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Vážení čtenáři,
slunečné počasí nás provázelo koncem babího léta, ale i začátkem podzimu. Věřím, že příznivé počasí vydrží
a mnozí z vás ho využijí třeba k procházce po zajímavých místech Prahy 14.
Právě k takovým procházkám vás,
stejně jako i návštěvníky metropole
přímo vybízí naučná stezka nazvaná
14 zastavení Prahy 14, kterou jsme
v těchto dnech kompletně obnovili.
Začátek školního roku doprovází i další novinka. Jako jedna z první městských částí jsme zahájili pilotní projekt, v jehož rámci aktivní
senioři pomáhají strážníkům městské policie zajišťovat bezpečnost školáků na přechodech pro chodce u základních škol
v Praze 14. Jsem přesvědčen, že se nám tímto způsobem podařilo nejen zapojit seniory do aktivního života, ale také přispět ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích Prahy 14.
Dlouhodobá snaha zamezit nárůstu tranzitní dopravy přes
naši MČ přinesla ovoce – Zastupitelstvo HMP odmítlo navrhovanou změnu územního plánu umožňující rozšíření kontejnerového překladiště v Malešicích. Jako určitou hrozbu ale
vnímám náměstkem primátora panem Noskem v tisku prezentovaný záměr na náhradní vedení městského okruhu přes
území Hloubětína. Zatím jde jen o spekulace, ale tuto inciativu budeme velmi pozorně sledovat a včas na ni reagovat.
V rozhovoru s Ing. arch. Veselým, který přináší tato Čtrnáctka,
se dozvíte, jak se nový hlavní architekt MČ staví k nové koncepci Metropolitního územního plánu a jak jej vnímá ve vztahu
k budoucímu rozvoji Prahy 14.
Konec prázdnin se nenesl jen v duchu změn, ale i zábavy, jako
například velmi podařený festival Stop Zevling, ale i další
akce. Například letošní třetí Dny zdraví přilákaly mnoho „našich“ sousedů a zájem veřejnosti byl patrný i při zářijovém
projednávání budoucí podoby parčíku u Splavné ulice na Hutích. Nabídku kulturních akcí se snažíme postupně rozšiřovat
i prostřednictvím zařízení městské části. Kulturní dům Kyje
otevřel letošní sezonu s novou podobou své prezentace a novou skladbou programu. Věřím, že si nejen z něj dokážete vybrat, a zpříjemnit tak sobě nebo i svým dětem podzimní dny.

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. 10. 2012
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Ing. arch. Milan Veselý
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Vizualizace: MČ Praha 14

ČTRNÁCT ZASTAVENÍ
PRAHY 14 V NOVÉM

Informační tabule u jednotlivých zastavení naučné stezky mají novou podobu.

AČKOLIV SE MŮŽE ZDÁT,
ŽE PRAHA 14 PATŘÍ MEZI MLADŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI, NAJDEME ZDE
MNOHO ZAJÍMAVÝCH ODKAZŮ
NA DÁVNOU HISTORII. PODOBNÉ
TO OSTATNĚ JE I S PŘÍRODNÍMI
ZAJÍMAVOSTMI NA ÚZEMÍ
PRAHY 14. TAKÉ PROTO SI MOHLA
ČTRNÁCTÁ MĚSTSKÁ ČÁST JAKO
JEDNA Z MÁLA PRAŽSKÝCH ČTVRTÍ
NA SVÉM ÚZEMÍ VYBUDOVAT
I VLASTNÍ NAUČNOU STEZKU.
Ta již dlouhá léta provádí místní i návštěvníky po kulturních a přírodních
zajímavostech po celém území
Prahy 14. Jak jistě mnozí z minulosti
vědí, začíná naučná stezka, nazvaná
14 zastavení Prahy 14, v Hloubětíně
a postupně vede návštěvníky přes
Kyje, Jahodnici, Hostavice a Černý
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Most až do lokality na Hutích. Mnozí
také jistě vědí, že v posledních letech
byla jednotlivá zastavení naučné
stezky ve stavu rozhodně ne reprezentativním.
Zatímco dezolátní stav naučné stezky
vyvolával kritiku, na radnici se již
dlouhodobě pracovalo na nápravě,
respektive na komplexním obnovení
všech čtrnácti zastavení.
„Za tristní stav naučné stezky v posledních letech mohli vandalové, kteří
z nepochopitelných důvodů poničili
nebo zcela zdevastovali některé prvky
naučné stezky. A protože my si historie naší městské části vážíme, rozhodli jsme se už před časem pro celkovou obnovu této zajímavé turistické
atrakce,“ vysvětlil starosta Prahy 14
Radek Vondra s tím, že v rámci rekonstrukce došlo i k několika změnám.

NOVÁ TRASA I PANELY
Především se to týká nové vizuální podoby panelů u jednotlivých zastavení.
Ty mají nyní novou podobu a nabízejí
i panoramatický pohled na okolí.
U každého ze čtrnácti zastavení se tak
lidé dočtou o přírodních zajímavostech místa, jeho historii a podobně.
Současně pak pro větší přehlednost
celé naučné stezky najdou cestovatelé
u každého zastavení i mapku, která je
navede správným směrem k dalšímu
zastavení.
Zastávek je na naučné stezce, jak jsme
již zmínili v úvodu, celkem čtrnáct, přičemž stezka začíná u stanice metra
Hloubětín. Odtud pokračuje přes starý
Hloubětín ke Kyjskému rybníku, poté
vede přes staré Kyje k suchému poldru, přes Hostavice k Jahodnici a dále
se stáčí zpět kolem Pískovny k Černému Mostu, Rajské zahradě a dále
k Hutím, kde nově končí.
Původně byla totiž naučná stezka
spíše okruhem, který v podobné trase vedl z Hutí přes Bažantnici zpět
k prvnímu zastavení. Nyní se trasa
mírně změnila a některá zastavení
jsou umístěna na jiných místech.
Zrušeno bylo například zastavení
u železniční zastávky v Kyjích, stezka
tak vede od rybníka přímo ke kostelu
svatého Bartoloměje a dále k již zmíněnému suchému poldru, kde se nachází velmi zajímavá příroda.
MÉNĚ DOPRAVY, VÍCE PŘÍRODY
Stezka se tak v nové podobě pokud
možno vyhýbá frekventovaným komunikacím a více se soustředí na
přírodu v Praze 14. Původní záměr se
ale nijak nemění. Nová naučná stezka opět připomíná místním i návštěv-

níkům městské části jak dávnou historii, tak i přírodní a jiné zajímavosti
jednotlivých lokalit Prahy 14. A co
především, je i nadále zajímavou procházkou po malebných zákoutích
městské části. „Hlavním důvodem,
proč jsme se rozhodli, že naučnou
stezku komplexně opravíme, je právě
fakt, že ukazuje zajímavosti naší
městské části, je neobvyklou turistickou atrakcí a současně může pomoci
například školám vybudovat u nejmladší generace obyvatel Prahy 14
vztah k místu, kde žijí, jeho historii
a také poznat jeho přírodní krásy,“
přiblížil starosta Vondra.
Také z tohoto důvodu je součástí nové
podoby naučné stezky i něco na způsob kvízu, zaměřeného právě na zajímavosti a historii Prahy 14. Na každém ze zastavení tak naleznete jednu
otázku a vždy na dalším zastavení
i správnou odpověď.
Touto zajímavou formou chce radnice
prohloubit povědomí o zajímavostech
Prahy 14 a současně přimět návštěvníky naučné stezky, aby přemýšleli v souvislostech, a získali tak větší přehled
o historii a přírodě v městské části.

Samotnému projektu na komplexní
obnovu naučné stezky předcházel podrobný průzkum lokalit i všech čtrnácti původních zastavení. U některých se
zjistilo, že by bylo třeba upravit trasu,
aby nevedla podél hlavních dopravních
tahů, což byl příklad zastavení u parku
Čs. legionářů, u jiných bylo zjištěno, že
je panel zcela zničen, což se stalo například u zahradní kolonie u Pískovny.
Přestože stojí zachování naučné
stezky především na slušnosti jejích
návštěvníků, hodlá se radnice v tomto ohledu obrátit i na městskou policii v Praze 14, která by měla do budoucna naučnou stezku pravidelně
monitorovat, aby zde nedocházelo
k útokům vandalů, jako tomu bylo
v minulosti.
„Věřím, že návštěvníci nové naučné
stezky si budou vážit práce, kterou
jsme do tohoto zajímavého projektu
vložili, a nebudou mít potřebu nové
panely ničit. Naším cílem je ukázat,
že zde máme něco zajímavého a že
umíme být hrdí na místo, kde žijeme,“ dodal starosta Vondra.
(jam)

placená inzerce

Téma – Čtrnáct zastavení Prahy 14 v novém

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

Odevzdejte
nefunkční zářivku

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

14
KOLBEN

OVA

Á

MECK

CHLU

13

PODĚBRADSKÁ

1

RAJSKÁ ZAHRADA
RSKÁ

HLOUBĚTÍN

12

BROUMA

2

11

Do sběrné nádoby patří

10
4

KYJE

KOB

ROD

SKÁ

BROUMARSKÁ

ČES

5

9

6

7

ČESKOBRODSKÁ

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

HOSTAVICE

8

my

slí

Zdroj: MČ Praha 14

PRŮMYSLOVÁ

3

ČERNÝ
MOST

ee

m

14 ZASTAVENÍ PRAHY 14 – NOVÁ TRASA
1. Metro Hloubětín
8. Jahodnice – NOVÉ
2. Hloubětínský zámeček
9. Pískovna
3. Kyjský rybník
10. Čihadla
4. Kostel sv. Bartoloměje
11. Nám. Plk. Vlčka
5. Hráz suchého poldru – NOVÉ
12. Rybník Aloisov – NOVÉ
6. Suchý poldr – střed – NOVÉ
13. Rajská zahrada
7. Hostavice (zvonička)
14. Hutě
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Aktuality

AKTUALITY
Jedinečnou příležitost zbavit se starých věcí a současně pomoci dobrému
projektu budou mít v polovině října
všichni, kdo se rozhodnou využít nabídky neziskové organizace Jahoda,
která už léta působí na Černém Mostě.
Ta pořádá od středy 17. do soboty
20. října velký beneﬁční bazar, jehož
výtěžek půjde právě na podporu různorodých činností Jahody, které se zaměřují především na rodiny, děti a mládež z Prahy 14. Jedinečnou příležitost
budou mít v tomto ohledu i návštěvníci Farmářských trhů na Černém Mostě,
kde otevře Jahoda ve spolupráci s pořadatelem trhů, sdružením Pod Platany,
v pátek 19. října v rámci velkého čtyřdenního bazaru něco na způsob klasických bleších trhů, známých z mnoha západoevropských metropolí.
Pokud tedy máte doma věci, které je vám líto vyhodit, nepoužíváte je a mohly
by se někomu hodit, můžete touto cestou přispět na dobrou věc. Do sídla Jahody ve Vybíralově ulici číslo 969 můžete přinést oblečení, boty, hračky, hry,
malé spotřebiče, malý nábytek, bytové dekorace, květiny, nádobí, ale také
vlastní výrobky, obrázky, fotograﬁe a podobně. Věci se přijímají od pondělí do
čtvrtka od 8. do 19. hodiny a v pátek dopoledne, a to až do 12. října do 12.00
hodin. Ve výše uvedeném termínu bazaru pak budou tyto věci prodávány.
Více se dozvíte na www.jahodaweb.cz nebo na telefonech 777 674 060,
775 674 060, 775 674 094.
(red)

Foto: ExtremeProduction

CO KOLA MÁ, VZDUCHEM LÉTÁ
Jeden z posledních Freestyle závodů
této sezony se odehrál ve skateparku
na Černém Mostě pod názvem Freestyle víkend Černý Most 22.–23. 9., na
který vás pozvala produkční společnost Extreme Production a městská
část Praha 14.
Freestyle víkend byl rozdělen do dvou
samostatných závodů – v sobotu se
pořádal Etnies BMX Jam závod pro
jezdce a fandy BMX 20" kol. Neděle
byla určena pro moderní Freestyle koloběžky, závod byl pod názvem
Scootshop.cz Scooter Jam. Sobotní
závod se jel formou Jamu, což znamená, že jezdci ve skupinách po třech mají čas třeba 5 minut a „batlují“ –
předvádí své triky mezi sebou, aby oslnili porotu, která hodnotí obtížnost triku, styl, čistotu a celkový vzhled jízdy. Během závodu padala spousta obtížných triků a grindů, nový streetový park umožňoval klukům hodně kombinací
a tras. První místo si vyjel nehoráznými kombinacemi triků Kuba Jůza,
2. místo Luděk Sedlář a 3. Jirka Trmal. New Era Best grind na zábradlí si zasloužil Luděk Sedlář, mistr ČR ve streetstylu.
Na nedělní Scooter Jam se sjela spousta mladých a nadějných jezdců, trénovalo se od samého rána. Padalo hodně nevídaných triků, v dnešní době je většina triků z koloběžek přetažených z BMX, zvládnout triky jako Flair barspin
v rádiusu pro kluky nebyl problém. Závod byl určen pro kluky do 15 let, nad
15 let a pro PROfíky. Jam s přehledem vyhrál místní lokální jezdec a zabiják
všech zabijáků Jaroslav Soukup, kterému je pouhých 15 let! Děkujeme městské
části Praha 14 za podporu této sportovní akce pro mládež a rozvoj Freestyle
sportů. Za pořadatele www.ExtremeProduction.cz
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ROKYTKA HLÁSÍ
VYČIŠTĚNO
Foto: archiv TEREZA o.s.

Ilustrační foto

BLEŠÍ TRH MEZI FARMÁŘI NA ČERNÉM MOSTĚ

Stovka dobrovolníků čistila v pátek
21. září 2012 břehy pražské řeky
Rokytky. Výsledkem úspěšné akce je
12 km vyčištěného toku a více než
150 pytlů vysbíraného odpadu.
Dobrovolníci byli rozděleni do sedmi
skupin, které pracovaly na úsecích
od Počernického rybníka po Vysočany. Kromě čištění dobrovolníci také
hrabali posekanou trávu na poldru
Čihadla. Tlející tráva by zde pro svoji
kyselost narušovala rovnováhu unikátního ekosystému, který na obnoveném poldru vzniká.
Za akcí stojí sdružení TEREZA, které
se věnuje environmentální výchově
dětí na školách. „Učíme děti, aby
měly rády přírodu, rozuměly jí a něco
pro ni dělaly,“ vysvětluje ředitel sdružení Petr Daniš.
Za pravdu mu dává i Richard Beneš
z Lesů hlavního města Prahy, které
se na čištění podílely. „V průběhu
roku čistíme pražské lesy i okolí toků
v hlavním městě, ale odpady jsou
proti nám stále v přesile. Proto takové dobrovolnické akce, při kterých se
podaří naráz vyčistit velké území, vítáme,“ dodal.
(dm)

PORADÍ OHLEDNĚ
NEBEZPEČÍ METANOLU
Centrum zdraví, výživy a potravin
SZÚ v Brně zřizuje linku v souvislosti
s událostmi otrav metanolem z alkoholických nápojů. Jsou zde poskytovány informace týkající se vlivu metanolu na zdraví, velikosti škodlivých
dávek a možností, jak se před účinky
metanolu chránit. Informace budou
poskytovány do ukončení případu.
Telefon: +420 515 577 511
Mobil: +420 602 245 606
E-mail: methanol@chpr.szu.cz

JAK SE VÁS DOTKLY ZAVEDENÉ ZMĚNY V MHD?
Václav Šebesta – Černý Most
„Vzhledem k tomu, že mám služební automobil, se mě změny v městské hromadné dopravě nijak výrazně nedotkly.
Myslím si, že na Černém Mostě to problém není, protože
metro, které je tu klíčové, jezdí stejně, nebo možná dokonce
častěji než před zavedením změn.“
Drahomíra Kesnerová – Černý Most
„Bydlím tady kousek na Černém Mostě a také tady pracuji,
takže hromadnou dopravou v podstatě nikam dál nejezdím.
Pravidelně vyrážím jen k lékaři na Prosek, a tam se nám to
spojení z Černého Mostu, pokud jsem si všimla, vůbec nezměnilo. Takže změny jsem negativně nepocítila, spíš mě mrzí, že se
zdražily jízdenky, že to je pro mnoho lidí, co nejezdí pravidelně, už nyní
dost drahé.“
Michaela Žáčková – Černý Most
„Změny v hromadné dopravě jsem nijak zvlášť nepocítila.
Využívám de facto jen metro a autobus 273, takže myslím,
že tady na Černém Mostě žádný problém nevznikl.“

Aleš Brunner – Černý Most
„Jestli jsem pocítil negativně změny v městské hromadné dopravě? Řekl bych, že vůbec. Tam, kam cestuji hromadnou
dopravou, se nic podstatného nezměnilo a jinak to nesleduji.“

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

Stavební firma
 novostavby

rodinných domů

 rekonstrukce objektů
 rekonstrukce bytů

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje

placená inzerce

Tel.: 261 226 761

placená inzerce

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

Tel.: 603 542 871
a kanceláří
jerabek.inrepo@seznam.cz
 zateplování fasád
www.inrepo.cz
 stavební dozor
 autorizace k programu „Zelená úsporám“

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

placená inzerce

To platí i v Praze 14, kde se díky vyjednávání radnice s pražským magistrátem i organizátorem změn, společností
ROPID, podařilo negativní dopady minimalizovat. Že byla jednání z velké
části úspěšná, dokládá i naše anketa,
kdy jsme se ptali obyvatel Prahy 14
v Centru Černý Most, jak nedávné
„čachry“ v linkách hromadné dopravy
nesou. Obyvatelé Černého Mostu
změny v drtivé většině nepocítili, Prahu 14 ale netvoří zdaleka jen toto sídliště. Hledali jsme proto mezi obyvateli
dalších čtvrtí a došli k výsledku, že
i v Praze 14 existuje místo, kde se místním staly změny ROPIDu doslova trnem v oku. Ostré negativní reakce od
obyvatel Lehovce jsou slyšet sotva pár
týdnů po zavedení změn. „Nás na Lehovci se změny v dopravě dotkly velmi

negativně, jde především o přesměrování autobusové linky číslo 186,“ říká
nazlobeně paní Jonášová. „Nejde o to,
že se těžko dostanu sem za nákupy,
ale hlavně to bylo naše jediné přímé
spojení k lékařům na polikliniku Parník,“ dodává s tím, že by se za obyvatele Lehovce měla radnice postavit
a situaci nějak vyřešit. Problém je na
Lehovci o to naléhavější, že zde žije
řada starších lidí. Pro mnohé z nich je
kvůli zdraví nyní cesta k lékaři skutečně problematická.
„O tomto problému víme a již jsme na
něj ROPID upozorňovali. Počátkem října budu jednat v této záležitosti s náměstkem primátora Josefem Noskem,
který má oblast dopravy na MHMP na
starosti. Budeme požadovat, aby bylo
obnoveno přímé spojení mezi Lehovcem a Černým Mostem. Vzhledem
k tomu, že se jedná jen o drobnou
změnu trasy autobusu 202, věřím
v kladné vyřešení tohoto požadavku,“
reagoval na podněty občanů zástupce
starosty MČ Praha 14 Mgr. Aleš Kuda.
(jam)

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

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

Spodní prádlo

Nabízíme podprsenky ve vel. ko‰íãkÛ AA aÏ H,
celoroãnû plavky, noãní prádlo
Najdete nás v Horních Poãernicích,
nedaleko po‰ty na Náchodské
Chvalkovická 704, Horní Poãernice, Praha 9
Otevírací doba: Po–Pá: 9:00–18:00, So: 9:00–12:00
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Tel.: 604 241 650, 281 914 574
www.luxusni-damske-spodni-pradlo.cz
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placená inzerce

ZMĚNY V SYSTÉMU PRAŽSKÉ MHD,
KTERÉ PLATÍ OD ZÁŘÍ PO CELÉ
PRAZE, VYVOLÁVAJÍ MEZI LIDMI
ROZPORUPLNÉ REAKCE. NĚKTEŘÍ
JE CHVÁLÍ, JINÝCH SE ZMĚNY
DOTKLY NAOPAK NEGATIVNĚ.

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

placená inzerce

VŠUDE KLID, NA LEHOVCI BOUŘE

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

placená inzerce

ZMĚNY MHD V PRAZE 14:

placená inzerce

Kauza / Inzerce

ING. ARCH. MILAN VESELÝ

ÚZEMNÍ PLÁN – ROZVOJ PODLE
PŘEDSTAV MĚSTSKÉ ČÁSTI

JE ODBORNÍKEM
S PĚTADVACETILETOU PRAXÍ
A NEDÁVNO TAKÉ PŘIJAL FUNKCI
HLAVNÍHO ARCHITEKTA MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 14. CO PODLE
ING. ARCH. MILANA VESELÉHO
OBNÁŠÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN,
CO PŘINESE MĚSTSKÉ ČÁSTI,
A TAKÉ O DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTECH
OHLEDNĚ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
PRAHY 14 SE DOČTETE
V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
JAK BYSTE STRUČNĚ LAIKŮM
VYSVĚTLIL, O CO JDE
V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ?
Na toto existuje mnoho deﬁnicí, takže odpověď není lehká. Pro mě je
územní plán základním pilířem
dnešního moderního města, protože
souhrnně řeší rozvoj města z hlediska výstavby, dopravy, životního prostředí, volného času atd.

08

Je to zásadní dokument pro to, aby
město zůstalo obyvatelné, ale současně se mohlo rozvíjet, jinak řečeno: územní plán nesmí „udusit“ obyvatele svého města neřízeným
rozvojem, ale současně nesmí způsobit stagnaci města.
PŘED NEDÁVNEM SCHVÁLILO
HLAVNÍ MĚSTO NOVOU PODOBU
ÚZEMNÍHO PLÁNU, KTERÁ JE
ZNÁMÁ POD TERMÍNEM
METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN.
MŮŽETE ČTENÁŘŮM VYSVĚTLIT,
CO NOVÉHO TENTO DOKUMENT
PŘINÁŠÍ V OBLASTI DALŠÍHO
ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA?
To je trochu předčasná otázka, ještě
nevíme, jak bude tento územní plán
vypadat, je teď ve svém počátku a je
dobře, že k jeho tvorbě jsou přizvány
i městské části, takže prosím přijďte
s touto otázkou až tak za rok.

DŘÍVE SE O ÚZEMNÍM PLÁNU
ČASTO SPEKULOVALO. KRITICI
NAPŘÍKLAD TVRDILI, ŽE JDE
NA RUKU DEVELOPERŮM
A NEDÁVÁ MĚSTU DOSTATEK
MOŽNOSTÍ REGULOVAT VÝSTAVBU.
CO SI O TOM MYSLÍTE A JAKÉ
MOŽNOSTI PODLE VÁS NOVÁ
PODOBA ÚZEMNÍHO PLÁNU DÁVÁ
MĚSTSKÝM ČÁSTEM NYNÍ?
Nemyslím si, že by současný územní
plán tak nahrával developerům
a nebo nedával městu dostatek možností k regulaci. Toto je spíš otázka
procesu povolování staveb, a nikoliv
chyba územního plánu. Problém vidím spíše v tom, že současný územní
plán je výsledkem představ z devadesátých let minulého století a potřebuje dostat novou podobu, která by
reagovala na současný vývoj Prahy.
To je, jako kdybyste chtěl teď používat mobilní telefon z devadesátých
let. Asi byste se také pak dostal do
potíží a komunikace by vám drhla.
A k druhé části vaší otázky musím říci,
že v tuto chvíli nám dává veliké možnosti, protože teď je správná chvíle, kdy
je možnost v rámci nového územního
plánu vytvořit poprvé náš „Čtrnáctkový“
územní plán dle našich představ. Bude
jen na nás, jak to uchopíme.
JAK VNÍMÁTE METROPOLITNÍ
ÚZEMNÍ PLÁN Z POZICE HLAVNÍHO
ARCHITEKTA MČ PRAHA 14?
Jako obrovskou šanci pro „čtrnáctku“;
to je taky důvod, proč jsem se do této
práce pustil. Chci, abychom nepropásli tuto šanci při tvorbě nového urbanismu naší městské části. Abychom si vytvořili podklad dle našich
představ a konečně začali pracovat na
základě tohoto podkladu i na regulačních plánech, které by nám právě poskytly jistotu kontrolovaného rozvoje.
MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
CO TO JE REGULAČNÍ PLÁN?
Zase zjednodušeně řečeno – nový
Metropolitní územní plán by měl
umožnit pracovat ve dvou fázích.

Rozhovor
Ta první je obecnější – jde o územní
plán, ta druhá je detailnější pro jednotlivá území či čtvrti, jde o tzv. regulační plány. U nás by to mohla být například celá ulice Broumarská od
Českobrodské až ke stanici metra Rajská zahrada, anebo sever naší městské části, ty by si zasloužily mít regulační plán. Témat je určitě více a je
zase otázkou vývoje a diskuse, co bude
třeba detailně rozpracovat.
KDYŽ UŽ HOVOŘÍME O PRAZE 14,
VNÍMÁTE VY OSOBNĚ NĚKTERÉ
STAVBY NA ČTRNÁCTCE Z POSLEDNÍ
DOBY JAKO PROBLEMATICKÉ?
VYBRAL BYSTE NĚKTEROU COBY
ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍKLAD?
Já bych nerad hodnotil stavby, které
se nepovedly a které se povedly, to je
velmi subjektivní. Problémem naší
městské části je spíš nepovedený
urbanismus, nazval bych to spíše lidově „vyšlismus“. To znamená, že
jsme sice městská část dobře vymezená jasnými hranicemi, tvořenými
kapacitními komunikacemi, vybavená metrem a celkově dobrou MHD,
s obrovskou centrální zelenou plochou, ale nejsme celistvé město,
které plně a hlavně přirozeně propojuje všechny funkce města. Je třeba
toto napravit a dořešit. Například je
třeba, aby se jednotlivé čtvrti naší
městské části propojily, využily synergii, která zde je mezi nimi jak
v oblasti rekreace, tak i v oblasti
školství, obchodu apod. Toto propojení se musí stát součástí našeho života. Stejně tak bude třeba, abychom
si vytvořili opravdový centrální park
se vším všudy. K řešení je toho mnoho a dalo by se o tom mluvit dlouho.
OBECNĚ PLATÍ, ŽE SE STRAN
ÚZEMNÍHO ROZVOJE VEŘEJNOSTI
RADNICE NIKDY STOPROCENTNĚ
NEZAVDĚČÍ. JAKÝM SMĚREM
BY SE V TOMTO OHLEDU MĚLA
MĚSTSKÁ ČÁST ROZVÍJET? MOHL
BYSTE PŘEDSTAVIT NĚJAKÁ
OBECNÁ PRAVIDLA PRO CITLIVÝ
ÚZEMNÍ ROZVOJ?
Cílem je, abychom se stali opravdovým městem, a nikoli jen tranzitní
čtvrtí Prahy, přes kterou všichni jen
projedou autem, a nebo si to auto
u nás odstaví a jedou za prací či zábavou do centra, abychom nebyli jen
čtvrtí na nákupy v Centru Černý Most
a IKEA. Město má mít náměstí, bulváry, parky, které provázejí funkci
bydlení, práci atd.

Podle slov Milana Veselého je třeba sídliště Černý Most polidštit.

JAK VY OSOBNĚ JAKO ARCHITEKT
VNÍMÁTE PŘÍSTUP VEDENÍ
MČ PRAHA 14 K PROBLEMATICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE?
JAK SE TENTO PŘÍSTUP LIŠÍ
OPROTI MINULOSTI?
Liší se zásadně. Léta jsme chtěli
v komisích, abychom řešili koncepci
dopravy, koncepci městské části, regulační plány atd., bez ohlasu. Dnes
se na tom všem začíná pracovat.
Problém je, že výsledky této práce
nejsou vidět hned, ale až po několika
letech. Toto je hlavní rozdíl mezi
schvalováním či neschvalováním výstavby a územním plánováním: Pozitivní i negativní výsledky územního
plánování a rozvoje se projeví nejdříve v horizontu 10 let a často i později.
PŘI PREZENTACI
METROPOLITNÍHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU ČASTO ZAZNÍVAL TERMÍN
„BROWNFIELDS“, MŮŽETE JEJ
ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT A PŘÍPADNĚ
VYSVĚTLIT, KDE SE TAKOVÉ
PLOCHY NA ÚZEMÍ PRAHY 14
NACHÁZEJÍ?
„Brownﬁelds“ jsou zjednodušeně bývalá průmyslová území určená
k transformaci. Asi největším takovým územím jsou pozemky podél
Průmyslové ulice. I zde je třeba se
v rámci nového územního plánu zamyslet o možnostech využití tohoto
území. Dnes máme možnosti na
tomto všem začít pracovat.
MEZI VELKÁ TÉMATA NA PRAZE 14
PATŘÍ I DOPRAVA. JAK VIDÍTE
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ SITUACI
V MĚSTSKÉ ČÁSTI A SPEKULACE
OHLEDNĚ TRASOVÁNÍ SILNIČNÍHO
OKRUHU KOLEM PRAHY?
Všichni víme, že problémem naší
městské části je tranzitní doprava,
zejména v ulicích Poděbradská, Kol-

benova, Broumarská a Českobrodská. Věřím, že se podaří vytvořit konečně taková opatření, abychom tuto
dopravu vytlačili na okruh a radiály
a odsunuli ji z našeho města. Možnosti zde jsou, ale je třeba je prosadit, a to není lehké. Co se týká okruhu, to je věc celopražská, kterou asi
my nevyřešíme.
BĚŽNÝ OBČAN VNÍMÁ ÚZEMNÍ
PLÁN PŘEDEVŠÍM JAKO
DOKUMENT, KTERÝ URČUJE,
KTEROU VOLNOU PLOCHU
JE MOŽNÉ ZASTAVĚT…
Takto územní plán nestojí, není to
o tom, co zastavět, ale naopak je to
o tom, jak bude který pozemek využit. A využití pozemku není jen výstavba, ale i ostatní funkce – zeleň,
volný čas, sport, školy. Teď si netroufám a ani nemohu říci, kde se bude
a nebude stavět; toto je právě předmětem nového územního plánu
a diskuse nad ním.
JAK JAKO ODBORNÍK HODNOTÍTE
PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ, JAKO
JE TŘEBA ČERNÝ MOST?
LZE V TAKOVÝCH PŘÍPADECH
JEŠTĚ NĚCO ZMĚNIT K LEPŠÍMU?
Já si rozhodně nemyslím, že sídliště
Černý Most je špatné, spíše naopak.
Má mnoho pozitiv – metro, školy
a podobně. Samozřejmě i několik negativ – například nevyřešené parkování, jen je zapotřebí se nad tím zamyslet a začít to řešit, i když se
některá řešení neprojeví hned, ale až
za několik let. Možná tím spíš je třeba
začít. Zkrátka pro mě je to město,
které „jen“ potřebuje, zjednodušeně
řečeno, polidštit a zpříjemnit. Toto je
ale zase samostatné téma a nedá se
odbýt jednou větou. Věřím, že se k tomuto tématu v pravou chvíli vrátíme.
(jam)
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SENIOŘI POMÁHAJÍ HLÍDAT
ŠKOLÁKY NA PŘECHODECH

Dámy z Klubu seniorů Kyje pomáhají strážníkům na přechodech u škol v Praze 14.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST DĚTÍ
NA PŘECHODECH PRO CHODCE
JE CÍLEM JEDINEČNÉHO PROJEKTU,
KTERÝ SE OD ZÁŘÍ ROZJEL VE
SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ
V PRAZE 14. PILOTNÍ PROJEKT,
KTERÝ VZEŠEL Z INICIATIVY
MÍSTOSTAROSTY ALEŠE KUDY,
VEDLE SVÉ PREVENTIVNÍ FUNKCE
SOUČASNĚ UMOŽŇUJE
I UPLATNĚNÍ AKTIVNÍM SENIORŮM
Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
„Cílem projektu bylo získat pro spolupráci skupinu dobrovolníků z řad
seniorů a proškolit je tak, aby mohli
pomáhat strážníkům městské policie
při zajišťování bezpečnosti dětí na
přechodech pro chodce u škol v Praze 14,“ vysvětlil zástupce starosty
Mgr. Aleš Kuda, který je současně
iniciátorem celého projektu. Podle
jeho slov je tento pilotní projekt jen
začátkem, do budoucna by se mohli
senioři zapojit do prevence kriminality v navazujících projektech.
Přestože se o zapojení seniorů uvažovalo na různých radnicích, Praha 14
jako první městská část v metropoli
projekt dotáhla do ﬁnální fáze. A již
po několika týdnech je patrné, že se
tato novinka ujala.
„Je to velmi dobrý pocit, když se na
vás školáci usmívají a zdraví vás.
Hlavně to člověku přinese pocit toho,
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HLÍDANÉ PŘECHODY
U ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PRAZE 14
ZŠ Hloubětínská 700
ZŠ Bratří Venclíků 1140
ZŠ Generála Janouška 1006
ZŠ Vybíralova 964
ZŠ Mochovská 570
že může ještě pomoci ostatním, že je
prospěšný,“ říká paní Božena Merclová, předsedkyně Klubu seniorů
Kyje, ze kterého se rekrutovalo všech
osm dam, které aktuálně strážníkům
na přechodech pomáhají. „Oslovili
nás z radnice a mně bylo hned jasné,
že je to výborná možnost, jak se zapojit. Když jsme to s děvčaty probíraly, hned nás bylo osm, které jsme si
řekly, že do toho půjdeme. Pak nás
čekalo školení, teorie a potom i praxe
na dopravním hřišti a od září pomáháme v reálu,“ popsala s tím, že do
budoucna by dámy v „partě“ rády přivítaly i nějaké zástupce opačného pohlaví. „V případě aktivit seniorů je
obecně malý zájem ze strany mužů,
přitom si myslím, že právě tahle činnost je velmi prospěšná a mohla by
pány zaujmout,“ dodala paní Merclová, která pravidelně pomáhá na přechodech pro chodce u ZŠ Generála
Janouška na Černém Mostě.
A jak taková služba probíhá v praxi?
Vybrané přechody u základních škol
se hlídají vždy v době od 7.20 do 8.15

ráno a poté od 12.00 do půl druhé
odpolední. Dobrovolníci chodí především na ranní, po dohodě se strážníkem i odpoledne.
Společně se strážníkem se pomocnice domluví a dorazí před půl osmou
ranní k dané základní škole. Pak si se
strážníkem rozdělí přechody a čekají
na příchozí školáky. „Vždycky si je seřadím do hloučku, pak zastavím auto
a nechám děti přejít. Zatím mám
štěstí na ty ukázněné. I když teenageři se samozřejmě posmívají, vtipkují,
ukazují si na mě, ale necítím v tom
nic zlého,“ popisuje paní Merclová
s tím, že už při prvotním výběru dobrovolníků byl logicky kladen důraz na
bezkonﬂiktnost a klidnou povahu.
„Vzhledem k tomu, že jde o dobrovolnou aktivitu, na které je celý projekt
ostatně postaven, nedostávají senioři
za svou pomoc žádný honorář. Protože si však jejich činnosti vážíme, připravujeme pro dobrovolníky různé
beneﬁty, vstupenky na akce, věcné
dary a podobně. Věřím, že největší
odměnou jim ale bude uznání rodičů
dětí z Prahy 14, o jejichž bezpečnost
se na přechodech zasazují,“ dodal
místostarosta Kuda, který má oblast
bezpečnosti ve své kompetenci.
Pochvalami ostatně nešetří ani sami
strážníci.
(red)
PRAHA 14 STÁLE HLEDÁ DALŠÍ
DOBROVOLNÍKY
Zapojit se mohou senioři s trvalým
pobytem v MČ Praha 14 a dobrým
zdravotním stavem. Měli by být komunikativní, nekonﬂiktní, odpovědní, ideálně senioři vlastnící řidičský
průkaz (není však podmínkou). Zájemci absolvují pětihodinové školení
pro získání odborné způsobilosti
osob zajišťujících bezpečný přechod
dětí a školní mládeže přes pozemní
komunikaci v blízkosti školního zařízení dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb. (pověřená osoba). Zájemci se mohou obrátit
s jakýmkoli dotazem na koordinátorku projektu Bc. Janu Štoskovou,
e-mail: stoskova@p14.mepnet.cz,
tel.: 281 005 450.

placená inzerce

Inzerce

Uzávěrka inzerce do čísla 11/2012 je 15. 10. 2012

placená inzerce

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

Bytová jádra / Modernizace bytů
10 let na trhu

více než 1350 zákazníků

studio na ploše 250 m2

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

Naši práci vám rádi ukážeme

PANELREKO s.r.o.

Pobočka:
Křejpského 1523, Praha 4,
zelená linka: 800 112 278,
praha@panelreko.cz,
www.panelreko.cz
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 44. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 3. 9. 2012 MIMO JINÉ:

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 NA SVÉM 9. JEDNÁNÍ KONANÉM DNE 25. 9. 2012 MIMO JINÉ:

Vzala na vědomí zprávu o činnosti
Rady městské části Praha 14 za
I. pololetí roku 2012 a současně uložila starostovi Radku Vondrovi, aby
se zprávou seznámil Zastupitelstvo
MČ Praha 14.

Vzalo na vědomí formulované problémy vzešlé z Fóra Zdravé MČ Praha 14
a Dětského fóra a ověřené anketou
a současně stanovení garantů za jednotlivé problémy deﬁnované v obou
fórech.

Současně rada požaduje:
1. prodloužit ul. Jamská v přímém
směru (větev A) o cca 10 m za odbočení k jihu (větev B) tak, aby vznikla
křižovatka tvaru T, která bude dočasně sloužit jako obratiště a
2. pěší propojení mezi nově navrhovanou ulicí (větev B) a ul. Splavnou
provést v šíři nejméně 3,0 m.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 45. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 17. 9. 2012 MIMO JINÉ:
Zrušila jedno pracovní místo v oddělení informačních technologií administrátor LAN tř. 9 ke dni 31. 10. 2012
a současně schválila obsazení místa
vedoucího oddělení informačních
a komunikačních technologií kanceláře tajemníka výběrovým řízením
k 1. 12. 2012.
Schválila odepsání nedokončených
investičních akcí napořizovaných
v letech 1994–2006 v celkové částce
1 402 264,20 Kč z účtu 042 11 – ORJ 7,
042 20 – ORJ 7 a 042 11 – ORJ 4.

Souhlasila s novým ceníkem pronájmů a služeb Kulturního domu Kyje.
Ceník bude zájemcům k dispozici
v sekretariátu a na webových stránkách KD Kyje.

Souhlasila s navýšením počtu dětí
v přípravné třídě Základní školy Vybíralova 964, Praha 9 – Černý Most, na
17 dětí v termínu od 20. 9. 2012.

Schválila převod ﬁnančních prostředků ve výši 120 042 tis. Kč z rezervního fondu do investičního
fondu ZŠ Chvaletická na nákup interaktivních tabulí.

Souhlasila s navýšením kapacity
školní družiny ze 130 na 150 dětí od
školního roku 2013/2014 v Základní
škole Hloubětínská 700, Praha 9
– Hloubětín.

Vzalo na vědomí zprávu o průběžném
plnění Programu rozvoje městské
části Praha 14 pro období 2011 – 2014.
Vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14
za 1. pololetí roku 2012, kde činí příjmy 132 677,77 tis. Kč a výdaje
126 583,62 tis. Kč. Z uvedených částek
tvoří kapitálové výdaje 30 525,93 tis. Kč
a běžné výdaje 96 057,69 tis. Kč.
Celkový výsledek ﬁnancování činí přebytek ve výši 6 094,15 tis. Kč. Zastupitelé současně vzali na vědomí také
plnění ﬁnančního plánu zdaňované
činnosti MČ Praha 14 za 1. pololetí
roku 2012 s hrubým hospodářským
výsledkem ve výši 21 753 tis. Kč.
Vzalo na vědomí výsledky „Studie
zklidnění dopravy v oblasti kostela
Sv. Bartoloměje“, zpracované Centrem dopravního výzkumu Brno,
a současně uložilo Mgr. Aleši Kudovi,
zástupci starosty městské části Praha 14, předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh konkrétních
opatření vycházejících ze „Studie
zklidnění dopravy v oblasti kostela
Sv. Bartoloměje“.

24. 10. 2012 od 18:00
Kulturní Dùm Kyje
Šimanovská 47, Praha 9

Pøijïte ochutnat jídla mezinárodní kuchynì, zažít bohatý a nevšední kulturní program,
kde se pøedstaví taneèní i hudební skupiny z rùzných kulturních prostøedí, a setkat se
v pøíjemné atmosféøe se zajímavými lidmi, sousedy, kolemjdoucími, cizinci i Èechy,
které potkáváte dennì na ulicích Prahy 14.
Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizincù na území m.è. Praha 14”
realizovaného za podpory MVÈR

VSTUP ZDARMA!
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Více informací na www.praha14.cz a na www.slovo21.cz

Mìstská èást Praha 14 a obèanské sdružení Slovo 21
Vás zvou na multikulturní setkání

pozvánka

Vzala na vědomí návrh na umístění
stavby „Obytný soubor Jordánská –
komunikace, inženýrské sítě, rodinné
domy“
na
pozemku
parc.
č. 2587 a souvisejících parcelách
v k. ú. Kyje podle předložené dokumentace k územnímu rozhodnutí,
zpracované společností Pikaz, s. r. o.

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD
NEDOKONALOSTÍ
LIDSKOU
Poslední dobou začínám mít pocit,
že náplní fejetonů bude již provždy
uvádění zavádějících informací na
pravou míru. Narážím na fejeton
z minulého čísla Čtrnáctky a cítím
povinnost uvést, že způsob případné
privatizace bytového fondu, záležitost, která opakovaně oživuje jednání zastupitelstva, doputoval na stůl
zastupitelů v podobě materiálu, který vznikl na základě relativně dlouhého jednání dvou pracovních skupin. Zatímco zástupci nájemníků se
po projednání všech možných variant řešení shodli na výběru domu
pro první vlnu privatizace losováním,
komise složená ze zastupitelů a odborníků se přiklonila ke způsobu výběru pomocí kritérií, který zároveň
zohledňuje požadavky MČ jako celku
vzhledem ke koncepci hospodaření
s majetkem, a bylo to napříč politickým spektrem. Domnívám se, že
druhý způsob je jediný možný, ostatně zastupitel má být dobrým hospodářem – zde je koncepční pohled
nutný, ať už se to někomu líbí nebo
ne. Na druhou stranu se vedení radnice nepodařilo jasně vysvětlit prováděné kroky, což napjatou situaci
ještě zkomplikovalo. Cesta do pekel
bývá dlážděna dobrými úmysly
a vzniklá situace naplňuje tento slogan měrou vrchovatou. Co se dalo
řešit koncepčně na začátku, vyústilo
v boj dvou táborů, kde víc než o věcné argumenty jde o střet emocí.
Zastupitelstvo by mělo fungovat více
na principu společného zájmu o blaho obce než na základě stranické
příslušnosti. Škoda že tomu vždy tak
není, což je ztráta na všech stranách. Lze se chovat i způsobem
„win to win“, tedy že se nedělí ztráty, ale získávají všichni, k takovémuto způsobu jednání však nejspíš
společnost ještě musí dorůst.
Za politickou stranu Věci Veřejné
Jiří Šebek a Zuzana Grigarová

INFORMACE
Z 9. ZASTUPITELSTVA
PRAHY 14
Jednání zastupitelstva, které se
uskutečnilo 25. 9. 2012, nemělo podobně jako mnohá zastupitelstva
předchozí na programu žádné konﬂiktní body. Kromě tradičních zpráv
o dosažených úspěších, úsporách
a radostné budoucnosti naší městské
části byly na programu rutinní informační body. Vedení radnice předložilo
informaci o plnění plánu rozvoje Prahy 14, jejíž součástí bylo jedno z nejožehavějších témat Prahy 14, koncepce bytové politiky a privatizace
části bytového fondu. Velmi neradi
musíme konstatovat, že koncepce bytové politiky je v polovině volebního
období největším problémem, se kterým si radniční koalice evidentně neví
rady. Občané, kteří se jednání zastupitelstva zúčastnili, se o tom mohli
sami přesvědčit. Jsme si jisti tím, že
jediným možným řešením situace je
stanovit na základě jasných ekonomicko-společenských parametrů počet bytů, které si městská část ponechá, a počet bytů, které budou
privatizovány za jasných a transparentních podmínek. Pracovní či poradní týmy, ať jsou složeny ze zástupců veřejnosti, či zastupitelů, stejně
nemohou připravit nic jiného než návrh řešení pro radu, která ho potom
musí předložit ke schválení zastupitelstvu. Jen zastupitelé jsou odpovědni za hospodaření s majetkem městské části a budou se z něho
zodpovídat všem občanům. Tedy
i těm, kterých se privatizace netýká.
Jasné a konkrétní informace, včetně
těch nepopulárních, že se pravděpodobně na všechny zájemce o privatizaci nedostane, by řešení situace
prospělo více než implementace dalších komunikačních strategií a vytváření poradních orgánů. Zastupitelé
ODS jsou připraveni podpořit všechna
koncepční a nepopulistická řešení.
Josef Kutmon,
předseda Klubu zastupitelů ODS

V DOPRAVĚ JE STÁLE
CO ZLEPŠOVAT
Praha 14 patří díky své poloze a četnosti klíčových tranzitních komunikací k jedné z dopravou nejzatíženějších
městských částí. To přináší celou
řadu negativních dopadů na životní
prostředí a zdraví nás, obyvatel.
V dubnovém čísle Čtrnáctky vás předseda dopravní komise Petr Hukal
informoval o omezení kamionů v Průmyslové ulici, které přineslo výraznou
úlevu lidem bydlícím v Hloubětíně.
Tento krok jsem osobně uvítala a považuji ho za logickou návaznost na
otevření Vysočanské radiály.
Jsem však přesvědčena, že stále
existují další možnosti, které mohou
situaci v dopravě na našem území
ještě zlepšit. Za jednu z nejdůležitějších považuji zákaz kamionů v Českobrodské ulici mezi Dolními Počernicemi a Jahodnicí. Těžké tahače
s návěsy skutečně nepatří do obydlených oblastí, a to zejména tam, kde
existuje alternativní trasa, kudy se
jim lze vyhnout. V našem případě je
nutné udělat maximum pro využití
potenciálu nadřazených komunikací
(Vysočanská a Štěrboholská radiála),
dopravu na ně z našich ulic převést
a nadále činit taková opatření, která
zamezí prohlubovaní dopravního vytěžovaní Prahy 14. Ambiciózní developerské projekty připravované jak na
našem území, tak i v sousedství vedou jen k dalšímu zhoršování situace.
Dále je nutné prosazovat co nejrychlejší dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy, ovšem nikoliv ve stopě
přes Černý Most, ale skutečně mimo
město, kam už z podstaty jeho názvu
patří. Bohužel je stále dost zájmových skupin, které původní záměr
tlačí bez ohledu na negativní rozhodnutí soudu, jde o desítky miliard vyšší
náklady a řadu dalších záporů. Zástupci Strany zelených budou i nadále aktivně prosazovat snížení zátěže
z dopravy na obyvatele Prahy 14.
Ilona Picková,
zastupitelka za Stranu zelených
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Teen Age Area

STOP ZEVLING
DEN PLNÝ SPORTU A ZÁBAVY

JIŽ POŠESTÉ SE LETOS NA
ČERNÉM MOSTĚ USKUTEČNIL
VELKÝ SPORTOVNĚ KULTURNÍ
FESTIVAL STOP ZEVLING. VŮBEC
POPRVÉ BYLA PŘITOM TATO AKCE
SPOLUPOŘÁDÁNA S RADNICÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, COŽ SE
PROJEVILO ZEJMÉNA ROZŠÍŘENÍM
NABÍDKY ATRAKCÍ A ZAMĚŘENÍM
NA ŠIRŠÍ CÍLOVOU SKUPINU.
Zatímco dříve byla tato jedinečná
akce zaměřena především na generaci teenagerů, letos bohatá nabídka
atrakcí přilákala během dne vedle
mladých i rodiny s malými dětmi.
Celý festival začínal již dopoledne,
kdy se v areálu ZŠ Vybíralova na Černém Mostě sešli sportovci na připravené turnaje v různých sportech.
V rámci dopoledního Sportjamu soutěžili fotbalisté, nohejbalisté, basketbalisté a také jednotlivci v disciplínách, jako je kroket, pétanque či
kubb. Pro ženy byla pak připravena

14

STOP ZEVLING V ČÍSLECH
• SPORTJAM – sportovních turnajů
se zúčastnilo celkem cca 190 sportovců – skateboardové závody jelo
na 50 nesponzorovaných jezdců
• STREETJAM – během celého dne
se na akci vystřídalo dle odhadů
pořadatelů na 2 500–3 000 lidí
i vtipná olympiáda složená ze sportovních a dovednostních disciplín. Ve
skateparku mezitím začaly závody,
které jsou již tradičním vyvrcholením
celorepublikové soutěžní série určené pro mladé i zkušenější jezdce.
Zatímco se během dopoledne sportovalo, na nedaleké louce v blízkosti
skateparku na Černém Mostě se již
pilně pracovalo na přípravě Streetjamu, tedy kulturní části festivalu Stop
Zevling.
Vzhledem k tomu, že akce byla pořádána společně s městskou částí, byl
program Streetjamu oproti minulosti
velmi obsáhlý. Již od brzkého odpo-

ledne tu na rodiny s dětmi čekal skákací hrad, bunde running, ale například i stánek městské policie, kde
byla k vidění exotická zvířátka z trojského útulku. Zatímco hlavní pódium
ovládli DJs, na pódiu Prahy 14 se
předvedly různé divadelní spolky,
které hrály především pro nejmenší
návštěvníky „zevlingu“.
Součástí festivalu pak byl i veletrh
neziskových organizací působících
v Praze 14. U stánku jezdeckého klubu
Počin se malovaly podkovy, předvedli
se mladí karatisté z oddílu Kamiwaza,
speciální aerobní choreograﬁi pak
předvedly „Step Báby“.
Za velkého zájmu lidí se nedaleko
skateparku odehrála exhibice cyklotrialistů na speciální překážkové trati
z palet a mnoho mladých si vyzkoušelo jízdu na longboardech a elektroboardech z nedalekého stánku. Po
celou dobu hrála hudba, která k večeru vyvrcholila hlavním kulturním
programem, kdy se na pódiu vystřídali různí hudebníci od reggae v podání Švihadla až po drsný rap známého provokatéra Huga Toxxxe.
Poděkování tedy patří všem generálním a hlavním partnerům: Think Big –
Nadace O2, MČ Praha 14, Kulturní
dům Kyje, Lihovar Petrov, CČM,
Queens, Violete, Jdisebavit.cz, Pražské
služby, Caorle Tour, Cinestar, Golden
Investment, Útvar prevence městské
policie, hotel Chvalská tvrz, Světlo pro
Svět, End Exlusion, Dickies, Growshop,
Fakeer, Český sport 21, o.s., United
Drinks, Radio 1, Ikea, TotalBoardShop,
Kapybara, hip-hop.cz, protisedi.cz,
sety.cz, hiphopstage.cz, cčm fellas.
(red)

Fenomén

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JAHODA OTEVÍRÁ
SOUKROMÁ MŠ JAHODA
Komu je MŠ určena: od 2 do 7 let
Kapacita zařízení: celkem 17 dětí

Foto: archiv JAHODA

Otevírací doba:
pondělí–pátek
7.00–16.00 hodin
– provoz mateřské školy
pondělí–pátek
16.00–18.00
– hlídání dětí

V RUBRICE FENOMÉN JSME SE
PRO TENTOKRÁT ZAMĚŘILI NA
SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY,
KTERÝCH V POSLEDNÍCH
NĚKOLIKA LETECH POMALU, ALE
JISTĚ PŘIBÝVÁ. JEDNU TAKOVOU
OTEVŘELO LETOS V ZÁŘÍ
I OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JAHODA VE
SVÉM SÍDLE VE VYBÍRALOVĚ ULICI
NA ČERNÉM MOSTĚ. A PRÁVĚ TAM
JSME VYRAZILI, ABYCHOM
ZJISTILI, JAK TO V SOUKROMÉ
ŠKOLCE CHODÍ A CO V POROVNÁNÍ
S KLASICKÝMI MATEŘSKÝMI
ŠKOLAMI MŮŽE NABÍDNOUT
NAVÍC.
Na úvod je třeba říci, že soukromá
školka Jahoda je akreditovaným
předškolním zařízením, které splňuje veškeré podmínky pro poskytování
předškolní péče o děti. Výchova zde
běží podle programu nazvaného Začít
spolu, který již od poloviny devadesátých let minulého století probíhá
v předškolních zařízeních a školách
v devětadvaceti zemích světa.
Hlavní rozdíl mezi běžnou mateřskou
školou je patrný na počtu žáků, maximální stanovená kapacita v Jahodě
je sedmnáct dětí. Ty mají k dispozici
více než stometrovou hernu a samozřejmostí je i zahrada s dětským
hřištěm přímo před budovou školky.
Dalším významným rozdílem je ale
věk přijímaných dětí. Zatímco běžně

Kontakt: Ředitelka MŠ Jahoda
Mgr. Markéta Křivková
tel.: 777 674 161
e-mail: skolka@jahodaweb.cz
mateřské školy přijímají děti až od tří
let, do Jahody mohou rodiče dát děti
již o rok dříve. Sdružení navíc rodičům nabízí i odpolední blok hlídání
dětí, který navazuje na otevírací dobu
mateřinky. Zaměstnaní rodiče tak
mohou využít této služby ve všední
dny od šestnácti do osmnácti hodin.
Jelikož je celoroční program školky
zaměřený na environmentální výchovu na základě cyklu ročních období,
počítá se v denním režimu se dvěma
bloky venkovních aktivit. Jinak se
rozvrh dne v Jahodě velmi podobá
klasické mateřské škole. Podobné je
to i stran stravování, děti mají kompletní jídelníček vždy na celý týden,
rodiče si jej mohou prohlédnout na
internetových stránkách školky. Zde
jsou také k dispozici komplexní informace o výukovém programu, plánovaných aktivitách i chystaných akcích,
na které budou děti z MŠ Jahoda
vyrážet nejen ven do přírody, ale též
do divadel a podobně.
V době přípravy tohoto materiálu Jahoda stále inzerovala několik volných
míst v mateřské škole, pokud tedy
máte zájem, neváhejte a kontaktujte
školku co nejdříve.
(jam)

Připravované aktivity:
- výlety, sportovní a kulturní akce,
návštěvy divadel, koncertů a výstav
- environmentální výchova
- besídky a vystoupení pro rodiče
- poradenská činnost dětského
psychologa a logopeda
- nabídka výuky anglického jazyka
přirozenou formou
- plavecký výcvik
Prostředí a vybavení:
- velká herna přes 100 m2
uprostřed sídliště Černý Most
- zrekonstruované prostory
splňující veškeré hygienické normy
- velké množství hraček
a didaktických pomůcek
- zahrada a dětské hřiště
Ceník pro školní rok 2012/2013:
Cena za měsíc: (5 dní v týdnu,
7.00–16.00 hodin) 6 000,- Kč
Stravné: (oběd, 2x svačinka,
pití během celého dne) 1 200,- Kč
Odpolední hlídání
(16.00–18.00 hodin) 100,- Kč/hod.
Registrační poplatek 5 000,- Kč*
*Rezervace místa ve školce je deﬁnitivně
zajištěna odevzdáním vyplněné přihlášky
a zaplacením zúčtovatelného registračního
poplatku na účet MŠ Jahoda:
248926771/0300. Registrační poplatek
bude odečten z platby prvního školného.
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Naše školy

HURÁ DO ŠKOLY

Prvňáčky v ZŠ Chvaletická na Lehovci přivítal osobně starosta Prahy 14 Radek Vondra.

S KONCEM PRÁZDNIN ZAČAL
ŠKOLÁKŮM OPĚT PRAVIDELNÝ
REŽIM, MY JSME SE V REPORTÁŽI
ZAMĚŘILI NA TO, JAKÉ AKCE
PŘIPRAVILY PRO SVÉ ŽÁKY
NA ÚVOD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
ŠKOLY V PRAZE 14. O TOM,
ŽE TO LETOS BYLO ZAJÍMAVÉ
NEJEN PRO PRVŇÁČKY, JSME
SE TENTOKRÁT PŘESVĚDČILI
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
CHVALETICKÁ A VYBÍRALOVA.
Školní rok začal na Lehovci v Základní
škole Chvaletická již brzy ráno, na první školní den zde totiž čekali vzácnou
návštěvu, a proto muselo být vše předem připraveno. Již před školou vítali
„vyjukané“ prvňáčky jejich starší spolužáci a učitelé je podle barevných lístečků rozdělili do jednotlivých tříd.
Krátce poté, co novopečení školáčci
usedli poprvé do lavic, zazvonilo a přišel je postupně osobně přivítat starosta MČ Praha 14 Radek Vondra. Ten
jako otec pěti dětí dobře ví, co první
školní den pro malé kluky a holky znamená, a proto se návštěva nesla
především v odlehčeném, vtipném duchu. Přišlo ale i na vážnější témata
a například i na pochvalu ze strany
učitelů, kterým radnice pro nový školní rok zajistila hned dvě nové interaktivní tabule, které pomáhají právě při
výuce prvních ročníků základní školy.
Nutno dodat, že požadavky na nové interaktivní tabule se podařilo vyplnit
všem základním školám v Praze 14,
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některé z nich navíc přivítaly své žáky
v opravených či nově zateplených budovách.
JAK VIRTUOS SVĚCENÝ
ROZESMÁL DĚTI
Také na základní škole Vybíralova na
Černém Mostě se první dny školy
nesly v odlehčené atmosféře. Oslava
nového školního roku tu ale propukla
až druhý školní den, v úterý 4. září.
O to však byla větší. Zatímco po osmé
hodině ranní usedli školáci spořádaně do lavic, hned v následující půlhodince se dozvěděli, že do školy míří
velmi vzácná návštěva. Tou byl světoznámý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který přijal pozvání od ředitele
PaeDr. Petra Skalského, CSc.

Krátce před půl devátou už školní
chodby ožily bujarým rykem dětí
a přísnými hlasy učitelů a učitelek
a tělocvična školy se začala postupně
plnit prvňáčky, druháky i žáky vyšších
ročníků. Ti usedli na připravené žíněnky a lavičky a během dalších několika
minut mohla oslava nového školního
roku začít „naostro“.
Houslista se s dětmi na úvod vesele
pozdravil a posléze se školáků vyptal
na jejich zkušenosti s hudebními nástroji. Když uviděl les hlásících se rukou po otázce, kdo hraje na nějaký
hudební nástroj, děti pochválil. Pak postupně předvedl, co vše lze na housle
zahrát, a dokonce předvedl i pár tónů
na miniaturní housličky, na kterých
podle vlastních slov ve čtyřech letech
začal svou uměleckou dráhu. V průběhu programu také předvedl několik vtipů, které rozesmály především větší
školáky a učitelský sbor, dětem ale
také formou vyprávění a následného
„zkoušení“ vysvětlil základy konstrukce houslí a materiálů, ze kterých se
tyto klasické nástroje vyrábějí. Po příjemné půlhodince se virtuos rozloučil
s bouřlivě tleskajícím publikem a na
pódiu jej vystřídal tanec v podání vítězky Star Dance Ivy Langerové, která
v prostorách školy provozuje i taneční
školu. Tím příjemná oslava skončila
a dětem začaly školní povinnosti v novém školním roce 2012/2013.

Školákům ze ZŠ Vybíralova zahrál na začátku září houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

(jam)

Představujeme

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
PODÁ INFORMACE I RADU
dále se odbor zabývá i komplexní přípravou návrhů stanovisek k záměrům
investorů na umisťování staveb
a k posuzování projektů z hlediska jejich dopadů na životní prostředí
(„EIA“), kde MČ je účastník řízení, respektive je dotčenou městskou částí.
Jelikož schválený územní plán se všemi změnami a úpravami, které za dobu
12 let od jeho účinnosti byly provedeny,
se stal pro běžného občana složitý
a nepřehledný, spadá do činnosti oddělení územního rozvoje i poradenství.

Vedoucí oddělení územního rozvoje Kanceláře
starosty MČ Praha 14 Ing. Jana Lebedová.

V DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU,
VE KTERÉM PŘEDSTAVUJEME
JEDNOTLIVÉ ODBORY ÚŘADU
MČ PRAHA 14, JSME SE NECHALI
INSPIROVAT ROZHOVOREM
S ARCHITEKTEM MILANEM
VESELÝM, KTERÝ SE ZAMĚŘIL
NA METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN.
PŘEDSTAVÍME TEDY ODDĚLENÍ
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KTERÉ
SPADÁ POD ODBOR KANCELÁŘE
STAROSTY. CO MAJÍ ZDEJŠÍ
ÚŘEDNÍCI NA STAROSTI
A S JAKÝMI PODNĚTY SE NA NĚ
MOHOU OBČANÉ OBRACET, JSME
SE ZEPTALI VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
ING. JANY LEBEDOVÉ.
Oddělení územního rozvoje má ve své
činnosti dvě základní agendy – územní rozvoj a komunitní plánování. Obě
oblasti navzájem souvisejí, ale dále
se už soustředíme především na
územní rozvoj.
VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ ROZVOJE
„Do agendy územního rozvoje patří
příprava, projednávání a schvalování
územního plánu (jeho změn a úprav,
resp. podnětů fyzických a právnických
osob i MČ), sledování vývoje, vyhodnocování stavu a možností rozvoje,
dodržování závěrů přijatých v základních dokumentech městské části,“
vysvětluje Jana Lebedová s tím, že

PORADÍ STRAN ÚZEMNÍHO PLÁNU
„Podáváme odborné informace a konzultace k územnímu plánu, k možnostem výstavby, k rozsahu i charakteru
stavby, o územních, technických a stavebních podmínkách, o připravovaných
záměrech především v oblasti dopravy,
občanské vybavenosti (MŠ, ZŠ, služby,
obchody), o rozvoji území i o plánovaných investicích MČ,“ vysvětluje vedoucí. Pokud se tedy občan dozví nebo
zjistí při návštěvě, že na svém pozemku nemůže stavět to, co zamýšlel, měl
by se obrátit právě na oddělení územního rozvoje, kde mu proškolení pracovníci poradí stran možností, postupu, potřebných náležitostí i časového
výhledu.
NOVÉ PODNĚTY SE STÁLE PŘIJÍMAJÍ
„V současné době zatím stále trvá omezený příjem nových podnětů na změny
územního plánu vzhledem k tomu, že
bylo třeba nastavit výchozí situaci pro
zpracování konceptu nového územního
plánu. Koncept byl před dvěma lety
předložen a projednán, pořizovatel,
hlavní město Praha, v červnu letošního
roku rozhodl o ukončení tohoto konceptu a o vytvoření tzv. Metropolitního plánu. Jak se bude dále vyvíjet zpracování,
projednávání a schvalování, jak se bude
nakládat s podněty přijatými v předchozím období (žádostmi o změny, námitkami a připomínkami ke konceptu), je
nyní předmětem technické a legislativní přípravy na úrovni Magistrátu,“ vysvětluje Ing. Lebedová a současně doporučuje, aby občané ve svém zájmu
sledovali webové stránky hlavního

města, městských částí i média, kde se
dozví nejaktuálnější zprávy. Samozřejmě že mají lidé mají i možnost obrátit
se přímo na pracovníky oddělení.
Sami pracovníci, případně s dalšími kolegy z jiných odborů, dávají či shromažďují podněty na vypracování územně
plánovacích podkladů týkajících se
území městské části.
SPOLUPRÁCE S ÚŘADY
To obnáší spolupráci s příslušnými
správními úřady a orgány pověřenými
výkonem státní správy a městskými
institucemi, zejména s Magistrátem,
s Útvarem rozvoje hl. města Prahy,
s orgány zabezpečujícími ochranu přírody a krajiny, památkovou péči a podobně. Cílem je, aby se zjistily předem
připomínky a podmínky k jednotlivým
případům a předešlo se eventuálním
zamítavým postojům. Pracovníci oddělení územního rozvoje také připravují ve
spolupráci s odborem dopravy a ochrany prostředí a odborem výstavby a po
projednání v komisi (územního rozvoje
a životního prostředí, či dopravy) návrhy
stanovisek k jednotlivým žádostem, ve
kterých zapracovávají podmínky a připomínky a předkládají je Radě MČ ke
schválení a nakonec informují žadatele.
KONZULTACE PRO INVESTORY
Většinou souběžně při projednávání
probíhají konzultace s investory nebo
projektanty o řešení, podmínkách
i možnostech návrhů. Při záměrech
zejména většího rozsahu požaduje
oddělení nejen dodržet příslušné
předpisy, ale řešit nad jejich rámce
například vyšší počet parkovacích
stání, propojenost nově vznikající
zástavby se stávající cestní sítí i návaznost na okolí (např. založením zelených ploch, kde nelze stavět).
Oddělení též poskytuje podporu samosprávným orgánům městské části
a odborům úřadu stanovisky z hlediska územního plánování, rozvoje a urbanistického detailu ke stavebním
záměrům, prodejům a pronájmům
pozemků atd. K tomu provádí místní
šetření v terénu.
(red)
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Informace

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

říjen
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
29. 10.
30. 10.

SBĚR BIOODPADU ze systému hl. m. Prahy
Na základě přidělené kvóty ze systému hl. m. Prahy, který
tento projekt ﬁnancuje, proběhne na území Prahy 14 sběr
BIOODPADU, a to formou pevných stanovišť.
Den
3. 11. 2012

Čas
9.00–12.00

3. 11. 2012

13.00–16.00

4. 11. 2012

9.00–12.00

4. 11. 2012

13.00–16.00

10. 11. 2012 13.00–16.00

Lokalita
Vlkovická/Bošilecká
Šestajovická/Svépravická
Želivská/Metujská
Hůrská u č. p. 528
Froncova/Jezdovická
Svárovská/Jordánská
Spolská/Milovská
Panenská/Lomnická
Dářská/Zvíkovská
Hejtmanská/Vranovská
Vodňanská/Skorkovská
Doubecká/9. května
V Chaloupkách/Vaňkova
Branská/Vírská
Lipenské náměstí
Podedvorská/Podlišovská
Koberkova/Podlišovská
Tálinská

UPOZORŇUJEME:
Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. Rostlinný
odpad musí být vysypán z přinesených nádob (PVC pytlů,
bedniček apod.).
Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.
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Přistavení VOK ze systému HMP
V Humenci/Sadská
Svépravická/Šestajovická
Liblická/Klánovická
Vaňkova/V Chaloupkách
Nehvizdská/Zelenečská
Želivská/Metujská
Lásenická/Lipnická
Jordánská/Svárovská
Borská/Rotenská
Koclířova/Vodňanská
Hamerská/Církvičná
Dřítenská/Velkoborská
Zvíkovská/Dářská
Herdovská/Bošilecká
Kardašovská u obch. střediska
Kukelská/Chvaletická
Novozámecká/Vidlák
Nežárská/Jansova

říjen
10. 10.
10. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
18. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
26. 10.
31. 10.
31. 10.

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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dnem 1. 10. 2012 bude na území hl. m. Prahy zahájen mobilní tříděný sběr nebezpečného odpadu. Provozovatelem
této služby je společnost Paskov, s. r. o., vítěz otevřeného
zadávacího řízení. Smlouva na zajištění mobilního sběru nebezpečných odpadů byla uzavřena do 31. 5. 2015.
V roce 2012 proběhne na území městské části Praha 14
sběr nebezpečného odpadu na dvou trasách.
25. 10. čtvrtek
1. křižovatka ul. Panenská – 9. května
15.00–15.20
2. křižovatka ul. Baštýřská – Bezdrevská
15.30–15.50
3. křižovatka ul. Horusická – Osická
16.00–16.20
4. křižovatka ul. Dářská – Zvíkovská
16.30–16.50
5. křižovatka ul. Zacharská – Velkoborská
17.00–17.20
6. křižovatka ul. Dvořišťská – Vlkovická
17.30–17.50
7. křižovatka ul. Lánská – Oborská (u rybníka) 18.10–18.30
8. křižovatka ul. Hejtmanská – Vranovská
18.40–19.00
Odpady, které sbíráme:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky,
baterie a akumulátory. Nebezpečné odpady odevzdávejte
výhradně obsluze sběrového vozidla!

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce
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Znám to tady,
bydlím zde s Vámi
dagmar.solcova@re-max.cz

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

www.spilka-truhlarstvi.cz

placená inzerce

Náchodská 778/49
193 00 Praha 9
Česká republika

placená inzerce

Ing. Dagmar Šolcová

Ideální bydlení
existuje!
Každý ze 115 nových bytů v projektu Park Hloubětín
je navržen tak, aby maximálně uspokojil představy
celé vaší rodiny o krásném, moderním, pohodlném
a šetrném bydlení, které je navíc výjimečné svojí
dopravní dostupností.

Výhodná cena
– od 39 000 Kč/m 2
Metro B jen 300 m
Park s hřištěm 3 000 m 2
A
B
C
D
E
F
G

Občanská vybavenost
Energeticky pasivní
domy
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Projekty / Inzerce

Představení dětí v rámci MDD 2012.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
SE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ZAPOJILA DO PROGRAMU
PREVENCE KRIMINALITY
MINISTERSTVA VNITRA ČR,
A TO DÍKY PROJEKTU „SOCIÁLNĚ
INTEGRAČNÍ AKTIVITY V SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH KOMUNITÁCH NA
ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14“.

„Tento projekt navazuje na stávající
projekt Asistent prevence kriminality.
Jeho hlavním pozitivem je pro nás
zesílená podpora prevence díky ﬁnančnímu příspěvku Ministerstva
vnitra,“ vysvětluje vedoucí odboru
Mgr. David Beňák.
Městská část je unikátní v tom, že
žádná jiná část Prahy v rámci projektu nežádala o dotaci na sociální práci.
Smyslem celého projektu je vytváření
pozitivních vzorců chování u sociálně
vyloučených. Tento dílčí projekt je
podpořen v první fázi od června do
prosince 2012, nicméně uvedená činnost je prováděna dlouhodobě a širokým spektrem nástrojů.
„V rámci projektu a díky laskavosti
dalších donátorů jsme otevřeli Klub B
v Broumarské ulici, ve kterém mohou děti trávit volný čas. Pod vedením kurátorů a dobrovolníků si hrají,
malují a cvičí v rámci pěveckého
sboru. Dále jednou měsíčně pořádáme pro děti výlet a pro jejich rodiče
komunitní setkání s odborníkem,

který diskusi moderuje,“ upřesňuje
Beňák.
Díky projektu se tak děti nejen
z Broumarské podívaly do televizního
studia na Barrandově, navštívily pražskou zoo, ale také vystoupily jako
sbor Cinke Čilagi na Dni dětí v Kulturním domě Kyje.
(dm)

Projekt „Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených
komunitách na území Městské části Praha 14“
je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14.
placená inzerce

Foto: archiv MČ Praha 14

NOVÝ KLUB PRO DĚTI Z KYJÍ

Jednička v oblasti
vestavných kuchyní.

www.teka.com
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ROLROLS – DOKONALÁ HRA
SVĚTLA A STÍNU

ŽALUZIE, ROLETY A DALŠÍ
TECHNIKA, KTERÁ VÁM DOMA
ZAJISTÍ PŘÍJEMNÝ STÍN, MUSÍ
PLNIT PŘEDEVŠÍM SVOU FUNKCI.
VZHLEDEM K NEUSTÁLÉMU
VÝVOJI MODERNÍCH MATERIÁLŮ
ALE MŮŽE BÝT STÍNICÍ TECHNIKA
TAKÉ IDEÁLNÍM DOPLNĚNÍM
INTERIÉRU I EXTERIÉRU BYTU
ČI RODINNÉHO DOMU.
O tom, že je v této oblasti opravdu
z čeho vybírat, jsme se přesvědčili

v nové vzorkové prodejně ﬁrmy ROLROLS, která byla před časem otevřena
v Peluškové ulici ve východopražských
Kyjích. Jakmile vkročíte do showroomu, je vám jasné, že nabídka této
ﬁrmy sahá daleko za běžnou představu
většiny zákazníků. K vidění je tu celá
řada běžných i méně obvyklých druhů
zařízení sloužících k zastínění oken
a prosklených dveří. Ozkoušet si můžete několik druhů markýz, okenních
i vchodových sítí proti hmyzu nebo
předokenní rolety. Ty krom své bezpeč-

nostní funkce uspoří nemalé náklady
na vytápění v zimě a naopak v létě zajistí v domácnosti příjemný chládek.
Nabídka je skutečně pestrá, což se
týká nejen systémů samotných, ale
samozřejmě i designu a materiálu.
Jednou z největších výhod ﬁrmy
ROLROLS je pak právě fakt, že svým
klientům nabízí možnost návštěvy
nového „showroomu“, tedy vzorkové
prodejny přímo v Praze 14. Zatímco
běžně se zákazník s dodavatelem setkává pouze v kanceláři, případně
doma, za přispění obrazových propagačních materiálů a vzorníků, u ﬁrmy
ROLROLS je velkým plusem právě
možnost návštěvy obsáhlé vzorkové
prodejny, při které si zákazník může
doslova osahat a vyzkoušet prakticky
všechny druhy nabízených produktů.
Samozřejmostí je ochotný proškolený
personál, který je připraven poradit
nejvhodnější variantu pro požadovaný prostor. Pojďme si ostatně představit některé z nepříliš obvyklých
systémů, které v interiérech zajišťují
zastínění dle nejnovějších trendů.
Všechny typy stínění je možné vidět
„naživo“ právě v prodejně ROLROLS.
(pr)

KONTAKTY

ŘÍMSKÉ ROLETY – Kaskádově skládaná roleta
ze speciální tkaniny, která ani po letech na
přímém slunci nevyšisuje. Navíc jde o jediný
systém, který umožňuje praní v pračce.

Vzorková prodejna ROLROLS
Pelušková 75, Praha 9 – Kyje
e-mail: prahavychod@rolrols.cz
tel.: 776 002 422, 281 910 285

PANELOVÉ POSUVNÉ STĚNY – Zajímavá
možnost, jak v interiéru spojit funkci
zastínění velké plochy s moderním designem
evokujícím tradiční japonský vzhled

TWINROLL – Designově velmi oblíbený
systém, který díky dvouvrstvému
pruhovanému vzoru umožňuje zachování
průhledu a současně i úplné zastínění
interiéru bytu či domu.

PLISÉ – Skládaná roleta ze speciální tkaniny,
která se bez vnějších ovládacích prvků stahuje
shora dolů i naopak. Ve variantě duo zajistí
roleta dokonce denní i noční stínění.

MENROLL – Zajímavé a velmi variabilní
látkové vertikální žaluzie určené pro stínění
velkých ploch. Vybráním vhodných dřevěných
prvků mohou vkusně ladit s nábytkem
i podlahou.
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NOVÉ STŘEŠNÍ PARKOVIŠTĚ
CENTRA ČERNÝ MOST

Foto: archiv CČM (2x)

ho rozvoje a co nejnižšího dopadu na
životní prostředí nejen při výstavbě,
ale i samotném provozu našeho nákupního centra. V červnu byla CČM
udělena certiﬁkace zelených budov
BREEAM s hodnocením „VERY
GOOD“, která náš závazek k ekologickému přístupu potvrzuje. Také
zmiňovaná podpora majitelů vozidel
s alternativními pohony je součástí
našich aktivit v této oblasti.

STAVBA CENTRA ČERNÝ MOST
BUDE DOKONČENA NA JAŘE 2013,
ALE UŽ V SRPNU CENTRUM
OTEVŘELO NOVÉ STŘEŠNÍ
PARKOVIŠTĚ. NEJEN O NĚM,
ALE I O DALŠÍCH NOVINKÁCH JSME
SI POVÍDALI S ŘEDITELKOU
CENTRA ČERNÝ MOST ZDEŇKOU
JAKŠIĆ. PROZRADILA NÁM TAKÉ
VÍCE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH
CENTRA NEBO O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ
SOUTĚŽI O ATRAKTIVNÍ ZÁJEZD,
KTERÝ BY MOHL SPLNIT SEN
NEJEDNOHO DÍTĚTE.
CO SE V CENTRU ČERNÝ MOST
ZMĚNILO OD ČERVENCE, KDY JSME
SPOLU MLUVILI NAPOSLED?
Stavba nového centra pokročila do
poslední fáze, a tak stále přibývá
něco nového. Již v srpnu jsme otevřeli střešní parkoviště s kapacitou
téměř 500 míst. Zároveň rozšiřujeme
řady prodejen – v prázdninovém období přibyl italský výrobce kožených
kabelek a doplňků Carpisa a tradiční
česká ﬁrma s ratanovým i dřevěným
nábytkem, bytovými doplňky a dekoracemi H&D HOME DESIGN. V průběhu léta jsme pro zákazníky spustili
praktické aplikace pro iPhone, které
nakupování ještě více usnadní, a nyní
vydáváme další oblíbenou šekovou
knížku plnou slev. V neposlední řadě
našim zákazníkům i nadále nabízíme
zajímavé akce a soutěže, jako napří-
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klad aktuálně probíhající soutěž o výlet do zábavního parku.
STŘEŠNÍ PARKOVIŠTĚ ČÍTÁ
DALŠÍCH TÉMĚŘ 500 PARKOVACÍCH
PLOCH. JAKÁ JE TEDY VLASTNĚ
CELKOVÁ PARKOVACÍ KAPACITA
CENTRA ČERNÝ MOST?
V současné době mají naši zákazníci
možnost zaparkovat na celkem 1 300
místech. Nedávno otevřené střešní
parkoviště, díky kterému vznikl úplně
nový vchod do nákupního centra, je
navíc v celém svém rozsahu k dispozici pro vozy na LPG a CNG pohon.
Myslím, že jsme tím potěšili všechny
ekologicky orientované řidiče.
TO BEZPOCHYBY ANO. PODNIKÁ
CČM NĚJAKÉ DALŠÍ KROKY
V OBLASTI EKOLOGIE?
Šetrný přístup k životnímu prostředí
se promítá do celé stavby nového
Centra Černý Most. Používáme nejmodernější materiály a technologie
v souladu s naší politikou udržitelné-

ZMÍNILA JSTE ŠEKOVOU KNÍŽKU.
MŮŽETE NÁM K NÍ POVĚDĚT VÍCE?
Šekové knížky jsme vydali už celkem
tři. Všechny se setkaly s nadšeným
ohlasem, proto jsme tento podzim připravili další. I tentokrát šeková knížka
přináší slevy, bonusové dárky a zajímavé akce vybraných obchodů. Vyzvednout si ji každý může opět v informačním stánku Centra Černý Most.
Planost knížky je od 1. 10. do 30. 11.,
proto by zákazníci měli využít všech
nabízených beneﬁtů co nejdříve.
JAKÉ AKCE CHYSTÁTE
PRO ZÁKAZNÍKY? A V ČEM SPOČÍVÁ
ZMÍNĚNÁ SOUTĚŽ O VÝLET
DO ZÁBAVNÍHO PARKU?
Pokračujeme v oblíbených aktivitách
pro děti – výtvarných pondělcích
i hravých středách. V Zábavním centru CČM od 14 hodin si děti mohou
pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet různé netradiční výtvarné
techniky – v říjnu půjde o dekoraci
papírových tašek tiskátky (1. 10.) a výrobu panenek z makovic (15. 10.).
Každou druhou středu v měsíci od 16
hodin mohou malí návštěvníci zhlédnout u infostánku v Nákupním centru
zábavná divadelní představení. Také
výhra naší aktuální soutěže osloví zejména rodiny s dětmi. Půjde totiž
o zájezd pro 4 osoby do proslulého
francouzského zábavního parku plného populárních pohádkových hrdinů.
Vítěz, který v období od 1. září do 15.
října nakoupí v Centru Černý Most za
nejvyšší částku, navštíví nejen tento
park, ale podívá se i s průvodcem do
Paříže, ochutná francouzskou kuchyni nebo se projede lodí po Seině.
(pr)

Zdravá MČ Praha 14

PREVENCE NENÍ
JENOM FRÁZE

Asistenční psi umějí pomoci například i při náhlém záchvatu epilepsie (viz ukázka v CČM).

TŘÍDENNÍ PREVENTIVNÍ KAMPAŇ,
LETOS JIŽ TŘETÍ DNY ZDRAVÍ
PRAHY 14, JASNĚ UKÁZALA,
ŽE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MÁ MEZI
OBYVATELI NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
POČETNOU SKUPINU ZASTÁNCŮ.
Stejně jako v loňském roce se i letos
kampaň zaměřila na širokou veřejnost
a opět šlo o třídenní akci, která lidem
z Prahy 14 měla nabídnout především
něco zajímavého. Soudě podle zájmu
veřejnosti se to podařilo. Hned první
den Dnů zdraví v poliklinice na Parníku ukázal, že lidem není jejich zdravotní stav lhostejný. Mnoho zájemců
využilo například možnost bezplatného testování hladiny cukru a cholesterolu v krvi, kterou prováděli proškolení
zdravotníci sdružení AZ Medica. Spokojené mohly být se zájmem veřejnosti i dámy z Ligy proti rakovině a spolku
ŽAP, který sdružuje ženy se zkušenostmi s nádorovým onemocněním.
Oba tyto stánky nabízely především
radu, ať již prostřednictvím různě zaměřených informačních brožurek,
nebo osobním pohovorem se zájemci.
U pultíku ŽAP si mohli navíc všichni
vyzkoušet i správné vyšetření prsou na
speciálním gelovém modelu. Dalším
důležitým bodem preventivní akce bylo
též rozdávání testrů na okultní krvácení, které pak lidé mohli donést do vybraných lékáren (Lékárna Benu – Parník, Hloubětínská lékárna – Klánovická, Lékárna v Dolních Počernicích –
Českobrodská).

NOVÉ KARTY ŽIVOTA
Společně s testry lidé také dostávali
nové „karty života“, na kterých si mohou zájemci vyplnit důležité zdravotní
údaje a současně na druhé straně
karty najdou i stručný návod k poskytnutí první pomoci. K dispozici byly
i v následujících dnech.
Největší zájem ale v prvním dnu preventivní kampaně bezkonkurenčně
vzbudil přístroj In Body, který na Parník přivezla nutriční poradkyně Margareta Iliopulosová. Speciální přístroj,
který dokáže vyhodnotit poměr svalové hmoty, tuku a další detaily, využily
během dne desítky lidí od mladých po
seniory. Následné vyhodnocení a doporučení vhodné životosprávy si pak
pochvalovaly nejen dámy.
Co se týče „akčnosti“, byl nejdůležitějším dnem Dnů zdraví čtvrtek, kdy bylo
hned od rána připraveno rehabilitační
cvičení pro seniory v hloubětínském
bazénu. Pak se akce přesunula na
prosluněné prostranství u stanice
metra Rajská zahrada. Pro děti tu
městská policie připravila jízdu zručnosti, která zaskočila i některé dospělé cyklisty. Lidé se mohli dozvědět
o nových trendech v bezpečnosti silničního provozu a seznámili se například i s výrobky české společnosti Juwital, která dodává speciální iontové
nápoje pro aktivní životní styl. Největší
atrakcí byly pak stánky Českého červeného kříže, který je partnerem MČ
Praha 14 na této akci od počátku,
a společnosti Drapa, která se letos
připojila poprvé.

PRVNÍ POMOC PRO LIDI I KOLA
Zatímco zdravotníci předváděli základy první pomoci na ﬁgurantech a lidé
si zkoušeli na ﬁguríně masáž srdce,
u stánku sportovní prodejny Drapa
z CČM se opravovaly bicykly. Zájem
cyklistů o kontrolu a případně i seřízení a správné nastavení kola byl velký
a většina z nich tuto novinku na Dnech
zdraví uvítala.
Vrcholem letošní kampaně pak bylo
páteční odpoledne v Centru Černý
Most, které je také již tradičním partnerem této kampaně. A stejně jako
v minulých letech letos toto ﬁnále
ovládli speciálně vycvičení vodicí
a asistenční psi sdružení Pestrá společnost.
ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI V AKCI
Někdy až dechberoucí ukázky jejich
umu během odpoledne přilákaly řadu
rodin s dětmi, dorazila ale také celá
řada zdravotně postižených, pro které
to byla nejen příjemná, ale také poučná podívaná, a mnozí se zde dopodrobna informovali o tom, jaké možnosti výcvik psů pro postižené nabízí.
Bez zájmu ale nezůstaly ani další dva
stánky. Rodiče si mohli své děti vyzkoušet pod pohledem zubní hygienistky, zda se správně naučily techniku čištění zubů, za což se rozdávaly
zubní kartáčky a pasty. U sousedního
stánku zase s dospělými i dětmi debatovala podoložka Nina Nová o zdravém
obouvání a správné péči o chodidla.
Přestože tato novinka zaujala především rodiče malých dětí, pro které je
zdravé obouvání základem správného
vývoje, pro radu si přišli i někteří dospělí. A co říci závěrem? Snad jen, že
se akce podařila a ti, kteří ji navštívili,
se jistě těší na další rok, kdy Dny zdraví přinesou zase něco nového.
(red)

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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JAKÝ BUDE PARK
U SPLAVNÉ?
zovali o zmenšení plochy náměstíčka
ve prospěch trávníku. Poměrně živě
se diskutovalo i o zabezpečení jednoho z rohů parku, kde mohou v současné době děti vjet na kole či vběhnout
přímo do silnice. Mezi dalšími podněty
pak bylo i řešení plochy pro sportoviště, která je ve studii situována k Jordánské ulici, a například i o možnosti
celoročního využití multifunkčního
sportoviště. Mnoho místních také navrhovalo oplocení celého parčíku nebo
alespoň dětských hřišť. Velkou diskusi
vyvolala i otázka sociálního zázemí pro
maminky s dětmi, které v současné
době „supluje“ právě klubovna v objektu někdejší restaurace U Kamila.
Veřejnost diskutovala s vedením radnice o tom, jak by mohl park Splavná po přeměně vypadat.

DALŠÍ Z ŘADY VEŘEJNÝCH
PROJEDNÁNÍ, PŘI NICHŽ RADNICE
PRAHY 14 ZAPOJUJE VEŘEJNOST
DO ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI
MĚSTSKÉ ČÁSTI, SE KONALO VE
STŘEDU 12. ZÁŘÍ V KLUBOVNĚ
U MINIGOLFU NA HUTÍCH.
JEDNALO SE O MOŽNÉ BUDOUCÍ
PODOBĚ ZDEJŠÍHO CENTRÁLNÍHO
PARČÍKU MEZI ULICEMI SPLAVNÁ,
SVĚTSKÁ A BABYLONSKÁ.

čátkem příštího roku, aby si je mohly
zdejší děti užívat už od jara,“ reagoval
Kuda na dotaz jednoho z místních. Na
tom, že by zde měla vyrůst dětská
hřiště pro víc věkových kategorií, se
ostatně shodli i všichni diskutující, řešilo se de facto jen to, zda jako první
postavit prvky pro menší děti, které
zde dnes mají skluzavku a pískoviště,
nebo pro děti větší, pro které tu v současnosti žádné herní prvky nejsou.

Hned od počátku bylo zřejmé, že lidem z blízkého okolí parku leží jeho
budoucnost na srdci, a tak se poměrně záhy po stručném představení záměrů radnice rozpoutala věcná diskuse nad možnou podobou projektu.
„V tuto chvíli neřešíme konkrétní podobu jednotlivých prvků v parku, ale
spíše něco na způsob ideové koncepce,
jak by měl po revitalizaci celý prostor
vypadat a co by zde mělo vzniknout,“
upozornil v úvodu debaty zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který má mimo
jiné na starosti i problematiku rozvoje
dětských hřišť.
Právě rozšíření stávající herní plochy
na dvě dětská hřiště pro menší i větší
děti je jedním z primárních cílů studie
na úpravy zmiňovaného parku. „Pokud vše dobře dopadne, chtěli bychom alespoň polovinu zamýšlených
herních prvků realizovat již před za-

ŘEŠILA SE VODA I BEZPEČNOST
Po úvodní diskusi, kdy na otázky z řad
veřejnosti odpovídali místostarosta
Kuda a také autor studie možné podoby parku Ing. arch. Lukáš Janáč, následovala diskuse u kulatých stolů.
Zatímco se debatovalo u stolů a přes
nepřízeň počasí i přímo v parku, u jednoho ze stolů si hrály děti, kterých na
setkání dorazilo společně s rodiči
snad deset. Zkrátka organizačně povedené a navíc plodné setkání.
A jaké podněty či připomínky místní
k návrhu řešení parku měli? Asi nejvýznamnější se týkala velikosti náměstíčka, které architekt Janáč ve studii
umístil do středu parku společně
s vodním prvkem. „Pokud vodní prvek,
tak něco skutečně malého a bezpečného, aby si děti vyhrály, ale nemuselo
se to draze udržovat,“ zaznělo například z pléna. Další z místních se zasa-
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Místostarosta Kuda vysvětloval záměr
Prahy 14 pro oblast Hutí.

JAK DÁL
Přestože bude celková revitalizace
parku a vybudování zamýšlených
hřišť pro různé věkové kategorie dětí
vzhledem k vysokým nákladům rozvržena do několika příštích let, mohou mít obyvatelé Hutí jistotu, že jejich podněty nezapadnou. Na základě
zápisu od každého z kulatých stolů
budou veškeré připomínky a podněty
zaznamenány a bude se s nimi pracovat v další fázi úpravy studie na řešení parku. Veřejnost se navíc bude
moci celého procesu přípravy aktivně
účastnit i nadále v rámci pracovní
skupiny pro Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť.
(jam)

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

placená inzerce

Inzerce

LINEA spol. s r.o. (založeno 1993)

KOUPELNY a KUCHYNĚ
✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY
Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

získejte sprchový box
a
12
20
1.
.1
11
do
ce
ak
é
Využijte časově omezen bo ZCELA ZDARMA a ušetřete až 9.990,- Kč! *
nebo vanu s 50% slevou ne

NYNÍ TAKÉ KUCHYŇSKÉ LINKY – NA MÍRU PRO VÁS!
- výběr z více než 120 kombinací dekorů,
barev a úchytek
- záruka až 50 měsíců na spotřebiče FAGOR

zde nás najdete
(cca 100 kroků od stanice metra Strašnická)

LINEA spol. s r.o.

V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.
pátek 10 - 14 hod.

* Nabídka 50% slevy na sprchový box Paradise III, Rainbow Black nebo vanu Kaldewei Eurowa platí při celoplošném obložení koupelny,
nabídka ZDARMA platí při obložení koupelny a WC. Nevyužité slevy nelze proplácet v hotovosti ani vztahovat na jiné zboží.
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ŘÍJEN
2 012
6
Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
Tel.: + 420 226 220 531 / www.kdkyje.cz / info@kdkyje.cz
Rezervace a prodej vstupenek online na www.kdkyje.cz nebo na info@kdkyje.cz, či tel. + 420 226 220 534,3.
Pokladna otevřená každou středu od 15:00 – 17:00 a vždy hodinu před akcí.
Rezervované vstupenky si vyzvedněte nejpozději 40 minut před začátkem akce.

NE / 15:00

7
DVOJKONCERT

Miroslav
Paleček
a Ivo Jahelka
31/10 19:0 0

divadlo Nahoď Praha
50 Kč.

ST / 17:30

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU
Porušená statika těla

8
10

NE / 15:00

14

ST / 19:00

17

30 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
— Doktor Honza
divadélko Na koleně
50 Kč.

U SKLENIČKY
— velmistr bojových umění
František Kollman
90/70 Kč.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
— hraje: Color Club Praha.
Cena 50 Kč.

NE / 9:30 –
14:30

DĚTSKÝ BAZÁREK

NE / 13:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
— Čert a Káča

21
21

ST / 17:30

24

SO / 14:00

27

NE / 15:00

28

ST / 19:00

Vyzvedněte si Věrnostní
kartu, sbírejte razítka
a získejte šestý vstup
zdarma! Více informací
v pokladně KD nebo
nawww.kdkyje.cz.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
— Kouzelná hůlka

Migrace ptáků a jakým způsobem ji
fotograﬁcky zachytit – přednáška
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PLATÍ AKCE 5 + 1
VSTUP ZDARMA!

50 Kč.

PO / 17:00

SO / 14:00

DĚTSK Ý
BAZÁREK
21/10 9:30–14:30

TANEČNÍ ODPOLEDNE
hraje Color Club Praha
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Maminky, které chtějí prodávat, pište
na info@kdkyje.cz!

divadlo Genus
50 Kč.

CESTOVATELSKÁ BESEDA
New York a Niagarské vodopády
45 Kč.

KREATIVNÍ
STREET-ARTOVÁ DÍLNA

INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

SO / 14:00

divadlo Akorát
90/70 Kč.

50 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
— Matěj a zoubková víla Zvonilka
Sváťovo dividlo
50 Kč.

DVOJKONCERT
– Miroslav Paleček a Ivo Jahelka
240 Kč.

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE S KD KYJE
Ti z Vás, kteří správně odpověděli na naše soutěžní otázky, byli zařazeni do losování o USB ﬂash disk
2,0. Pro velkou účast jsme vylosovali výherců hned šest. Svou cenu si
můžete vyzvednout každou středu
od 15:00 do 17:00 v pokladně KD.
V jiném čase po dohodě. Nejpozději
však do 25. 10. 2012
1) Z jakého století pochází kostel sv.
Bartoloměje v Kyjích? – 13. st
2) Kolik zastávek má naučná stezka
Prahy 14? – 14.

3) Jaký byl původní název Starého
Hloubětína: Hloupětín i Glupotin
Vý h e r c ů m g r a t u l u j e m e: Fr a n t i šek Újezdský, Miroslav Herink, Tomáš Suchařípa, D. Dušková, Martina Vaňková, Kateřina Tachecí
Na další soutěže se můžete těšit také
prostřednictvím Facebooku a pravidelného newsletteru, který zasíláme
e-mailem. Máte-li i vy zájem, vědět
o všech novinkách jako první, zašlete
svou emailovou adresu na info@kdkyje.cz a my Vás mezi příjemce rádi
zařadíme.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

3

LÍBÁNKY VE ČTYŘECH

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

ST / 19:00

Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14
POCHOD KOLEM
PRAHY 14

OSLAVA VZNIKU ČR

Ve středu 17. října se v Galerii 14
uskuteční od 18.30 hodin koncert
souboru Bona Fide Tango. Na programu budou skladby Astora Piazzolly a dalších. Vstup volný.

TIP PRO VÁS
Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 3. listopadu se uskuteční ve
sportovní hale Plaveckého areálu
Hloubětín turnaj ve stolním tenise
o Pohár starosty MČ Praha l4
pro neregistrované hráče od
l5 let, pro hráče organizace
PRST od 40. místa žebříčku
mužů, ženy bez omezení.
Prezence v 8.30-8.50 hodin,
začátek turnaje v 9 hodin.
Startovné 50,- Kč. Vstup pouze
v sálové obuvi.

Poznámka:
Změna programu vyhrazena.

placená inzerce

KONCERT
KOMORNÍ HUDBY

Městská část Praha 14 pořádá ve
spolupráci s Obvodním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
v Praze 9 a s městskou částí Praha 9
slavnostní
shromáždění
občanů
u příležitosti 94. výročí ukončení
1. světové války a vzniku Československé republiky. Vzpomínkový akt
se koná v pondělí 29. října ve 14 hodin u památníku padlých, který je
umístěn vedle Plaveckého areálu
Hloubětín v ulici Hloubětínská č. 80.

Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com

Srdečně zveme do Galerie 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most, na výstavu
fotograﬁí Pavla Vágnera „VE JMÉNU
OTCE...“. Výstava bude otevřena od
2. 10. do 31. 10. vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin
a v neděli 14.00–17.00 hodin.
Vstup volný.

Tradiční turistický pochod „l4 km kolem Prahy 14“ se koná v sobotu
13. října. Start na malý okruh je od
8.30 do 14.00 hodin a na velký
okruh je od 8.30 do 12.00 hodin před
restaurací Club Slavoj v Hloubětínské ulici č. 88. Při pochodu budete
mít příležitost zastavit se na několika
zajímavých místech naší městské
části: v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích můžete absolvovat prohlídku
této starobylé kulturní památky
a farské zahrady v 9.00, 10.00 a 11.00
hodin. Dále bude na trase připravena
návštěva společnosti Coca-Cola Hellenic, kde bude v kinosále probíhat
prezentace této světoznámé ﬁrmy od
10.00 a 11.00 hodin.
Děti i dospělí se mohou svézt na huculských koních v jezdeckém klubu
Počin v Ráji v Dolních Počernicích.
Tuto možnost budou mít od 9.30 do
15.30 hodin. Poslední zastavení bude
v Galerii l4, nám. Plk. Vlčka 686, kde
si účastníci pochodu budou moci
v době od 10.30 do l5.00 hodin prohlédnout výstavu fotograﬁí Pavla
Vágnera.
Sponzoři: Coca-Cola Hellenic a restaurace Club Slavoj Hloubětín.

Foto: www.thinkstockphotos.com

Foto: archiv MČ Praha 14

VÝSTAVA V GALERII 14
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA

DDM ČERNÝ MOST

Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz

Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Dopolední programy pro děti 2,5–6
let a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka
V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
8–12 hod. bude pro vaše děti pokračovat celodopolední program.
Středa 8–12 hod. Rodinné dílničky
pro maminky, táty, ale i babičky
a další členy rodiny společně s dětmi
0–6 let. Tvoření při kávě a čaji, pro
větší děti je připravena herna.
Páteční herna od 14.30 do 17.30 hod.
pro rodiče s dětmi. Nově otevřeno,
všechny vás srdečně zveme.
NABÍDKA ODPOLEDNÍCH
KROUŽKŮ A KURZŮ
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:
Volná místa na odpolední kurzy
Výtvarný kroužek Pastelka (3+)
Taneční a dramatický kroužek (3+)
Sportovní hry (3+), Flétnička (4+)
Logopedický program pro rodiče
s dětmi s chybnou výslovností. Říkadla a hry, které dětem pomohou
s odstraněním řečových vad. Spolupráce i s rodičem dítěte.
NABÍDKA ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ
A KURZŮ PRO ŠKOLNÍ DĚTI:
Dramatický kroužek (6+)
Šachový kroužek (6+)
Flétna pro děti – začátečníky i pokročilé (6+), Kytara k táboráku (6+)
Keyboard – hra na klávesy (8+)
SOBOTNÍ WORKSHOPY ČTRNÁCTKY
PRO CELOU RODINU
Nutné přihlášení do pátku do 12 hod.
6. 10. Fusing – tvoření vlastního
šperku ze skla. Cena 220 Kč.
13. 10. Podzimní dekorace – vyrobte
si krásnou dekoraci. Cena 160 Kč.
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ: 18. 10. – 22. 10.
18. 10.: 15–18.30 hod. příjem
19. 10.: 10–12 hod. a 13–18 hod. prodej
20. 10.: 9–14 hod. prodej
22. 10.: výdej oblečení od 16–19 hod.
27. 10. – TRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ, pojďte si udělat bubáka, kupte si dýni
a pojďte tvořit obludy. Cena 90 Kč,
přízdoby budou v ceně workshopu.
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Odborné programy – přednášky:
10. 10. od 10.15 hod. Hrátky s ptákem Zlobivákem – pro děti s rodiči.
11. 10. od 16 hod. Přednáška na
téma vízové problematiky, trvalého
pobytu, získání občanství. Prosíme
o přihlášení.
18. 10. Efektivní rodičovství – od 10
hod.: Co dělat, abychom si s dětmi
lépe rozuměli? Prosíme o přihlášení.

KDO PŘEŽIJE
Vrané nad Vltavou
12.–14. 10. 2012
Věk: 8–15 let
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TOULAVÉ BOTY
Pracoviště Černý Most – Kokořín
a aquapark Kolín
25.–26. 10. (podzimní prázdniny)
Věk: 8–12 let

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz
V říjnu začínají odpolední aktivity
pro školáky i mladší děti s rodiči
v KCR Heřmánek.
Široká nabídka odpoledních klubů:
- hudební pro děti od 2 let
- tvořivé pro rodiče s dětmi
- sportovní pro rodiče s dětmi
- dramatická výchova děti od 5 let
- biblický klub pro předškolní děti
- angličtina pro teenagery
Angličtina se Stevem z jazykové
škola Aaada pro rodiče s dětmi. Výuka probíhá ve středu od 14 hod.
Kurzy efektivního rodičovství probíhají v odpoledních hodinách a začínají
24. 10. 2012 v KCR Heřmánek.

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
NOVINKY V PROGRAMECH:
ODPOLEDNÍ HERNA bude otevřena od
16. 10. každé úterý 15–17.30 hod.

24. 10. Seminář pro rodiče: Pozitivní
hodnocení sebe, druhých, života – od
10.30 hod.
Poradenství zodpovědného rodičovství a partnerských kompetencí – nutno objednat M. Nováková 775 204 208.
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Návštěva HASIČSKÉ STANICE ve
Strašnicích – pátek 5. 10. Sraz v 15
hod. na zastávce Hejtmanská (směr
Nádr. Hostivař) nebo v 15.40 hod.
před hasičskou stanicí (Průběžná 74).
Ubrousková technika – tvůrčí dílna –
sobota 13. 10. 14–18 hod. Přijďte si
ozdobit obrázky, květináče, rámečky,
kamínky, tužkovník či podtácky. Vstup
50 Kč/rodinu+materiál. Přihlášení
nutné.
Setkání rodičů aneb Kavárna II. –
16. 10. od 20 hod.
Odpoledne deskových her – 19. 10.
15–18 hod. Přijďte se inspirovat a vyzkoušet nové hry.
PODZIMNÍ BURZA s tombolou proběhne v úterý 30. 10. 15–17.30 hod.
Příspěvek 10 Kč prodávající, 40 Kč
v případě využití herny.

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. Cena 1 900 Kč za pololetí
nebo 150 Kč za jednu návštěvu.
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.
Cena 2 890 Kč za pololetí nebo 200 Kč
za jednu návštěvu.
Volná herna: po, čt 14–17 hod., pá
13–15.30 hod., 50 Kč/rodina.

Pomáhají nám
Keramická dílna: po 16–17 hod.
Cena 1 600 Kč za pololetí.
Logopedie a poradenství: dle dohody.
25. 10. 17–19 hod. – WORKSHOP –
papírová přání technikou embossing
a reliéfů, 80 Kč.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – ve středu 9–12 hod.
Keramika pro soc. znevýhodněné
děti – ve čtvrtek od 14–15 hod.
Herny s programem – v pátek 9–12
hod.
Doučování dle dohody.
Nízkoprahový klub PACIFIC:
8. 10. pondělí – vaření pro starší
11. 10. čtvrtek – návštěva kina
– HOTEL TRANSYLVÁNIA
16. 10. úterý – pouštění draků
– za hezkého větrného počasí
18. 10. čtvrtek – turnájek v šipkách
o sladkou odměnu
25. 10. čtvrtek – ﬁlmový klub
26. 10. pátek – vaření pro mladší
Každý pátek tancování a také keramika s Ondrou (mimo pátku, kdy je
vaření), každý týden hudba s Ondrou.

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 118 104
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti ve
věkové kategorii 0–6 let, pro jejich
rodiče a zároveň provozuje celodenní
školku (pro děti 2,5–6 let).
ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK
2012/2013: ZÁPIS do bloku několika
Montessori kurzů, které pořádáme:
1/ Montessori krůčky (děti 8–15 měsíců + rodič), 2/ Montessori dílnička
(děti 1,5–3 roky + rodič), 3/ Montessori pracovna (děti 3–6 let), 4/ Angličtina s prvky Montessori (děti 3–6 let).
ZÁPIS do ostatních kroužků pouze na
volná místa.
ŠKOLKA PASTELKA – pro děti od 2,5
let, otevřeno denně 7.30–16 hod. Poslední volné místo od října 2012!
PŘÍPRAVNÝ KURZ pro předškoláky
– Hurá, jdeme do školky! Školka
PASTELKA pro děti od 2–3 let.
KURZY PRO RODIČE:
ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE –
(pro rodiče dětí 0–3 roky). Seminář se
koná ve středu 17. 10. 2012 od 17.30
hodin. Cena: 299 Kč/os.

REHAFIT
Poliklinika Parník (3. patro)
Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most
tel.: 602 692 868
www.rehaﬁt.cz
POSILOVNA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ – pokračování soutěže Kodiak
Challelenge
– Soutěž o největší nárůst svalové
síly, objemu a fyzické kondice.
– Přijďte si vyzkoušet jiné cvičení
a poměřit síly s lidmi s handicapem.
– Akce 2+1 zdarma, přiveďte kamarádku do posilovny, a máte vstup
ZDARMA (akce platí v říjnu 2012).
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ ZHONG YUAN
QIGONG (ČCHI-KUNG) – ÚT 17.30 hod.
– více informací na WWW.ZYQ108.CZ
KURZ USUI REIKI I.STUPEŇ
6.–7. 10. Více informací na
WWW.REIKI-USUI.CZ

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA

budou rádi bydlet a rádi ji budou navštěvovat, ve které nebudou likvidovány rekreační a odpočinkové plochy.
SVÉ PODNĚTY SMĚŘUJTE NA UVEDENÉ KONTAKTY NEBO PÍSEMNĚ
DO SCHRÁNKY O.S. NAPROTI VCHODU DO PRODEJNY PENNY MARKET.

ZAJÍČEK NA KONI
Bučovice 19, Votice
tel.: 777 106 268
e-mail: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
www.zajiceknakoni.cz
V neděli 7. 10. 2012 DRAČÍ VEJCE
Bučovice u Votic – od 9.30 hodin!
Přihl. a info. u Lenky Bohuslavové
na l.bohuslavova@zajiceknakoni.cz.
Cena: Rodiny s dětmi s handicapy –
zdarma, ostatní 200 Kč/dítě/den
(sleva každé další dítě v rodině 50 %).
S ohledem na program prosíme
o dochvilnost.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz

Bobkova 777, Černý Most
tel.: 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po-Pá 8–12 hod. Máme volné místo!
PO-Angličtina, ÚT-Výtvarka, ST-Vyrábění, ČT-Divadélko, PÁ-Cvičení.
Cena za dopoledne 140–200 Kč.
Jeden vstup bez objednání 240 Kč.
VOLNÁ MÍSTA V ODP. KROUŽCÍCH
TANEČKY, DRAMAŤÁČEK, JÓGA, ZPÍVÁNKY, VÝTVARNÉ HRÁTKY, vše pro
děti 3–10 let.
NOVĚ! ZPÍVÁNKY a tancování pro
nejmenší s rodiči (DĚTI 1–2 ROKY).
RELAXAČNÍ CVIČENÍ a čtvrteční
SPONTÁNNÍ TANEC zůstává ve stejných časech út a čt ve 20 hod.

STARÝ HLOUBĚTÍN
tel.: 605 363 223
e-mail: staryhloubetin@seznam.cz
www.staryhloubetin.cz
PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SDRUŽENÍ
Základním cílem sdružení je hezká,
udržovaná, opravená, čistá a bezpečná část města, ve které budou obnoveny a rozvíjeny zelené plochy k odpočinku a rekreaci, dětská i sportovní hřiště, opravené a čisté ulice
a chodníky, část města, ve které lidé

NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14–19 hod.
NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14–20 hod.
TERÉN (12–26 let), Černý Most – pondělí a středa 15–20 hod., Monika
a Martin, tel.: 773 674 060. Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek
15–20 hod., Honza, Monika, Martin,
tel.: 777 747 067.
PIXLA po, út, st a čt 16.30–20 hod.,
RC JAHŮDKA, ŠKOLIČKA – hlídání
dětí (1–6 let), po, út a čt 8–12 hod.
KAVÁRNA „ZA KATREM“ s velkou
hernou, st 9–19 hod., pá 9–14 hod.
KURZY-VOLNÁ MÍSTA Africký tanec
děti (3–5 let), Angličtina s hlídáním
dětí, Power jóga, Cvičení pro rodiče
s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou.
POMOZTE JAHODĚ, JAHODA POMŮŽE VÁM – Máte doma věci, které se
vám doma jen tak válí, ale je vám líto
vyhodit je? Udělejte si doma místo
a přineste je do JAHODY!
17.–20. 10. VELKÝ BAZAR NA ČERŇÁKU. Více na straně 6.
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NAPSALI JSTE NÁM!
Vážení redaktoři,
velmi mě potěšil článek o zahrádkách
Prahy 14 v letním dvojčísle Čtrnáctky.
Jen by mě zajímalo, jestli se v projektu
nově budovaného parku V Čeňku počítá
se zrušením zahrádkářské kolonie
V Čeňku – u Pískovny, jak se dříve proslýchalo? Děkuji předem za odpověď.
RNDr. Zdenka Hroudová

Zahrádkářská kolonie při jižním břehu
Svépravického potoka (východní polovina
je na území D. Počernic, západní část na
Praze 14) je podle platného územního
plánu hl. m. Prahy situována v ploše
„územního systému ekologické stability“
a v ploše „celoměstského systému zeleně“. Západní část osady (kat. území Dolní
Počernice) leží téměř celá v zátopovém
území. To samo o sobě neznamená, že
jsou územním plánem tato místa určena
k likvidaci, avšak současně s tím je třeba
konstatovat, že je vyloučen téměř jakýkoliv jejich další stavební rozvoj.
Radek Polák,
oddělení komunikace MČ Praha 14

NÁBOR HRÁČŮ
SOFTBALU
Softbalový oddíl Spectrum Praha
pořádá nábor hráčů ve věku 7–13
let. Každé pondělí a středu 16–17.30
hod. na hřišti u ZŠ Bratří Venclíků.
Případné dotazy pište na e-mail
info@spectrumpraha.net nebo kontaktujte trenérku Kristýnu Weigerterovou na telefonu 775 130 784.
Více na: www.spectrumpraha.net

Foto: archiv MČ Praha 14

VÝSLEDKY TURNAJE
O POHÁR STAROSTY

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
V Elektro Mika – Elektroinstalace, rekonstrukce elektrorozvodů, nové rozvody, zapojení spotřebičů, rozvody PC
a TV kabelů, podhledy a osvětlení,
elektrorevize. Tel.: 608 850 380,
www.elektromika.cz.
V Pronájem vozu Škoda. Levně. Nejsme
plátci DPH. Tel.: 777 683 600.
V Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.
V Přenechám z rod. důvodů zahrádku
v zahr. osadě Chvalka – Hor. Počernice
za odstupné. Tel.: 739 458 593.
V Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.
V SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ
u Vás doma či v kanceláři. Zavolejte,
ZDARMA poradíme, přijedeme, profesionálně opravíme, zaškolíme, tel.:
222 769 774, www.vyjezdovyservis.cz.
V Cca 30 000,- zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz
F. Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvody,
Macouna. V. Beneše, Braunerové, Bukovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy, auta
od Ronka a Kreibicha. Koup. zl. mince sv. dukáty, zl. ruské ruble, rak. zl. mince
aj. Masivní pánské kapesní hodinky,
porcel. ﬁgurky z Míšně atd. Jednotlivě
i celé pozůstalosti! INTERANTIK, Praha 9,
Pod Pekárnami 3, naproti metru B Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Výkup út. a čt. dopoledne či po dohodě.
V Pronajmu sklad – dvojgaráž 27 m2,
600 m od Metra Č.M. Cena 2 700 Kč/m2,
tel.: 777 263 261.
V Koupím byt do velikosti 100 m2 na
Praze 9, popřípadě v blízkém okolí.
Osobní či družstevní vlastnictví.
Pouze solidní jednání. V případě dohody platím ihned. Tel.: 777 985 460.

V Nabízím, malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
V HROMOSVODY HAVLÍČEK – kompletní servis, revize, opravy, montáže, tel.: 777 774 377.
V Pronajmu 1200 m2 + stodola + buňka,
800 m od Metra Č.M. Cena 8 800 Kč/m2,
tel.: 777 263 261.
V Nabízím vám kadeřnické služby
všeho druhu v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.
V Chcete voňavou práci, která vás doopravdy uživí? Jinak než to znáte?
Vydělejte s Oriﬂame a proměňte
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.
V Kadeřnický salon Any nabízí veškeré kadeřnické služby, kosmetiku,
pedikúru a manikúru. Náš salon se
nachází v Praze 9 - Kyje na Hutích,
Za Černým motem 1425, ve squash
centru, 5 min. od M Rajská zahrada.
www.kadernictviany.estranky.cz.
Tel.: 776 480 177. Přijmeme i bez objednání.
V Čistíme koberce, postele, matrace,
sedačky, křesla a židle mokrou metodou proﬁ stroji Kärcher. Domácnosti
i ﬁrmy. Cena od 15Kč/m2. Doprava Praha 9 ZDARMA. Info a objednávky na tel.:
777 717 818, www.cistimekoberce.cz
V Výroba skříněk na míru. Nyní akce
30% sleva na: ohraněné dílce dle vašeho přání, výběr z 300 dekorů, lamino,
masiv smrk a buk, OSB, cena je bez
montáže a vrtání (možno dodat).
Domestav, www.kovaninabytkove.cz,
tel.: 776 334 190, lze osobní odběr Praha.
V Kominictví Němec, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU VESELICI
Fotbalisté bojovali v sobotu 15. září
na hřišti TJ Sokol Kyje v malé kopané o Pohár starosty. Celkem se
zúčastnilo 10 družstev, hrálo se na
2 skupiny, 1. a 2. týmy ze skupin
postupovaly do semiﬁnále. Finálové souboje pětičlenných družstev
nakonec dopadly takto:
1. místo: Buldoci
2. místo: West Side Team
3. místo: Homogen
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I. občanské sdružení Hloubětín vás zve na Mikulášskou veselici dne 30. 11. 2012
od 18.00 hod. do čínské restaurace (Havana). Přijďte se pobavit, přijďte si
zazpívat. Hrát budou přátelé. Dobrovolný příspěvek na režii a na tombolu
(do tomboly) vítán.
Za výbor a sdružení Ing. Václav Hollan

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

Křížovka o ceny
Ephraim Kishon (1924); izraelský spisovatel a fejetonista: „Klimatizační zařízení je… (tajenka)“
Dobytek

Vodní
stavitel

Okudžavovo
jméno

Předložka

Lok

Jinam

Volné
paroží
Vojenský
kryt

Švýcarské
státní železnice

Sportovní
klub

Obsazení

1. část
tajenky

Parťák
(obec.)
Stát v USA

Název
hlásky
Mužské
jméno

Zemědělec
Am. biochemik,
nositel
Nobel. cen.

Angl. dřeň
Kloub
končetiny

Brzdová
čelusť
(slov.)
Recitácie
(slov.)
Pseudonym spis.
H. H. Munra
Vlhnout

Angl.
pomoc
Skvost
Franc.
krajinář
(Camille)
Nástroj

Městský
sad
Vesna
Písničkáři
Zvuk
trubky

Rázovité
oblečení

Jenž
Slovensky
krev
Vědec
Akademie
věd

Vřava
Český
krajinář
(Julius)

Nepohlav- Lotyšská
ně vzniklý měna
jedinec Současně

Iniciály
herečky
Syslové

Adamův
syn

Hlavní
postava
ser. JAG
Předělat

Klepetáč

2. část
tajenky

Úžerník
Ves

Kostra Španělsky
býk
ptačího
pera
Nálevna
Banskobystrická
SPZ

Malý
pralesní
šlahoun

Biřic

Chemická
droga

Heslo
Jméno
sev.
králů

Ústrojí

Islámský
vůdce

Savana

Posvátný
zákaz
Korpus

Kulatá

Litinový
plát

Tělovědec Depresivní

Dopátrat
Výkvět

3. část
tajenky
Shakespearův
král
Výherní
poukázky

Město ve
Španělsku
Mělčina

Silný
provaz

Ostří
Zčerstva

Pleso

Lupen
Pyrenejec

Uzmout
Vychovatelka

Kód New
Yorku

Ctnosti
Bachor
Obec
u Kadaně
Mzda

Střevíce
Bíbr

MyslivecChorvat- ká střela
ský ostrov 4. část
tajenky

Švédský
král
Rodový
svaz

Rovná
Noemovo
plavidlo

Nástroje
ženců
Druh vína

Les

Slitina
Lokna

Mladý
muž
Kapitola

Terénní
nerovnosti

Finské
město

Zhroucení
Kamarádi

Zvuk
Slov. jestli

Slůvko
pochopení

Žid. žen.
jméno
Výrobce
sport.
potřeb
Něm.
Karel
Zasévat

Kaz
Ta

Jméno
sklad.
Nedbala
Dopisní
douška

Italsky
měch
Vlastní
rukou

Šelmy

Pátá část
tajenky

Spis.
zkratka

Napodobenina

Mozol

Zájmeno
Pošuk

Léno
Žert

Muž.
jméno
Angl.
šlechtic

SPZ
Rychnova
n. Kněžnou

Teprve
Vyměřovat
clo

Vulkán
Předložka

A sice

Anon; Bloch; Blov; KOHO;
otre; pulp; Rabb; SBB

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři volné vstupenky pro dvě osoby do KD Kyje dle vlastního
výběru. Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA
do 15. 10. 2012 na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo
na e-mailovou adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené
označené obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

I. Tutterová, Černý Most; J. Běhounek, Černý Most; V. Wiedrman, Hloubětín
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placená inzerce

