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Vážení čtenáři,
ještě ani neopadalo listí a svatý Martin
jakoby s předstihem přivezl první sněhovou nadílku, která jistě většinu z nás
deﬁnitivně ujistila v tom, že je zima za
dveřmi. Co naplat, pro vás, čtenáře
Čtrnáctky, mám proto jedno pozvání na
Svatomartinský festival, který se bude
konat na Rajské zahradě.
Mnohé možná také potěší, že jsme se
na stránkách časopisu začali více věnovat i sportu. Ostatně jakou vybrat
lepší příležitost než hned dvojité vítězství softbalistů našeho
domovského klubu Spectrum Praha. Špatnou zprávou je, že
přes všechny snahy a kroky, které jsme podnikali, v médiích
slibované peníze z loterií a hazardu nedorazí na MČ v rozsahu,
který by umožňoval výrazné zvýšení podpory sportu. Přesněji
řečeno, Rada hlavního města Prahy schválila model přerozdělení příjmů z loterií v podobě, která naší městské části navýší
prostředky jen minimálně, a navzdory původním plánům si
město tyto prostředky ponechá ve svém rozpočtu jako rezervu.
V době, kdy sport citelně utrpěl ztrátou ﬁnancí z původních
zdrojů ČSTV a sportovních svazů, je pro mě toto rozhodnutí jen
těžko pochopitelné.
Těší mne, že se podařilo zabránit rozšíření kontejnerového překladiště v Malešicích, jehož provoz by nepochybně zahltil silnice v naší městské části nákladní dopravou. Stále však máme za
co bojovat. Opět totiž hrozí, že se do Hloubětína vrátí těžká nákladní doprava, a nyní je na nás, abychom na magistrátu vyjednali takové podmínky, které situaci v Praze 14 nezhorší.
Pozitivním krokem ze strany hlavního města vůči Praze 14 je
pak schválení vypsání výběrového řízení na rekonstrukci první
části parku V Čeňku. O tom přineseme bližší informace, jakmile budou známy termíny realizace.
Na optimismu nepřidá ani současné počasí. Ačkoliv to znamená, že venku budeme trávit méně času, mohu říci, že bude zima
obdobím aktivity. Alespoň pro nás. Na říjnovém setkání s mladými lidmi, školáky a studenty mě překvapilo, jak odvážné mohou být nápady na zlepšení veřejných prostranství v Praze 14
a jak rozmanité nápady mají mladí lidé, co se týká aktivního trávení volného času. Musím říci, že mě toto setkání nabilo energií,
a už nyní mohu slíbit, že zima bude obdobím, kdy bychom rádi
tyto zajímavé a odvážné nápady dotáhli až k samotné jarní realizaci. Přeji vám příjemné počtení v novém čísle Čtrnáctky.

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. 11. 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. Jan Hanuš
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VOLNÝ ČAS
PODLE ŠKOLÁKŮ

Z připravených fotograﬁí tvořili školáci „městské panorama“, vizi možné budoucnosti Prahy 14.

PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
SE V PRAZE 14 POSUNULO O VELKÝ
KUS DOPŘEDU, MNOZÍ Z MÍSTNÍCH
OBYVATEL DNES JIŽ VĚDÍ, ŽE KE
KLÍČOVÝM PROJEKTŮM, KTERÉ
MĚNÍ PODOBU MĚSTSKÉ ČÁSTI,
SE MOHOU BEZ OBAV VYJÁDŘIT.
V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÁ
MČ PRAHA 14 DOSTALY VE DRUHÉ
POLOVINĚ ŘÍJNA TUTO MOŽNOST
I MLADÍ LIDÉ A ŠKOLÁCI Z PRAHY 14.
V RÁMCI ŘÍJNOVÉHO WORKSHOPU
SE MOHLI ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
I STARŠÍ STUDENTI V PRAZE 14
VYJÁDŘIT K PROBLEMATICE
NEDOSTATKU VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT V MĚSTSKÉ ČÁSTI.
Zájem školáků o zlepšení nabídky
možností aktivního trávení volného
času byl velký. Podobně jako na letošním Dětském fóru MČ Praha 14, které
se konalo na začátku května, se opět
ukázalo, že děti a mladí lidé rozhodně
mají k budoucnosti Prahy 14 co říci.
Již na začátku workshopu zaplnili
školáci kinosál v budově základní
školy Vybíralova na Černém Mostě,
která toto zajímavé setkání hostila.
Na plátně se promítala zajímavá
videa ukazující nejrůznější možné aktivity od tvořivých, umělecky zaměřených činností až po dnes velmi populární adrenalinové sporty.
Pak se již dostali ke slovu členové
týmu, který ve spolupráci s městskou
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částí celou akci připravil. Nešlo přitom jen o úředníky, ale spíše o garanty pro jednotlivá odvětví, na která byl
následně workshop rozdělen. Šlo celkem o pět oblastí, které byly předem
stanoveny jako jakýsi základ pro kreativní úvahy teenagerů.
PLECHÁRNA
Po úvodním představení projektu samotného a pravidel následného workshopu se tak účastníci přesunuli z kinosálu do chodby, kde se podle vlastního zájmu rozdělili do tematických
skupin. Největší „partička“ vznikla

k tématu takzvané Plechárny, objektu
těsně sousedícího se skateparkem na
Černém Mostě. V současnosti je zde
v pronájmu autoservis, radnice ale do
budoucna plánuje, že tento prostor využije právě jako zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže z Prahy 14.
„Hned na začátku jsme se vydali na
důkladnou obhlídku samotného místa a už po cestě bylo z debaty jasné,
že je tento prostor pro většinu zdejších dětí známý, navštěvují jej mladí
lidé z celé Prahy 14, je považován za
relativně bezpečné místo a mnozí
sem zajdou častěji než například jednou za měsíc,“ shrnul v úvodu prezentace této pracovní skupiny ředitel
KD Kyje Mgr. David Kašpar, který si
vzal Plechárnu na starost.
Přímo na místě dostala totiž celá skupina „rozchod“ a úkol přemýšlet o tom,
co by se dalo na ploše skateparku,
v jeho bezprostředním okolí a na budově samotné Plechárny do budoucna
změnit. Nápadů se nakonec, po návratu do školy a hodině debat u kulatého
stolu, objevila celá řada. V rámci prezentace zazněly nápady na rozšíření
kapacity stávajících ramp a otevření
Plechárny mladým lidem jako zázemí
pro případ nepřízně počasí a případně
i celou zimní sezonu.
Hovořilo se také o zkušebně pro hudební skupiny, kavárně s volným při-

S ředitelem KD Kyje Davidem Kašparem přemítali účastníci workshopu v terénu o využití Plechárny.

Téma – Plánování s veřejností
pojením k internetu, a dokonce zazněl i nápad otevřít střechu objektu
jako terasu s vyhlídkou oživenou živými stromy a keři, nebo například i se
skluzavkou ze střechy dolů.
„V okolí skateparku navrhujeme několik možností budoucího využití, mohl
by zde vyrůst jednoduchý park pro parkur a další streetové sporty, lezecká
stěna a opravu by si zasloužila i dnes
nevyužívaná tartanová plocha,“ shrnul
nápady mladých David Kašpar v závěru
prezentace. Dodal, že tento přístup
k plánování, kdy se mohou zapojit přímo lidé, kterých se problematika týká,
je ideální.
K ČEMU TY ZDI JSOU?
Další pracovní skupina se zaměřila na
nejrůznější zídky a betonová torza,
která jsou dnes nevyužitá ve veřejném
prostoru, a to především v sídlištní zástavbě. I tato skupina ukázala, že když
dostanou mladí lidé možnost podílet
se na zlepšení okolního prostředí,
není jim cizí tvůrčí přístup plný zajímavých nápadů. „Základní možnost
vidíme v tom, že by se zdi mohly pomalovat. Mohly by na nich být vtipy,
komiksy nebo například betonová
encyklopedie, muzeum nebo naučná
stezka,“ přiblížila nápady této pracovní skupiny její mluvčí.
Mezi dalšími možnostmi využití zídek
zazněly nápady jako umístění dotykové infotabule, předpovědi počasí,
hodin nebo promítání ﬁlmů v duchu
letního kina. Další ze školáků zase
uvažovali o sportovním vyžití, na zídkách by rádi viděli cyklodráhu, parkur,
tenisovou nebo lezeckou stěnu, umístění košů na streetball, posilovací prvky, paintball, ale například i madlo na
balet se zrcadlem. Další hovořili
o prolézačkách, přístřešcích nebo dokonce o stánku s občerstvením.

Jedna z pracovních skupin tvořila modely laviček podle vlastních představ. A ty byly velmi nápadité.

LAVIČKY, PLÁCKY
A MĚSTSKÉ PANORAMA
Další skupiny, které též nejprve načerpaly inspiraci přímo v okolí ZŠ Vybíralova, se zaměřily například na možnosti využití plácků, možné úpravy laviček či vizi, jak by mohla Praha 14
vypadat v budoucnu, za pět nebo třeba deset let. Zatímco výše zmíněné
pracovní skupiny se věnovaly především takzvanému brainstormingu, jehož výsledkem byla idea či konkrétní
nápad, „lavičkáři“, „pláckaři“ a ti,
kteří si vybrali pracovní skupinu
městské panorama, tvořili přímo
u svých kulatých stolů. Výsledky překvapily nejen jejich vrstevníky, ale
také všechny přítomné dospělé.
Při pohledu na nápadité modely laviček se zastřešením a dalšími „vychytávkami“ bylo zřejmé, že i mladí lidé
mají v rukávu mnoho nápadů. Podobně precizní byl ostatně i model plácku přímo před budovou školy ve Vybíralově, který se mladí plánovači rozhodli přetvořit k obrazu svému. Ani
zde nechyběly prvky pro různé již
výše zmíněné aktivity nebo nové
„pouliční“ sporty.

Úvodní setkání žáků škol z Prahy 14 se konalo v kinosálu ZŠ Vybíralova, zájem mladých byl velký...

„Osobně mám mezi úředníky pověst,
že si vymýšlím spoustu zvláštních nápadů, když ale vidím vaše návrhy, vaši
kreativitu a odvahu k oživení veřejného
prostoru, jsem proti vám opravdu hodně při zemi,“ pochválil účastníky
workshopu starosta Prahy 14 Radek
Vondra s tím, že nikdo nemusí mít
strach, že by městská část na tyto podněty nereagovala. Lavičky, zdi i další
nápady bude radnice podle starostových slov dále rozvíjet ve spolupráci
s mladými architekty a například
i v rámci nové koncepce rozvoje kultury, kterou městská část připravuje ve
spolupráci s novým ředitelem KD Kyje
Davidem Kašparem. První konkrétní
kroky by přitom podle starosty měly být
vidět už na jaře příštího roku. Z hlasování o tom, které z předem vybraných
témat je pro školáky nejzajímavější, vyhrála s třiadvaceti hlasy skupina, která
řešila téma Plechárny, potlesk za nápady si ale vysloužili všichni mladí
účastníci workshopu. Ti byli odměněni
kouskem italské dobroty s Pizzerie Violette, která byla partnerem celé akce.
V závěru pak školáci dostali dotazníky,
na nichž odpovídali na dotazy k aktuální nabídce volnočasových aktivit, ke
kvalitě akcí pro mladé a jejich propagace, ale například i na to, zda mají zájem
o vznik žákovského zastupitelstva
v Praze 14 či zájem podílet se dobrovolnicky na organizování akcí. Hlavním
cílem ankety bylo zjistit, jak mladí lidé
vnímají stávající nabídku volnočasových
aktivit a jak by si ji sami představovali.
(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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Aktuality

AKTUALITY
PREZIDENTSKÉ VOLBY
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se budou konat volby prezidenta ČR, případné
2. kolo proběhne 25. a 26. ledna.
I. Účast v okrskových volebních komisích – výzva k účasti
Úřad městské části Praha 14 bude pro zajištění voleb sestavovat okrskové volební komise (OVK).
Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem v komisích pracovat, aby se nahlásili
na telefonním čísle 225 295 253 nebo 252.
K účasti je však nutno upozornit, že přednost mají delegovaní zástupci příslušných volebních subjektů, až poté budou komise doplňovány do potřebného počtu dalšími zájemci.
První ustavující (povinné) zasedání komisí se uskuteční 20. prosince 2012.
Předem děkujeme všem za projevený zájem o práci ve volebních komisích.
II. Informace k voličským průkazům
Pro voliče, který nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, je dána
možnost volit na základě voličského průkazu (VP). Ten umožňuje volit v jakémkoli volebním okrsku v ČR, případně i v zahraničí. O VP lze požádat již
nyní v informační kanceláři Úřadu městské části Praha 14 v přízemí v budově
Bří Venclíků 1072.
Žádost lze učinit osobně s platným občanským průkazem, nebo písemně,
avšak s úředně ověřeným, nebo elektronickým podpisem.
Vydávání nebo zasílání VP je pak možné nejdříve 27. prosince.
(dm)

Foto: Archiv Communica

TRAFOSTANICE JAKO DÍLO MLADÝCH UMĚLCŮ
Většinou jsou trafostanice jen nevzhledné šedé kostky, které se často
stávají terčem sprejerů. Po Praze jich
jsou stovky. Distribuční společnost
PREdistribuce, a. s., se proto před časem rozhodla alespoň části z nich dopřát nového vzhledu. Pro začátek bylo
vybráno 16 trafostanic, dvě z nich poslouží jako reklama unikátního projektu PREdělej to po svém, v jehož rámci zbylých 14 „trafaček“ oživí díla
vybraných mladých umělců. Jedním z příkladů, že i taková stavba může oživit
své okolí, je i trafostanice v Praze 14.
(jam)

Ilustrační foto

NOVÉ SÁČKY PRO PEJSKAŘE
Novinku si mohou od posledního říjnového týdne vyzkoušet majitelé psů v ulicích v Praze 14. Při venčení
svých čtyřnohých miláčků mohou narazit na stojany
s novými, plastovými sáčky na psí exkrementy.
„Městská část Praha 14 začala od pondělí 22. 10. 2012
s pilotním testem doplňování mikrotenových sáčků určených pro sběr psích exkrementů. Tyto nové sáčky
nahradily stávající papírové, které jsou jednak dražší
a podle některých pejskařů i méně praktické,“ vysvětlila Markéta Adámková z ÚMČ Praha 14. Podle jejích slov si radnice od této novinky slibuje právě ﬁnanční úsporu, na základě které by mohl být následně navýšen celkový počet stojanů se sáčky umístěných na území MČ Praha 14.
„V současné době je v Praze 14 v různých lokalitách rozmístěno celkem dvaašedesát těchto schránek, přičemž z podnětů od občanů víme, že mezi pejskaři je zájem o navýšení tohoto počtu,“ dodala Adámková a současně vyzvala
obyvatele Prahy 14, aby úřadu sdělili své zkušenosti s novými sáčky. Na jejich
základě pak bude celý pilotní projekt vyhodnocen. Své podněty můžete posílat
na e-mail adamkova@p14.mepnet.cz.
(red)
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PARK V ČEŇKU
SE OD JARA ZMĚNÍ
Chystaná revitalizace parku V Čeňku,
který je součástí rozlehlého přírodního komplexu Klánovice-Čihadla, se
od jara začne měnit. Pražský magistrát, který komplexní revitalizaci tohoto celoměstsky významného parku
plánuje již delší dobu, v tuto chvíli
připravuje výběrové řízení na zhotovitele naplánovaných prací.
„Městská rada již schválila investiční
záměr, což nám fakticky dává zelenou.
Nyní precizujeme detaily zadání výběrového řízení, řešíme konkrétní položky v rozpočtu a podobně. Přes zimu
bychom chtěli vybrat zhotovitele tak,
aby se od jara mohlo začít pracovat,“
popsal aktuální situaci Ondřej Krutský
z magistrátního Odboru městského
investora, který má projekt na starost.
O dalším vývoji vás budeme podrobně informovat před zahájením revitalizace parku.
(jam)

S KARTA – NOVÝ
SYSTÉM ČERPÁNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORY
Občané, kteří jsou příjemci nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti,
mohou již brzy využít služeb takzvané
S karty.
Karta není určena pro výplaty důchodů a nemocenské, ale v ostatních případech, jako je například rodičovský
příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, dávky v hmotné nouzi, dávky
pro osoby se zdravotním postižením
a podobně, nabízí příjemcům služby
jako klasická platební karta.
Pomocí S karty lze vybírat z bankomatů po celé ČR, platit u obchodníků (neplatí pro platby na internetu), využívat
služby Cash Back, dobíjet mobilní telefony prostřednictvím bankomatu,
zadávat platební příkazy a podobně.
Současně karta slouží i k identiﬁkaci
příjemce dávek v systému úřadu práce
a v případě zdravotně postižených nahrazuje průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Další informace podá Kontaktní
centrum pro S kartu na bezplatné
telefonní lince 800 752 782.
(red)

Kauza

NEMILÉ PŘEKVAPENÍ ČEKALO
NA PRACOVNÍKY ÚŘADU MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 14, KDYŽ PŘI BĚŽNÉ
KONTROLE OBJEVILI VYRABOVANÉ
HROBY NA KYJSKÉM HŘBITOVĚ,
KDE JSOU VEDLE MÍSTNÍCH
OBYVATEL POCHOVÁNI NAPŘÍKLAD
I ÚČASTNÍCI PROTINACISTICKÉHO
ODBOJE A NĚKOLIK
RUDOARMĚJCŮ.
Dosud neznámý pachatel tu vyplenil
na tři desítky hrobů, ze kterých ukradl
urny. „Pachatel při krádeži uren rozbil
kolumbária hrobů, logicky mu šlo nejspíše o kov, ze kterého jsou urny vyrobeny. Při jejich krádeži neváhal vysypat popel z ostatků v blízkosti hrobů,“
popsala šokující nález policejní mluvčí
Andrea Zoulová.
Podle jejích slov nyní policie spolu
s kriminalisty hledá vlastníky hrobů
a pracuje na vyčíslení škody, kterou
vandal svým bezohledným skutkem
způsobil. „Hledáme svědky a vyhodno-

Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com

ZLODĚJ KOVŮ V KYJÍCH
VYRABOVAL HROBY

cujeme i kamerové záznamy, ale je to
mravenčí práce. Hlavně je možné i to,
že urny zmizely v některé z výkupen
kovů za hranicemi hlavního města. Jisté není ani to, zda šlo o čin jednoho
nebo více pachatelů,“ přiblížila mluvčí
s tím, že pachateli hrozí až tříletý trest.
„V případě dopadení by byl obviněn
nejen z trestného činu poškození cizí
věci, ale i z trestného činu hanobení
lidských ostatků,“ upřesnila Zoulová.
Podle jejích slov není takový vanda-

lismus v Praze příliš častý, protože je
mnoho hřbitovů monitorováno kamerovým systémem a na jejich ostraze
se podílejí i strážníci městské policie.
„Záleží i na poloze, podobné věci se
stávají logicky spíše na odlehlých
menších hřbitovech. Policie se o nich
přitom často ani nedozví. Pravidelně
máme větší počet hlášení o poškozených hrobech v době Dušiček, kdy se
na hřbitovy dostanou i lidé, kteří je
pravidelně nenavštěvují a mnohdy
pak i s půlročním nebo delším zpožděním zjistí, že k něčemu podobnému
došlo,“ dodala policejní mluvčí.
Většina místních obyvatel, které jsme
k tématu kriminality na hřbitovech oslovili, byla aktuálním vandalským činem
šokována. Co se týká možného řešení,
vidí místní obyvatelé například možnost
uzavřít hřbitov, zavést jeho nepřetržité
hlídání nebo zde zavést pravidelné hlídky městské policie. Více názorů si můžete přečíst i v následující anketě.
(red)

JAK ZABRÁNIT KRÁDEŽÍM NA HŘBITOVECH?
Jak vnímáte bezohlednost některých lidí, kteří jsou ochotni pro pár korun za drahé kovy krást i na hřbitovech?
Napadá vás, jak by se proti takovému jednání mohla společnost bránit?
Nina Maiselová – 33 let – Praha 2
„Na hřbitov jezdím pravidelně pečovat o hrob naší rodiny, situaci, že bych při některé z pravidelných návštěv našla vykradený hrob a rozsypané ostatky po zemi kolem, si vůbec nedovedu představit. Je to hrozné, kam společnost spěje, když
jsou lidé schopni takového zvěrstva. Co si má o tom normální člověk myslet? Sama pracuji v charitě a chápu, že někteří
lidé jsou na tom tak bídně, že musejí sbírat kovový odpad a nosit jej do sběrny. Když ale člověk ztratí veškerou svou důstojnost a odhodlá se k takovému zvěrstvu, zasloužil by jistě tvrdý trest včetně toho, aby vlastnoručně opravil, co zničil.
Pokud zůstane taková věc bez trestu, nejen že se bude opakovat, ale bude to i selhání nás jako společnosti. Když nedovedeme uchránit památku mrtvých, nejsme vyspělá společnost.“
Květoslava Branská – 86 let – Hloubětín
„Ani mi o tom nemluvte. Sousedka mi o té hrůze říkala a já ve strachu běžela na hřbitov, abych se přesvědčila, že se
něco podobného nestalo i na našem hrobu. Co to musí být za člověka, když je schopen takového bezohledného jednání,
takové neúcty? To už je spíš zvíře. Nepamatuji se, že by se podobné věci někdy děly, dokonce ani za války se takhle lidé
nechovali, a to byla jiná nouze. Hodně lidí umíralo hlady, ale nikoho by ani nenapadlo rabovat hroby. Sama mám strach.
Podle mě by měly být hřbitovy hlídané, a to asi i přes den, protože často je tam i ve všední den člověk sám, a co když pak
narazí na někoho, kdo je schopen takového nelidského jednání...“
Ing. Filip Neumann – 43 let – Prosek
„Naše rodina se o své blízké stará pravidelně a musím říci, že se nám ještě nikdy nestalo, že by někdo naši rodinnou hrobku poškodil nebo něco ukradl. Pochopil bych ještě, kdyby bezdomovec ukradl svíčku, ale zničit hrob a vysypat urnu na zem,
to už je opravdu za všemi myslitelnými hranicemi. Tady u hloubětínského hřbitova táboří bezdomovci už léta a nikdy mi nepřišlo, že by s nimi byl problém. Že se ale najdou lidé schopni takové věci, by mě ani nenapadlo. A řešení? Jistě by bylo dobré, kdyby mohla být na hřbitově nepřetržitě nějaká stráž, ale chápu, že to není možné. To bychom si mohli dělat domobranu
nebo hřbitov obehnat ostnatým drátem, abychom uchránili klid svých blízkých, ale to mi přijde absurdní. Zbývá tak asi jedině zavést skutečně přísné tresty, a to nejen pro zloděje, ale i pro sběrnu, která by si dovolila kovové části hrobů vykoupit.
A tím přísné myslím opravdu takové, aby si to i ten největší zoufalec nebo chtivý výkupce rozmyslel.“
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ING. JAN HANUŠ

BEZOHLEDNÍ ŘIDIČI
BRZDÍ ZÁCHRANÁŘE

NEDÁVNÁ ZKOUŠKA
PRŮJEZDNOSTI V PRAZE 14
UKÁZALA, ŽE ZEJMÉNA V SÍDLIŠTNÍ
OBLASTI MOHOU MÍT ZÁCHRANÁŘI
V PŘÍPADĚ NUTNÉHO ZÁSAHU
NEMALÉ PROBLÉMY. NA VINĚ JSOU
PŘEDEVŠÍM NEZODPOVĚDNÍ ŘIDIČI,
KTEŘÍ SI NEUVĚDOMUJÍ, JAKÉ
PROBLÉMY MŮŽE ZÁCHRANÁŘŮM
ZPŮSOBIT ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ.
O PRŮBĚHU ZKOUŠKY I O TOM,
CO VŠECHNO SE MŮŽE STÁT,
KDYŽ SE ZÁCHRANÁŘI ZBRZDÍ,
JSME HOVOŘILI S ING. JANEM
HANUŠEM, VELITELEM HS-10,
HASIČSKÉ STANICE V SATALICÍCH,
KTERÁ ZAJIŠŤUJE BEZPEČNOST
V PRAZE 14.
JAK VLASTNĚ PROBÍHÁ SAMOTNÝ
VÝJEZD, KDYŽ NAPŘÍKLAD
OHLÁSÍM POŽÁR NEBO JINOU
UDÁLOST, KTEROU ŘEŠÍ HASIČI
Z VAŠÍ STANICE?
Když na krizovém čísle 150 zazvoní
telefon, operátor zjistí od volajícího,
kdo a kde potřebuje pomoc. Poté vyšle místně příslušnou jednotku s potřebným vybavením, v Praze 14 to je
práce pro naši stanici.
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JAKÉ JSOU ČASOVÉ LIMITY
PRO ZÁSAH?
Jednotka je povinna ze zákona vyjet
k zásahu do dvou minut, ale ve většině případů se to stane rychleji. Při
jízdě k zásahu pod majáky řidič může
porušovat předpisy silničního provozu, zejména rychlost, možnost jízdy
na červenou a podobně, aby se dostal na místo pomoci co nejrychleji.
Při dojezdu do místa zásahu, ale de
facto i na celém hustě obydleném
území, jako je například sídliště, pak
musí řidič řešit najetí do ulice před
dům tak, aby byla pomoc co nejúčinnější.
S VELKÝM NÁKLADNÍM VOZEM
HASIČŮ TO JISTĚ NENÍ SNADNÉ...
JAKÉ PROBLÉMY MUSÍ ŘEŠIT VAŠI
ŘIDIČI ZE ZKUŠENOSTÍ NEJČASTĚJI?
Jedním z největších problémů, který
zhoršuje příjezd pomoci k vám, je
bezohledné parkování vozidel. Výjezd
samozřejmě mohou komplikovat
také výkopové práce na silnici, uzavírky ulic a podobně. Všechny tyto informace ale sledujeme a řidič je má
před výjezdem k dispozici. S tímto
vědomím se volí nejvýhodnější trasa.

TO TROCHU MĚNÍ POHLED
OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA
NA ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ, KTERÉ
JE U NÁS VNÍMÁNO SPÍŠE JAKO
BANÁLNÍ PŘESTUPEK A MNOHO
LIDÍ SI ŘÍKÁ, ŽE POKUTY ČI ODTAH
JSOU SPÍŠE ŠIKANA ZE STRANY
POLICIE. JAK JE TOMU VLASTNĚ
PODLE ZÁKONA?
Pravidla silničního provozu upravuje
zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podle § 25 odst. 3
má být v jednosměrné ulici minimální šířka 3 metry a v obousměrné
3 metry pro každý směr jízdy, tedy
6 metrů. § 27 odst. 1 písm. d – zakazuje parkování v křižovatce a 5m od
její hranice a písm. c – zakazuje parkování 5m před přechodem pro
chodce. Kromě těchto pravidel řidiči
často porušují dopravní značení.
Jedná se o značky svislé i vodorovné
– zákaz zastavení, zákaz stání a parkování na místě vyhrazeném jako nástupní plocha pro požární techniku,
která je přímo určena pro jednotky
integrovaného záchranného systému, tedy složek, které mají na starosti záchranu života a majetku.
ŘEŠILI HASIČI, RESPEKTIVE
ZÁCHRANÁŘI OBECNĚ, TYTO
PROBLÉMY JIŽ HISTORICKY,
NEBO JDE O NOVODOBÝ PROBLÉM?
V posledních 20 letech se prudce začal
zvyšovat počet provozovaných motorových vozidel. V době, kdy vznikala naše
největší sídliště, byl poměr vozidel na
bytovou jednotku 1:2. V současné době
nejsou výjimkou rodiny, které používají
dvě a více vozidel. Z toho vyplývají nedostatečné parkovací plochy přímo
v okolí bydliště. Nová bytová výstavba
se dnes již podmiňuje zajištěním parkovacích míst, ale u staré zástavby se
tato nedostatečnost řeší parkovacími
domy. Přesto je stále dost řidičů, kteří
se neřídí současnými zákony a dopravním značením.

Rozhovor
CO MŮŽE ZPŮSOBIT TAKOVÉ
ŠPATNĚ ZAPARKOVANÉ VOZIDLO
V PŘÍPADĚ ZÁSAHU?
V našem případě se zabýváme dopady na efektivitu pomoci poskytované
záchranným systémem. Když vozidla
nechají menší šíři na průjezd nebo
parkují v křižovatkách, naše rychlost
se zpomalí a my přijedeme i o několik minut později. Stát se také může,
že nás bezohlední řidiči zablokují
úplně a my musíme odklízet vozidla
ručně, odstrkat je na stranu nebo si
hledat novou cestu. Pak je ztráta větší, v horším případě jde i o desítky
minut.

Foto: archiv HZS Satalice (2x)

KDYŽ TO POROVNÁME S ČASOVÝMI
LIMITY DANÝMI HASIČŮM
ZÁKONEM, TAK JE TO VÝZNAMNÁ
ZTRÁTA...
Pro naše záchranné složky hraje
každá vteřina roli v záchraně života.
Převedeno na parkování – je to každý
centimetr. Dalším problémem je použití záchranného vozidla v místě zásahu. Když není možnost zaparkovat
naše vozidlo u vchodu či domu, my
zbytečně vynakládáme energii na
přenášení techniky a složitější řešení, místo abychom ihned zahájili záchranné práce. V některých případech vzdálenější parkování znemožní
použití optimální techniky nebo postupu. Například se nedostaneme na
místo s výškovou technikou na evakuaci osob či hašení požáru. Proto by
na vyznačených místech pro záchranáře mělo být místo stále volné. Nikdo neví, kdy bude naši pomoc potřebovat.

Zkouška průjezdnosti na sídlišti Černý Most ukázala, že kvůli špatně zaparkovaným vozům může
technika hasičů v mnoha ulicích projíždět jen velmi pomalu.

MÁTE NĚJAKOU MOŽNOST,
JAK SITUACI S PARKOVÁNÍM
NAPŘÍKLAD NA ČERNÉM MOSTĚ
PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT?
V předchozích měsících byla uskutečněna zkouška průjezdnosti vašeho sídliště. Nezávisle proběhla kontrola za
pomoci městské policie a Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy. HZS
použil ke kontrole automobilový žebřík,
který je nápomocen při záchraně osob
z výškových budov. Jedná se o společnou aktivitu HZS hl. m. Prahy, MP
a úřadu MČ Praha 14. Kromě opakovaných kontrol průjezdnosti bude souběžně probíhat osvěta a komunikace
s obyvateli. V pravomoci MP jsou podle
zákona i represivní nástroje, ty ale zatím nechceme plošně uplatňovat. Jde
nám o to, aby řidiči přehodnotili své parkovací návyky, a to chce jistě nějaký čas.

JAK TATO ZKOUŠKA DOPADLA?
Při této akci byly zjištěny nedostatky
na většině ulic sídliště. Největší
problém v zajištění záchranných prací by byl v ulicích Kpt. Stránského,
Bryksova, Vlčkova, Bojčenkova, Paculova a Volkova. Jen díky velké
zručnosti našich řidičů se dalo projet
výše jmenovanými, ale i ostatními
ulicemi. Někdy to bylo i následkem
několikerého couvání a najíždění si.
Zkouška průjezdnosti proběhla ve
všední den a v dopoledních i večerních hodinách a našly se ulice, kde
jsou volná parkovací místa, například
Pospíchalova či parkoviště v Dygrýnově. Na sídlišti jsou k dispozici
i placená parkovací místa.
Chápu, že nikdo nechce platit, ale
cena za parkování není tak vysoká v
porovnání s cenou za záchranu zdraví a majetku.
VIDÍTE NĚJAKOU MOŽNOST,
JAK PRŮJEZDNOST ULIC TRVALE
ZAJISTIT?
Jednou z variant regulace parkování
v bytové zástavbě je zavedení zóny
placeného stání. Vedení úřadu, pokud vím, zatím tuto variantu neplánuje a bude vyčkávat na reakci řidičů
na právě probíhající informační kampaň. Naší prioritou je bezpečnost občanů. Proto chceme předejít situaci,
kdy budeme řešit, proč nepřišla
změna dříve a muselo dojít na velké
hmotné škody nebo ke škodám na
zdraví občanů. Pevně věřím, že naše
aktivity řidiče motivují k ohleduplnějšímu chování a že nebude nutné přistoupit k tvrdším opatřením.

Nástupní plocha pro požární techniku je jasně vyznačená a měla by být záchranářům v každém
případě dostupná. Co by se v tomto případě stalo, kdyby došlo k požáru, si každý může domyslet...

(red)
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Seriál

ČERNÝ MOST – SNAŽÍM SE HLEDAT

PREVENTIVNÍ CESTY

Strážník Michal Dlouhý má na starosti okrsek číslo 27, jeho telefonní číslo je 722 750 041.

V DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU,
VE KTERÉM PŘEDSTAVUJEME
JEDNOTLIVÉ OKRSKY V PRAZE 14,
SE VRÁTÍME DO OBLASTI SÍDLIŠTĚ
ČERNÝ MOST, KTEROU JSME PŘED
ČASEM PROCHÁZELI SPOLEČNĚ
SE STRÁŽNÍKEM MICHALEM
DLOUHÝM V RÁMCI PROJEKTU
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY.
NYNÍ SE ALE NA ROZDÍL OD
ZÁŘIJOVÉHO VYDÁNÍ ZAMĚŘÍME
NA KONKRÉTNÍ PROBLÉMY, KTERÉ
MUSÍ OKRSKÁŘI NA ČERNÉM
MOSTĚ DENNĚ ZVLÁDAT A ŘEŠIT.
Při procházení sídlištní zástavby ve
starších i nověji postavených částech
Černého Mostu si mnozí všimnou
různé míry nepořádku na veřejných
prostranstvích. V parčících poblíž posezení s lavičkami se povalují obaly
od nejrůznějších nápojů i jídel, prázdné krabičky od cigaret i nedopalky.
„Nepořádek mají na svědomí většinou partičky mladých lidí, které posedávají na několika tradičních místech. Jako okrskáři se samozřejmě
snažíme nejen o represi, ale hlavně
o to, vysvětlit jim, že tady žijí, a proto
by mohli dbát i na čistotu veřejných
prostranství,“ vysvětluje strážník Michal Dlouhý s tím, že bohužel se taková domluva většinou míjí účinkem.
Podobně jako jinde mají i na Černém
Mostě strážníci zkušenost takovou,
že pokud je muž či žena zákona na
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místě, všichni se chovají slušně, jakmile však zajdou za roh, vše se vrací
do starých kolejí. „Samozřejmě nemůžeme být nepřetržitě všude, já
osobně se ale snažím za službu
obejít pokud možno ta místa, kde
mám zkušenost, že se tyto věci
dějí,“ poznamenal Dlouhý.
Problémy přitom zdaleka nezahrnují
jen nepořádek na veřejném prostranství, i když to je záležitost, která
slušné obyvatele sídliště trápí, protože je vidět na první pohled.
„Často řešíme i problémy s hlukem
v době nočního klidu, drobné krádeže, které mají na svědomí děti z okolních domů, ale například i popíjení
alkoholu na místech, kde to městská
vyhláška zakazuje,“ pokračuje okrskář Michal Dlouhý ve výčtu svých
denních povinností.
To zrovna přicházíme k prostranství
u metra Černý Most, kde skupinka
bezdomovců chvatně schovává krabice s vínem do tašek. Pár slov pro nás
má i pracovník, který právě čistí zdejší malou fontánu od naházených odpadků. „Napište tam, že někteří lidé
se chovají jako prasata, říká, když
síťkou loví z kašny odpadky včetně
rozbitých skleněných lahví.
O chvíli později už vstupujeme společně s okrskářem do recepce cestovní kanceláře, kde se ptáme slečny
na recepci, zda je dnes všechno v pořádku. „Včera a několikrát předtím

sem vlítla parta malých dětí, sebraly
reklamní bonbony a lízátka a zase
s povykem utekly,“ vysvětluje důvod
návštěvy strážník.
„Snažím se jim domluvit, že se takhle slušný člověk nechová, a že kdyby
pozdravily a slušně požádaly, třeba
by bonbony dostaly… Je to ale hlavně
na rodičích, já nejsem ten, kdo by
měl děti vychovávat,“ dodává s tím,
že mnohé z těchto sídlištních dětí to
doma nemají lehké, protože jim rodiče nevěnují potřebnou péči, a tak jim
nezbývá než zevlovat po ulicích.
V zajímavé rozpravě se po chvíli další
pochůzky směrem k obchodnímu
domu Haso dostáváme i k závažnějším tématům, jako je třeba prostituce nebo drogy. I s tím se strážníci na
Černém Mostě čas od času setkají
a zpravidla jde o „známé ﬁrmy“, které díky každodenní práci v ulicích nejsou městské policii neznámé.
„Před časem jsem si všiml, že se tu
v pravidelných intervalech objevuje
jedno auto, které vždy zastavilo, během chvíle se u něj vystřídalo několik
lidí a pak zase odjelo. To se nějaký
čas opakovalo, tak jsme upozornili
policii a nakonec z toho vyšlo, že to
byl drogový dealer, což mě osobně
ani nepřekvapilo,“ popsal svou zkušenost strážník Dlouhý s tím, že
i v tomto ohledu se městská policie
snaží hledat preventivní cesty.
(jam)

Mezi nejčastější každodenní problémy sídliště
patří nepořádek. Na ten si stěžoval i pracovník
při čištění kašny u stanice metra Černý Most.

Doprava a ekologie

KONTEJNEROVÉ PŘEKLADIŠTĚ
MALEŠICE NEPROŠLO!
V TICHOSTI A BEZ POVŠIMNUTÍ
VEŘEJNOSTI SE PODAŘILO NA KONCI
ZÁŘÍ ZÁSTUPCŮM MČ PRAHA 14
SPOLEČNĚ S KOLEGY Z RADNICE
DESÁTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI ZABRÁNIT
PROSAZENÍ ZÁMĚRU NA VÝSTAVBU
KONTEJNEROVÉHO PŘEKLADIŠTĚ
V MALEŠICÍCH. LÉTA CHYSTANÝ
PROJEKT, KTERÝ BY PRO PRAHU 14
ZNAMENAL VÝRAZNÉ ZVÝŠENÍ
DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE, A TÍM
I ZHORŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
SE ZATÍM PODAŘILO ZASTAVIT.
A JAK TO VŠECHNO BYLO?
Kontejnerové překladiště Malešice je
v povědomí MČ již od roku 2005, kdy
investor ČSKD INTRANS předložil žádost o posouzení záměru výstavby
kontejnerového terminálu v Malešicích
s napojením příjezdové komunikace na
ulici Průmyslová. Samotný záměr přemístit kontejnerové překladiště z nákladového nádraží Praha-Žižkov do
prostoru železničního uzlu Malešice,
na pozemky v Praze 10 a Praze 9, v katastrech Malešic, Hrdlořez, Hloubětína
a Kyjí, se však datuje už do roku 1985.
Od konce osmdesátých let přes počátek let devadesátých byl projekt jakousi setrvačností převzat do Územního
plánu SÚ hl. m. Prahy schváleného
v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000.
O sedm let později v rámci zadání

změn 07 územního plánu (rok 2007)
byl projednáván návrh na rozšíření plochy překladiště o plochu, která zasahuje až do východní části za ulici Průmyslovou, a to po roce 2010.
Právě od té doby se proti tomuto záměru ostře ohradili zástupci MČ Praha 14,
a následně tak došlo k úpravě původní
plochy, k malému zmenšení rozsahu
o východní část a o ponechání části
v zeleni. Poté se ale jedná o rozšíření
stávající plochy vymezené v územním
HLAVNÍ ARCHITEKT PRAHY 14
ING. ARCH. MILAN VESELÝ.
„Je to opravdu
moc důležitý krok,
díky za něj, stále
však hrozí, že se
investor může pokusit svůj záměr
zrealizovat. Takže
držme palce naší
radnici, aby se jí podařilo vytvořit
závaznou urbanistickou koncepci
Prahy 14, která by nás od podobných nápadů ochránila.“
plánu, aby byla zajištěna odpovídající
délka přímé manipulační koleje (kolejí)
600 metrů pro standardizované ucelené vlakové soupravy.
Hlavním argumentem, na jehož základě nedávno úspěšně spojili síly v zastupitelstvu hlavního města zástupci

Prahy 14 a Prahy 10, je však neúměrné
zvýšení dopravní zátěže v okolí překladiště, které se v poslední době označuje jako City logistický terminál.
„Je zřejmé, že už plánovaných 500
kontejnerů denně by znamenalo pro
Prahu 14 nepřijatelnou dopravní zátěž,
a to můžeme nyní předpokládat, že
objem přepravy z překladiště se do budoucna nesníží, spíše poroste,“ vysvětluje starosta Prahy 14 Radek Vondra.
S otevřením terminálu napojeného na
Průmyslovou ulici by se do Hloubětína
opět vrátily kamiony, které nyní alespoň
částečně odvedla Vysočanská radiála.
Dopravní zátěž by zde opět dosáhla kritických hodnot.
„Provoz terminálu přímo na hranici
městské části by znamenal další
zhoršení životního prostředí, hluk
a exhalace,“ poznamenal starosta.
„Za poslední dva roky zástupci Prahy 14
intenzivně jednali s magistrátem,
radními i zastupiteli o zastavení připravené změny územního plánu, která by výstavbu terminálu umožnila. Ta
se přesto dostala do schvalování na
zářijovém zastupitelstvu. Tady se právě
podařil zástupcům Praze 14 a Prahy
10 husarský kousek, když v Zastupitelstvu HMP dne 20. 9. prosadili zamítnutí
změny, která by dala rozšíření terminálu zelenou.
(jam)

MĚSTSKÝ OKRUH PŘES HLOUBĚTÍN?
Vedení Prahy 14 se znepokojením
sleduje návrh provizorní trasy městského okruhu. Radnice sice vítá iniciativu náměstka primátora Josefa
Noska, který chce řešit stále se zhoršující dopravní situaci v Praze, na
druhé straně se chce aktivně účastnit
jednání o chystaných změnách.
„Požadujeme, aby takto zásadní změny celoměstské dopravní koncepce,
přestože jsou pro média prezentovány
jako provizorní, byly dopředu konzultovány jak s odborníky, tak se zástupci
městských částí, jichž se změny dotýkají,“ reagoval na nedávné zprávy
místostarosta Mgr. Aleš Kuda s tím,
že je nepříjemné, když se zástupci

Prahy 14 jakožto dotčené městské
části dozvídají o chystaných návrzích
a zásadních změnách z tisku.
„Věřím, že pan náměstek Nosek zapojí do projednávání jak odborníky,
tak dotčené městské části. Je pro
mne nepřijatelné, aby došlo k navýšení dopravy v Hloubětíně, kde je
nyní vedena přetížená komunikace
středem obytné zástavby. Jsme samozřejmě otevřeni novým řešením,
ale ne za cenu takto negativního dopadu na zdraví a klid obyvatel. Čekáme tedy na předložení návrhu k diskusi,“ dodal zástupce starosty MČ
Praha 14 Kuda.
(red)
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 46. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 8. 10. 2012 MIMO JINÉ:
souhlasila s umístěním dočasné stavby „Výkup barevných a železných kovů
(sběrný dvůr)“ na pozemku parc.
č. 1070/1 v k. ú. Hloubětín při ulici Kolbenova na dobu určitou, pěti let,
schválila uzavření dodatku č. 18 ke
smlouvě ze dne 8. 12. 1997 mezi
městskou částí Praha 14 a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže
Praha 9, která se týká poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14
pro rok 2012,
souhlasila s přijetím věcného daru
20 ks klávesnic a myší v ceně 4 574 Kč
a věcného daru 3 ks klávesnic a myší
v ceně 520 Kč pro ZŠ Bří Venclíků 1140,
Praha 9 – Černý Most,
doporučila Zastupitelstvu městské
části Praha 14 schválit podání žádosti

o dotaci ve výši 400 000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok
2013 vyhlášeného Úřadem vlády ČR
a schválit závazek ﬁnanční spoluúčasti z rozpočtu městské části ve
výši 285 491 Kč.
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 47. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 22. 10. 2012 MIMO JINÉ:
schválila zahájení veřejné zakázky
formou zjednodušeného podlimitního
řízení na „Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele
MČ Praha 14 pro rok 2013“ včetně
zadávací dokumentace a současně
jmenovala členy hodnoticí komise
k této veřejné zakázce,
vzala na vědomí rozhodnutí MŽP
id. č. EDS/SMVS/115D222001641 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
ﬁnancování výdajů, které mají být kryty

prostředky z rozpočtu Evropské unie,
a to prostředky z Fondu soudržnosti.
Výše dotace ze státního rozpočtu bude
činit maximálně 23 531 014,10 Kč,
schválila uzavření smlouvy č. 10062543
ze dne 17. 9. 2012 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Základní škola
Gen. Janouška – Energetická úspora
MČ Praha 14“, kde výše dotace činí
1 384 177,30 Kč,
souhlasila s přijetím ﬁnančního daru
od Sdružení rodičů při MŠ Obláček ve
výši 27 000 Kč, účelově určeného na
nákup hraček pro děti z mateřské
školy Obláček v Šebelově ulici na Černém Mostě,
souhlasila s přijetím ﬁnančních darů
ve výši 20 000 Kč a 15 000 Kč, účelově
určených na vybavení zahrady MŠ
Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín.

NOVÉ POSEZENÍ NA BŘEHU RYBNÍKA

Foto: archiv KD Kyje

Novou lavičku k posezení na jižním břehu Kyjského rybníka vytvořili koncem
září v rámci celopražského festivalu Zažít město jinak architekti ze studia
Manua přímo na ulici před Kulturním domem Kyje. Původně přitom bylo
v plánu oživit celý jižní břeh rybníka, kde měla vyrůst i mola a další rekreační
prvky. K tomu ale podle ředitele KD Kyje Davida Kašpara místní pořadatelé
festivalu nedostali povolení od pražského magistrátu. Součástí happeningu
byly také debaty s místními obyvateli o možnostech budoucího využití této
lokality, kde padla celá řada zajímavých podnětů.
(red)

Úřad městské části Praha 14 – přijme
referentku/referenta pro oddělení komunikace s občany odboru Kanceláře starosty (neúřednické místo)
Druh práce:
Prezentace činnosti úřadu a městské části Praha 14, zajišťování informačních, publicistických a tiskových
vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům, zabezpečování podkladů pro poskytování informací občanům o záměrech městské části, podílení se na přípravě a vyhodnocování anket a průzkumů vyhlašovaných městskou částí, spolupráce na zabezpečení propagace (příprava pozvánek, plakátů apod.) kulturních
a jiných volnočasových akcí a projektů městské části Praha 14.
Platová tř. 9 dle NV č. 564/2006 Sb. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Požadavky: Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné • Zkušenost v požadované
pozici výhodou • Příjemné a profesionální vystupování • Schopnost komunikace s lidmi
• Uživatelská znalost práce na PC • Organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost a smysl
pro pořádek • Pečlivost, spolehlivost a zachování mlčenlivosti • Řidičský průkaz – skupina B
Přihlášky s profesním životopisem posílejte do 21. 11. 2012 na adresu:
Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9,
nebo na e-mail: davidova@p14.mepnet.cz
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Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
Uplynuly dva roky od voleb a také od
sestavení nové radniční koalice (TOP 09
a ČSSD). To je dobrá příležitost osvěžit
si některé předvolební sliby a hesla
a konfrontovat je se skutečností. Zvláště kreativní a vtipná byla hesla TOP 09,
ze kterých připomínáme:
Hospodaření MČ Praha 14 je trvale
ztrátové a již v roce 2011 může v rozpočtu chybět více než 100 mil. Kč!
Praha 14 projídá svoji minulost i budoucnost – zkrachuje v příštím volebním období? Jen přebujelý úřednický
aparát nás stojí 125 mil. Kč ročně!
Kostel jde do dražby! Kyjský rybník
odvezl exekutor! V městské pokladně
objevena myš!
A jak to skutečně bylo? Novému vedení
radnice zanechala myš na účtu cca
157 mil. Kč na termínovaných vkladech, koalice po vedení ODS celkem
zdědila 195 milionů Kč! Pranýřované
mzdové náklady byly (v mil. Kč): 2009 –
84,2; 2010 – 90,1 (to byl rok s vyššími
náklady kvůli volbám), 2011 již s novým
vedením 85,4 mil. Kč.
V tuto chvíli již muselo být k doﬁnancování rozpočtů 2011 a 2012 použito
140 mil. Kč. Z toho je zřejmé, že koalice
hospodaří tak, že se bez masivního
rozprodávání obecního majetku v tomto
volebním období neobejde. Naplní se
tak chmurné představy, se kterými někteří dnešní představitelé MČ strašili
občany Prahy 14 tak vydatně, že jich
k volbám přišlo jen 35 %. Není divu, že
peníze rychle ubývají. Jistě nebudeme
daleko od pravdy s konstatováním, že
v počtu zadávaných nákladných studií
a expertních posudků obsadíme přední
místa mezi srovnatelnými městskými
částmi. Rovněž není levné ani vytváření
lukrativních uvolněných nebo alespoň
poradenských postů na základě dohod
o politické spolupráci s vedením. O absenci jakékoli použitelné koncepce bytové politiky a promyšlené privatizaci části
bytového fondu jsme psali již několikrát.
Pokud se chcete sami přesvědčit, jak
vámi volení zástupci jednají a hlasují,
navštěvujte jednání Zastupitelstva Prahy 14. A hlavně, choďte k volbám!
Josef Kutmon, ODS

BYTOVÁ
ANTIKONCEPCE?

Ilustrační foto

MYŠ V POKLADNĚ?

Poslední tři jednání zastupitelstva se
kromě jiného zabývala privatizací bytového fondu, více či méně emotivně.
Podíváme-li se na situaci okolo případné privatizace zcela racionálně,
pak lze říci jen to, že dosud podle dostupných informací existuje pouze
podrobná analýza stávajícího bytového fondu, ale nikoli koncepce v pravém smyslu tohoto slova. Teprve až
bude existovat opravdu jasný politický názor na to, jak městská část hodlá nakládat se svým majetkem, bude
možné dovodit, kolik objektů či bytů
je možno prodat, zda prodat objekt
s největšími byty, jak bylo doporučeno pracovním týmem, či dokonce
v tuto chvíli neprodávat vůbec nic
a počkat s privatizací na svěření dalších objektů od MHMP do správy MČ
Praha 14. Tento názor je již delší
dobu prezentován zastupiteli za VV
a některými dalšími členy zastupitelstva. Nelze stavět dům od střechy,
vždy je nutné nejdříve vědět, co si od
takového velkého kroku, jakým privatizace bytového fondu je, slibuji a co
budu dělat s nabytými ﬁnančními
prostředky.
Jiří Šebek, VV

POTVRDÍME
NADLIMITNÍ HLUK?
Pražský magistrát nám připravuje
další dáreček, opět tiše a bez široké
diskuze s občany.
Předložil totiž návrh na vymezení center se starou hlukovou zátěží, kde se
mohou stavět nové stavby. V praxi jde
o to, že se základní hygienické limity
stanovené na denních 50 dB a nočních
40 dB mohou zvýšit až na 70 dB ve dne
a 60 dB v noci. Jako výjimka platí dnes
toto navýšení pro oblasti s tzv. starou
hlukovou zátěží, tedy lokality zatížené
hlukem ještě před rokem 2001, kdy
vstoupil v platnost zákon o ochraně
zdraví, který hranici 50, resp. 40 dB
považuje za limit, při kterém nedochází k ohrožení zdraví. Tato stará zátěž je
však opatření přechodné povahy, které
toleruje stav, jenž by byl za současné
právní úpravy protiprávní a mělo by do
určité doby dojít k jeho odstranění.
Praha se však rozhodla tento přechodný stav petriﬁkovat, či dokonce zhoršit.
Vymezuje tyto oblasti v centrech všech
pražských městských částí a obcí, kde
chtějí developeři a architekti stavět, dokonce i v místech, kde žádná stará hluková zátěž neexistovala. V Praze 14 jsou
navrženy tři takovéto oblasti – okolí náměstí ve starém Hloubětíně, lokalita
kolem kostela sv. Bartoloměje v Kyjích
a centrální část starých Hostavic.
Osobně jsem toho mínění, že by tento
návrh měl být jako protiústavní rovnou zamítnut. Neumím si totiž představit, že by měly být tolerovány stavby v místech, kde je nadlimitní zátěž
formálně povolena, a zakázána třeba
jen o pár metrů dál. V případě obav
o zdraví obyvatel nedává rozdílný přístup smysl. V zájmu státu by nemělo
být usnadnění realizace staveb v nevyhovujícím prostředí. Takovéto jednání je také v rozporu s platnou
směrnicí EU, která požaduje snižování počtu osob zasažených hlukem.
Kdo v tomto případě nakonec zvítězí?
Zdravý rozum, nebo developeři, kterým vadí naše zákony na ochranu životního prostředí?
Ilona Picková, SZ

13

Teen Age Area

SOFTBALISTÉ SPECTRA
PRAHA ZÍSKALI DOUBLE

Zlatí hoši z týmu Spectrum Praha se již těší na návrat softbalu na domácí hřiště na Černém Mostě.

HNED DVOJÍ RADOST MOHOU MÍT
V LETOŠNÍ SEZONĚ SOFTBALISTÉ
Z ODDÍLU SPECTRUM PRAHA,
KTEŘÍ ZÍSKALI HNED TAKZVANÝ
„DOUBLE“. TÍMTO TERMÍNEM SE
OZNAČUJE DVOJITÉ VÍTĚZSTVÍ,
TEDY PRVENSTVÍ V ČESKÉM
POHÁRU A SOUČASNĚ TITUL
MISTRŮ ČR ZA CELKOVOU VÝHRU
V LETOŠNÍM ROČNÍKU
SOFTBALOVÉ EXTRALIGY.
Mistrovský tým Spectrum Praha pojí
s Prahou 14 dlouholetá tradice, klub
totiž vznikl na Černém Mostě a své
domovské hřiště má doposud v areálu
ZŠ Bratří Venclíků nedaleko Rajské
zahrady. Vzhledem ke špatnému stavu
hřiště, které se právě v těchto dnech
kompletně rekonstruuje, strávili soft-
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balisté Spectra sezonu „ve vyhnanství“
na hřišti Joudrs Praha v areálu základní školy Dolákova na okraji bohnického sídliště.
Právě zde se také v sobotu 13. října
odehrál rozhodující duel mezi hráči
Spectra Praha a chomutovskými
Beavers, kteří též patří k domácí softbalové špičce. Přestože šlo o titul, bylo
vidět, že se zápas nese v přátelské

Soupeře z Chomutova nakonec porazili hráči
Spectra o deset bodů.

Z extraligového poháru se radovali i trenéři.

atmosféře, k níž výrazně přispělo
i slunečné počasí, které na ochozy přilákalo desítky fanoušků.
Přes mnohé sportovní úspěchy chomutovských „bobrů“ bylo nicméně od
začátku zápasu patrné, že pražský
klub má jednoznačnou převahu. Hráči Spectra byli lepší na pálce i v poli,
což se nakonec odrazilo i na výsledkové tabuli. Zápas nakonec skončil
předčasně za stavu 11:1 pro domácí
Spectrum. Pravidla softbalu totiž říkají, že v případě ukončení směny
s rozdílem 10 bodů je zápas ukončen.
V tomto případě to byl zápas, který
rozhodl ﬁnálovou sérii, a softbalisté
Spectra v něm obhájili Pohár mistrů
extraligy, což také náležitě hned na
hřišti oslavili.
(red)

Sport v Praze 14

HLOUBĚTÍNSKÝ BAZÉN
OVLÁDLI SPORTOVCI ZE ŠKOL
JIŽ PODRUHÉ LETOS ZAVÍTAL
DO HLOUBĚTÍNSKÉHO BAZÉNU
SERIÁL SPORTOVNÍCH KLÁNÍ
PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
NAZVANÝ PLAVECKO-BĚŽECKÝ
POHÁR. SOUTĚŽ, VE KTERÉ MAJÍ
ŠKOLÁCI PŘEDEVŠÍM ROZVINOUT
SVÉ PŘIROZENÉ POHYBOVÉ
SCHOPNOSTI A SVŮJ SMYSL PRO
FAIR PLAY, SE LETOS KONÁ
JIŽ PODVANÁCTÉ.
„Začínali jsme v Praze, ale dnes už
se soutěž koná v polovině krajů České republiky a dále se rozšiřuje. Jen
v Hloubětíně soutěžilo v podzimním
závodu na 170 dětí a zdravotně postižených,“ přiblížil ředitel závodu
a autor celého projektu Mgr. Roman
Jaroš. Podle jeho slov vychází myšlenka celého poháru z toho, že pro
člověka je přirozená chůze a plavání,
jde tedy o rozvíjení samotných pohybových základů. „Současně chceme
dostat děti k pohybu, k radosti ze
sportu a soutěžení. Nejde ale jen
o individuální úspěch, je třeba i týmová spolupráce, a protože se hodnocení dělí také podle městských
částí, tak i o sounáležitost s místem,

Hloubětínský bazén letos již podruhé hostil malé sportovce v rámci Plavecko-běžeckého poháru.

kde děti žijí,“ doplnil Jaroš s tím, že
kromě starosty Prahy 14 Radka
Vondry získal celý seriál záštitu i od
první dámy ČR paní Livie Klausové.
Cílem je motivovat především ty, kteří se sportu nevěnují vrcholově. „Závod je otevřený skutečně každému,
aby ale nebrali ceny jen závodníci,
kteří mají vlastní soutěže, oceňujeme
každého, kdo závod dokončí. Dokonce se může stát, že poslední získá
hodnotnější cenu než vítěz,“ vysvětlil
myšlenku „duchovní otec“ Plavecko-běžeckého poháru.

Samotný závod probíhal tak, že se
jednotlivé kategorie, chlapci a dívky
od 4. do 5. a od 6. do 9. ročníku základních škol a samostatná věkově
neomezená kategorie zdravotně postižených, nejprve střetly v bazénu,
kde se plavalo po dvou ve dráze na
50 metrů volným způsobem. Poté se
celý peloton přesunul na Rajskou zahradu, kde se na tubusu metra odehrála běžecká část závodu. Starší
školáci běželi kilometrovou trať,
mladší žáci dráhu poloviční.
(jam)

Z BĚCHOVIC DO KYJÍ IN-LINE
JIŽ PODEVÁTÉ LETOS MOHLI
MILOVNÍCI JEDNOŘADOVÝCH
KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ VYRAZIT
NA SOUTĚŽNÍ TRASU ZÁVODU NA
5 KILOMETRŮ IN-LINE BĚCHOVICE
2012. TRADIČNÍMU ZÁVODU, KTERÝ
STARTUJE V BĚCHOVICÍCH
A ZÁVODNÍKY DOVEDE PO SILNICI
AŽ DO KYJÍ, LETOS PŘÁLO POČASÍ,
A TAK SI JEJ SPORTOVCI UŽILI.

Foto: archiv pořadatele

Díky iniciativně pořadatelky Ivany Kafkové a jejího organizačního týmu se
podobně jako v minulých letech podařilo perfektně zajistit veškeré zázemí
a také podporu od nejrůznějších
sponzorů. Na pětikilometrové trase
závodu se letos na konci září o zajímavé ceny popralo na 139 bruslařek

a bruslařů, kteří byli rozděleni do několika kategorií. Na trať vyjeli muži,
ženy a kočárky, po celý závod se soutěžilo také o tituly Miss tratě a Misák
kolo. Všichni dostali zajímavé ceny

a hlavně si užili krásného slunečného
dne na čerstvém vzduchu. Zajímavostí
tohoto závodu, jehož součástí byla letos i bohatá tombola pro startující, je
skutečnost, že od prvního ročníku
běží kontinuálně řada startovních čísel. Podle nich je tak možné sledovat
celkový počet účastníků od prvního
ročníku, který letos pokořil hranici
jednoho tisíce. „Moc děkuji všem, kdo
se rozhodli udělat něco pro své zdraví,
zasportovat si a užít si uzavřenou silnici určenou od pondělí do neděle jen
pro auta a kola, dík patří i všem sponzorům a mému organizačnímu týmu,
bez kterého by se tato jízda rozhodně
neuskutečnila,“ říká na závěr pořadatelka Ivana Kafková.
(jam)
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Preventivní požární prohlídky,
kontroly, revize, zkoušky, servis a opravy
všech požárně bezpečnostních zařízení.
www.POservis.cz

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

placená inzerce

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
Uzávěrka inzerce do čísla 12/2012 je 15. 11. 2012
Kontakt: inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911

placená inzerce

Tel.: 261 226 761

placená inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

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

placená inzerce

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

 autorizace k programu „Zelená úsporám“

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

placená inzerce

 novostavby

placená inzerce

Stavební firma

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

Straší Vám doma staré spotřebiče?

Vyměňte je za nové!

Prodejna Showroom internetového obchodu
www.kasa.cz Navštivte naše prodejny KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.
Praha 9-Černý Most

Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20, SO-NE 9-19

placená inzerce

841 800 800

16184x85_inzerce.indd
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Představujeme

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ:

JEŠTĚ NÁS ČEKÁ HODNĚ PRÁCE
zovnám kvůli zásobování, bytovým zástavbám a rodinným domům, návrhy
na řešení dopravy a změny dopravního značení.
CO MÁTE NA STAROSTI V RÁMCI
AGENDY OCHRANY PROSTŘEDÍ
A DOPRAVY, S JAKÝMI PODNĚTY
SE NA VÁS OBČANÉ MOHOU
OBRACET?
Občané se na nás mohou obracet ve
všech záležitostech v rámci výše uvedených kompetencí.
Vedoucí ODOP Ing. Pavel Šustr.

V DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ NAŠEHO
SERIÁLU O ODBORECH ÚMČ
PRAHA 14 PŘIBLÍŽÍME ČTENÁŘŮM
ČASOPISU ČTRNÁCTKA NÁPLŇ
PRÁCE ODBORU DOPRAVY
A OCHRANY PROSTŘEDÍ (ODOP).
JAKÝMI ČINNOSTMI SE JEHO
ÚŘEDNÍCI ZABÝVAJÍ A S JAKÝMI
ZÁLEŽITOSTMI SE MOHOU
NA TENTO ODBOR OBRACET
OBČANÉ A PODNIKATELÉ, JSME
SE ZEPTALI VEDOUCÍHO ODOP
ING. PAVLA ŠUSTRA.
CO OBČANÉ PRAHY 14 NA ODOP
NEJČASTĚJI ŘEŠÍ?
Co se týká občanů, nejčastěji se naše
práce týká péče o zeleň a dětská
hřiště, ale také problémů v dopravě
a čistoty v městské části. V rámci
státní správy jde o ochranu ovzduší,
odpadů, zemědělského půdního fondu, ale také o ochranu zvířat proti týrání nebo o řešení podnětů ohledně
nepovolených skládek. Máme také
na starosti vydávání loveckých a rybářských lístků nebo například povolování kácení dřevin rostoucích mimo
les. Lidé se na nás obracejí také se
žádostmi o dopravní opatření, která
by v místě zvýšila bezpečnost na silnicích, například snížení rychlosti,
úpravu přechodů pro chodce atd.
S JAKÝMI ZÁLEŽITOSTMI
SE NA ODOP MOHOU OBRACET
PODNIKATELÉ A ŽIVNOSTNÍCI?
Většinou jde o zábory veřejného prostranství, povolování vjezdů k provo-

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY
PROSTŘEDÍ ÚMČ PRAHA 14
Bratří Venclíků 1072
198 21 Praha 9
telefon: 225 295 331 (sekretariát)
ZABÝVÁTE SE I PLÁNOVÁNÍM ZMĚN
V DOPRAVĚ? CO ČEKÁ PRAHU 14
V NEJBLIŽŠÍCH LETECH ZA
ZMĚNY? CO SE LETOS V TÉTO
OBLASTI PODAŘILO?
V současnosti pracujeme na takzvaném pasportu komunikací, což je důležitý dokument, který nám po dokončení jasně stanoví, které komunikace
máme ve správě, které spravují jiné
subjekty, jaký je aktuální technický
stav těchto komunikací, přesně určí
rozměry i materiály a ukáže, jak byly
tyto komunikace naposledy opraveny.

Tím získáme přehled, který bude pro
městskou část podkladem pro lepší
plánování údržby a potřebných oprav.
Pasport komunikací je současně i základem takzvaného Generelu dopravy,
který nám umožní ideálně využít stávající dopravní síť v Praze 14 s ohledem na obyvatele městské části. Cílem
tohoto dokumentu je minimalizovat
škodlivé vlivy dopravy, jako je prach,
hluk či emise, na lidi žijící v Praze 14.
MŮŽETE UVÉST NĚKTERÉ
KONKRÉTNÍ KROKY?
Předem musím říci, že je před námi
ještě velký kus práce, na druhé straně mohou lidé vidět třeba zlepšení
ohledně nákladní dopravy v Hloubětíně nebo celkově podařené vyřešení
změn v hromadné dopravě v Praze 14.
Hotový je také kompletně nový plán
zimní údržby komunikací, který nyní
odpovídá platné legislativě a vztahům k pojišťovnám.
Jednáme o zjednodušení dopravního
propojení z Poděbradské na takzvanou malou Kbelskou, o celkovém
zklidnění dopravy a řešení parkování
na Černém Mostě a dalších jednotlivých problémech.
I v oblasti rozvoje dětských hřišť
a údržby zeleně jsou patrné změny,
ale i zde nás, jak již bylo řečeno na
začátku, čeká kus práce.
(red)

Po otevření Vysočanské radiály se podařilo omezit kamionovou dopravu v Hloubětíně.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012
listopad
Lomnická/Staňkovská
05. 11.
Lomnická/Zalinská
06. 11.
Manž. Dostálových č. p. 1303
07. 11.
Bří. Venclíků/Vlčkova
08. 11.
Ronešova/Volkova
12. 11.
Anderleho/Gen. Janouška
13. 11.
Šromova/Gen. Janouška
14. 11.
Doležalova chodník proti 1051
15. 11.
Vašátkova/Doležalova
19. 11.
Bryksova proti č. p. 949
20. 11.
Bryksova u zad. traktu č. p. 762
21. 11.
Bryksova/Kpt. Stránského
22. 11.
Bobkova proti č. p. 747
26. 11.
Hlaďova proti č. p. 671
27. 11.

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
Dřítenská/Velkoborská
Kardašovská u obch. střediska
Svépravická/Šestajovická
Liblická/Klánovická
Kukelská/Chvaletická
Mochovská/Zelenečská
Poříčanská/Klánovická
Babylonská/Jordánská
Nehvizdská/Zelenečská
Lásenická/Lipnická
Konzumní/Na Obrátce
Tálinská/Oborská
Spolská/Milovská
Sicherova
Borská/Rotenská
Koclířova/Vodňanská
Stropnická/Za Černým mostem
Rožmberská/Podlišovská
Šimanovská/Za Školou
Jezdovická/Froncova

listopad
8. 11.
9. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
23. 11.
28. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.

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 byl 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.
15. 11. čtvrtek
15.00–15.20 – křižovatka ul. Bouřilova – Bojčenkova
15.30–15.50 – křižovatka ul. Volkova – Pospíchalova
16.00–16.20 – křižovatka ul. Vašátkova – Dygrýnova
16.30–16.50 – křižovatka ul. Smikova – Gen. Janouška
17.00–17.20 – křižovatka ul. Himrova – Gen. Janouška
17.30–17.50 – křižovatka ul. Vybíralova – Kpt. Stránského
18.00–18.20 – křižovatka ul. Fejfarova – Bryksova
18.30–18.50 – křižovatka ul. Kučerova – Mansfeldova
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

LINEA spol. s r.o. (založeno 1993)

Inzerce

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.

rchový box
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Využijte časově omezenébo 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
úterý - čtvrtek
pátek

10 - 18 hod.
10 - 16 hod.
10 - 14 hod.

* Nabídka 50% slevy na sprchový box Paradise III, Rainbow Black nebo vanu Kaldewei Eurowa platí při celoplošném obložení koupelny,
19
nabídka ZDARMA platí při obložení koupelny a WC. Nevyužité slevy nelze proplácet v hotovosti ani vztahovat na jiné zboží.

Naše školy
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předešlo dalším dezinformacím
a projevům, které by měly negativní
vliv jak na výuku, tak na samotné
žáky, rozhodla se Mgr. Milotová ke
konci října na svou funkci rezignovat.
MČ Praha 14, která je zřizovatelem
ZŠ Šimanovská, rezignaci přijala
a v současnosti činí v rámci svých
kompetencí ve spolupráci se zaměstnanci i rodiči všechny nezbytné
kroky pro další bezproblémový chod
školy. Je však zejména na odpovědnosti všech zaměstnanců školy, aby
dokázali nalézt společnou řeč, a na
všech nepřímo zainteresovaných, aby
umožnili tuto nepříjemnou situaci
zvládnout v klidu bez dalších invektiv.
(dm)

Po
Vestavěné
dz
im
skříně,
ní
sle
vy kuchyně,
603
30 nábytek
242
%
133
na míru

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

www.spilka-truhlarstvi.cz
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placená inzerce

Změna na postu ředitelky však na
část zaměstnanců školy a rodičů působila negativně. Rozladění nad plánovanou změnou proto také někteří
projevovali paradoxně již ve chvíli,
kdy výběrové řízení nebylo ještě ani
ukončeno, a nebylo tudíž ani zřejmé,
kdo školu v dalším období povede.
Mgr. Milotová tak přicházela do velmi
komplikovaného prostředí.
Částečně napjatá atmosféra ztěžovala rozjezd nového školního roku,
i když kvalita výuky a péče o děti zůstaly v plném rozsahu zachovány.
Touto náladou byly bohužel postiženy
zejména vztahy uvnitř školy. Koncepci vedení, s níž nová ředitelka přišla,
bylo možné realizovat jen velice obtížně, a někdy dokonce vůbec. Aby se
placená inzerce

Na základě podnětu Školské rady vypsala Rada městské části Praha 14
v únoru tohoto roku výběrové řízení
na pozici ředitele ZŠ Šimanovská. Ve
standardním výběrovém řízení uspěla mezi několika uchazeči Mgr. Dagmar Milotová díky kvalitnímu projektu vedení školy a k 1. 8. 2012 byla Radou MČ jmenována do nové funkce.
Mgr. Milotová přicházela s cílem školu obohatit o zajímavé nápady, volnočasové aktivity a zároveň do spolupráce více zapojit i rodiče žáků školy
v rámci projektu „Rodiče vítáni“.
Nová ředitelka chtěla navázat na vše
dobré, co bylo ve škole zavedeno
v minulosti, a současně zamezit postupnému odlivu žáků, který školu
provázel.

Senior park

Foto: archiv SPCCH

SENIOŘI SI UŽILI
HORSKÉHO VZDUCHU

JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST
VYRAZIT NA ČERSTVÝ HORSKÝ
VZDUCH SI UŽILI VE DRUHÉ
POLOVINĚ ZÁŘÍ ČLENOVÉ SVAZU
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI, KTERÝ PŮSOBÍ MIMO
JINÉ I V PRAZE 9 A PRAZE 14.
DVOUTÝDENNÍ OZDRAVNÝ POBYT
SI V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ
PENZIONU U STUDNIČKŮ VE
SLOUPU V ČECHÁCH NA OKRAJI
LUŽICKÝCH HOR UŽILY TÉMĚŘ TŘI
DESÍTKY SENIORŮ.
Ubytování jsme získali v penzionu
U Studničků nedaleko hradu. Příjemné ubytování i chutná strava šla všem
k duhu.
Městečku dominuje „skalní hrad Sloup“,
založený pravděpodobně na konci

13. stol. jako strážní hrad zajišťující
bezpečnost projíždějících kupců. V jeho
blízkosti patrně existovala vesnice
Stolpa nebo Slup s názvem odvozeným od tvaru pískovcového masivu.
Hrad změnil v průběhu nadcházejících století několikrát majitele, od
loupeživých rytířů, pak pánů Berků
z Dubé až po poustevníky. Ti zde setrvali až do josefínské doby.
Dodnes vidíme na ochozu hradu
sochu poustevníka, který se dívá dalekohledem na protější Samuelovu jeskyni, kde údajně žil jeho bratr.
Kromě těchto dvou turistických cílů
jsme ve skupinkách podle výkonnosti
navštívili Lesní divadlo, jedinečnou
scénu pod širým nebem, dále chatu
Na Strži s rozhlednou, Velkou a Malou
cikánskou jeskyni – místo odpočinku

kočovných cikánů, Modlivý důl s modlitebnou – skalní kaplí zaříznutou do
pískovcových skal na severovýchodě
obce Svojkov. Hraběnka Kinská zde
nechala vytesat skalní kapli.
Mnozí z účastníků navštívili zámek ve
Sloupu, zde byla instalována výstava
šicích strojů a loutek. Zámek ve Sloupu nechal vybudovat Maxmilián Kinský spolu s parkem a barokními sochami. V současné době je zde Ústav
sociální péče a domov důchodců. Nevynechali jsme ani návštěvu nejbližšího města Nový Bor, zaujala nás rovněž vycházka ke koupališti. Poslední
výlet byl autobusem na Panskou skálu blízko Kamenického Šenova a zámek Zákupy. Panská skála je čedičový
útvar připomínající varhany.
Náplní tohoto ozdravného pobytu seniorů SPCCH nebyly jen vycházky, ale
také každodenní cvičení přizpůsobené
možnostem rekreantů. Účastníci nezapomněli ani na zábavu. Každý večer
po zhodnocení průběhu toho kterého
dne se vyprávěly anekdoty, zazněly
i známé písničky. V závěru byla uspořádána tombola z dárků přinesených
účastníky a následně dražba dárků,
které účastníci věnovali tomuto účelu.
Počasí nám přálo, k žádným zraněním nedošlo, všichni se rozcházeli
s přáním příští rok opět na shledanou.
(jam)

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ KYJE
AKTIVITY KYJSKÝCH SENIORŮ
JSOU PO PRÁZDNINÁCH OPĚT
V PLNÉM PROUDU. PŘINÁŠÍME
PROTO STRUČNÝ PŘEHLED
TĚCHTO AKTIVIT, JAK
JE ZAZNAMENALA KRONIKÁŘKA
KLUBU PANÍ JAROSLAVA
MAKALOVÁ.
V září jsme zažili zatím možná nejzajímavější společný zájezd, tentokráte
do Českého Krumlova. O historii
a památkách tohoto jihočeského
města nám již po cestě přednášela
jedna z našich členek paní Drahuška

Machová a její výklad posléze doplnil
další z členů klubu pan profesor Novák. Viděli jsme všechny zdejší památky včetně hradu a zámku, historického centra města či otáčivého
hlediště v zámeckém parku.
Dalším příjemným zážitkem bylo kondiční plavání v hloubětínském bazénu,
které jsme od radnice Prahy 14 dostali v rámci kampaně Dny zdraví 2012.
Členové klubu byli v září pozváni také
do sousedních Horních Počernic, kde
se otevíralo nové seniorské hřiště.
Společně jsme vyrazili i na výstavu
minerálů nebo do Divadla pod Pal-

movkou, kde jsme zhlédli hru Kdyby
tisíc klarinetů. V listopadu nás pak
čeká návštěva vinohradského divadla
nebo cyklus přednášek našeho člena
profesora Nováka. Ten si přes svůj
vysoký věk, 94 let, připravil zajímavý
cyklus na téma Umění stárnout, ve
kterém nám představil například desatero zásad, jak si udržet duševní
zdraví a pohodu i ve vysokém věku.
Pokračuje také pravidelné cvičení,
kroužky a další aktivity, o kterých vás
budeme informovat.
Jaroslava Makalová,
kronikářka klubu
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Pozvánka

PODPOŘTE SE ČTRNÁCTKOU DOBROU VĚC!
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placená inzerce

Inzerce

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO TÝMU S MOŽNOSTÍ
NEOMEZENÉHO VÝDĚLKU?
Šance pro vás
Bankovní a hypoteční poradce

Pro oblast Praha – Černý Most
KOHO HLEDÁME?
Aktivní, cílevědomé a obchodně zdatné kandidáty,
schopné samostatné i týmové práce, vysoce
proklientsky orientované s vynikajícími organizačními
.
a komunikačními schopnostmi

CO NABÍZÍME?

STOMATOLOGIE
STOMTEAM
stomatologie
parodontologie
dentální hygiena

Přijímá nové pacienty
tel.: 281 913 093

placená inzerce

Výrazně více než je obvyklý standard – vysokou úroveň
obchodu, zaškolení a následně vzdělávání zdarma
a vysokou provizní složku.
Pomozte nám udržet naše vyjimečné postavení na
českém trhu a my vám umožníme nastartovat kariéru
a posunout se mezi nejlepší obchodníky a odborníky
v oblasti ﬁnancí.

Životopis včetně motivačního dopisu
zašlete na e-mailovou adresu:

marketa.senylnikova@mpss.cz
K výběrovému řízení budou
zájemci pozváni telefonicky

Markéta Senylníková
senior obchodní manažer
GSM.: +420 725 567 745

placená inzerce

Poliklinika Parník – Černý Most
www.zubaripraha9.cz
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U nás před domem

MANAŽEŘI A ÚŘEDNÍCI
VYMĚNILI POČÍTAČE ZA LOPATY

Navzdory kancelářským profesím se manažeři a úředníci na stavbě hřiště u ZŠ Chvaletická na Lehovci pořádně oháněli. Stačilo pár hodin a bylo hotovo.

ZAJÍMAVOU AKCI PŘIPRAVILA
V RÁMCI KAMPANĚ LIVE
POSITIVELY NA ZAČÁTKU ŘÍJNA
V PRAZE 14 SPOLEČNOST
COCA-COLA SPOLEČNĚ S ÚŘADEM
MĚSTSKÉ ČÁSTI. MANAŽEŘI
A ÚŘEDNÍCI TEDY VYRAZILI
Z KANCELÁŘÍ A POČÍTAČE V JEJICH
RUKÁCH NAHRADILY KRUMPÁČE,
LOPATY A DALŠÍ NÁŘADÍ.
VÝSLEDKEM BYLO NOVÉ DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ PRO OBYVATELE LEHOVCE.
Už od brzkého odpoledne se na hřišti
před budovou ZŠ Chvaletická naskytlo dětem i kolemjdoucím zajímavé
představení. S lopatami, krumpáči
a hráběmi tu totiž mezi hromadami
navezeného písku a hlíny pracovali
namísto dělníků v montérkách mladí
lidé z kanceláří společnosti Coca-Cola
v džínách a podobném „nepracovním“ oblečení.
Zaměstnanci české pobočky největšího světového výrobce nápojů se
v rámci letošního ročníku Live Positively Week rozhodli opět podpořit
městskou část, kde má Coca-Cola
své sídlo a výrobní závod. Na vrub ﬁrmy šly herní prvky, městská část zainvestovala přípravné terénní práce
a úpravy zeleně.

24

Už krátce po poledni bylo vidět, že jde
manažerům práce pěkně od ruky. Zatímco část „pracovní čety“ upravovala
okolí vymezeného prostoru, kam přizvaná ﬁrma bagříkem rozmístila zeminu a kde byly zabetonovány nové lavičky, v prostoru hřiště už další pracovníci
za pomoci vodováhy a dalších pomůcek usazovali první nové herní prvky,
houpací zvířátka. Když pak o něco později na místo dorazil i zástupce starosty MČ Praha 14 Ing. Břetislav Vodák,
byla už jasně patrná nová podoba hřiště a zbývalo de facto jen umístit připravené smontované pískoviště a celou
plochu deﬁnitivně upravit.
„Chtěl bych všem poděkovat za vaši
iniciativu, pracovní nasazení a přístup
ke zlepšení stavu dětských hřišť na
Praze 14. Zároveň také za poskytnuté
ﬁnanční prostředky nutné k realizaci
této akce. Velice si vážím vašeho zá-

Pracovníky úřadu MČ Praha 14 i Coca-Coly
přišel podpořit i místostarosta Vodák.

jmu o zlepšení životního prostředí
v městské části Praha 14,“ řekl přítomným Vodák s tím, že radnice uvítá
podobnou spolupráci i do budoucna.
„Projekt Live Positively nabízí našim
zaměstnancům nejen zamyšlení se
nad změnou pracovního i životního
stylu, ale také aktivní práci a zapojení
v rámci prostředí, v němž působíme.
Uvědomujeme si význam podpory lokálních komunit a kromě ﬁnančního
příspěvku jsme se velmi rádi zapojili
také fyzickou prací. Věřím, že výsledek udělá radost řadě dětí i rodičům,“ říká Daniela Paličková, PR
manažerka společnosti Coca-Cola
Česká republika a Slovensko.
Dětská hřiště se mění zejména
v souvislosti s předpisy EU. Vedle aktuálně postaveného hřiště letos
městská část postavila také velmi
pěkné barevné oplocení u sousedního
hřiště nedaleko budovy mateřské
školy ve Chvaletické ulici, zcela nové
hřiště vyrostlo i ve Vlčkově ulici na
Černém Mostě a do konce roku se
kompletní revitalizace dočká další
z dětských hřišť v Horušanské ulici
v Hloubětíně. Na příští rok je nachystána revitalizace hřiště Jahoda ve Vybíralově ulici a obnova dětského
hřiště v oblasti Hutí.
(jam)

U nás před domem

DĚTI Z HLOUBĚTÍNSKÉ SI PROŠLY
„SVOU STEZKU“ V NOVÉM
NOVOU PODOBU NAUČNÉ STEZKY
14 ZASTAVENÍ PRAHY 14
SI V PRVNÍ POLOVINĚ ZÁŘÍ
PROHLÉDLI I ŠKOLÁCI
ZE ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ.

toho pak radnice nechala instalovat
panely na vybraných místech, která
dohromady vytvořila trasu naučné
stezky. Protože bylo mnoho původních panelů poničených, nechala

Praha 14 v průběhu prázdnin vyrobit
nové panely a s drobnými úpravami
naučnou stezku kompletně obnovila.
(jam)
placená inzerce

V rámci odpolední vycházky děti ze
zdejší družiny společně navštívily zastavení u Hloubětínského zámečku
a u Kyjského rybníka. „Nová podoba
naučné stezky je zajímavá, myslím,
že se podařilo tento projekt oživit,“
řekla Bc. Ivana Bečvářová, která se
skupinou dětí z druhých až pátých
ročníků na výlet vyrazila. Dodala, že
celou trasu si hloubětínští školáci
prošli v rámci pochodu po Praze 14,
který se konal v sobotu 13. září.
Zajímavostí je, že celý projekt vznikl
právě na této základní škole, kdy žáci
v rámci školní práce připravili přehled přírodních a historických zajímavostí z městské části. Na základě

DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti
vestavných kuchyní

i

sink

®
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LIS TO PAD
2 012

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

JAHODA – nestátní nezisková organizace, jejímž
hlavním cílem je poskytovat sociální služby pro
děti a mládež – slaví letos na podzim již 15 let
své existence na Černém Mostě! Vstupné dobrovolné! DOPORUČUJEME!

PÁ / 19:00

ROZTOČME KOLA
ples na kolečkách

16

SO / 14:00

17
ROBERT KŘESŤAN &

Druhá tráva
30/11 19:0 0
PÁ / 19:00

2

NE / 15:00

4

ST / 19:00

7

PÁ / 19:00

9

SO / 14:00

10

NE / 15:00

11

PERIPETIE – Kdo šetří,
má za tři PREMIÉRA

SO / 19:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Lakomá Barka

PO / 17:30

KLAVÍRNÍ VIRTUOSKA
Kyoko Asaka

ST / 19:30

U SKLENIČKY
s Vlastimilem Harapesem

21
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TIPY NA
PROSINEC

Hostem básníka a spisovatele Pavla Vrány je
tentokrát legendární umělec, herec, tanečník, režisér, taneční mistr, choreograf, pedagog, dlouholetý člen a sólista baletu Národního divadla
v Praze v jedné osobě. Cena 90/70 Kč

TANEČNÍ ODPOLEDNE
hraje COLOR CLUB PRAHA
Zveme vás k tanci i poslechu. Cena 50 Kč

25

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Honza mlynářem aneb Voda
dobrá, voda zlá

PÁ / 19:00

Robert Křesťan & Druhá tráva

NE / 15:00

Zveme vás k tanci i poslechu. Cena 50 Kč

Jan Susa (autor dětských knížek, písní a pořadů)
a Jiří Helekal (známý zpěvák) vybrali to nejlepší
z mnohaleté činnosti pro děti a doplnili novými
písničkami z vlastní tvorby. Cena 50 Kč

HISTORICKÁ BESEDA –Smír pod lípou
Aneb jak to bylo s rodinným vztahem Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína. O historii trochu jinak
s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc.
Cena 45 Kč

TANEČNÍ ODPOLEDNE
hraje COLOR CLUB PRAHA
POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Zpívej, čaruj, dováděj

Hra o dvou hercích a jedné loutce je kompilátem
z motivů obsažených ve známé sbírce pohádek
Jana Wericha Fimfárum. Divadélko Na koleně,
35 minut. Cena 50 Kč
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SO / 14:00

Nenechte si ujít tento nevšední talent v rámci
unikátního koncertu. Asaka v roce 2007 získala
2. cenu v Mezinárodní klavírní soutěži ve Vídni.
Koncertuje v Německu, Japonsku, Itálii, Polsku,
Česku, Turecku i USA. Cena 240 Kč

STAROČESKÝ BÁL pro všechny!

NE / 15:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Čerti z Toﬂštejna

Divadlo Akorát uvádí světově známou hru Michaela Frayna „Sardinky a zase sardinky“. Bláznivá komedie o tom, co se všechno může stát při
premiéře nové hry.
Cena 90/70 Kč

Podobné kouzlo jako to z kouzelné hůlky spočívá
ve vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Přesvědčíme vaše dítě, že i jeho píle může oživit třeba zvadlou květinu či konev s vodou.
Cena 50 Kč.

K tanci, zábavě i poslechu hraje oblíbená kapela Motovidlo, která se drží akustické fúze s písněmi pražskými, „sprostonárodními“, jazzovými,
swingovými domácími i světovými žánry. Cena
90/70 Kč. Ve staročeském oděvu vstup zdarma!
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Za scénou (bez roucha)

DÍLNA FILMOVÉ ANIMACE
pro rodiny s dětmi

17

Pojďme si připomenout léto bláznivou komedií
s vůní dovolené, plnou absurdit a humoru o českém naturelu a touze ušetřit eura na dovolené
v zahraničí. Premiéra hry divadelního souboru
DS-14. Cena 90/70 Kč

Málokdo ví, že čerti jsou odjakživa nadaní hudebníci – o legraci by neměla být nouze. Vhodné pro děti od 3 let, 55 minut. Divadlo Nahoď
Praha. Cena 50 Kč

Tento v pořadí již III. ples nejen pro vozíčkáře z celé republiky pořádá o.s. Okolo. Cena
150 Kč. Více informací: www.osokolo.cz nebo
tel.: + 420 604 183 442.
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INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

Kyoko Asaka
9/11 19:0 0

14

V žádné pořádné pohádce nesmí chybět Honza.
Ten náš nejraději ze všeho spí, tak jak se může
stát mlynářem? Malé Vinohradské divadlo. Pro
děti od 3 let, délka 45 minut. Cena 50 Kč

Koncert legendy bluegrassového nebe.
Cena 240 Kč

Pá 7/12 18:30
JAN BURIAN — CHILSKÝ VEČÍREK
Zveme vás na netradiční vyprávění
o Chile se známým písničkářem,
spisovatelem, cestovatelem
a průvodcem Janem Burainem.

St 12/12 19:00
KONCERT HEBREJSKÝCH
A SEFARDSKÝCH PÍSNÍ: SHIRAH
Sváteční čas nastal. Křesťanské
Vánoce a židovská Chanuka.
Mají něco společného?

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

KL AVÍRNÍ VIRTUOSK A

15 let JAHODY KONCERT

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
Tel.: + 420 226 220 531, www.kdkyje.cz, info@kdkyje.cz
Rezervace a prodej vstupenek on-line na www.kdkyje.cz nebo na info@kdkyje.cz
či tel. + 420 226 220 534, 3. Pokladna je otevřená každou středu od 15:00 do 17:00 hodin a vždy hodinu před začátkem akce.
Rezervované vstupenky si vyzvedněte nejpozději 30 minut před začátkem programu. Děti do 2 let mají u nás vstup zdarma!

ST / 17:00

Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14
Srdečně zveme do Galerie 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most, kde bude
ve středu 7. listopadu v 17.00 hodin
zahájena výstava obrazů a litograﬁí
Evy Růtové a bižuterie a šperků Michaely Růtové. Výstava potrvá do
5. prosince a bude otevřena vždy
v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–
18.00 hodin a v neděli 14.00–17.00 hodin. Vstup volný.

Foto: www.thinkstockphotos.com

TURNAJ V BOWLINGU

V pondělí 12. listopadu se od 18.30
do 23.00 hod. v Bowling Clubu, Prelátská 12 v Kyjích (naproti kostelu
sv. Bartoloměje), koná na zdejších
čtyřech drahách turnaj v bowlingu.
Přihlášky do naplnění kapacity
herny na tel. 281 005 278 do pátku
9. 11. do 12.00 hodin. Startovné je
20,- Kč na osobu.

POZVÁNKA
Akce na farmářských trzích
Pořadatelé oblíbených farmářských
trhů na Rajské zahradě připravili na
podzim a zimu hned několik akcí.
Ve středu 14. 11. se na oválu před
stanicí metra uskuteční již podruhé
Svatomartinské slavnosti spojené
s koštováním mladých vín a také
s ochutnáváním mladých husiček
a kačen a s dalšími kulinářskými
zážitky. A protože se kvapem blíží
i nejkrásnější svátky roku a nákupní
šílenství se rozbíhá naplno, zveme
vás též na Adventní středy na Rajské zahradě, které vám jistě zpříjemní vánoční období a nabídnou možnost nákupu vánočních maličkostí
i dárků, které potěší vaše blízké. Jako
kombinace farmářských a vánočních
trhů se budou konat 5. 12., 12. 12.
a 19. 12. vždy od 10 do 19 hodin.

KONCERT KOMORNÍ
HUDBY

TIP PRO VÁS
Integrační centrum

Ve středu 21. listopadu od 18.30 hodin se koná v Galerii 14, nám. Plk.
Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most, klavírní koncert. Vystoupí Lukáš Klánský. Na
koncertě zazní skladby L. van Beethovena, F. Chopina a dalších. Vstup volný.

Integrační centrum Praha vás zve
na festival „Podzimní Čerňák“.
Těšit se můžete na pouštění draků,
zábavné soutěže pro celou rodinu
(skákání v pytli, přetahování lanem),
ukázku hry kubb a skateboardovou
exhibici. Pokud jste si někdy chtěli
zkusit sprejování, přijďte taky! Nejlepší výtvory budou odměněny. Na
závěr vás zahřeje hot jazz a k nebi
se možná vznesou i lampiony štěstí.
Festival se koná v sobotu 17. 11.
od 13.30 v prostoru skateparku
na Černém Mostě a na přilehlé
louce. Více se dozvíte již brzy na našich stránkách www.icpraha.com.
(dm)

KURZY PRVNÍ POMOCI
PRO VEŘEJNOST
MČ Praha 14, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, zve občany MČ Praha 14
na veřejný kurz první pomoci. Cílem
tohoto kurzu není poskytnout kvaliﬁkovanou odbornost zdravotníka, ale
naučit základům poskytování první pomoci.
Termín konání: středa 28. 11. od
14.00 do 18.00 hod.
Místo konání: Mateřské centrum Klubíčko, Vlčkova 1067/12, Praha 14 –
Černý Most.
Kurz je rozdělen na teoretickou
a praktickou část. Povede jej zkušený
lékař záchranné služby a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
první pomoci. Účastnický poplatek činí
50,- Kč a bude hrazen v místě konání.
Kontaktní osobou pro nahlášení účasti
v kurzu je pracovnice sekretariátu
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ÚMČ Praha 14: Lucie Kostková,
e-mail: kostkova@p14.mepnet.cz, tel.
281 005 370. Účastníci hlásí kontaktní
údaje včetně adresy.

POZVÁNKA
Divadlo Akorát
Multigenerační divadelní soubor
Divadlo Akorát zve všechny milovníky kultury na svá představení
v KD Kyje v Šimanovské ulici.
Technik, montér, ekonom, student
a zubní podnikatel hrají po boku
řádně vystudovaných herců, učitelka napovídá, úřednice šije kostýmy
a všichni se podílejí na výrobě,
stavbě a bourání kulis. V repertoáru souboru najdou zájemci
především komedie a pohádková
představení.
7. listopadu 19.00 – Situační komedie Bez roucha, aneb Sardinky
11. prosince – premiéra komedie
Dámský krejčí
Více na www.divadloakorat.cz.

OHLÉDNUTÍ
14 kilometrů Prahy 14
Foto: archiv MČ Praha 14

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V sobotu 13. října se opět konal tradiční pochod po zajímavých místech
v Praze 14. Tato každoroční akce, rozdělená na čtyř a čtrnáctikilometrovou
trasu, opět přilákala celou řadu lidí,
od sportovců přes školáky až po rodiny s dětmi. Všichni měli jedno společné – radost z pohybu na čerstvém
vzduchu. Zájem „chodců“ z Prahy 14
byl velký, a to i přes značně nepříznivé
prognózy meteorologů. Ty se nakonec
nevyplnily a celou Prahu čekal překrásný a kupodivu i poměrně teplý
slunečný den. Trasa tradičního pochodu, velmi podobná trase zdejší
naučné stezky, nabídla například zajímavé zastavení ve výrobním závodě
Coca-Cola, kde účastníci pochodu
mohli zhlédnout prezentaci největšího světového výrobce limonád, pro
účastníky byla připravena i projížďka
na huculských koních v Jezdeckém
klubu Počin na hranici Hostavic
a Dolních Počernic nebo výstava
v Galerii 14 na Černém Mostě.
(red)
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.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:
Výtvarka (6+), 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.
Program listopad a začátek prosince:
3. 11. Trička – savování, razítkování
(přineste si vlastní tričko). Cena 110 Kč.
10. 11. Podzimní ubrousková technika – pojďte si vyrobit obrázek s podzimní tematikou nebo obnovit starý
květník (můžete donést své starší
květináče). Cena 150 Kč.
18. 11. Domeček – papírová dekorace
ozdobená technikou QUILLING. Cena 160 Kč.
25. 11. Fusing – tvorba vlastního
šperku ze skla. Cena 220 Kč.
1. 12. V SOBOTU BUDOU TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ VĚNCE od 15.00 hod do
19.00 hod. V ceně workshopu je přírodní materiál, přízdoby si můžete
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28. 11. Seminář pro rodiče: Zkušenost
– opora výchovy (jak ve výchově využívat
své zkušenosti, jak využít zkušenost dítěte k výchovnému působení) od 10.30.
Poradenství zodpovědného rodičovství a partnerských kompetencí – nutno objednat M. Nováková 775 204 208.
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Korálková sobota – tvůrčí dílna –
10. 11. 14–18 hod. Přijďte si vyrobit
motanice, šperky z ﬁmo korálků, vážky. Vstup 50 Kč/rodina + materiál. Přihlášení nutné.
Vítání zimy s lampionovým průvodem
– pátek 16. 11. od 16 hod. Akce se
koná na zahradě MC Klubíčko a bude
zakončena lampionovým průvodem.
Setkání rodičů aneb Kavárna II. - úterý 20. 11. od 20 hod.
Motání adventních věnců – pátek
30. 11. od 18 hod. Přihlášení nutné.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

dokoupit u nás, lektorka vám ráda
poradí s dekorací těchto vánočních
ozdob. Těší se na vás Kačka. Mějme
krásnou a voňavou první ADVENTNÍ
neděli. Cena 150 Kč, tel: 603 249 427,
katachvatalova@seznam.cz.

BB KLUB
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
Středa 16.45–18.15, ENGLISH CLUB
(13–19 let). Hry a konverzace s Američany. MŠ Heřmánek (Vybíralova 969).
Úterý 16–18 hod. ROYAL RANGERS
(křesťanský skaut, 7–12 let), Stoliňská
41B, Chvaly.
30. 11. POMOC AFRICE (13–19 let).
Promítání o pomoci sirotkům v Africe
od 17 hod. v PTH (Stoliňská 41B, Chvaly).

MODRÝ TYGŘÍK
Šimanovská 47, Praha 9
tel.: 603 420 008
e-mail: info@modrytygrik.cz
www.modrytygrik.cz
Pravidelné programy:
Cvičení pro všestranný rozvoj dítěte,
pro rodiče s dětmi od 4 měsíců
do 3 let, každé úterý od 9.30 do 11.30.
Plavání dětí v domácím prostředí
pro děti od narození do 6 měsíců.
Akce:
Mikulášská nadílka 30. 11. 2012 od 9.30.

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 je otevřena každé
úterý od 15 do 17.30 hod.
Klub Cizinců s programem (multikulturní klub) – se přesouvá na pátek 16–18
hod. Program je obohacením i pro české
rodiče a děti. Přijďte se zapojit!
ODBORNÉ PROGRAMY- PŘEDNÁŠKY:
15. 11. od 16 hod. přednáška nejen pro
cizince na téma Rodič a dítě ze zemí
mimo EU – systém sociálních dávek,
mateřství, školství, pojištění. Prosíme
o přihlášení.
21. 11. od 10.15 Sociálně stimulační
skupina pro děti s rodiči: Hrátky s ptákem Zlobivákem.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org

Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com

ČTRNÁCTKA

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.
Keramická dílna: po 16–17 hod.
Cena 1 600 Kč za pololetí.
Logopedie a poradenství: dle dohody.
29. 11. od 17.30 do 19 hod. – WORKSHOP – svíčky a misky vlastní! 70 Kč
za věnec.

Pomáhají nám
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:
Pondělí 5. 11. od 16.30 hodin vaření
pro starší
Čtvrtek 8. 11. od 15 hodin – Halloween
Pátek 23. 11. od 14.30 hodin vaření
pro mladší
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Každé pondělí a středu vždy od
17 hodin zumba. Každé úterý beatbox. Každý pátek keramika s Ondrou
(mimo pátku, kdy je vaření).

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti ve
věkové kategorii 0–6 let, pro jejich
rodiče a zároveň provozuje celodenní
školku (pro děti 2,5–6 let).
ŠKOLKA PASTELKA – otevřeno denně 7.30–16.00 hod. Malý kolektiv dětí
(max. 10), kvalitní propracovaná metodická výuka kvaliﬁkovanými učiteli,
připravené a motivující prostředí pro
vzdělávání dětí Montessori metodou,
biostravování, angličtina v rámci dopoledního vzdělávacího bloku, výtvarné a kreativní činnosti, milé, klidné
a přátelské jednání s dětmi i rodiči.
Volné místo od listopadu 2012.
PŘÍPRAVNÝ KURZ pro předškoláky
v PASTELCE – program Hurá, jdeme
do školky! Pro první, klidné a pozvolné
setkání s prostředím školky, 1–2 dopoledne týdně, vhodné pro děti od 2–3 let,
které se chystají navštěvovat školku.
KURZ PRO RODIČE: Seminář MONTESSORI METODA – CO JE TO? Úvod
pro rodiče dětí (0–6 let), kteří se chtějí
s touto výchovnou metodou seznámit
a ponořit se do tajů „trochu jiného“
vzdělávání předškoláků. Seminář se
koná v úterý 6. 11. 2012 od 17 hodin.
Cena: 222 Kč/os. (včetně materiálů).
ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
zápis na volná místa: 1/ Pohybové hry
a tance (3–6 let), 2/ Montessori pracovna (4–6 let), 3/ Angličtina s prvky
Montessori (3–4 roky)

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hod. Máme volné místo!
Docházka 1–5 dní v týdnu.
PO-Angličtina, ÚT-Výtvarka, ST-Vyrábění, ČT-Divadélko, PÁ-Cvičení.
Cena za dopoledne 140–200 Kč.
Jeden vstup bez objednání 240 Kč.
RELAXAČNÍ CVIČENÍ a čtvrteční
SPONTÁNNÍ TANEC zůstávají ve stejných časech út a čt ve 20 hod.
Je nutné se vždy ohlásit předem na
tel.: 777 556 165.

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz
Od 6. 11. 2012 každé úterý,
15.00–18.00 – hlídací hernička. Potřebujete si něco zařídit, nakoupit,
nebo si jít zacvičit? Pohlídáme vaše
dětičky ve známém prostředí. Cena:
100,- Kč/hod, další hodina 80,- Kč/hod.
9. /10. 11. 2012, 18.00–10.00 Pyžámková noc v Čertíkovi. Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti do našeho čertovského nočního doupěte
a načerpejte novou energii. Cena:
450,- Kč/1 dítě, 700,- Kč/sourozenci.
16. 11. 2012, 10.00–12.00 Pozitivní
rodičovství – Odměny a tresty. Interaktivní přednáška nejen na téma poslušnosti, svobody a odměňování u předškolních dětí. Cena: 80,- Kč, hlídání 50,- Kč.
16. 11. 2012, od 15.00 Obtisky ručiček
a nožiček. Nechte si obtisknout na
památku nožičky nebo ručičky svých
dětí a potěšte své blízké originálním
dárkem. Cena: od 199 Kč.
23. 11. 2012, 10.00–12.00 Přednáška
Dekor. Přijďte načerpat inspiraci pro
oživení vašeho interiéru. Tipy a triky,
jak si zařídit bydlení dle svých představ. Cena: 100,- Kč, hlídání 50 Kč.
30. 11. 2012, 15.00–18.00 Vánoční
tvoření pro rodiče a děti. Tvoření
s vánoční tematikou, ideální pro výrobu drobných dárečků pro své blízké.
Cena: 150,- Kč/1 dítě, 200,- Kč/2 děti.
Každodenní volná herna
9.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.
Více akcí na www.veselycertik.cz nebo
na facebooku/Veselý čertík, o.s.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz
NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00.

TERÉN (12–26 let), Černý Most – pondělí
a středa 15.00–20.00, Monika a Martin,
tel.: 773 674 060. Rajská, Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek 15.00–20.00, Honza, Monika, Martin, tel.: 777 747 067.
PIXLA je otevřena za špatného počasí
v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek
16.30–20.00, nebo po dohodě s pracovníky ve dnech terénu.
RC JAHŮDKA, ŠKOLIČKA – hlídání
dětí (1–6 let), otevřeno: pondělí, úterý
a čtvrtek 8.00–12.00.
WI-FI KAVÁRNA „ZA KATREM“ s velkou hernou. Otevřeno středa 10–19,
pátek 9–14.
VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: Africký
tanec pro děti (3–5 let), Angličtina
s hlídáním dětí, Power jóga, Cvičení
pro rodiče s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou.
PLÁNOVANÉ AKCE:
21. 11. středa – LAMPIONOVÝ PRŮVOD Výroba lampionů, průvod za pokladem. Cena: 30,- Kč/rodina.
28. 11. středa – VÝROBA ADVENTNÍHO
VĚNCE Přijďte si s námi vyrobit vlastní
adventní věnec. Materiál i odborné vedení zajištěno. Herna otevřena, takže
dětičky vezměte s sebou. Cena: 200 Kč.
5. 12. středa – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Pro děti bude připraven program,
herna a nadílka od Mikuláše, čerta
a anděla. Mikuláš bude nadělovat balíčky, které si rodiče pro svá dítka přinesou. Cena: 50,- Kč/rodina.
Všechny akce se konají v čase:
16.15–19.00. Na akce je nutné se předem přihlásit z kapacitních důvodů
a zajištění dostatku materiálu. Přihlášky přijímáme nejpozději 3 pracovní dny
před konáním akce. Info na www.facebook.com/RCKLUBJAHODA.
Přihlášky přijímáme přímo v Jahůdce
nebo na e-mailu jahudka@jahodaweb.cz.
Více info na www.jahodaweb.cz.
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NAPSALI JSTE NÁM!

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dobrý den,

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

objevily se informace, že se má na sídliště Černý Most přistěhovat větší počet nových spoluobčanů. Je tomu opravdu tak?
Miroslav Holík

V Nefunguje vám PC či notebook? Potřebujete ho přeinstalovat, aktualizovat
antivir nebo s něčím poradit? Neváhejte a pište na zdenda.br@gmail.com.
Cena dohodou.

Dobrý den,
tato informace není pravdivá. Nemáme
ze strany hlavního města Praha žádné
zprávy, že by se o něčem takovém mělo
vůbec uvažovat, a to nejen proto, že současný počet volných jednotek, které jsou
na sídlišti k dispozici, by takovou změnu
ani neumožňoval.
Radek Polák,
oddělení komunikace MČ Praha 14

VÝROČÍ

V Nabízíme pokládku i renovaci podlahových krytin (PVC, parkety, plov podlahy, koberce…), montáž nábytku,
výrobu dřev. pergol. Zaměření a cenová nabídka zdarma. Naše vizitka je
kvalitní práce za rozumnou cenu.
Kontakt: Kolínek Martin, tel. 773 932 353.
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,
M: 776 334 190, lze osobní odběr Praha.
V Drobné i větší práce a opravy v domácnostech, precizně. Tel.: 737 272 779,
www.hodinovymanzeljano.cz.
V Pronájem vozu Škoda. Levně. Nejsme
plátci DPH. Tel.: 777 683 600.

Vzpomínkou na oběti obou světových válek si v pondělí 29. října
2012 připomněli zástupci Prahy 14
a Prahy 9 společně s pamětníky
a válečnými veterány ze Svazu bojovníků za svobodu letošní 94. výročí vzniku Československé republiky.
U památníku padlým v první světové
válce na prostranství před hloubětínským bazénem se vzpomínkové
akce zúčastnili také žáci nedaleké
ZŠ Hloubětínská.
Připomínka vzniku samostatného československého státu se nesla v tradičním duchu, zazněly česká i slovenská státní hymna a zástupci obcí
i váleční veteráni položili k památníku věnce a květiny.
Ve svém projevu starosta Radek
Vondra připomněl především důležitost této tradice a nutnost zachování vzpomínky na historii.
(red)

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 KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
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 Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.
V Nabízím malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
V Pronajmu sklad – dvojgaráž 27 m2,
600 m od metra Č. M. Cena 2 700 Kč/měs.,
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 Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj.
odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.
V Hlídání dětí. Praxi v rodinách mám.
Tel: 605 433 562.
V Pronajmu 1 200 m2 + stodola + buňka,
800 m od metra Č. M. Cena 8 800 Kč/měs.,
tel.: 777 263 261.
V Čistíme koberce, postele, matrace,
sedačky, křesla a židle mokrou metodou proﬁ stroji Kärcher. Domácnosti
i ﬁrmy. Cena od 15 Kč/m2. Doprava Praha 9 ZDARMA. Info a objednávky na tel.:
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.
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 Kožní amb. MUDr. Večeřová, ul. Generála Janouška 17, Praha 14, mob.
731 055 349, objednání od 8–10 hod.
Léčba vitiliga a nově omlazení pleti pomocí vlastní plazmy metodou TrayLIFE.
V Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad.
606 662 223, 723 899 561.
V Manikúra a modeláž – medicinální
pedikúra – prodlužování řas – masáže
pro ženy. Dlouholetá praxe, zkušenosti.
Praha 9 – Hloubětín v blízkosti stanice
metra. Luxusní péče za nízké ceny.
Tel.: 731 150 841.

OMLUVA

NOVINKA

Omlouváme se týmu BABASTEP,
který působí v rámci TJ Sokol
Jahodnice, za nesprávné uvedení
názvu skupiny v říjnovém vydání časopisu Čtrnáctka na straně 14.
(red)

Upozorňujeme obyvatele MČ Praha 14, že před budovou úřadu v ulici Bří
Venclíků je od konce října umístěna speciální nádoba na sběr elektroodpadu.
V brzké době bude též v blízkosti radnice umístěn další kontejner na odběr zářivek a dalších doslouživších částí svítidel. Obyvatelé Prahy 14 mohou také na
e-mailovou adresu pickova@p14.mepnet.cz posílat své podněty ohledně umístění dalších nádob na tyto recyklované materiály.
(red)
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Křížovka o ceny
Simon Shore (nar. 1959); britský filmový režisér: „Každá žena vzpomíná… (tajenka)“
Iniciály
spisovatele Rozdělit
Klímy

1. část
tajenky

Bodavý
hmyz

Sumerské
město

Svazek

Zvířecí
park

Dupot

Výzva

Kilo

Ostrovní
země

Jezdcova
potřeba

Kapusta
(z maďarštiny)

Tartas

Cizopasník
Náměstí
v Praze
(obec.)

Polodrahokam
Hodnocení v judu

Panské
sídlo
Politická
strana

Osivo
Smrákat

Značka
zahradní
techniky

Středomořský
muslim
Škodliví
motýlci

Hrát
úspěšně
Trn

Prezent

Persie

Zde

Ruský
veletok
Žal

Tmavé
části dne
Turkický
vojevůdce

Akademický titul
Modř

Přitakání
Světlat

Mládě
skotu
Lord

Kyrgyzské
město

Asiat

Semita
Kukla

Planeta
Nejenže
Poslední
Rožmberk
Odpočívat
na lůžku

Předložka

Hvězda

Orientální
vládce
Anglicky
nebo
Opět
Nevlastní
matka

Čistit
záhon
Chorvatský ostrov
Brzdová
čelist

Okrasní
ptáci

Příšera
Odpor

Kal
Pročistit

Číslovka

Nádoba
na nápoj
Douška
v dopise
2. část
tajenky

Rom
Stará solmizační
slabika

Odervat

Letadlo

Jadranský
vítr
Nejinak

3. část
tajenky
Známý
americký
týdeník
Čelist

Teprve až

Německy
úhoř
Egyptské
božstvo
Středověké písmeno
Číslovka

Čili

Zákrsek
Vzdělávací
Hlava kadům
tol. církve

Ochoten
Karetní
trumf

Usazenina
Lasička
Čajová
růže
Opilec
(nářeč.)

Americký
spisovatel
Milec
Zavražděný it. politik
Typ ﬁatu

Turecky
otec
Ne mrtev

Slov. státní podnik

Svatozář
Vodní květ

Kód New
Yorku
Součást
povozu
Zájmeno
Jméno
režiséra
Kazana

Kniha
Buněčná
Květy
tkáň
Legátové

4. část
tajenky

Silové ministerstvo
Biblické
návrší

Král zvířat

Žluté
barvivo
Anglosas.
Matěj

Boxer.
úder
Vozkův
povel

Teprve

Africký
veletok
Kapání

Nádoba
Tulení
kožešina

Bacil
Zájmeno Název písmene

Hudební
značka
Kouř
Angl.
útesy
Předložka

Přemety
Miliampér

5. část
tajenky

Konec

Pelhřimovská
SPZ
Nová
hvězda

Nevylévat
Jméno
her. Jovovichové

Umíněný
zápor
Vražda

Drogy

Žumpa

Středoasij.
pohoří

Emilka

aal; Aslam; Dakr; morin;
Or; Ur; ut; vazari; Roth

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od Úřadu městské části Praha 14.
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA
do 15. 11. 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

J. Kubalová, Černý Most; V. Franc, Hostavice; V. Kára, Černý Most

31

LK> M D5J<MCJM(K>= CD6 M#M'CD=M=DM7#D<DMKJ'>+J<MMC>+B6IM'D5>KJ6%M ?;M
5<DKM+47M'>7M(*%CD=>8MD<&M+%6DM<89CMJ<7>=KMJM(>I>'-MMQPONMGDKCBM?>=<M
8#M=7DM=+4<D C&MCJ9J'&C%ML* <DM= M+KJ<-

99,–

;:987654.&
2M5=-MMM M67-MCM
+>K1 DK+DC41%94-M
L9J=<;MI9 C%5-M

NÄSVIS,
(3*/
J'JMM5=-M
CMJK+-M

129,–

299,–

;:9876542&.3 4
*4*&
 /- M7CM+>KLJ(%K-M

JULMYS,
.&-/*4.-
J'JM/M58=-MGDK+DC4-ML9J=<-M

/.-,)(.'&%.$,')#'"!& #),'#-'!'"')%)('$(#" ' !-' #'"! .!' ' $ ' '!$''

69,–
;:98765432/.-/*4('&.%
=M'D5>KJ6D7 M2/M5=M=J7>9D(D5-M0M7-MLJ(%K-MM

349,–

279,–
JULMYS,
3/'/*43/
M/M67-MCM
+>K-MM

;:9876542&.324&4
!×2/M67-MCM+>K-M D(DC5J-

49,–

ROTERA,
&/
-MM67-M
GDK+DC4-

69,–
399,–

$"$";"543'/2-
M0!;M+-M0.M67
GDK+DC4PDKJ7 5J-

;:987654('4 4%4 D=591KCMJK+-ML9J=<-M

49,–
249,–
;:987654.&54.
/M67-M9J7&CB1(>9D=<DK-M

149,–
4



4

4 

4.4&./.
.3.4&-4&
 #"4./'./41€
/4..&43232/*4'*

FENOMEN,
/&%.3/24(3*-
J'JMM5=-MGDK+DC4-MLJKJ%C-

79,–
$#$$"! " "5432/.-/*4&/*-4
&#C4M6DCJ)M..;H
J%'5JM(9J<%M'>M!-M(K>= C6DM!/0!MCD>M'>M+(K>'4C%M4=>-

www.IKEA.cz
QPONMLKJIJMHMGDKCBM?>=<;M:I987D654M33210/;MLKJIJM.MHMGDKCBM?>=<,<D+*DC>)M(>C'&9%MJ#MCD'&9&M>'M0/-//M'>M!!-//MI>' C-

placená inzerce

ŠVÉDSKÉ VÅNÖCE

