postup.
(red)
Placená inzerce

V rámci preventivní akce, kterou pořádá
Český červený kříž ve spolupráci se společností Procter and Gamble a MČ Praha 14, bude kamion přistaven na parkoviště před ZŠ Bratří Venclíků již ve
čtvrtek 12. září. Využít preventivní programy budou moci školská zařízení od
osmé ráno do poledne. Od 13.00 do
17.00 hodin pak bude kamion otevřen
veřejnosti.
Cílem akce je nabídnout veřejnosti možnost
získat doporučující informace ohledně
svého zdraví. Zdarma zde poběží například
program stomatologické prevence pro
děti i dospělé. Dentální hygienistky předvedou zájemcům správnou techniku čištění
zubů a seznámí je se základy zubní hygieny.
Zájemci se budou moci podrobit i vyšetření
dutiny ústní intraorální kamerou a nechat
si poradit, jak dále pečovat o svůj chrup.

Ilustrační foto

JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST UDĚLAT
NĚCO PRO SVOJE ZDRAVÍ MAJÍ
OBYVATELÉ PRAHY 14 V PÁTEK
13. ZÁŘÍ, KDY NA ČERNÝ MOST
DORAZÍ SPECIÁLNÍ KAMION
VYBAVENÝ JAKO MOBILNÍ
ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ
CENTRUM. DOPOLEDNE BUDE
K DISPOZICI PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI
Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V PRAZE 14, ODPOLEDNE
PAK PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST.
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Pozvánka

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
JAHODA V NOVÉM KABÁTKU
RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI
NA TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V JAHODĚ, KTERÝ SE USKUTEČNÍ
VE DNECH 2.–6. ZÁŘÍ 2013.

roku do 7 let můžou školku navštěvovat nově i podle tematického zaměření.
Prostor mateřské školy Jahoda získal
novou tvář. Vznikla zde další prostorná
herna, a tím školka navýšila svou kapacitu na 34 dětí. Obě třídy školky jsou
nově zařízeny a vybaveny hračkami,
knížkami a sportovními potřebami. Pedagogický tým se rozrostl a všichni se
těší na příchod nových školáčků. Zápisy pro děti od 2 do 7 let budou probíhat
během celého září.
Přijďte se do JAHODY podívat osobně,
rádi vás uvidíme!
Veškeré informace najdete na
HYPERLINK http://www.jahoda.cz
www.jahoda.cz.
(red)

Pozvánka

Během letošních prázdnin se v JAHODĚ mnohé změnilo. Malovali jsme, natírali, stěhovali, uklízeli… V prostorách
nízkoprahových klubů Jahoda a Džagoda došlo k několika změnám.
V klubu Jahoda vznikla nová kontaktní
místnost, ve které budou mít děti z Jahody možnost doučování. Klub je vymalovaný a nově vybavený. Chystáme pro
vás zajímavé odpolední aktivity.
V klubu Džagoda se také o prázdninách pracovalo. Vznikl tak nový příjemný prostor – „obývák“. Stále jsou
k dispozici fotbálky, pingpongový stůl,
boxovací pytel nebo šipky. Od září dochází k rozšíření věku cílové skupiny

a ke změně otevírací doby. Pro naše teenagery od 13 do 18 let zůstává pondělí, úterý a čtvrtek od 15 do 20 hodin.
Nově bude zprovozněna středa, a to pro
mladé lidi od 18 do 26 let ve stejném
čase. Připravujeme pravidelný beatboxový workshop, výtvarnou dílnu a pro
hudební skupiny vybudujeme do konce
roku v naší zkušebně nahrávací studio.
Klub pro rodinu Jahůdka připravil pro
nový školní rok širokou paletu lákavých
aktivit. Pozornost jistě přiláká kurz latinskoamerických tanců s výukou španělštiny, který povede kubánská lektorka Maria. Na oblíbené cvičení
rodičů s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou můžete přijít za Bertou opět každé
středeční dopoledne. V provozu bude
pokračovat v novém i Jahůdková dopolední školka, a to v pondělí, úterý
a čtvrtek od 8 do 12 hodin. Děti od 1

TÝDEN otevřených dveří JAHODY...
Aneb od PONDĚLÍ do PÁTKU JAHODA v novém kabátku!
2. - 6. září 2013
PONDĚLÍ 2. 9. / 12 - 17 hodin
trampolína, soutěže,
zábava na veřejném dětské hřišti u JAHODY
ÚTERÝ 3. 9. / 17 hodin
koncert skupiny Blizzard Band v Džadogě
STŘEDA 4. 9. / 15:30 hodin
divadlo Pejsek a kočička
Po celý týden: prohlídka nových interiérů (klub Jahoda, klub Džagoda,
mateřská škola, Pixla), informace o JAHODĚ a její činnosti.
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ČTVRTEK 5. 9. / 14:00 – 15:30 hodin
Streetohraní (hry s baskeťákem u koše, žonglování),
16:00 – 18:00 – Streetball cup – 2 na 2
(bez věkového omezení)
PÁTEK 6. 9. / 9 - 12 hodin
Otevřený klub Jahůdka

JAHODA, Vybíralova 969/2, Praha – Černý Most

Reportáž

Ilustrační foto KD Kyje 2x

KYJE BUDOU OD ZÁŘÍ TVOŘIVÉ

Tvořit lze z nejrůznějších materiálů, a někdy i z těch, které by možná nikoho ani nenapadly...

PLECHÁRNA NENÍ JEDINÝM
NOVÝM PROJEKTEM, KTERÝ
PŘIPRAVILA PRAHA 14 KULTURNÍ
NA LETOŠNÍ PODZIM.
PROGRAMOVOU NOVINKU
PŘINÁŠÍ I KULTURNÍ DŮM KYJE
NA ŠIMANOVSKÉ. PRO VŠECHNY
TVOŘIVÉ A ZVÍDAVÉ JSOU OD ZÁŘÍ
PŘIPRAVENY KREATIVNÍ DÍLNY
PLNÉ VYRÁBĚNÍ, POVÍDÁNÍ
A VZÁJEMNÉHO POTKÁVÁNÍ.
„Vítáni jsou rodiče s dětmi, dospěláci,
skoro dospěláci, senioři, lidé handicapovaní (kulturní dům je bezbariérový).
Horní věková hranice není omezena.
Děti by měly umět počítat do deseti,
a pokud ne, rodiče určitě rádi pomůžou,“ popisuje nový ateliér jeho lektorka a produkční kulturního domu
Kyje Ela Gaurí. Otevřený ateliér začíná
v sobotu 28. září ve 14.00 hodin hodinou nazvanou Kyjské sluníčkování.
„Připomeneme si léto a vyrobíme si
sluníčkové zápichy, ozdobná závěsná
slunce do oken a případně také stojánky na štětce, špagety apod. Budete
překvapeni, co všechno dokážete.
Vždy bude na výběr několik stupňů
náročnosti. Na své si přijdou začátečníci i zkušení tvořivci a hlavně –
z každého ateliéru si od nás za cenu
60 Kč, která zahrnuje i materiál, od-

nesete vlastnoručně vyrobený výrobek, hromadu nápadů a příjemný
pocit z tvořivě stráveného času,“ dodává Gaurí. Otevřený ateliér v Kyjích
bude prostor, v němž se návštěvníci
mohou inspirovat navzájem. Zájemci
se nebudou učit pouze konkrétní
techniky jako ve škole. Naopak se
budou nápady kombinovat. Vdechnout život lze i předmětům, u kterých byste to třeba nečekali. Využívat
se budou materiály nejen výtvarné,

umělecké, průmyslové, ale i ty běžně
dostupné. Právě tato spojení dávají
vzniknout originálním věcem. Některé materiály vás dokonce mohou
překvapit, jiné vám mohou učarovat.
Otevřený ateliér se ostatně řídí heslem: „Neexistuje odpad, jen materiál
čekající na své zpracování.“
Více informací se dozvíte na
www.kdkyje.cz nebo
www.praha14kulturni.cz.
(red)

Každý má radost, když se mu podaří vyrobit něco hezkého pro sebe nebo své blízké...
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

září

Přistavení VOK ze systému HMP

Lomnická/Staňkovská

9. 9.

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi

ST

11. 9.

Doubecká/Baštýřská

11. 9.

Svépravická/Šestajovická

ST

11. 9.

Travná/Kostlivého

10. 9.

Liblická/Klánovická

ST

18. 9.

Bouřilova/Bojčenkova

12. 9.

Hloubětínská/V Chaloupkách

ST

18. 9.

Ronešova/Volkova

16. 9.

Zámečnická/Mochovská

ST

11. 9.

Anderleho/Gen. Janouška

12. 9.

Hejtmanská/Vranovská

ČT

12. 9.

Himrova/Gen. Janouška

17. 9.

Tálinská – u č. p. 15

ST

18. 9.

Doležalova – chodník proti 1051

16. 9.

Jordánská/Svárovská

ČT

19. 9.

Vašátkova/Dygrýnova

18. 9.

Babylonská/Jordánská

ST

25. 9.

Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

19. 9.

Světská/Lipnická

ČT

19. 9.

Bryksova/Fejfarova

23. 9.

Stropnická/Za Černým mostem

ST

25. 9.

Bryksova/Kpt. Stránského

24. 9.

Koclířova/Kačínská

ČT

19. 9.

Mansfeldova/Kučerova

25. 9.

Spolská/Milovská

PÁ

13. 9.

Hlaďova – proti č. p. 671

26. 9.

Hamerská/Církvičná

ČT

26. 9.

Rožmberská/Podlišovská

PÁ

13. 9.

Jednostranná

PÁ

20. 9.

Šimanovská/Za Školou

PÁ

20. 9.

Kukelská/Chvaletická

ČT

12. 9.

Cidlinská/Maršovská

ČT

12. 9.

Jezdovická/Froncova

ČT

26. 9.

Lipenské náměstí

ČT

26. 9.

Sicherova

ST

25. 9.

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

září

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

HARMONOGRAM
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
ČERNÝ MOST
20. 9. 2013 Cíglerova, Vlčkova, Bojčenkova, Ronešova,
Paculova, Bří. Venclíků, Bouřilova, Trytova, Volkova,
Parkoviště Rajská zahrada
23. 9. 2013 Pospíchalova
HLOUBĚTÍN
24. 9. 2013 Zelenečská (mezi ulicemi Kbelská a Nehvizdská), V Novém Hloubětíně, Kbelská, V Humenci, Sadská,
Konzumní, Mochovská (mezi ulicemi Kbelská a Pod Turnovskou tratí), Na Obrátce, Milovická, Pod Turnovskou tratí
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Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin
Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin
Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

25. 9. 2013 Zelenečská (mezi ulicemi Nehvizdská a Slévačská), Nehvizdská, Mochovská (mezi ulicemi Pod Turnovskou tratí a Slévačská), Zálužská (mezi ulicemi Zelenečská a Kolbenova), Slévačská (mezi ulicemi Kolbenova
a Poděbradská), Zámečnická

Krimi

V ULICÍCH PRAHY 14 PŘIBUDOU STRÁŽNÍCI
Zajištění bezpečnosti v ulicích patří
dlouhodobě k prioritám městské části Praha 14 a v současné době je tento trend prosazován naléhavěji, než
kdy dříve. O zvýšení počtu strážníků
jedná vedení radnice s Městskou policií hl. města Prahy pravidelně a velice intenzivně. Výsledná shoda na
potřebě zefektivnit akceschopnost
strážníků, zajistit jejich rychlejší reakci a zvýšit úroveň udržování pořádku v ulicích vede k tomu, že od 1. září
2013 bude v ulicích Prahy 14 o 6
strážníků více!
Starosta MČ Praha 14 Radek Vondra
očekává chystané navýšení s nadšením. „Jsem velice rád. V nárůstu počtu strážníků vidím záruku posílení veřejného pořádku, zlepší to pocit
bezpečí obyvatelstva. Děkuji za tento
vstřícný krok,“ říká starosta Radek

Mgr. Květoslava Hrabalová je již druhým
rokem městským strážníkem v jednom
z okrsků MČ Prahy 14.

Fotot archiv MČ Praha 14

Od 1. září 2013 vzroste jejich počet na 55!
Vondra. Dostat policisty z kanceláří
do ulic je pro radnici tématem, které
se objevuje prakticky při každém vzájemném jednání mezi představiteli
úřadu a zástupci bezpečnostních složek. Plánované změny znamenají pro
Prahu 14 navýšení stavu ze stávajících 49 na 55 strážníků.
Za rok uvidíme, jak se zavedení změn
projeví na množství řešených přestupků a činů (např. v roce 2012 jich
městští strážníci na území Prahy 14
řešili celkem 17 142).
„V celé Praze přibude 170 strážníků
v přímém výkonu služby v rámci obvodních ředitelství Praha 1 až 15.
Více strážníků v ulicích bude navíc za
stejné peníze jako v minulosti, nedojde tak k navyšování rozpočtu,“ řekl
mimo jiné primátor Tomáš Hudeček.
(mu)

ZPRÁVY Z ULIC V PRAZE 14
tyto přestupky projednávat, což dotyčný odmítl. Proto byla celá věc předána na Úřad MČ k dalšímu řízení.
STRÁŽNÍK NALEZL DVĚ
ČERNÉ SKLÁDKY
Dne 1. 7. nalezl strážník-okrskář v ul.
Za Černým mostem dvě nově založené
černé skládky obsahující různorodý
domácí odpad. Z nalezených předmětů
nebylo možno zjistit pachatele, který
skládku založil. Věc byla nahlášena na
příslušný odbor Úřadu MČ.
ZAJIŠTĚNÍ ODCIZENÉHO VOZIDLA
Dne 7. 7. v ranních hodinách si povšimla
autohlídka v ul. Hartenberská, Praha 9,

podezřele zaparkovaného osobního
vozidla značky Škoda. Následnou lustrací bylo zjištěno, že toto vozidlo
bylo odcizeno. Do příjezdu policistů
Policie ČR zajistili strážníci toto vozidlo a po jejich příjezdu je předali
k dalšímu šetření.
KONTROLA CHOVATELŮ PSŮ
Dne 4. a 11. 7. provedli strážníci ve
spolupráci s pracovnicí Úřadu městské
části Praha 14 kontrolu chovatelů psů
a dodržování režimu jejich chovu. Kontrolou bylo zjištěno pět majitelů, kteří
svého psa nepřihlásili do evidence magistrátu hlavního města Prahy.
(MP)
Placená inzerce

NALÉVAL SKUPINCE NEZLETILÝCH
Dne 27. 6. v odpoledních hodinách řešili strážníci ve spolupráci s asistentem prevence kriminality městské policie skupinku mladíků, kteří v ul.
Bobkova konzumovali alkoholické nápoje. Bylo zjištěno, že čtyři osoby
mladší osmnácti let požily alkoholický
nápoj, který jim, jak sám uvedl, nabídl
jeden muž, který v době provádění dechových zkoušek začal močit na zeď
u vchodových dveří domu. Vzhledem
k tomu, že se tento muž dopustil přestupků tím, že močil na veřejnosti
a znečistil veřejné prostranství a osobám mladším osmnácti let podal alkohol, začali strážníci s tímto mužem
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Představujeme

CHARITA PRAHA 14 POMÁHÁ
CIZINCŮM I MÍSTNÍM RODINÁM
Kancelář charity slouží jako informační
a poradenské centrum pro všechny obyvatele Prahy 14 a okolí. Otevírací doba:
PO–ČT od 9.00 do 18.00, PÁ od 9.00 do
17.00. Od 12.30 do 13.00 máme pauzu.
V rámci nového programu na PODPORU
PEČUJÍCÍCH OSOB proběhne přednáška na následující téma: psychohygiena (relaxační techniky). ČT 26. 9.
2013 16.00–17.30. Po přednášce následuje svépomocná skupina ZDARMA!
Poradenství: právní, psychologické
a duchovní – nutné telefonické objednání. Sociální poradenství probíhá ve
středu 13.00–18.00.

probíhat kurzy českého jazyka. Bezkonkurenční cena 35 Kč/lekce (90 min.).
Sociálněprávní poradenství a job poradna probíhající v pondělí 15.30–17.30
je ZDARMA! Z kapacitních důvodů je
lepší se předem objednat.

PRO VEŘEJNOST
Od 2. 9. 2013 budou probíhat kurzy
ANGLICKÉHO JAZYKA. Začátečníci
17.00–18.30, pokročilí 18.40–20.10. Bezkonkurenční cena 100 Kč/lekce (90 min.).
Od 16. 9. 2013 bude možnost hlídání dětí
ve věku od 1 do 6 let. Vždy od pondělí do
pátku v době 7.30–16.00. 50 Kč/hod. +
stravné. Hlídání dětí zajištěno zkušenými
vychovatelkami s praxí, zdravotní sestrou
a sociální pracovnicí. Pro děti je připraven
bohatý program. MAX 12 dětí. Dále se
připravuje hudební škola YAMAHA, bude
rozdělena na 3 skupiny dle věku dětí.
VÝTVARKA pro dospělé (9.00–12.00) i děti
(13.15–16.30). KONDIČNÍ, těhotenské
a relaxační cvičení v dopoledních hodinách. KLUB Neposedné ruce pro děti,
dospělé i seniory. U kurzů vždy možnost
hlídání dětí. Pro přihlášení kontaktovat
p. Jelínkovou na tel. 732 855 260 nebo
jelinkova@charitakyje.cz.
(dm)

Pozvánka

Pozvánka

V rámci programu pro CIZINCE, MIGRANTY a AZYLANTY budou od září

Ilustrační foto: archiv Charita Praha 14

CHARITA PRAHA 14, Maňákova 754,
Černý Most, tel.: 252 549 649, e-mail:
info@charitakyje.cz, www.charitakyje.cz
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Představujeme
Placená inzerce

NOVINKA

Placená inzerce

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

Placená inzerce

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

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické,
obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií a zákazníků.

Placená inzerce

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

ŘEŠENÍ

NEČEKANÝCH UDÁLOSTÍ
Chraňte svůj život, zdraví,
majetek a podnikání.
PORADENSTVÍ A SLUŽBY V POJIŠTĚNÍ

Placená inzerce

Irena Motlová, tel.: 608 701 976;
irena.motlova@uniqa.cz

OSTRAHA OBCHOD :
CENTRUM ERNÝ MOST
(vhodné i pro osoby s invaliditou)

Nabízíme:
odmnu 65,- až 80,- / hodinu + stravenky
Požadujeme:
trestní bezúhonnost, dobrou pracovní morálku,
odpovídající zdravotní stav a minimáln výuní list.

Placená inzerce

Pohovory na adrese:
Víta Nejedlého 15, Praha 3
602 718 598, 724 047 947

Koňský hnůj zdarma

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

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

PRAHA 14 MÁ OD ZÁŘÍ SVÉHO
KOORDINÁTORA PRO
BEZMOTOROVOU DOPRAVU.
JE JÍM STŘEDOŠKOLSKÝ PEDAGOG
A NADŠENÝ CYKLISTA MOJMÍR
KOPEČNÝ Z ČERNÉHO MOSTU.
KOLO VNÍMÁ JAKO IDEÁLNÍ
DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK, CITLIVÝ
K VEŘEJNÉMU PROSTORU. JAKO
ALTERNATIVU STÁLE NARŮSTAJÍCÍ
MOTOROVÉ DOPRAVĚ, ALE TAKÉ
JAKO PŘÍJEMNOU FORMU
REKREACE PRO CELOU RODINU.
JAK SE DOSTAL K FUNKCI
NA RADNICI A CO MÁ V PLÁNU
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ, SE DOZVÍTE
V NÁSLEDUJÍCÍM ČLÁNKU.
„Jako dlouholetý pozorovatel komise
pro cyklodopravu, která vznikla při
pražském magistrátu, a jako člověk,
který kolo de facto denně používá jako
dopravní prostředek, se problematikou městské cyklistiky zabývám. Na
základě problémů, které vznikly na
magistrátu, kdy se zmíněná komise
v podstatě rozpadla, jsme šli cestou
vzniku občanské iniciativy Cyklisté
sobě. Shodou okolností v nedávné
době projevilo zájem o řešení problematiky městské cyklistiky i vedení
městské části, a tak bylo dohodnuto,
že vznikne funkce koordinátora, který
pomůže sladit všechny požadavky nejen
na rozvoj cyklistické dopravy v Praze 14,
ale i požadavky pěších a vozíčkářů“ vysvětluje Mojmír Kopečný.
Ten se funkce ujal začátkem září,
a proto nás zajímalo, jaké budou jeho
první kroky. „Nyní je důležité zjistit,
jaký je aktuální stav realizovaných
i plánovaných opatření, a ve spolupráci
se zainteresovanými odbory úřadu najít priority,“ popisuje Kopečný. Důležité
je podle jeho slov především dořešení
drobných nedostatků na jinak zavedených a fungujících trasách. „Důležitá je
i komunikace s okolními městskými
částmi,“ říká s tím, že v současnosti si
každá radnice řeší problematiku cyklodopravy „na svém vlastním písečku“.
Konkrétní cíl vidí např. v dořešení
bezpečného a rychlého cyklistického

spojení na trase Horní Počernice,
Praha 14, centrum.
„Vidím určitý posun vpřed, i když se to
nemusí na první pohled zdát. Městská
cyklistika zajímá stále víc lidí a stává
se celkem logicky i politickým tématem. Ve srovnání se situací u nás jsou
ve světě mnohem dál. Je nicméně vidět, že to jde, a proto si myslím, že to
musí jít i u nás,“ dodává Mojmír Kopečný s tím, že důležité je i zapojení
cyklistické veřejnosti.
Kromě kampaní či besed se školáky
plánuje i pravidelné cyklojízdy pro zájemce z Prahy 14 nebo zdejší školy.
Součástí toho bude navíc i pravidelná
rubrika v časopisu Čtrnáctka, kde vás
budeme každý měsíc informovat o zajímavostech a novinkách pro vyznavače cyklodopravy, ale také pro rekreační cyklisty nebo ty, kteří kolo vnímají
jako sportovní náčiní.
Ti se do budoucna mohou těšit například na první „singletrack“ v Praze 14,
který by mohl podle nového koordinátora vzniknout v oblasti Na Čihadlech.
Podněty, nápady, ale také konkrétní
menší i větší problémy z oblasti bezmotorové dopravy můžete už nyní
konzultovat nebo jen sdělit na e-mail:
bezmotoru@praha14.cz.
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Sport v MČ

SPORTOVCI S HANDICAPEM

PŘIVEZLI MEDAILE
9. mistrovství světa v trail orienteeringu
bylo pro Janu Kosťovou teprve třetím
mistrovstvím světa. První závodní den si
vytvořila dostatečný odstup nad druhým
Pavlem Dudíkem a oba dva naši závodníci udrželi své pozice i druhý den. V kategorii Open na 6. místě skončil Tomáš
Leštínský, 11. byl Petr Dudík. Přestože
v minulosti už Česká republika na MS
bronz v týmové soutěži získala, letos se
jedná o dvě první individuální medaile.
Trail orienteering je jednou ze čtyř disciplín sdružených v IOF (mezinárodní
orientační federace), další disciplíny
jsou orientační běh, orientační závody
na horských kolech a na lyžích. Tato disciplína umožňuje i tělesně handicapovaným závodníkům závodit za stejných
podmínek se závodníky bez handicapu.
Ke svému úspěchu Jana Kosťová říká:
„Letošní závod byl velmi dobře připravený, sedl mi styl stavitele, bylo možné

Foto archiv Jany Kosťové

JANA KOSŤOVÁ Z PRAHY 14 ZÍSKALA 11. 7. 2013 NA ZÁVODECH WTOC
2013 VE FINSKÉM VUOKATTI ZLATOU MEDAILI NA MISTROVSTVÍ
SVĚTA V TRAIL ORIENTEERINGU
KATEGORIE PARALYMPIC. PAVEL
DUDÍK OBSADIL DRUHÉ MÍSTO.

se opřít o precizní mapu. Navíc pořadatelé odvedli velký kus práce i s ohledem na potřeby vozíčkářů. Asistenti
byli opravdu úžasní. Díky tomu jsem
mohla dát závodu maximum.“
Jana Kosťová závodí za Sportovní klub
vozíčkářů Praha a od roku 2011 vede
jeho orientační oddíl. Závodit začala až
po narození svých dvou dětí v roce 2009.
Pavel Dudík je zkušený závodník SK Prostějov, orientačnímu běhu se věnuje ně-

kolik desítek let. Od roku 2007 se vzhledem ke svému handicapu vážněji zaměřil na trail orienteering. Po několika
umístěních na MS i ME v první desítce se
letos jedná o jeho nejlepší výsledek.
Sportovní klub vozíčkářů Praha je
občanské sdružení, které sdružuje
sportující vozíčkáře z celé ČR. Kromě
orientačního oddílu se zde provozuje
stolní tenis, ﬂorbal, lyžování, potápění a outdoorové sporty.
(dm)

KARATE PRO NAŠE ŠKOLÁKY
Děti z Prahy 14 a okolí mají možnost
naučit se tradiční japonské bojové
umění KARATE, které dětem pomáhá v rozvoji fyzické zdatnosti a obratnosti, či jim vštěpuje vztah k disciplíně, vytrvalosti a sebekontrole.
Sportovní klub KAMIWAZA KARATE
nabízí dětské volnočasové aktivity jak
pro naše mladší, tak i starší školáky,
kteří se chtějí naučit toto bojové
umění. Speciﬁckým prvkem, který
nabízí klub SK KAMIWAZA KARATE,
je propojení tradičního japonského
umění s moderní výukou řady pohy-
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Foto archiv Kamiwaza

ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU
DĚTEM ZAČÍNÁ NEJEN SAMOTNÁ
ŠKOLA, ALE I ŠKOLNÍ KROUŽKY
ČI SPORTOVNÍ AKTIVITY.

bových činností. Navíc budou mít naši
malí občané možnost si vyzkoušet
tréninky, které jsou připravovány pomocí metodiky evropského významu.
Přestože je SK KAMIWAZA KARATE
sportovní a nezisková organizace, patří tento klub k největším a nejúspěšnějším karate klubům v ČR. O kvali-

tách klubu hovoří několikanásobné
české i světové mistrovské tituly členů klubu, jako jsou například tituly
mistr světa, mistr či vicemistr Evropy
hlavní světové federace WKF.
Nábor nových členů a členek bude
probíhat během celého měsíce září.
První tréninky si můžete vyzkoušet
zcela nezávazně a ZDARMA.
Kontaktní informace:
SK KAMIWAZA KARATE, o.s.,
www.kamiwaza.cz / www.karate1.cz
e-mail: kamiwaza@seznam.cz
tel.: +420 724 087 228,
Adresa tělocvičny:
ZŠ Generála Janouška, ul. Generála
Janouška 1006, Praha 14, Černý Most
(dm)

Placená inzerce

Inzerce

LIMITOVA

ZA MIMOŘ

NÁ EDICE

ÁDNOU CE

autosalon, který žije SUZUKI

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

Placená inzerce

TERS spol. s r. o.

NU

SUPER KUCHYNĚ

design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

s tlumenným dovíráním dveří
www.teka.com

KOMPLETNÍ NÁBYTEK

od podlahy

Přes 1 000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.
Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

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

www.kuppersbusch-cz.cz

www.kuchynske-studio.cz
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Zdravá MČ Praha 14

JAKÉ PROBLÉMY TÍŽÍ DOSPĚLÉ,
DĚTI A MLÁDEŽ NA PRAZE 14?
V KVĚTNU V RÁMCI FESTIVALU
STREET FOR ART NA PROSTRANSTVÍ U STANICE METRA B ČERNÝ
MOST PROBĚHLA VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ K ROZVOJI MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 14. DOSPĚLÍ OBČANÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OPĚT DOSTALI
MOŽNOST HOVOŘIT DO PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE I KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ.
Fórum Zdravé městské části Praha 14
(28. 5.) proběhlo ve spolupráci s asociací Národní síť Zdravých měst, jejímž členem je městská část od roku
2009. Na realizaci Dětského fóra
(22. 5.) se podílela organizace Středisko ekologické výchovy a etiky
a etiky Rýchory – SEVER, Litoměřice.
Fóra proběhla formou diskusních stolů, kde všichni měli možnost deﬁnovat
problémy a pojmenovat nedostatky,
které je trápí. Žebříček 10 problémů,
které na fórech získaly nejvíce hlasů,
byl následně ověřen v anketách, které probíhaly 3.–14. 6. 2013 na území

MČ Praha 14. Výsledky ankety byly
předány radním a následně Zastupitelstvu MČ Praha 14. Ke každému
z ověřených problémů byl stanoven
odborný garant „řešitel“, který odpovídá za vyřešení daného problému.
Vedení městské části bere všechny

ověřené i neověřené problémy pojmenované občany vážně a předalo
jejich řešení na příslušné odbory úřadu městské části. Následující rok se
na zmíněných fórech dozvíte, jak se
dané problémy řešily v praxi.
(jam)

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

OVĚŘENÉ PROBLÉMY Z DĚTSKÉHO FÓRA
• Bezdomovci, opilci a drogově závislí v okolí metra Hloubětín a pod mostem v ul. Ocelkova (u autobusové zastávky Gen. Janouška)
• Nedostatek zeleně v okolí stanic metra
• Chybí psí louka – oplocený prostor s prvky pro agility
• Chybí sportoviště se zaměřením – badminton, horolezecká stěna
• Oprava běžeckého oválu v ZŠ Vybíralova
• Nedostatek sportovních akcí (cyklo, koloběžky, fotbal)
• Nedostatek parkovacích míst na Lehovci
• Znečištěné školní hřiště v ZŠ Vybíralova a absence správce školního hřiště
• Chybí lékařská pohotovost
• Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská
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KDE: prostranství pod skateparkem na Černém Mostě
KDY: od 10.00 do 17.00 hodin
vstup a veškeré soutěže zdarma | ceny pro každého účastníka | vyhlášení lekcí Psí školky | soutěže | ukázky psích sportů | psí salón
výstava fotograﬁí Adama Kajtara „Svět psíma očima“ | odborné porady s kynology a veterináři | ukázky práce Městské Policie | zábava pro celou rodinu
skákací hrad pro děti | pivečko pro rodiče | psí dobroty pro miláčky

Přijďte si zařádit se svým psem v den, který je určený právě Vám, protože: Kdo si hraje, nekouše!

NÍ AMB
ÁR
U
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E
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Pořádá Městská část Praha 14 ve spolupráci se Psí školkou HAPPY DOG.

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

pomoci v nouzi? Najdou nakonec svůj vysněný
domov? A co je to domov? To vše a ještě mnohem více v naší pohádce! Cena 50 Kč, děti do 3
let zdarma.

ČT / 19:00

Poutníci
26/9
SO / 15:00

14

NE / 15:00

15

ST / 19:00

18

NE / 15:00

22

19:0 0
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V roce 1970 se konalo v Country klubu v Maloměřicích první vystoupení dnes již legendární
kapely, hrající bluegrass a country, která si říká
Poutníci. Již od prvních koncertů a hudebních
přehlídek se skupina řadí do brněnské a krajské
špičky této hudby. Kapelu, kterou prošel Luboš
Malina, Zdeněk Kalina, Robert Křesťan, Pavel Petržela, Petr Brandejs a jiní, není třeba dále představovat. V aktuálním složení se na vás těší Jan
Máca, Peter Mečiar, Jakub Bílý a Jiří Karas Pola.
Nenechte si ujít. Číslovaná místa. Cena 150 Kč.

SO / 14:00

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

SO / 14:00
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Jako novinku jsme pro vás nachystali tvůrčí dílnu plnou vyrábění, povídání a vzájemného potkávání. Připomeneme si léto a vyrobíme si sluníčkové zápichy, ozdobná závěsná sluníčka do
okna a případně také sluníčkové stojánky na
štětce, špagety apod. Vítáni jsou rodiče s dětmi, dospěláci, skoro dospěláci, senioři, lidé handicapovaní (jsme bezbariéroví), zkrátka všichni, kdo k nám mají blízko. Horní věková hranice
není omezena. Děti by měly umět počítat do deseti. A pokud ne, rodiče určitě pomůžou. Vše je
velmi pečlivě připraveno tak, aby si krásné dílko odnesli i ti, kteří nikdy dříve nic podobného
nevyzkoušeli. Vždy bude na výběr několik stupňů náročnosti. Na své si přijdou i zkušení tvořivci. Na Sluníčkování se prosím objednávejte předem na tel.: +420 226 220 534, info@kdkyje.cz.
Cena je včetně materiálu! Cena 60 Kč.

NICNEDĚLÁNÍ S BÁROU
Pískové mandaly
Výtvarná tematická hodina s jemným šustěním
sypaného barevného písku pro dospělé i děti.
Sype se na destičku se zvýšenými okraji do podivuhodných obrazců a tvarů. Děti tato činnost velmi baví a podporuje jejich soustředění a schopnost učení. Nejde to zkazit, barevné písky se nesmíchají do hnědé barvy, jako například plastelína! Sypání písků do kulatého obrazce-mandaly je známé po celém světě. Cena je včetně materiálu! Na Nicnedělání se prosím objednávejte
předem na tel.: +420 777 658 413, bara@nemysli.cz. Cena 60 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
A pak se to stalo!
Studio Damúza
Toto není pohádka. Toto je příběh o třech kamarádech, kterých si nikdo nevšímá, o třech neužitečných předmětech, a především o třech nepořádných dětech. Co se stane s vlásky, když se
nečešou? Jak se pomstí nos, když ho řádně nevysmrkáme a jak dopadnou nemyté uši? Tento
příběh je skutečný a vypráví o tom, co se stane,
když na tak důležité věci zapomeneme.
Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

NE / 15:00
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OTEVŘENÝ ATELIÉR
Kyjské sluníčkování

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Pohádka o Dorotce
Studio Damúza
Příběh o holčičce Dorotce, která si půjčí penízky
od Káči, aby mamince mohla koupit šperk k narozeninám. Avšak Dorotka se stane předmětem sázky pohádkových postav čerta a kašpárka o to, zda se čertovi povede svést hodnou Dorotku na cestu hříchu prostřednictvím penízků.
Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

DIVADLO
Georges Feydeau: Dámský krejčí
Divadlo Akorát
Překlad Michal Lázňovský, pro divadlo upravil
Pavel Klečka. Hraje divadlo AKORÁT. Rezervace vstupenek: divadloakorat@seznam.cz. Cena
90/70 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Pochodem ťap aneb zvířecí pohádka
o cestě domů!
Studio Damúza
Co všechno se může stát, když se zvířátka ze
ZOO rozhodnou, že se vrátí domů do Afriky?
Překonají vše, co jim dlouhá cesta nachystá?
Stanou se z nich opravdoví kamarádi? Dokáží si

TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ
9. – 13. 9. Týden Plechárny — Otevření nového kreativního
centra Plechárna. Více na
www.plecharnacernymost.cz
14. 9. Stop Zevling — 7. ročník festivalu Stop Zevling
21. 9. Zažít město jinak na Praze 14

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

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

Provozovatel KD KYJE: Praha 14 kulturní, www.praha14kulturni.cz

TOP KONCERT

TOP KONCERT – POUTNÍCI

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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

ZÁŘÍ
2 013

Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14
7. ZÁŘÍ: TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

20. ZÁŘÍ:
VÁCLAVSKÁ VESELICE

MČ Praha 14 spolu s TJ Sokol Kyje pořádá v sobotu 7. září turnaj v malé kopané
amatérských hráčů O pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol Kyje
v Broumarské ulici. Registrace pětičlenných družstev (4+1) od 15 let proběhne
na místě od 8.30 do 8.50. Začátek turnaje v 9 hodin. Startovné 200 Kč za družstvo.

I. občanské sdružení Hloubětín zve
na Václavskou veselici dne 20. 9. od
18 hodin v čínské restauraci (Havana). Přijďte se pobavit a zazpívat si!
Pozvánka

14. ZÁŘÍ: TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 14. září od 8 hodin proběhne turnaj pro dospělé neregistrované
hráče O pohár starosty v tenisové čtyřhře. Hraje se na kurtech TJ Slavoj
Hloubětín (Hloubětínská ulice). Prezentace hráčů na místě od 7.30 do 7.50.
Startovné činí 50 Kč na osobu.

Dum Doobie




28.9.2013

od 15:00

www.motylek.org

Pozvánka

Foto archiv MČ Praha 14

Doobie+Band

Pozvánka

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

DO 25. ZÁŘÍ: KAŽDOU STŘEDU CVIČÍME TAI-CHI!
Centrální park na Černém
Mostě je každou středu od 18
do 19 hodin místem, kde pod
dohledem akreditovaných lektorů ze Sdružení taoistického
tai-či můžeme rozvinout vnitřní
umění pro zdraví. Tai-či je
vhodné pro všechny věkové kategorie! Stačí překonat prvotní
ostych a přijít. Vstup zdarma!
Seriál cvičení probíhá pravidelně až do 25. září.
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz
Dopolední program pro předškolní děti
od 2,5 let: Mimiškolička Čtrnáctka.
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8–12
hod. pro vaše děti bude dopolední
program. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, malovat, tancovat a chodit ven
na procházky, taky na pískoviště. Odpolední hlídání do 15.30.
Středa dopoledne je vyhrazena rodičům
a malým dětem – od 8.30 Montessori
pracovna. Od 10.00 máme připravené
dílničky pro děti, rodiče i prarodiče.
Nabídka odpoledních kroužků:
Výtvarný kroužek od 3 let a od 6 let, tanečky a tělocvik pro nejmenší od 3 let,
ﬂétnička od 4 let, kytara aneb písničky
k táboráku od 7 let, Montessori od 3 let,
logopedická cvičení od 3 let, turistický
kroužek od 6 let, keybord od 7 let, šperkování a ruční práce pro dívky starší 9 let.
Rozvrh viz www.centrum14.cz.
Program na září: Letní party
20. 9. rozloučení s létem od 16.00 do
19.00 hod. Letní víly, strašidla
a skřítkové jsou vítáni. Vstup 50 Kč.
V říjnu se můžete těšit na různé nedělní workshopové aktivity, enkausticu,
plstění, ﬁmo, mýdlování, fusing atd.
Zápis již zahájen. Tel.: 603 249 427,
e-mail: katachvatalova@seznam.cz.

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
Nový školní rok: Obvyklý pravidelný
program heren začne 9. 9. 2013.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku
od září každý čtvrtek 8.15–11.30 h.
Přihlášení nutné: 777 596 163 nebo
klubicko.ymca@seznam.cz.
Herny budou opět probíhat 3x týdně
(pondělí, středa a pátek 9–12 hod.).
Stimulační programy s ptákem Zlobivákem, semináře pro rodiče, Zpíváníčko, programy zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Páteční
programy zaměřené na výtvarnou
činnost, pohybové schopností a řeč.
Poslední volná místa v programech

28

Šikulka, Montessori pracovna, Pohybové hry pro rodiče s kojenci
a batolaty, kurzy čchi-kung a tai-či
pro dospělé, angličtina pro rodiče.
Přihlášení nutné!
Odborné programy v dopoledních
hodinách: středa 18. 9. od 10.15 sociálně stimulační skupina Hrátky
s ptákem Zlobivákem.
Středa 25. 9. od 10.30 – seminář pro
rodiče na téma Vychovejme si génia.
Poradenství plánovaného a zodpovědného rodičovství navazuje na stimulační skupinu a seminář. Nutno objednat M. Nováková, tel. 775 204 208.
Chystané večerní programy:
Setkání rodičů aneb Kavárna II. –
úterý 17. 9. od 20 hod. Více na webu!

ZAJÍČEK NA KONI
Bučovice 19, Votice
tel.: 777 106 268
e-mail: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
www.zajiceknakoni.cz
Pojďte se rozloučit s létem z koňského hřbetu!
ZÁŘIJOVÝ VÍKEND V SEDLE
14.–15. 9. 2013 V BUČOVICÍCH U VOTIC
Program sobota od 10 do 15 hodin,
neděle do 14 hodin: jízdy na koních,
arteterapie, muzikoterapie (posezení
u kytary i v sobotu v podvečer).
Více informací a přihlášky u Zuzany
Rauchové: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
Dítě s handicapem zdarma, zdravé
dítě 200 Kč/den, 300 Kč/víkend. Sourozenecká sleva 100 Kč/dítě/den
nebo individuálně.
Členové KPZ: zdravé dítě 50 Kč/den.
Jídlo s sebou, pitný režim zajištěn
(k dispozici je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a ohniště s roštem).
Změna v programu vyhrazena (resp.
akce se koná za příznivého počasí).
www.zajiceknakoni.cz, Stáj Artuš,
Bučovice 19, Votice

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz
Vypsány kroužky na nové pololetí.
2.–6. 9. – týden otevřených dveří,
kde je možné vyzkoušet nabízené
kroužky ZDARMA. Aktuální rozvrh
najdete na www.veselycertik.cz.

Nové kroužky od září:
keramika pro děti, baletní přípravka, malý šikula, sportovní hry, znakování pro děti, YAMAHA robátka
a mnoho dalších.
12. 9. 2013 15.00–17.00 Babysigns
Kurz o tom, jak poznat, kdy je pro vaše
batole nejvhodnější čas začít, jak znakovou řeč učit, jak vývoj komunikace probíhá a jak rozpoznat známky pokroku.
Cena: 499 Kč zakladní sada a 879 Kč
kompletní sada
20. 9. 2013 – od 15.00
Piráti v čertíkovi
Vracíme se z prázdnin jako banda pirátů…
Hravá dílnička pro děti 2,5–13 let.
Vyrobíme pirátský dalekohled, moderní
pirátský foťák, menší piráti si mohou
vyrobit pirátskou vlajku či triko. S sebou
světlé bavlněné triko, fotku z prázdnin
9 x 13 cm a 4 kolíčky na prádlo.
Cena: 100 Kč/1 dítě, 150 Kč/sourozenci
27. 9. 2013 15.00–18.00
Kadeřnice Laď ka stříhá malé čertíky.
Cena: od 70 Kč – dle náročnosti střihu, herna zdarma. Více viz kontakty!

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem:
po, út 8.30–11.30 hod./1 900 Kč pol.
nebo 150 Kč za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.
2 890 Kč pol. nebo 200 Kč za návštěvu
Volná herna: po, čt 14–17 hod., pá
13–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: po 16–17 hod./
1600 Kč pol.
Logopedie a poradenství – dle dohody
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
poskytuje dětem se zdravotním postižením v odpoledních hodinách ve
všední dny – keramiku, plavání, muzikoterapii, klub s výtvarným tvořením,
sportovní klub, logopedii, arteterapii.
Více na www.motylek.org.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – ve středu 9–12 hod.
Herny s programem – v pátek 9–12 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po telefonické nebo
osobní dohodě. Doučování dle dohody.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
Těšíme se na vás.

Pomáhají nám

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz
NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
NZDM Džagoda (13–26 let), otevřeno:
pondělí, úterý, čtvrtek (13–18 let)
15.00–20.00, středa (18–26 let)
15.00–20.00, připravujeme beatboxový workshop, výtvarná dílna.
TERÉN (12–26 let), Černý Most – po, st
15.00–20.00 (773 674 060). Rajská, Lehovec, Hloubětín – út, čt 15.00–20.00
(777 747 067). Martin, Monika, Honza. PIXLA je otevřena po dohodě s pracovníky.
SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA (2–7 let) každé úterý 8–12 hodin zápis na školní rok 2013/14. Pro
velký zájem o školku se od školního
roku 2013/2014 rozšiřujeme o jednu
třídu. Kapacita školky je nyní 34
dětí. Zbývají poslední volná místa
pro tento školní rok. Informace na
http://www.skolka-jahoda.cz/.
KLUB pro rodinu JAHŮDKA
LATINSKOAMERICKÉ TANCE
S VÝUKOU ŠPANĚLŠTINY!
Pod vedením kubánské lektorky Marie Victorie Calero Moralesové. Lekce
jsou kombinované 45 min. výuka tance a 45 min. výuka ŠJ. Od září každé
pondělí 10–11.30 hodin. Permanentka na 10 lekcí 1 100 Kč. V ceně permanentky je i hlídání dětí.
JAHŮDKOVÁ DOPOLEDNÍ ŠKOLKA
OD ZÁŘÍ OPĚT V PROVOZU!!!
Od září můžete využívat pro děti od
1 roku dopolední hlídání 3x týdně.
Nové hlídací tety, obě dvojnásobné maminy, Simča a Hanka jsou připraveny
se o vaše děti během celého dopoledne
postarat. V pondělí je výuka zaměřena
na pohyb, v úterý na výtvarno a ve čtvrtek objevujeme svět kolem sebe.
CVIČENÍ A VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI OD 2 LET
Od září pokračujeme!!! Každou středu od 9.30 za 1 200 Kč na pololetí
(20x). Lekce vede speciální pedagožka Berta Burkoňová.

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
Začínáme nový školní rok v Pohádce
a nabízíme všem zájemcům tyto
pravidelné aktivity:

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA Po–Pá 8–12
hodin.
ODPOLEDNÍ ŠKOLIČKA Po–Pá12–16
hodin pro děti 2,5–6 let.
Cena 140–200 Kč.
Máme ještě několik volných míst.
Přijďte se podívat kdykoliv po dohodě.
ODPOLEDNÍ KROUŽKY: Scénický a lidový tanec: PO 15.30–16.15 3–4 roky,
PO 16.30–17.45 a ČT 15.45–17.00 6–10
let. Dramaťáček: ÚT 17.15-18.00 a ČT
17.15–18.00 děti 4–8 let. Zpívánky: ST
15.15–16.00 2–3 roky, ST 16.15–17.00
4–5 let. Výtvarné hrátky: ST
15.15–16.15 děti 4–6 let.
ZÁPIS do odpoledních kroužků proběhne v Pohádce první zářijový týden 2.–5. 9. vždy od 15 do 17 hodin.
Středa 10–11 hodin Cvičení maminky s dětmi.
V úterý 10. září začínáme cvičit. Večerní CVIČENÍ a TANEC pro ženy
s Luckou vždy v úterý a ve čtvrtek ve
20 hodin. Svou účast nahlaste na tel.
777 556 165 nejpozději do 19 hodin.
Více informací získáte na kontaktech
uvedených výše.

BB KLUB / Chvalka o.s.
Pavel Trefný, tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
ROYAL RANGERS (6–12 let).
Křesťanský skaut. Nabíráme nově prvňáky! Každé úterý 16–18, PTH, Stoliňská 41B, 193 00 P–9 Chvaly (od 24. 9.)
ENGLISH CLUB (13–18 let).
Hry a konverzace s Američany. Středa
16.30–18.00, Plechárna – Černý Most.

MC PASTELKA
Sadská ul. 530,
Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti 0–6
let, pro jejich rodiče a zároveň provozuje celodenní školku (děti 2,5–6 let):
1/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ
ROK 2013/2014: Montessori krůčky
(děti 8 měsíců – 1,5 roku + rodič),
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky
+ rodič), Angličtina s prvky Montessori (děti 3–5 let), Angličtina pro
předškoláky (děti 5–6 let), Pasteláček – kreativní dílna (děti 3–6 let),
Dramaťáček (děti 4–6 let), Pohybové
hry (děti 3–6 let), Znakování (dítě 1–2
roky + rodič), Tai-či pro děti (děti 3–6
let). ZÁPIS do kroužků na volná místa
pokračuje během září.

2/ ŠKOLKA PASTELKA – školní rok
2012/2013 od 2. 9. 2013 (pro děti od
2,5 let), otevřeno denně 7.30–16.00
hod. Malý kolektiv dětí, výchova
v duchu Montessori metody.
ZÁPIS do PASTELKY – školky s prvky
Montessori na školní rok 2013/2014
pouze na volná místa.
Více informací o všech našich aktivitách na webových stránkách.

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Novinky DDM Praha 9: on-line přihlašování, nové kroužky i pracoviště
v Čakovicích.
Další novinky pro školní rok 2013/14
v DDM Praha 9, Černý Most – dvě desítky nových kroužků. Tanec: Street dance,
Streetmix a MTV Dance. Hudba: Akustická kytara a Zpěv. Výtvarné: Tvořivé
ruce a Šikulka. Sport: Malý ﬂorbalista.
Tvořivé: Novinářský kroužek, Tvorba internetového magazínu a Tvorba webu.
Pro dospělé: Pohybové kurzy Hooping –
cvičení s obručí, Cvičení na míčích a dokonce Port de Bras. Další kroužky najdete na www.ddmpraha9.cz.
Informace o kroužcích a činnosti DDM
Praha 9 můžete získat také na úvodní
akci se zábavným programem DéDéMácký votvírák. Uskuteční se v pondělí 9. 9. od 17 hodin na zahradě DDM
na Černém Mostě. Zápis do kroužků
je letos možný od 4. 9., pro stávající
členy od 2. 9. „Pro klienty evidované
v naší databázi máme skvělou zprávu,
od 2. září spouštíme možnost on-line
přihlašování,“ prozradila Kristýna
Michnová z DDM Praha 9.
Virtuální tlačítko pro přihlášení naleznete na www.ddmpraha9.cz.
Blešení aneb bleší trh v DDM
11. 9. 16–19 hodin
Přijďte prodat své nepotřebné věci (oblečení, spotřební zboží, knihy, CD – cokoli, co vám doma překáží a jinému by
udělalo radost), nutno rezervovat prodejní místo do 6. 9. – cena 40 Kč/stůl,
vstup zdarma. Rezervace na adrese:
jitka.sulcova@ddmpraha9.cz).
9. NAROZENINOVÁ PARTY
V minulém vydání bylo špatně uveřejněno datum 9. narozeninové party.
Akce se uskuteční 3. října od 16 do
18 hodin na zahradě DDM na Černém
Mostě. Jste srdečně zváni! Zábava
a narozeninový dort nebudou chybět.
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Hydepark

Stezkou odvahy z Lehovce na nákupy
Tak nám konečně na Lehovci roste samoobsluha! Tedy samoobsluha, Penny Market,
a taky to není přímo na Lehovci. Je to ale
jenom kousek, stačí přejít silnici. Vlastně
jsou to dvě silnice. Dvouproudá výpadovka
na Hradec, ale ta je v pohodě. Tam je
přechod na konečnou tramvají. Najdou se
občas i řidiči, kteří zastaví. Musíte si dávat
pozor, aby vás ve druhém pruhu někdo
nepřejel, ale většinou to vyjde. Dokonce
existuje odborná studie, jak tenhle přechod
vylepšit, aby byl bezpečnější. Tak to oni se
na radnici o zlepšení určitě postarají! Ta
druhá silnice, to je ale opravdu problém.
Auta tam sviští z kopečka dolů směrem do
města. Je tam sice padesátka, ale znáte
to. Řidiči jsou tam pěkně rozjetí, tak brzdí
až dole na světlech křižovatky se Slévačskou.
Dostat se tady u nás na druhou stranu je
tak trochu pokus o sebevraždu. A to tady
vloni v rámci těch velkých změn v MHD po
letech znovu zřídili zastávku autobusu 186.
Ale přechod pro chodce dodnes žádný.
No ale tak se dá jít přeci podchodem, že?!
Tím podchodem pod tramvajovou smyčkou,
takovou tou zarostlou jámou v zemi. Ten
podchod tam je už víc jak pětadvacet let.
Já jsem ale nikdy neviděl, že by ho někdo
používal. Tedy občas ano. Jednu dobu tam
myslím přebývali nějací bezdomovci, nebo
feťáci. On je tedy opravdu hrozný! Bezpečně,
aby vás nic nepřejelo, to stejně ale jinudy
než spodem pod silnicí nejde. No tedy
bezpečně! Já myslím, že kdyby si tam na
vás někdo počkal, tak po vás ani pes neštěkne. Tam by se tedy podle mého názoru
bál i náš starosta! Rozhodně svoji ženu by
tam myslím neposlal. Co by mu taky asi
řekla, kdyby měla tahat nákupy z toho budoucího obchodu 44 schodů dolů a 26 nahoru a obráceně to samé zase cestou
zpátky? Navíc chudinka celá vystresovaná,
jestli ji cestou někdo nepřepadne. Šla by
tam tak jednou a víckrát by si to myslím
rozmyslela. A to nemluvím o maminkách
s kočárky nebo o důchodcích.
Chvíli jsem si říkal, že to je fajn, že nám
skoro na Lehovci roste nový obchod. Jenže
teď si zase říkám, že to je pro nás vlastně
k ničemu. Tak třeba paní Jandová od nás
z domu v Rochovské, kterou jsem letos
v létě se svojí ženou sbíral z chodníku,
když se vracela znákupu na Havaně. Vjejích
třiaosmdesáti letech ji prostě vtěch hrozných
vedrech přestala poslouchat kolena. Museli
jsme zavolat záchranku. Ležela na chodníku
mezi zaparkovanými auty. Baťůžek s nákupem na zádech. Teď už je zpátky doma,
ale myslím, že jí ten nový obchod, který je
na dohled z našeho sídliště, asi sotva po-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
V Převody bytů do vlastnictví, prohlášení
vlastníka, stanovy BD dle nového OZ, zakládání SVJ . T.: 724 304 603.

V Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad.
606 662 223, 723 899 561.

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

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

V Nabízím, malířské a lakýrnické práce +
štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

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

V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší
pro sebe 3–4+1, platba hotově. Na vystěhování nespěchám, vyplatím dluhy
či exekuce, lze i před privatizací. Tel.:
608 661 664.
V Fotoateliér – Průkazové foto, rodinný fotoateliér. Objednávky po tel. 777 200 271.
Černý Most, www.studioren.cz.
V ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
Zpracování kompletní účetní agendy
– daňová evidence i účetnictví. Služby
pro plátce i neplátce DPH. Vypracování pravidelných daňových přiznání
(k DPH i daň z příjmu) zdarma! Velmi příznivé ceny. Neváhejte nás
kontaktovat se žádostí o cenovou
nabídku. Více na www.aaaoffice.cz.
Email: info@aaaofﬁce.cz.
V Pronajmu 1 200 m² + stodola + buňka, 800 m od metra Č. M. Cena 8 800
Kč/měs. Tel.: 777 263 261.
V Hledám dlouh. pronájem pro 2 osoby –
pár, gars. až 2+kk do ceny 11 tis. Předem děkuji za nabídky. Tel. 605 845 088.
V Změření úrovně překyselení těla a chybějících minerálů i vitaminů ve výživě.
Vhodné po porodu, při nadváze a únavě.
Tel. 608 155 338, www.phzazrak.cz.

může. Přes ty dvě silnice se do něho nedostane, nemůže už běhat. A v podchodu
je tolik schodů, že pro ni bude určitě lepší
dojet tramvají dvě stanice na Havanu. Jako
doteď. Ale možná by to nějak šlo, možná
by vtom podchodu cestou znákupu potkala
někoho, kdo by jí
pomohl. Třeba někoho z radnice, až
se přijde podívat, jak
se nám tu na Lehovci dobře žije!
Vypadalo to chvíli
opravdu nadějně!
Už jsem věřil, že
ten Penny Market
za silnicí bude pro
Lehovec řešení,
když už přímo
u nás nikdo nechce
platit vysoký nájem
a žádný pořádný

V Nabízím vám kadeřnické služby
všeho druhu v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.
V Matematiku perfektně doučí profesor.
Úvodní hodina zdarma. Tel.: 603 909 327.
V Kominictví Němec, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Min. 8 000,- zapl. za st. zlatou minci
10 Rb, 6 000,- za st. Svatováclavský dukát
a st. zl. šperky a kvalitní obrazy čs.
mistrů. Interantik Praha 9, tel. 283 983 334,
605 829 440 – nákup út–pá po 10 h.
V Kroužky pro předškolní děti – kroužek
o dinosaurech, hrajeme si v němčině,
výtvarný kroužek. 90 Kč/60 min., Hloubětín, www.xulture.com, tel. 605 235 064.
V Čistíme koberce, postele, matrace,
sedačky, křesla a židle mokrou metodou proﬁ stroji Karcher – zbavte se prachu a roztočů, které nevidíte, ale pořád
jsou s Vámi. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha 9 zdarma. Objednávky na
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

obchod tu nevznikne. Teď se ale spíše
zdá, že to naše radnice s Lehovcem, jako
s tou sociálně vyloučenou lokalitou, myslí
smrtelně vážně. Tak pěkně děkujeme,
dámy a pánové!
Michal Hladík, OS Bydlení na Lehovci
Placená inzerce

NAPSALI JSTE NÁM!

Křížovka o ceny
Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka
vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují… (dokončení v tajence)

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

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

J. Rychlík, Černý Most; H. Táborská, Černý Most; P. Vrbová, Hloubětín
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Placená inzerce
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