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PRO VAŠI RODINU?
U NÁS ZA STEJNOU CENU ZÍSKÁTE 165 METRŮ
PLOCHY, GARÁŽ I ZAHRADU! VELKORYSÉ ŘADOVÉ
DOMY VE VYSOKÉM STANDARDU.

Landia Management s.r.o.
M: +420 731 309 091
E: obchod@landia.cz

www.rajskyvrch.cz
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Vážení čtenáři,
podzimní počasí a proměna přírody
do mnoha odstínů jasně ukazuje
změnu ročního období. S tím jsou
spojené zkracující se dny, změna
času, což se projevuje na každém
z nás. Podzim je tady, a proto nezapomínáme ani na možnosti zlepšení
nálady v podobě nabídky nejrůznějších akcí pro trávení volného času,
které najdete v této Čtrnáctce.
Asi tou nejpodstatnější událostí, kterou s sebou konec října přinesl, byly
předčasné parlamentní volby. Na politickém kolbišti se tentokrát utkalo o přízeň voličů několik tradičních a několik
zcela nových politických stran a hnutí. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přišli k volbám a ukázali tak, že jim záleží na
dalším směřování naší země. Největší důvěru v Praze získala TOP 09, za což děkuji všem, kdo ji či přímo mne ve
volbách podpořili.
I když výsledky parlamentních voleb ovlivňují život nás
všech, je pro mne prioritou dění v naší městské části. Příjemně mne překvapil velký zájem lidí o zlepšení života na
Lehovci, což bylo předmětem říjnového veřejného projednávání. U jednotlivých stolů probíhala konstruktivní diskuse o možnostech potřebných změn. Přehled konkrétních
problémů, které jsme společně definovali a u nichž budeme aktuálně hledat řešení, přinášíme také na stránkách
listopadové Čtrnáctky. Jde o první krůčky k tomu, aby se
léta neřešená situace v této lokalitě Prahy 14 začala zlepšovat. O jednotlivých bodech vás samozřejmě budeme průběžně informovat.
Po dlouhé době se podařilo zvládnout i další konkrétní
problém, kterým byla v posledních letech takřka každodenní
přítomnost bezdomovců u sběrny surovin u hloubětínského
hřbitova. Se správcem pozemku se podařilo vyjednat ukončení provozu výkupny a od října je sběrna uzavřena.
Věřím, že si vyberete i z aktuální nabídky pořádaných akcí,
které oživí ty nastávající listopadové dny a umožní vám i vašim dětem aktivně prožít volné chvíle. Všem přeji krásný
a pestrý podzim, dobrou náladu a při vrtkavosti počasí
v tomto ročním období i pevné zdraví.
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. 2013
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Ivana Kalenská, archiv Srdcerváči
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SPOLEČNĚ S OBČANY
ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ
RADNICE MČ PRAHA 14 A OBYVATEL
LEHOVCE, KDE SE DEBATOVALO
O PROBLÉMECH V TÉTO LOKALITĚ,
SE KONALO VE STŘEDU
25. ZÁŘÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ CHVALETICKÁ. ZATÍMCO ZÁSTUPCI
MĚSTSKÉ ČÁSTI V RÁMCI SETKÁNÍ
PŘEDSTAVILI ZÁMĚRY PLÁNOVANÉ
PRO LEHOVEC, MÍSTNÍ OBYVATELÉ
MĚLI MOŽNOST PREZENTOVAT
PROBLÉMY, KTERÉ JE V OKOLÍ
BYDLIŠTĚ NEJVÍCE TRÁPÍ.
Samotné setkání bylo součástí snahy
o co největší zapojení občanů do samosprávy i udržitelného rozvoje
městské části. O tom, že místní obyvatelé mají o vyřešení problémů i celkové zlepšení životního prostředí na
Lehovci zájem, svědčil velký počet
přítomných. Plánované debaty se
účastnila téměř stovka místních
a řešily se jak obecné, tak i zcela
konkrétní podněty.
Městská část představila místním
své záměry z oblastí dopravy, parkování, zeleně, dětských hřišť i obecného zlepšení péče o veřejný prostor na
Lehovci. Občané měli možnost o návrzích a záměrech radnice spolu se
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zástupci radnice diskutovat, což přineslo především zpětnou vazbu ke
konkrétním projektům a zároveň
obecné podklady, které mají úřadu
posloužit při přípravě a realizaci dalších projektů ke zlepšení životního
prostředí v celé lokalitě.

byla vyhrazena debata ve druhé části
večera. Jednalo se o témata: Veřejný
prostor – zeleň, prostupnost (prezentace Kamila Štajgla), Doprava a parkování (prezentace Pavla Maška) a Dětská hřiště a rybníčky (prezentace
Markéty Adámkové a Terezy Klímové).

VEŘEJNÝ PROSTOR,
DOPRAVA I DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Večer byl rozdělen na dvě hlavní části. V první části zástupci městské
části a další přizvaní odborníci představili svůj pohled na různé oblasti
života na Lehovci. Starosta Radek
Vondra v rámci své prezentace na začátek zmínil základní sociodemograﬁcký popis území, občanské vybavenosti a její podporu ze strany
městské části. Uvedl například opravy školních budov, snahu o vyřešení
problematiky služeb, bytové politiky,
bezpečnosti a údržby zeleně.
Na úvodní popis starosty navázal
krátkou prezentací výsledků výzkumu komunit na Lehovci antropolog
Lukáš Hanus ze studia antropologického výzkumu Antropictures. Po
těchto úvodních prezentacích následovaly 4 prezentace, které již předznamenaly tři hlavní témata, pro která

TÉMATA VYBÍRALI OBČANÉ
Přítomní občané se mohli rozhodnout
a zvolit si, které téma je nejvíce zajímá a o kterém by chtěli dále hlouběji
diskutovat se zástupcem MČ. Z výTÉMA VEŘEJNÝ PROSTOR:
• Údržba zeleně – zaměřit se na zlepšení kvality údržby zeleně.
• Málo pěších policejních hlídek (večer).
• Nedostatečný orientační systém,
zlepšit označení budov, vytvořit
systém směrovek atd.
• Zvážit možnosti navýšení počtu odpadkových košů, respektive košů
na psí exkrementy.
• Zvážit vytvoření krytých a zamykatelných stanovišť pro kontejnery.
• Komunikace a chodníky - zaměřit
se na opravy a úklid.

Téma

TÉMA HŘIŠTĚ A RYBNÍČKY:
Rybníčky
• Přírodní bariéra na severní straně
parku brání ve výhledu řidičům.
• MČ zváží úpravu keřů.
Přechod u zastávky Žárská
• MČ ověří možnost instalace druhého retardéru.

plotu, který oddělí hřiště od nově
vzniklých parkovacích míst, dále
podporují pouze částečné oplocení dětského hřiště.
Školní hřiště
• MČ zváží možnost prodloužení otevírací doby hřiště.

Dětské hřiště Vizírská
• Občané navrhují vytvoření živého

• Návrhy občanů
• Bezbariérové propojení ze spodního
Lehovce na dětské hřiště nahoře.
• Nové dětské hřiště na dolním Lehovci.
• Vybudování veřejného ohniště na
Čihadlech nebo v Čeňku.
• Upravit prostor u trafostanice.

sledků hlasování vyplynulo, že téma
dopravy zajímá nejvíce hlasujících,
téma veřejný prostor je druhý v pořadí, na pomyslném třetím místě je pak
téma „dětská hřiště a rybníčky“. Několik přítomných zvlášť deﬁnovalo
vlastní téma „privatizace“. Z výsledku
hlasování a následného počtu účastníků diskuze bylo vidět, že ne všichni
občané si téma pro diskuzi zvolili. Pro

nové téma zvláštní skupina vytvořena
nebyla, protože nespadalo do tematických oblastí, které bylo třeba s občany diskutovat.
Na základě výsledku hlasování bylo
pak vytvořeno zázemí pro práci
4 skupin. Dvě skupiny se věnovaly tématu dopravy – s tím, že v každé
skupině se debatovalo o jiných projektech. Pro další témata pak bylo

Úpravy parku
• Občané kvitovali návrh městské
části na úpravy v okolí lehoveckých rybníčků.

TÉMA DOPRAVA:
Parkování Kukelská
• MČ prověří možnosti různých variant stání a zveřejní výsledky.
Příjezdová komunikace 904
• MČ prověří možnost úprav příjezdové komunikace a zřízení šikmých
parkovacích stání v zatáčce.
Parkování – výstavba JRD Slévačská
• Diskuze ohledně počtu plánovaných
parkovacích míst a jejich využití ze
strany současných obyvatel Lehovce.

vytvořeno po jedné pracovní skupině.
Průběh diskuze byl zaznamenáván
do záznamového formuláře. Cílem
diskuze v jednotlivých skupinách přitom bylo jednak blíže popsat projekty
plánované MČ a získat k nim od občanů zpětnou vazbu. Občané tak
mohli deﬁnovat jak to, co jim na návrzích nevyhovuje, co jim vyhovuje
a případně mohli i sami navrhnout
změny. Diskuze se lišila téma od tématu. U tématu dopravy bylo třeba
navrhovaná řešení blíže speciﬁkovat
a vysvětlovat či zdůvodňovat, proč
jsou navrhována právě v této podobě.
U tématu veřejný prostor občané zejména deﬁnovali současné nedostatky, které ve veřejném prostoru vnímají. Konečně témata dětská hřiště
a rybníčky řešilo opět konkrétní projekty prezentované v úvodu.
Výsledkem společného setkání je zápis, jehož kompletní znění mají občané k dispozici na webových stránkách
úřadu www.praha14.cz. My jsme pro
čtenáře vybrali ty nejdiskutovanější
body, které můžete vidět v barevných
tabulkách v textu rozdělených podle
jednotlivých témat diskuse. U všech
probíraných bodů bude radnice postupovat dle svých možností.
PROSTOR DOSTALA I MÍSTNÍ
INICIATIVA
Závěrem večera byl dán prostor i pro
vystoupení občanského sdružení Lehovec. Řada podnětů, které jeho zástupce prezentoval, byla diskutována
členy sdružení již ve skupinách. Na
jednání o jiných podnětech se pak zástupci sdružení dohodli se zástupci
městské části.
(jam)

Bezpečný přístup k Penny bez bariér
• Občané požadují zajištění bezbariérového a bezpečného přechodu ze
sídliště Lehovec k nové prodejně
Penny Market u tramvajové smyčky.
Parkování mezi rodinnými domky
• MČ připravuje rekonstrukci komunikací, v rámci oprav sítí a povrchů
bude zřízena pěší zóna.

Chybějící přístřešky u zastávek MHD
• MČ se bude zabývat možností řešení.

Parkování Nedvědická
• MČ iniciovala vytvoření variantního
řešení, které však musí výrazně
navýšit aktuální kapacitu stání v
této části.

Autobusová linka 186
• MČ se pokusí najít adekvátní náhradu
za přesměrovanou linku 186.

Parkování Rochovská
• Zvážit možnosti navýšení parkovací
kapacity u domu Rochovská č. 771.

Parkování na spodním Lehovci
• MČ bude řešit v rámci generelu
dopravy zlepšení parkovaní ve
spodním Lehovci.
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Aktuality

Nové hřiště vzniklo v rámci bytové výstavby společnosti Skanska.

Vizualizace plánovaného hřiště.

Nové dětské hřiště určené dětem ve věku 3–6
let bylo v říjnu otevřeno na Jahodnici v lokalitě
U Hostavického potoka. Výstavbu hřiště iniciovala MČ Praha 14 v rámci bytové výstavby
společnosti Skanska, a. s., která jej postavila
a následně předala do správy MČ. V rámci
nové parkové plochy v této lokalitě by měla
MČ získat v roce 2014 i multifunkční sportoviště
a hřiště pro starší děti.
(jam)

OPRAVA VÝTAHU NA
ÚŘADĚ SE ODKLÁDÁ
Plánovaná oprava výtahu v budově
Úřadu MČ Praha 14, Bří. Venclíků
č. p. 1073, která měla omezit provoz
na úřadě v listopadu a prosinci 2013,
se z důvodů na straně dodavatele odkládá na rok 2014. O přesném termínu
rekonstrukce budeme informovat. Po
dobu opravy ale bude k dispozici provizorní úřadovna v přízemí budovy, kam
budou za občany moci docházet úředníci z příslušných odborů ÚMČ. (red)

COCA-COLA VZDALA
STAVBU MEGAHALY

Foto: archiv ZŠ Šimanovská

VZPOMÍNKY NA HOLOCAUST OŽILY V KD KYJE
Příběh Evy Erbenové, ženy, která v nacistických koncentračních táborech přišla o rodiče, ženy, které se na
sklonku druhé světové války podařilo uniknout z pochodu
smrti, si vyposlechli žáci ZŠ Šimanovská koncem října
v KD Kyje. Beseda určená žákům druhého stupně se
konala u příležitosti pražské návštěvy paní Erbenové.
Ta žije od roku 1951 v izraelském Aškelonu. Školáci
měli možnost poslechnout si autentické svědectví o hrůzách druhé světové války, ale také o naději, s níž se Židé
z celé Evropy po válce vrhli do budování státu Izrael.
Příběh Evy Erbenové se stal tématem několika knih vydaných v Izraeli
i v zahraničí a dočkal se také ﬁlmového zpracování.
(red)

ALEJ ULEVÍ OKOLÍ ČESKOBRODSKÉ
Zmírnit velkou dopravní zátěž v okolí frekventované Českobrodské ulice
v Kyjích by měla nová výsadba stromů a keřů, která začala již v říjnu. Do
konce roku by měly být založeny nové trávníky a vysázeno přes 200 stromů
a téměř 11 000 keřů. Plánovaný projekt MČ Praha 14 nazvaný Izolační zeleň
Českobrodská bude spoluﬁnancován ze zdrojů Evropské unie v rámci
(red)
Operačního programu životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu.

Ilustrační foto

LIDÉ NA LEHOVCI UŽ MAJÍ NOVÝ OBCHOD
Obyvatelé Lehovce si již mohou vyřídit každodenní nákupy přímo na sídlišti, kde žijí.
Poté, co byla v loňském roce nečekaně uzavřena jediná větší prodejna potravin
v této lokalitě, se občané obrátili na městskou část, aby tento problém nedostatečné
občanské vybavenosti v lokalitě, kde žije mnoho starších lidí, pomohla vyřešit.
„V momentě, kdy se uvolnil vhodný prostor z fondu městské části, zadali jsme
výběrové řízení s jasnou podmínkou, že zde bude zřízena prodejna potravin. To se
nakonec podařilo,“ vysvětlil starosta Radek
Vondra s tím, že najít zájemce zpočátku
nebylo snadné.
Obchodní prostory v Kardašovské ulici
se přibližně po roce opět otevřely veřejnosti. Prodejna Citimarket nabízí
vedle potravin i ovoce a zeleninu, záNový obchod na Lehovci nabízí veškeré
kladní drogistický sortiment a domácí
základní zboží, potraviny i domácí potřeby.
potřeby.
(jam)
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Společnost Coca-Cola HBC Česká
republika, sídlící v Kyjích, oﬁciálně
odstoupila od záměru vybudovat
novou skladovací halu v blízkosti
stávajícího objektu v Praze 14. Stalo
se tak po nedávno ukončeném řízení EIA, kde byl posuzován vliv stavby na životní prostředí.
Zároveň s tím zastavila Coca-Cola
všechny činnosti spojené s přípravou
stavebního záměru na vybudování
nové haly, včetně veškeré projektové
přípravy podle původního záměru.
Původní velice kontroverzní záměr
rozšíření skladovacích prostor, výstavba nové haly v rozsahu, který by
měl jednoznačně negativní vliv na
okolí, tak byl smeten ze stolu. (red)

PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ
VZNIKU ČS. REPUBLIKY

Pietní vzpomínkou na padlé v první světové válce si u pomníku nedaleko bazénu v Hloubětíně připomněli představitelé MČ Praha 14, MČ Praha 9 spolu
s členy ČS obce legionářské, Českého
svazu bojovníků za svobodu a veteránů z řad komunistů 95. výročí vzniku
Československé republiky.
(red)

Vizualizace: MČ Praha 14

Vizualizace MČ Praha 14

Foto: MČ Praha 14, Marcela Uhlíková

NOVÉ HŘIŠTĚ NA JAHODNICI

Aktuality

SBĚRNA, KTERÁ LÁKALA BEZDOMOVCE
Z CELÉ PRAHY DO HLOUBĚTÍNA, KONČÍ
STÍŽNOSTI OBYVATEL HLOUBĚTÍNA
NA DĚNÍ KOLEM SBĚRNY SUROVIN
V KOLBENOVĚ ULICI BYLY VYSLYŠENY. OBYVATELÉ PŘILEHLÝCH
DOMŮ, ALE TAKÉ NÁVŠTĚVNÍCI HLOUBĚTÍNSKÉHO HŘBITOVA, SE KTERÝM
PROVOZOVNA PŘÍMO SOUSEDÍ, SI JIŽ
BRZY BUDOU MOCI ODDYCHNOUT.
VÝKUP SUROVIN, KTERÝ DO LOKALITY
LÁKAL SBĚRAČE KOVŮ, BUDE DEFINITIVNĚ UKONČEN KE KONCI LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Problémy s bezdomovci a sběrači surovin, kteří zdejší sběrnu „okupovali“
vzhledem k otevírací době ve všední dny
i o víkendech, by měly být již brzy vyřešeny. Na základě podnětů MČ Praha 14,
na niž se obraceli místní obyvatelé, se
záležitosti okolo sběrny daly do pohybu.
Jak redakci potvrdil technický náměstek Správy pražských hřbitovů Ing. Vladimír Vyčichlo, do budoucna by zde již
obdobná provozovna být neměla.
Pozemek sousedící s hloubětínským
hřbitovem si podnikatel pronajal pů-

Prostor vedle hloubětínského hřbitova bude mít nového nájemce.

vodně za účelem provozování autoparkingu právě od Správy pražských hřbitovů, a to na dobu neurčitou. Později,
na jaře roku 2010, na části pozemku se
souhlasem příslušných úřadů zřídil
i sběrnu druhotných surovin, která do
lokality také díky víkendovému provozu
přilákala řadu sběračů surovin nejen
z Prahy 14, ale také z dalších oblastí.
Podle informací redakce nyní podnikatel počítá na základě výpovědi ze strany
Správy pražských hřbitovů s ukončením

činnosti k 30. 11. 2013. Správa hřbitovů
tak vyslyšela opakované žádosti městské části i občanů Prahy 14. Co na pozemku bude, ale zatím není jasné.
„V tuto chvíli nemáme nového nájemce,
nevíme tedy, jaká konkrétní činnost
bude na místě do budoucna provozována,“ dodal náměstek Vyčichlo. Redakce Čtrnáctky bude samozřejmě situaci i nadále sledovat a o případných
novinkách čtenáře informovat.
(jam)

REKONSTRUKCE TRATI U SOUSEDŮ
PŘIBLIŽNĚ DO POLOVINY LISTOPADU MUSÍ OBYVATELÉ PRAHY 14
POČÍTAT S OMEZENÍM TRAMVAJOVÉHO PROVOZU NA PODĚBRADSKÉ
ULICI. DŮVODEM JE REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI
NA PODĚBRADSKÉ V SOUSEDNÍ
MČ PRAHA 9. TA ZAČALA V ZÁŘÍ
A TÝKÁ SE ÚSEKU MEZI ZASTÁVKAMI HARFA A MHD HLOUBĚTÍNSKÁ, KDE JE ZAVEDENA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA.
Stavba za přibližně 90 milionů korun
je naplánována od začátku září do
12. listopadu 2013, od následujícího
dne by měly na novou trať vyjet tramvaje podle běžného jízdního řádu.
„Cílem stavby je vedle zlepšení komfortu pro cestující především snížení hlučnosti a prašnosti a kulturnější bydlení
v úseku Poděbradské, kde je bytová zástavba,“ shrnul důvody rekonstrukce
Tomáš Holeček, radní MČ Praha 9.

Ilustrační foto

OMEZÍ PROVOZ TRAMVAJÍ V HLOUBĚTÍNĚ

Na Poděbradské se denně pracuje bez ohledu na rozmary počasí.

Nižší hlučnosti a prašnosti by mělo napomoci uměle zavlažované zatravnění
tramvajového svršku, které je plánováno
v úseku mezi zastávkami Čerpadlová
a Podkovářská. Na celém, téměř dvoukilometrovém úseku rekonstrukce by
pak mělo dojít k výměně kolejí, rekonstrukci zastávek, provedení bezbariérových úprav na zastávkách i přechodech
pro chodce, a to včetně osazení prvků
pro nevidomé. Součástí investiční akce

je také oprava tramvajového přejezdu
Kbelská. Novinkou pak bude zřízení
nové tramvajové zastávky Kabešova.
Samotná rekonstrukce je rozdělena do
dvou fází. Zatímco od začátku září se pracovalo na úseku kolejového křížení tramvajové smyčky Starý Hloubětín – Čerpadlová, práce na druhém úseku mezi
hloubětínskou smyčkou a Kbelskou začala
až 20. října. Automobilový provoz v obou
směrech zůstává zachován.
(jam)

07

IVANA KALENSKÁ:

ČERNÝ MOST JE DOMOVEM
MNOHA SRDCERVÁČŮ
NA ČERNÝ MOST SE PŘESTĚHOVALA
V DOBĚ, KDY OFICIÁLNĚ VZNIKLA
MČ PRAHA 14, A ŽIVOT ZDE SI POCHVALUJE. PŘES VÁŽNOU NEMOC,
KTERÁ JÍ DO ŽIVOTA ZANECHALA
TRVALÉ NÁSLEDKY, SE NEVZDALA,
A NAOPAK SE VRHLA DO NEJRŮZNĚJŠÍCH AKTIVIT. DNES JE IVANA
KALENSKÁ PŘEDEVŠÍM „SRDCERVÁČKA“. PROSTŘEDNICTVÍM
OJEDINĚLÉHO PROJEKTU POMÁHÁ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM V PRACOVNÍM UPLATNĚNÍ, PŮSOBÍ TAKÉ
JAKO SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA A TERAPEUTKA. JAK VNÍMÁ ŽIVOT NA
ČERNÉM MOSTĚ ZA POSLEDNÍCH
DVACET LET I TO, KDO JSOU
VLASTNĚ „SRDCERVÁČI“, SE DOZVÍTE
V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
PROJEKT SRDCERVÁČI JE
POMĚRNĚ NOVÝ, JAK JSTE SE
K TÉTO AKTIVITĚ VLASTNĚ
DOSTALA?
Jako zakladatelka občanského sdružení SKVOST, které se zabývá sociálně
pedagogickou činností, kulturní činností
a podobně, mám hodně zkušeností
z praxe, jak z pracovní, tak i z dobrovolnické činnosti v oblasti zdravotně postižených. Mám mezi vozíčkáři přátele,
na Černém Mostě spolupracuji
s REHAFITem, kde jsem dělala pro klienty semináře alternativních terapií.
Spolupracuji také s Domovem seniorů
v Bojčenkově ulici, kde donedávna pracovala jako sociální pracovnice další
moje kamarádka. Pořádám i různé
akce tady na Černém Mostě i jinde. To
vše bylo takovou vstupní branou do
Srdcerváčů.
MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
V ČEM PROJEKT SPOČÍVÁ?
Ten projekt je zajímavý jednak tím, že
tu vedle řady obyčejných lidí najdete
i umělce, sportovce i zástupce soukromých ﬁrem, které nám pomáhají.
Hlavní je ale to, že si prostřednictvím
Srdcerváčů může člověk za ﬁnanční
dar vybrat něco, co ho skutečně za-

08

jímá. Zatímco běžně darujete nějaký
obnos a vlastně za to nedostanete žádnou protihodnotu, my se snažíme jít jinou cestou. Oslovujeme ﬁrmy i jednotlivce z řad známých osobností a ti nás
podporují různými dary. Hokejista Jágr
nám například dal podepsanou hokejku, kterou jsme vydražili, neziskovky
a ﬁrmy nám zase nabízejí různé zážitky.
Jsou to třeba exkurze na místa, kam
se člověk jinak nepodívá, speciální prohlídka Ondřejovské hvězdárny s výkladem, jaký člověk běžně nemá... Jde
také o různé kurzy a podobně. Náš katalog se neustále rozrůstá o nové dárky
nebo zážitky a nyní se snažíme to směrovat i do příštího roku, abychom mohli
lidem tyto zážitky nabídnout i jako vánoční dárek pro někoho blízkého.
KAM JDOU PENÍZE, KTERÉ TÍMTO
ZPŮSOBEM ZÍSKÁTE, CO VLASTNĚ
LIDÉ TOUTO CESTOU PODPOŘÍ?
Vybrané peníze jdou na účet Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání
osob zdravotně postižených (NFOZP).
Ten vedle další činnosti například nabízí i možnost grantové podpory pro
ﬁrmy, které mají zájem zaměstnat
zdravotně postižené, nebo třeba pro

fyzické osoby možnost otevřít nové
místo pro „OSVČ“ se zdravotním postižením.
JAK SE SRDCERVÁČŮM DAŘÍ?
Během relativně krátké doby, co kampaň běží, máme přislíbeno už zhruba
padesát pracovních míst pro zdravotně
postižené po celé republice. Vnímám,
že manažeři se postupně přestávají bát
zaměstnávat tyto lidi. Vidí, částečně asi
i jednáním s námi, že člověk se zdravotním postižením nemusí být nutně jen
uplakaný, problematický. Že s ním může
být legrace, že nemusejí mít strach jej
zapojit do pracovního kolektivu. Nakonec to může být i motivační, například
tím, že ostatní zaměstnanci vidí, jak se
člověk třeba s roztroušenou sklerózou
snaží, jak se vzdělává, že stíhá, co je potřeba, i když je vlastně postižený… Lidé
se také naučí, jak v běžném životě jednat
s člověkem, který je třeba nevidomý…
V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ PROBLÉM
V ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH?
Náhradní plnění ze zákona znamená,
že firma, která má více než pětadvacet lidí, má zaměstnávat minimálně

4 % osob se zdravotním postižením.
Firmy to mohou řešit tak, že tyto lidi
zaměstnají, nebo kupují výrobky nebo
služby od ﬁrem, které tyto lidi zaměstnávají. Stává se ale, že ﬁrmy například
jen přeprodávají kancelářský papír,
často dokonce zaměstnávají zdravotně
postižené jen formálně.
Nejhorší varianta je to, že zaměstnavatel,
respektive ﬁrma platí pokutu do státního
rozpočtu. To je poměrně velký problém,
nad kterým by se zákonodárci měli vážně
zamyslet, protože tyto peníze vlastně
mizí ze sociální sféry. V příslušném zákoně totiž není dáno, že by tyto vybrané
prostředky putovaly zpět do sociální oblasti, což by podle mého názoru v případě, že již ﬁrmám stát umožní takové
„kupování odpustků“, mělo být samozřejmé.
NFOZP odvedl v posledních letech obrovský kus práce v tom, aby toto prostředí vyčistil. Pro zdravotně postižené
je samozřejmě důležité, že si mohou
v zaměstnání vydělat něco k poměrně
nízkému invalidnímu důchodu, ale nejde zdaleka jen o to. Důležité je například i to, že se tito lidé prostřednictvím
práce dostanou do společnosti, že se
mohou realizovat, že jdou mezi lidi, mají
sociální kontakt. Jde o komplexní sociální rehabilitaci.
JAK DLOUHO TADY ŽIJETE A JAK
SE VÁM TU LÍBÍ?
Na Černý Most jsem se nastěhovala
přesně v den, kdy vznikla MČ Praha 14,
a jsem za to do nynějška šťastná. Dřív
jsem bydlela v centru, ale tady je to pro
mě příjemné místo k žití. Proto se snažím v rámci svých možností a schopností zlepšovat svoje okolí, komunikovat
s lidmi, kteří tu něco dělají, účastním
se různých komunitních akcí a podobně.
Mám to tady ráda hlavně proto, že tu
při všech výhodách města a možnosti
být v centru v podstatě za chvilku máme
i spoustu přírody. To je pro mě jako terapeutku a bylinkářku důležité… Když
jsem se přistěhovala, nebyl tu Albert,
to byla ještě hrubá stavba, ale to sídliště
s krámky a posilovnami v kočárkárnách
bylo více osobní. S velkou výstavbou přišlo sice rozšíření občanské vybavenosti,
ale také více anonymity a více sociálně
patologických jevů…
JE TU NĚCO, CO VÁM JAKO OBYVATELI
ČERNÉHO MOSTU VYLOŽENĚ CHYBÍ?
Co tu všichni postrádáme, alespoň si to
myslím já i mnoho lidí, je kvalitní koupaliště a krytý bazén, který by byl dostupný běžnému obyvateli. Hloubětín je

Foto: archiv Ivany Kalenské

Rozhovor

Kdo je Ivana Kalenská
Studuje další vysokou školu, je zakladatelkou a lídrem sociálně pedagogického sdružení Skvost o. s. (Srdce,
Kultura, Volný čas, Odolnost, Společnost, Terapie), působí jako poradce
a terapeutka v sociální ﬁrmě Tecum.
Je certiﬁkovaným mistrem reiki a terapeutem EFT. Věnuje se bylinkám
i aromaterapii. Pořádá kulturní akce,
je hrdá na to, že zprodukovala prvotinu
veršů Kamila Prince „Sonáta pro rezavou harfu“. Je zaměstnavatelem nominována na ocenění „Zaměstnanec
roku se zdravotním postižením 2013“.
Dotazy pro Srdcerváčku můžete zasílat na e-mail: ivana@skvost-praha.cz.
sice kvalitní, ale není tam moc prostoru
pro veřejnost. Navíc pokud má člověk jet
někam dál, nebo třeba vstávat a před
prací si jít zaplavat, tak zpravidla nejde.
Plavání je přitom zdravé a mnoho lidí by
to i bavilo, kdyby měli bazén přímo tady.
SAMA PŮSOBÍTE V NEZISKOVÉM
SEKTORU, JAK VNÍMÁTE SITUACI
NEZISKOVEK TADY V PRAZE 14?
MYSLÍTE SI, ŽE JE JICH TU HODNĚ
PROTO, ŽE SÍDLIŠTĚ SAMO
GENERUJE CÍLOVÉ SKUPINY?
Není to jenom o sídlišti, když si vezmeme počet obyvatel, tak jsme vlastně
takové pěkné město. A když srovnáme
nabídku neziskovek tady a v jiných městech mimo Prahu, tak je tu ta nabídka
možná trochu koncentrovanější, ale ne
zase tak moc. Myslím, že tu spíš chybí
někdo na pozici jakéhosi koordinátora
činnosti neziskových organizací. Působí
jich tu hodně a do velké míry si konkurují, namísto toho, aby spolupracovaly.
V tom máme podle mého názoru dost
velkou rezervu, měli bychom hledat
způsob, jak tomu srdci, tomu náboji
i odbornosti, které do toho lidé dávají,
dát společný směr…

MÁTE NĚJAKÝ TIP, JAK TO UDĚLAT
LÉPE?
Věřím, že snaha o otevřenost radnice
je skutečná, ale v posledních letech je
to celé více institucionalizované, méně
osobní. Stává se z toho proklamace
a vede to bohužel k tomu, že lidé jen
konzumují, co se jim nabízí, ale není
tam zpětná vazba. Množná je to i vliv
Evropské unie. V tomto ohledu hrozně
fandím Vojtovi Havlovcovi a lidem, kteří
dělají Stop Zevling. Hlavně v tom, že
vlastně s kamarády vytvořili tradici, ale
vytvořili ji zespodu. Byť je to dnes už
velká akce a má podporu radnice, tak
vznikla vlastně od konkrétních lidí.
V případě, že budeme implementovat
různé snahy seshora, tak to dopadne
jako nyní. V tom je problém, který musí
vyřešit radnice. Cestu vidím právě
v tom, o co se nyní radnice snaží, že namísto vymýšlení akcí budeme podporovat lidi v tom, aby akce pořádali sami.
JAK V TOMTO OHLEDU VIDÍTE
PŮSOBENÍ RADNICE, RESPEKTIVE
KONKRÉTNÍCH ZÁSTUPCŮ
MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Co se týká sociální, nebo lépe řečeno
sociálně pedagogické práce, vnímám
velmi pozitivně působení pana místostarosty Vodáka a také pana Beňáka
ze sociálního odboru, kteří vedle té lokální práce úspěšně působí i v celostátním měřítku. Obecně ale vidím
problém v některých nařízeních ze sociální oblasti, což není vina radnice, ale
spíše záležitost minulých vlád. Je to
třeba odtržení sociálních dávek od
obce směrem k úřadům práce. Na
jedné straně to jistě usnadnilo práci
úřadům, na druhé straně ale obec vždy
uměla lépe jednat s příjemci. Pro
úřady práce je to jen agenda, nemají
ten osobní kontakt, neznají ty lidi a nemají ani možnost je znát. Zdravotně
postižení jsou na tom psychicky často
hůř než zdravý člověk, jsou zranitelnější a v tomto ohledu přicházejí
o možnost lepšího přístupu. Obec toho
člověka znala, věděla, jak s dávkami
zachází, a uměla jej i zkontrolovat…
ZÁVĚREM SE MUSÍM ZEPTAT,
KOLIK SRDCERVÁČŮ JE PODLE VÁS
NA PRAZE 14?
Když vezmeme členy týmu, jsem to jenom já. Když ale vezmeme všechny ty
neziskovky, mnoho lidí z radnice
a všechny, kteří jsou nějak aktivní a dělají něco pro druhé, takových tu máme
spoustu a jsem za to ráda.
(jam)
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Doprava

ÚKLID SNĚHU Z CHODNÍKŮ
S NADCHÁZEJÍCÍ ZIMOU OPĚT
NABÝVÁ NA AKTUÁLNOSTI TÉMA
ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ.
ZEJMÉNA PRO STARŠÍ OBČANY JE
TO JISTĚ TÉMA OŽEHAVÉ, A PROTO
JSME CHTĚLI ZJISTIT, ZDA MOHOU
OBYVATELÉ PRAHY 14 LETOS OČEKÁVAT NĚCO NOVÉHO. O ROZHOVOR NA TOTO TÉMA JSME
POŽÁDALI ING. PAVLA ŠUSTRA,
VEDOUCÍHO ODBORU DOPRAVY
A OCHRANY PROSTŘEDÍ, KTERÝ
MÁ VEDLE DALŠÍ AGENDY NA STAROSTI PRÁVĚ ÚDRŽBU CHODNÍKŮ
A DALŠÍCH KOMUNIKACÍ.
ZIMNÍ ÚDRŽBA JE TÉMATEM, KTERÉ
LIDÉ SLEDUJÍ. MŮŽETE STRUČNĚ
ŘÍCI, CO BUDE LETOS NOVÉHO?
Po loňském schválení nového plánu
zimní údržby na komunikacích ve
správě MČ P14 se jedná zejména
o změny v pořadí zásahu na chodnících.
Některé byly přesunuty po zkušenostech z uplynulé extrémní zimy a na základě podnětů obyvatel konkrétních lokalit do 1. nebo 2. pořadí dle důležitosti

ochotou vyhovět naší žádosti. Vzhledem
k významnosti těchto komunikací hledáme náhradní řešení, které však odčerpá ﬁnanční prostředky MČ Praze 14,
jež budou chybět zase na opravách.
MŮŽETE UVÉST PÁR PŘÍKLADŮ,
KDE BY SE MĚLA ZIMNÍ ÚDRŽBA
OPROTI LOŇSKU ZLEPŠIT?
U komunikací počítá plán zimní údržby
schválený Radou MČ se stejným rozsahem jako loni. Změny se letos týkají například chodníků u stanice metra Černý
Most, Rajská zahrada a Hloubětín, dále
pak údržby obou chodníků před poliklinikou na sídlišti Černý Most, v ulici Klánovická, Kpt. Stránského atd.
(jam)

Vedoucí ODOP Ing. Pavel Šustr.

zásahu. Rozsah zimní údržby se za uplynulá období stabilizoval.
VÍM, ŽE V MINULOSTI ÚŘAD ŘEŠIL
ŘADU PODNĚTŮ OD OBČANŮ.
MNOHDY ALE ŠLO O KOMUNIKACE
VE SPRÁVĚ TSK. SNAŽILI JSTE SE
DOJEDNAT PRO LETOŠNÍ ZIMNÍ
SEZONU NĚJAKÉ ZLEPŠENÍ?
Ano, to je dlouhodobě velký problém, protože velká část komunikací, zvláště na
Černém Mostě a na Lehovci, není v naší
správě. Občany to však logicky nezajímá.
Ta místa, převážně chodníky, které byly
opakovaně kritizovány a které jsou důležitým propojením od metra k poliklinice
apod., jsme žádali zařadit do plánu zimní
údržby. Bohužel jsme se setkali s ne-

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT
S PROBLÉMY ZIMNÍ ÚDRŽBY:
Odbor dopravy a ochrany prostředí
ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1072
Ing. Josef Morávek
Tel.: 225 295 333
E-mail: josef.moravek@praha14.cz

Ideální cyklistická sezona netrvá celý
rok. Dny se zkracují, ochlazuje se a prší,
začíná padat sníh. Anglické (či severské) přísloví ale říká: Neexistuje špatné
počasí, jen špatné oblečení (a vybavení,
dodávají cyklisté, kteří jezdí celoročně).
Pravověrný cyklista je připraven (stačí
vhodné oblečení a osvětlení), běžný či
příležitostný cyklista v tuto dobu odloží
své kolo a počká si na jaro (možná o to
víc se na něj těší). Pro všechny zde však
máme nabídku, jak tuto dobu čekání na
lepší počasí vyplnit činorodou přípravou. Seznamte se s internetovým portálem Prahou na kole (prahounakole.cz)
a zkuste si „zajezdit na kole“ po mapě!
Mapová aplikace s vyhledávačem tras,
kterou naleznete pod odkazem Mapa,
umožňuje vyhledat optimální spojení
mezi libovolnými dvěma body v Praze
ve třech variantách. Všechny nabízené
trasy jsou vedeny po stávajících cyklotrasách s podrobným itinerářem
a možností následného exportu do formátu gpx pro použití v GPS navigacích.
Mapa je navíc doplněna o vrstvu „cyklistických tužeb“ – návrhů na zlepšení,
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PRAHA 14 BEZ MOTORU

kterou si uživatelé vytvářejí sami. Rádi
bychom, kdyby tuto možnost využili
i cyklisté z Prahy 14 a upozornili na
místa, která jim z různých důvodů připadají nebezpečná, nepřehledná či jinak nepříjemná.
Na portálu dále naleznete velké množství
informací pro zkušené i začínající městské cyklisty, od obecných doporučení až
po konkrétní řešení problémů s velmi živou podporou aktivních cyklistů.
Mojmír Kopečný
Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infrastruktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!

BEZMOTOROVÝ SLOVNÍČEK
Pěší zóna s povolenou jízdou cyklistů (IP27) je vymezený prostor
pro společný pohyb chodců a cyklistů, kde je ale cyklista povinen
projíždět s maximální ohleduplností rychlostí max. 20 km/h
a musí být připraven před chodci zastavit.
Chodci by se však také měli vyvarovat „neočekávatelného“ chování a bezdůvodně neomezovat ostatní v pohybu. V Praze je toto
opatření použito na naprosté většině pěších
zón, v naší MČ např. u metra Hloubětín.
Obytná zóna (IP26) je zklidněná
komunikace s upřednostněním bezmotorové dopravy. Teoreticky je zde volný pohyb
chodců ve vozovce, ale je třeba počítat s tím,
že zde není zakázaný vjezd všem vozidlům.
Cyklista se ale musí chovat jako vozidlo (například pokud jde o jednosměrky). Maximální
rychlost je zde 20 km/h.
Zóna 30 (IP25) je relativně nové
opatření ke zklidnění provozu vozidel, které nabízí možnost snížení
počtu dopravního značení a plošně
řeší zjednodušení dopravního provozu zavedením maximální rychlosti 30 km/h. Pro chodce je pohyb umožněn
po chodníku, ale přecházení by mělo být
snazší a bezpečnější vzhledem k menší rychlosti vozidel. Pro cyklisty zde platí stejné
předpisy jako pro motoristy, ale úprava umožňuje zlepšit průjezdnost území např. při průjezdu slepými či jednosměrnými ulicemi.

Doprava/Projekty

STRATEGIE DOPRAVY:
DOTAZY OHLEDNĚ BUDOUCÍHO ROZVOJE DOPRAVY V PRAZE 14 I V PŘILEHLÝCH OBLASTECH SE MNOŽÍ. OBYVATELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI, SEVŘENÉ
NĚKOLIKA HLAVNÍMI DOPRAVNÍMI
TAHY, POCHOPITELNĚ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK DO BUDOUCNA VÝZNAMNÉ
DOPRAVNÍ STAVBY NEBO ZMĚNY
OVLIVNÍ ŽIVOT V JEJICH OKOLÍ. ZAJÍMALO NÁS PROTO, CO SE V TÉTO OBLASTI AKTUÁLNĚ DĚJE.
Vzhledem k tomu, že jde zejména o významné „nadregionální“ dopravní tepny,
mají zástupci vedení MČ Praha 14 i příslušní úředníci zájem plány na rozvoj dopravy na východě Prahy ovlivnit ve prospěch městské části a jejích obyvatel
s cílem zlepšit aktuální situaci a minimalizovat dopad na místní obyvatele.
Nejedná se o investiční akce naší
MČ Praha 14, ale jde o investice hl.
města Prahy, případně Ředitelství silnic
a dálnic. Přesto vedení naší MČ aktivně
vstupuje do procesu přípravy variantních
řešení. „Pravidelně se zúčastňujeme koordinačních jednání, kde předkládáme
a prosazujeme naše podněty. V současné
době se jedná především o rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu na šest
jízdních pruhů, budoucí napojení okruhu
na dálnici D1, propojení v rámci budoucího Městského okruhu a Vysočanské
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ELIMINOVAT TRANZIT

radiály či další připravované významné
investice,“ říká Aleš Kuda, místostarosta
zodpovědný za oblast dopravy.
Významná je v dohledné době rekonstrukce stávajícího úseku pražského
okruhu v okolí Černého Mostu. V rámci ní
dojde k rozšíření komunikace na 6 jízdních
pruhů. Pro obyvatele je však důležité, že
bude zároveň instalován tzv. tichý asfalt
a budou instalovány protihlukové zábrany
v celém úseku Černého Mostu. Výsledkem
by tedy mělo být snížení hlukové zátěže
pro obyvatele žijící v okolí této komunikace.
V nedávné době bylo dokončeno posouzení
vlivu na životní prostředí, kam byly zapracovány i připomínky MČ Praha 14. V rámci
této akce požaduje naše MČ také zrušení
křižovatky s Chlumeckou ulicí, což by mělo
mít velmi významný dopad na snížení automobilů, které touto komunikací projíždějí.
Další v poslední době diskutovanou dopravní akcí je tzv. náhradní varianta Městského okruhu, která má být vedena po

Průmyslové přes Hloubětín dále na ulici
Kbelskou. K původní zamýšlené variantě
vyjádřila MČ Praha 14 zásadní nesouhlas.
V současnosti jsou připravovány „umírněnější“ varianty. Faktem zůstává, že v souvislosti s plánovaným otevřením Tunelu
Blanka v květnu 2014 lze předpokládat
zhoršení intenzity dopravy v této oblasti,
a proto je nutné hledat řešení, které stav
zlepší. „MČ Praha 14 jasně deklaruje v případě této stavby, že je pro ni akceptovatelná
pouze varianta, která přinese kvalitativní
změnu k lepšímu pro obyvatele Hloubětína.“ V okolí Hloubětína je pro MČ Praha 14
vrámci rekonstrukce křižovatky Poděbradská x Průmyslová (Kbelská) prioritní zřízení
levého odbočovacího pruhu ze směru
z Prahy 9. Toto opatření umožní odklonění
tranzitní dopravy z ulice Poděbradská
v úseku Hloubětína a Lehovce, a umožní
tím plánované výrazné zklidnění ulice Poděbradské v tomto úseku.
„Strategickým cílem MČ Praha 14 je maximální možná eliminace tranzitní dopravy na území celé MČ a také maximální
možné vyloučení nákladní dopravy z naší
MČ. Při sledování tohoto cíle však je nutné
brát v potaz fakt, že Praha jako největší
město naší republiky bude mít vždy hustou dopravu, a je tedy možné pouze hledání vhodného nasměrování a vedení této
husté dopravy tak, aby její dopad byl co
nejmenší,“ říká Kuda.
(red)

JAK POMOCI POSTIŽENÝM NA TRHU PRÁCE
PROJEKT S NÁZVEM ZAČLEŇOVÁNÍ
OSOB NA TRH PRÁCE, REALIZOVANÝ
STŘEDISKEM KŘESŤANSKÉ POMOCI
V HORNÍCH POČERNICÍCH, ÚSPĚŠNĚ
FUNGUJE. CÍLEM PROJEKTU JE ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH
OSOB NA TRHU PRÁCE, ZVÝŠENÍ JEJICH ŠANCÍ NA ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ
SI PRACOVNÍHO MÍSTA, NALEZENÍ
VHODNÉHO PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ.
Během prvních pěti měsíců od zahájení
realizace projektu projevilo 78 osob zájem
zapojit se. Z této skupiny byl po diagnostice sestaven 32 osobám individuální
plán, 17 osob nastoupilo do přípravného
období a úspěšně ho zvládlo 11 osob. Momentálně ve středisku pracuje 9 „projek-

tových“ pracovníků na pracovní smlouvu.
Klienti z projektu pracují většinou 6 hodin
denně. Po pracovní činnosti, kde jsou vedeni pracovním trenérem a pod dohledem vedoucího podporovaného zaměstnání, se také vzdělávají v tzv. Job klubu.
Učí se základům práce na PC a internetu,
tvoří si životopisy a motivační dopisy. Absolvují skupinové vzdělávání, kde získávají
znalosti v oblastech: zákoník práce, sociální systém, sociální služby, dluhy
a exekuce, etiketa na pracovišti apod.
Držíme palce všem klientům, aby zvládli
„návrat“ do práce i se všemi překážkami,
které jim život před sebe položil. Pokud
máte o účast v projektu zájem, nebo
chcete-li získat více informací, kontaktujte nás na adrese: Středisko křesťanské

pomoci Horní Počernice, Křovinovo náměstí 11/16, Praha 20 – Horní Počernice,
v kancelářích v budově A nebo, na telefonním čísle: 737 207 315, 281 091 714 či
e-mailu: projekt@skphopo.cz.
Na spolupráci s vámi se těší:
Aneta Žďárská – sociální pracovnice
Miloš Jaroš – vedoucí podporovaného
zaměstnání
Petr Marván
– pracovní trenér
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
POZVÁNKA NA 13. JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
Starosta městské části Praha 14 zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se koná v úterý dne 26. 11. 2013
od 15.00 hodin v prostorách Galerie 14 (nám. Plukovníka Vlčka 686).
Podrobný program jednání naleznete na webových stránkách
www.praha14.cz a na úřední desce.

Oznámení

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 70. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 14. 10. 2013 MIMO JINÉ:
Souhlasila se snížením celkové kapacity
u těchto mateřských škol: MŠ Bobkova
z původního počtu 230 dětí nyní na
224 dětí, u MŠ Vybíralova 967 z původního počtu 120 dětí nyní na 112 dětí,
u MŠ Šebelova z původního počtu
236 dětí na 222 dětí a u MŠ Štolmířská
z původního počtu 113 dětí nyní na
112 dětí, ke dni 1. 9. 2014. Rada MČ Praha 14 souhlasila se snížením kapacit
na základě žádosti ředitelek výše uvedených mateřských škol.
Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou na pozemek

parc. č. 232/712, k. ú. Černý Most, ve
vnitrobloku domů mezi ulicemi Bryksova,
Bobkova a Maňákova, na dobu dvou let.
Městská část Praha 14 hodlá na tomto
pozemku v příštím kalendářním roce
zrekonstruovat dětské hřiště.
Souhlasila se snížením celkové kapacity
u Základní školy, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, z dosavadního počtu
320 žáků na 260 žáků, dále se snížením
kapacity školní družiny této ZŠ z počtu
100 žáků na 90 žáků a školní jídelny
výše jmenované ZŠ ze současného
počtu 350 strávníků na 300 strávníků,
důvodem jsou změny odborných tříd
na třídy kmenové v souvislosti s ukončením provozu budovy Prelátská č. 14.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 71. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 29. 10. 2013 MIMO JINÉ:
Schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 8 500 Kč občanskému
sdružení „Jezdecký klub POČIN“ na
obnovu jezdeckého areálu poničeného
povodněmi v létě 2013.
Souhlasila se zveřejněním záměru o výpůjčce části pozemku parc. č. 73/1, katastrálního území Černý Most, par. č. 2599/39,
katastrální území Kyje cca 220 m², za účelem
realizace stavby „SSZ 9 265 Broumarská –
Cíglerova“, Praha 9, kde bude provedena
společností ELTODO EG, dopravní systémy,
rekonstrukce světelného signalizačního
zařízení, křižovatky a dopravní označení.

PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ
z majetku městské části Praha 14
Adresa

Dispozice

Slévačská 497/9

1+kk

Výměra

Vyvolávací cena

Dražební jistota

737 662 Kč

a)

53 000 Kč

2

29 m

Slévačská 497/9

1+kk

29 m

739 186 Kč

a)

55 000 Kč

Kardašovská 625/3

2+kk

43 m2

880 000 Kč

a)

58 000 Kč

2

Slévačská 494/3

1+1

46 m

1 103 225 Kč

a)

62 000 Kč

Kardašovská 625/3

2+kk

53 m2

1 280 000 Kč

a)

72 000 Kč

Kpt. Stránského 993/8

3+kk

2

68 m

1 480 000 Kč

b)

85 000 Kč

Kpt. Stránského 993/8

3+kk

68 m2

1 600 000 Kč

b)

90 000 Kč

2

Slévačská 497/9

3+1

74 m

1 774 034 Kč

b)

91 000 Kč

Slévačská 497/9

3+1

74 m2

1 783 009 Kč

b)

95 000 Kč

4+1

2

2 116 300 Kč

b)

125 000 Kč

Rochovská 769/4

Prohlídky:

4. 11.
5. 11.
16. 11.

byty a)
byty b)
všechny byty

89 m

od 16 do 18 hod.
od 16 do 18 hod.
od 10 do 13 hod.

Prodej proběhne formou el. dražby na www.ElektronickeDrazby.cz
ve dnech 22.–26. 11. 2013.
Podrobné informace o bytech, včetně návodu, jak se zúčastnit dražby, jsou uvedeny
na www.ElektronickeDrazby.cz, nebo u organizátora dražby GAVLAS, spol. s r. o.,
na tel. č. 777 721 505, 777 721 506, 777 7215 509, drazby@gavlas.cz.
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Prohlídky

2

Organizátor dražby:

800 522 222
www.gavlas.cz
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Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
BUDEME MÍT VLÁDU,
JAKOU SI ZASLOUŽÍME?

Zatímco venku padá listí a občas ráno padne mlha do ulic,
na magistrátu spadl ze stolu projekt, který by ve svém
důsledku velmi negativně ovlivnil život na čtrnáctce. Touto dobrou zprávou je, že na konci října bylo na úřední
desce MHMP zveřejněno oznámení o ukončení procesu
posuzování vlivů (tzv. velká EIA) záměru „Nová skladovací
hala Coca-Cola", která měla vyrůst v Hostavicích u ulice
Českobrodská. Stalo se tak na žádost samotné společnosti Coca-Cola. Poté, co Coca–Cola přišla s návrhem na
rozšíření haly, zvedl se poměrně široký společenský nesouhlas. Jako zástupci Strany zelených v Praze 14 jsme
vznesli k projektu zásadní připomínky a v jejich rámci
jsme také požadovali posouzení vlivu stavby na životní
prostředí. Když bylo našemu požadavku vyhověno a bylo
rozhodnuto, že se projekt v rámci EIA posuzovat bude,
požádal o ukončení řízení EIA investor. Nemůže tak nyní
žádat o územní rozhodnutí ani stavební povolení.
V rámci proběhlého řízení EIA společnost Coca-Cola HBC
Česká republika tedy oﬁciálně odstoupila od předloženého
projektu na vybudování nové skladovací haly v Praze 14.
Zároveň s tím zastavila všechny činnosti spojené s přípravou na její vybudování, včetně veškeré projektové dokumentace podle původního záměru.
V pohotovosti ale zůstáváme i nadále. Stále ještě totiž
hrozí, že společnost Coca-Cola svůj projekt zcela nepohřbí. Pokud by nechala upravit projektovou dokumentaci
tak, aby tato vyhověla vzneseným připomínkám, může zažádat o projednání v procesu posuzování vlivů záměru na
životní prostředí znovu.
Ilona Picková
za Stranu zelených

Otázka zní spíše tak, zda se po volbách podaří vůbec
nějakou akceschopnou a stabilní vládu sestavit. Levice
ČSSD a KSČM ji díky volebnímu výsledku nesestaví a o obávané ústavní většině si tyto strany po ﬁasku SPOZ mohou
také nechat jenom zdát. Mladí salonní sociální demokraté,
kteří dosud nedělali nic jiného, než opakovaně vyvolávali
hlasování o nedůvěře vládě a z billboardů nás ujišťovali, že
prosadí fungující stát, nám hned pár hodin po volbách
předvedli, jak upřímně to myslí… Zatím nezvládají díky
svým osobním ambicím a animozitám ani vlastní stranu.
Je těžko představitelné důvěřovat lidem, kteří si jen několik
dnů po volbách nejsou schopni vzpomenout na to, kde že
to byli a o čem to vlastně s prezidentem hovořili.
Pravicové strany podle očekávání neuspěly. Zaplatily tak
daň nejen za koaliční vládnutí a prosazení nepopulárních,
ale nezbytných reforem, ale také za osobní selhání některých představitelů ODS. Tyto předčasné volby znovu
ukázaly, že politický marketing, nebo obyčejná demagogie
a populismus mohou, doufám jednorázově, přinést dobrý
volební výsledek. Pro standardní politické strany, jakou
ODS i po volebním neúspěchu nepochybně je, platí jediné:
začít znovu intenzivně pracovat na obnovení důvěry u voličů
a chopit se důležitých témat, kterých je stále dost. Jedním
z nich je zjednodušení administrativy a prosazení stabilních
a jasných daňových podmínek pro živnostníky a podnikatele.
Program ODS musí být především pro ně a pro ostatní
příslušníky střední třídy, kteří přijímají odpovědnost za
svůj vlastní osud, zárukou co nejmenších zásahů státu
do individuální svobody jednotlivce.
Josef Kutmon,
předseda klubu zastupitelů ODS

Oznámení

HALA COCA-COLY
ZATÍM STÁT NEBUDE!

Zjišťování spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
V rámci tvorby Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 proběhne
v termínu 12.–30. 11. 2013 dotazníkové šetření mezi obyvateli MČ Prahy 14.
Cílem dotazníku je zjistit spokojenost a potřeby obyvatel v jednotlivých aspektech života v městské části (např.
školství, doprava, bezpečnost, fungování obecního úřadu...). Výsledky průzkumu budou spolu s dalšími analýzami sloužit jako podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje.
Všichni tazatelé se prokáží jmenovkou opatřenou razítkem MČ Praha 14.
Pro bližší informace kontaktujte PhDr. Tomáše Soukupa Ph.D. (tsoukup@vyzkumysoukup.cz),
který je pověřen realizací průzkumu. Předem děkujeme za spoluúčast na šetření.
Bc. Radek Vondra, Starosta MČ Praha 14
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Projekty

SMART POINT POMŮŽE
PODNIKATELŮM NEJEN Z PRAHY 14
ÚSPĚŠNÁ ÚČAST MČ PRAHA 14 V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU I.E. SMART,
KTERÝ JE FINANCOVÁN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE – CENTRAL EUROPE,
NABÍZÍ ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM
Z PRAHY 14 I Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST
POŽÁDAT O POMOC A PORADENSTVÍ
V OBLASTI PODNIKÁNÍ. O TOM, JAK
TATO ZAJÍMAVÁ SLUŽBA FUNGUJE,
I O POZADÍ PROJEKTU JSME HOVOŘILI S MANAŽERKOU PROJEKTU
MICHAELOU POKORNOU.
MŮŽETE PŘIBLÍŽIT, KDE VŠUDE
TENTO PROJEKT V TUTO CHVÍLI BĚŽÍ?
Do projektu je zapojeno 6 zemí – Česko,
Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko a Itálie. Každou zemi reprezentuje
zástupce státní správy a organizace pracující na rozvoji začínajících podnikatelů.
Za Česko je to právě Úřad MČ Praha 14
a Inovacentrum ČVUT sídlící na Praze 6.
V ČEM VLASTNĚ PROJEKT SPOČÍVÁ
A JAK TO CELÉ V PRAXI FUNGUJE?
Propojení státní správy s institucí podporující rozvoj podnikatelů zajišťuje plynulý a celistvý rozvoj každého podnikání.
K těmto účelům byly v březnu 2013 otevřeny dva Smart Pointy, tedy místa, kam
může přijít každý podnikatel, který podnikat začíná, i zájemce, který o podnikání
teprve uvažuje. U nás na Praze 14 mu
navrhneme možné kroky rozvoje a ve
spolupráci s Inovacentrem zajistíme
zkušené mentory, kteří ho fázemi podnikání provedou a pomohou mu v obtížných začátcích. Přehledný seznam pomoci najdete na www.praha14.cz v sekci
Projekty – Projekt i.e.SMART.
CHODÍ K VÁM SE ŽÁDOSTÍ O POMOC
DOST ZÁJEMCŮ?
Čím více jich bude, tím lépe. Zdroje na
naši činnost máme, a to i díky přístupu
vedení MČ Praha 14 k problematice podpory podnikání. Věřím, že i díky prostoru
v tomto časopise se počet zájemců bude
i nadále zvyšovat. Pokud vše půjde i naKontakt – manažerka projektu:
Bc. Michaela Pokorná
tel.: 601 553 293
e-mail: praha@ie-smart.eu
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dále dle plánu, tak jsme přesvědčeni, že
se díky našim službám otevře příchozím
zájemcům mnoho příležitostí, které jim
pomohou v začátcích i v průběhu jejich
podnikání. A to nejen v České republice.
Díky mezinárodní spolupráci jsou totiž
schopny jednotlivé Smart Pointy zajistit
náležitou součinnost při hledání PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRZÍCH I V ZEMÍCH, KTERÉ
JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU, a to nejen
tím, že zájemci pomohou při analýze si-

tuace trhu v dané zemi, ale např. i tím,
že Smart Pointy se stávají garantem věrohodnosti daného podnikatele.
A NA ÚPLNÝ ZÁVĚR, CO TEDY MUSÍ
TAKOVÝ ZÁJEMCE O RADU UDĚLAT?
Stačí si domluvit schůzku a přijít za námi
na Úřad MČ Praha 14. Smart Point je
otevřen každé pondělí a středu od 15.00
do 18.00 hodin a jeho služby jsou poskytovány zcela zdarma.
(dm)

KOMU UŽ TAKÉ SMART POINT V PRAZE POMOHL?
Jana, 32 let, na mateřské dovolené
Zatím nepodnikám, jsem se synem
doma už dva roky a před mateřskou jsem
pracovala jako účetní v jedné české
ﬁrmě. Zbývá mi poslední rok mateřské,
tak jsem si říkala, kam dál. Během mateřské jsem poznala hodně holek, které
začaly podnikat. Já s tím neměla zkušenost a nápad se mi zdál chabý – kroužky
pro maminky s dětmi. Ve Smart Pointu
mi vysvětlili, co k podnikání potřebuji,
jaký je postup a hlavně jak prověřit, zda
má nápad šanci na přežití. Pomohli mi
rozpracovat nápad, teď sepisujeme byznys plán a zatím jsem ze služeb nadšená. Taky mi pomáhá vědomí, že se
mám kde poradit a někdo se mi věnuje.
Michaela Pokorná:
Co jsme pro Janu udělali?
Provedli jsme Janu od neurčité představy ke konkrétní službě. Pomohli jsme
s vytvořením dotazníku pro maminky,
zda je o službu opravdu zájem. Vyhodnotili jsme výsledky. Založili živnostenský
list, poradili, na jaké úřady dojít a co vše
si zařídit. Nyní pracujeme na byznys
plánu, aby Jana měla vizi, kam se chce
v podnikání dostat a jakou cestu k tomu
zvolí. Na celé cestě Janě budeme radit,
kdykoli to bude potřebovat.
Markéta, 36 let, podnikatelka
Podnikám už druhým rokem, neměla
jsem vzdělání spojené s obchodem,
takže všechno řeším dost intuitivně.
V prvním roce se to dalo, ale před půl
rokem jsem začala cítit, že se mi pevná
půda pod nohama nějak boří. Obchod
se rozjížděl a já nevěděla, kam dřív sko-

čit. Pomoc Smart Pointu přišla v pravou
chvíli, pomohli mi vše zprofesionalizovat
a já se teď cítím klidněji.
Michaela Pokorná:
Jak jsme Markétě poradili?
Markétě jsme domluvili setkání s mentorem, který prošel její ekonomické výsledky a způsob vedení ﬁrmy. Vyslechl
si Markétinu vizi podniku a spolu s ní
vypracoval další možnosti růstu – navrhl
jí další prodejní kanály. Rozpracoval potřebné pozice ve ﬁrmě a popis pozic. Tím
se vytvořil ve ﬁrmě fungující systém
a Markéta nemusí vše řešit intuitivně.
Kdykoliv v budoucnu bude Markéta potřebovat, budeme jí zdarma k dispozici.
Jaromír, 52 let, podnikatel
Jsem ve stavebnictví přes 30 let, ale krize
nám dost uškodila. Přežili jsme jen díky
stálým zákazníkům. Abychom našli nové,
musíme nakoupit stroje, a to je obrovská
investice. Proto jsem hledal pomoc, kde se
dalo, až jsem natreﬁl na Smart Point. Tam
mi pomohli najít vyhlášené dotace a pomohli sepsat žádost. Zatím není rozhodnuto, ale jsem rád, že jsem na to nebyl sám.
Michaela Pokorná:
Co jsme pro Jaromíra udělali?
Díky spolupráci s grantovým oddělením
Inovacentrum ČVUT jsme Jaromírovi sehnali seznam dotací, které by mu mohly
stroje ﬁnancovat, a předali mu kontakt na
osobu, která mu se sepsáním žádosti pomohla. Mnoho žadatelů totiž neuspěje
kvůli nesplnění formálních podmínek žádosti. Věřím, že u Jaromíra vše dobře dopadne a brzy se dozvíme kladný výsledek
rozhodnutí EU.

Z městské části

PRAHA 14 DALA RUKU NA TO
PŘÍJEMNÉ SLUNEČNÉ DOPOLEDNE
PATŘILO DNE 10. ŘÍJNA
DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SE SEŠLI
U STANICE METRA ČERNÝ MOST,
ABY TO „NATŘELI ČERŇÁKU“.
PRÁVĚ POD TÍMTO HESLEM SE
TOTIŽ KONALA PRVNÍ ZE SÉRIE
DOBROVOLNICKÝCH ČINNOSTÍ
V RÁMCI AKCE 72 HODIN – RUKU
NA TO! VZHLEDEM K TOMU,
ŽE MČ PRAHA 14 JE
SPOLUORGANIZÁTOREM CELÉ
AKCE, CHOPIL SE PRÁCE HNED
V PRVNÍ DEN SPOLU
S DOBROVOLNÍKY I STAROSTA
RADEK VONDRA A PRAŽSKÝ
PRIMÁTOR TOMÁŠ HUDEČEK.
Cílem celorepublikové akce, které se
vedle Prahy 14 účastnila celá řada
dalších měst, obcí, ale také jen registrovaných partiček kamarádů či různých sdružení, je především najít odpověď na otázku: „DOKÁŽEME ZA 72
HODIN ZLEPŠIT SVÉ OKOLÍ?“ Konkrétní zaměření dobrovolnických aktivit přitom není nijak určeno, cílem
je pomoci svému okolí, lidem, přírodě nebo místu, kde žijeme.
Na „čtrnáctce“ se začalo hned po
slavnostním zahájení s úklidem a celkovým pročištěním prostoru v okolí
stanice metra a autobusového terminálu na Černém Mostě. Tam se několik desítek dobrovolníků z řad studentů spolu se zmíněnými dvěma politiky
a několika dalšími zástupci městské
části vrhlo na broušení a natírání zábradlí, odstraňování černých výlepů ze
sloupů a stěn v okolí, ale také zametání nedopalků a dalších nečistot na

Starosta Radek Vondra a pražský primátor Tomáš Hudeček (oba vlevo) přiložili ruku k dílu.

celém prostranství okolo stanice. Zatímco během dopoledne byly k vidění
všude v okolí „pracanti“ ve ﬁalových
tričkách projektu, později odpoledne
už mohli místní lidé obdivovat výsledek jejich práce. Celý prostor viditelně
prokoukl, na čerstvě natřená zábradlí
zase upozorňovaly cedulky…
Tím ale nic neskončilo, dobrovolníky
čekaly ještě další tři dny práce a různých činností.

Zábradlí na Černém Mostě mají nový nátěr.

V rámci akce 72 hodin vyjeli na netypickou projížď ku po problematických místech i cyklisté
z Prahy 14 společně s koordinátorem bezmotorové dopravy Mojmírem Kopečným (druhý zprava).

Pátek se nesl v duchu hesla „Vím,
proč volím“. Dobrovolníci tu v rámci
stejnojmenné kampaně po celý den
oslovovali mladé lidi s otázkou, zda
vědí, jaký smysl mají volby. Tato „anketa“ zachycená kamerou pak z oslovených dobrovolníků udělá svým způsobem ambasadory celé kampaně.
Sobota zase patřila milovníkům
cyklistiky, kteří si mohli užít „Cyklohlídku“, společnou projížďku po vybraných i nově navrhovaných cyklotrasách po celé Praze 14. „Cílem je
seznámit zájemce s možnými úpravami cyklotras. Společně posoudíme současný stav a pokusíme se
vytvořit plán změn, které by vedly
k jejich zlepšení,“ upřesnil Mojmír
Kopečný, koordinátor pro bezmotorovou dopravu na Praze 14.
Projekt 72 hodin – Ruku na to! je celostátním projektem neziskových organizací. Česká rada dětí a mládeže
(organizátor) si vzala za cíl upozornit
na hodnotu dobrovolnické práce
v ČR. Chce mladým lidem ukázat, že
stačí málo, a mohou změnit věci,
které se jim nelíbí. Od 10. do 13. října
budou přihlášené aktivity v celé ČR
realizovány. Většinou se „pracovní
čety“ rozhodly uklízet a čistit. Ovšem
najdou se i aktivity ne zcela běžné:
darování krve, stavba ptačích budek,
úklid místního hostince, výsadba
stromů, návštěva seniorů, sběr kaštanů a žaludů, sepisování receptů,
snaha o vykouzlení úsměvů, pouštění
draků, závody hasičů…
(jam)
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ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO
V RÁMCI UPLATŇOVÁNÍ
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21
A ZKVALITŇOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
ROZHODLO ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA 14 LETOS V KVĚTNU O ZALOŽENÍ TAKZVANÉHO ŽÁKOVSKÉHO
ZASTUPITELSTVA. DO NĚJ BYLO DELEGOVÁNO 21 ČLENŮ Z ŘAD DĚTÍ VE
VĚKU OD 12 DO 18 LET, KTEŘÍ ŽIJÍ ČI
STUDUJÍ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Že veškerá činnost bude probíhat zábavně-naučnou formou, to bylo patrno
již na první schůzce, kde se mladí zastupitelé seznamovali a zkusili správně odpovídat na otázky kvízu o státní správě
a samosprávě. „Chceme v dětech a mládeži vyvolat zájem o komunální politiku.
Snad je přesvědčíme, že jejich názory
jsou stejně důležité jako názory dospělých,“ upřesnila Lucie Svobodová, zástupkyně starosty MČ Praha 14, která se stala
odborným poradcem a garantem Žákov-

ského zastupitelstva MČ Praha 14: „Budou se mimo jiné společně učit formulovat vlastní myšlenky a názory.“
Žákovské zastupitelstvo bude úzce spolupracovat na realizaci osvětových akcí
a kampaní, které MČ Praha 14 pořádá,
což je např. Den Země, Setkání kultur
nebo Dny zdraví. Bude též zapojeno do
organizování volnočasových soutěží pro
děti a mládež. A v příštím roce je před
ním nová, konkrétní výzva – připravit
a realizovat již 3. ročník Dětského fóra,
kde u diskuzních stolů probíhá výběr
10 nejpalčivějších problémů z oblastí, ve
kterých jsou mladí aktivně zapojeni, což
je obdoba veřejných projednávání k celkovému rozvoji městské části.
Žákovské zastupitelstvo funguje pod záštitou nezávislé organizace Dům dětí
a mládeže Praha 9. V jeho prostorách na
Černém Mostě se budou jednou měsíčně
odehrávat pravidelná zasedání.
(red)

Placená inzerce

Členskou základnu Žákovského zastupitelstva tvoří zástupci všech základních škol
Prahy 14 a gymnázia Arcus. První, ustavující a zároveň seznamovací zasedání proběhlo 1. října v Galerii 14 na Černém Mostě.
Celoroční činnost Žákovského zastupitelstva zahrnuje aktivity, které by měly
mladé politiky vést k poznání demokratických hodnot, ke zdokonalování komunikačních schopností a dovedností
vedoucích k demokratickému prosazování vlastních názorů.

Žákovské zastupitelstvo bude své názory
předkládat oﬁciálním zástupcům MČ Praha 14.

Foto: MČ Praha 14, Marcela Uhlíková

ANEB JAK TO VIDÍ ŠKOLÁCI

SX4 S-Cross od

359.900

Kč

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

MUDr. Barbora Diepoltová
• odborná péče o pacienty s cukrovkou
• dobrá dopravní dostupnost
(linky 261, 303 z Černého Mostu)

Nechybělo v něm sportování – ﬂorbal, fotbal a „přehazka“ (jen malá zajímavost k té
přehazce: Češi museli učit Francouze, co
to vlastně je za sportovní hru a jaká jsou
její pravidla, takže rozhodně nechyběla
sranda). Kromě sportu jsme poznávali
i okolí malého francouzského městečka,
tzn. muzea i krásu jeho přírody. Navštívili
jsme muzeum ve Feurs a Saint-Etienne
(muzeum umění a průmyslu) a den jsme
zakončili výletem lodí po řece Loiře.
Velmi se nám líbilo Sportovní centrum
JAS SPORT (lanovém centru), pěkně
jsme si zde zařádili a zároveň si vyzkoušeli svou šikovnost. Předposlední den
jsme v odpoledních hodinách navštívili
malé městečko Montbrison, které je
vzdálené 20 km od Feurs. Posledním
městem byl Lyon. Zde jsme si prohlédli
největší městský park Parc de la Tête
d’Or, dále také baziliku Notre-Dame na
pahorku Fourvière a městskou čtvrť
Vieux Lyon. No a málem bychom zapomněly na slavnostní uvítání na radnici
ve Feurs, které se odehrálo v pátek
4. 10. 2013 (velmi slavnostní, nechybělo
občerstvení a hlavně skvělá nálada).
Program byl tedy opravdu velmi nabitý.
Hodně žáků z české skupiny bylo zaskočeno přivítáním, přijeli jsme před školu
3. 10. asi kolem 10.00 dopoledne a všichni
Francouzi na nás koukali jako na lidi z jiné
planety, avšak časem jsme se všichni

Placená inzerce

velmi skvěle poznali a nakonec z nás byli
dobří přátelé. Každý den jsme měli
všichni sraz v 8.00 u školy (někteří z nás
jezdili školním autobusem a jiní autem,
záleželo na rodinách). Většinou nás měl
na starost některý francouzský pedagog,
který s námi absolvoval připravený program dne. Nazpět ke škole jsme se vraceli kolem 17.00 a opět jsme jeli buď
autobusem, nebo autem do rodin. O víkendu jsme zůstávali v rodinách, které
nám připravily program samy. V sobotu
se hodně z nás sešlo večer na bowlingu
v prestižním casinu i s rodinami. Byla to
opravdu neskutečná podívaná a opravdu
krásný zážitek, někdy radování se z výhry
a někdy smutný obličej z prohry, na to
se ale nehrálo, hlavní bylo, že se nás
zúčastnilo opravdu hodně.
Nejtěžší den pro nás všechny byl den
odjezdu, nejen proto, že jsme museli
opustit naše blízké, ale i proto, že jsme
měli celodenní program v Lyonu, zakončený nakupováním v centru města,
a večer nás čekala dlouhá cesta zpět
do Prahy. Co jsme si tak povídali při
zpáteční cestě do Prahy, výměnný pobyt
nám toho hodně dal, ať už při dorozumívání (nebylo to občas lehké), nebo
také schopnost přizpůsobit se a pracovat hrdě jako tým. Myslíme si, že můžeme říci za všechny, že jsme si odvezli
plno krásných zážitků, na které nikdy
v životě nezapomeneme, a tuto životní
zkušenost pobytu v cizině ve francouzských rodinách nám nikdo nevezme.
Určitě nebudeme litovat, že jsme se výměnného pobytu zúčastnili.
Žákyně 9. A – Kolínská Denisa
a Myslivečková Tereza

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

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

Placená inzerce

JIŽ PODRUHÉ SE NAŠE ŠKOLA
ZÚČASTNILA VÝMĚNNÉHO POBYTU
VE FRANCII. TENTOKRÁT JSME
SE SICE NEPODÍVALI DO PAŘÍŽE,
ALE PROGRAM BYL VYTVOŘEN TAK,
ŽE TO NEJSPÍŠ ANI NEVADILO.

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
Tel.: 281 861 830, 604 887 365

Placená inzerce

Skupinové foto výletníků ze ZŠ Vybíralova vzniklo v rámci výměnného pobytu ve Francii.

Placená inzerce

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

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

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

Foto: archiv ZŠ Vybíralova

Z ČERŇÁKU DO FRANCIE
ZA SPORTEM I POZNÁNÍM

Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

listopad

Přistavení VOK ze systému HMP

listopad

Lomnická/Staňkovská

7. 11.

Sadská/Kbelská, u protihlukové zdi

ST

13. 11.

Doubecká/Baštýřská

6. 11.

Svépravická/Šestajovická

ST

13. 11.

Travná/Kostlivého

25. 11.

Liblická/Klánovická

ČT

14. 11.

Bouřilova/Bojčenkova

11. 11.

Hloubětínská/V Chaloupkách

ČT

14. 11.

Ronešova/Volkova

21. 11.

Vaňkova/V Chaloupkách

PÁ

8. 11.

Anderleho/Gen. Janouška

12. 11.

Zámečnická/Mochovská

ST

13. 11.

Himrova/Gen. Janouška

19. 11.

Hejtmanská/Vranovská

ČT

14. 11.

Doležalova, chodník proti 1051

20. 11.

Tálinská, u č. p. 15

PÁ

15. 11.

Vašátkova/Dygrýnova

13. 11.

Jordánská/Svárovská

ST

20. 11.

Bryksova, u zad. traktu č. p. 762

28. 11.

Babylonská/Jordánská

ČT

21. 11.

Bryksova/Fejfarova

14. 11.

Světská/Lipnická

ST

20. 11.

Bryksova/Kpt. Stránského

18. 11.

Stropnická/Za Černým mostem

ČT

21. 11.

Mansfeldova/Kučerova

26. 11.

Koclířova/Kačínská

ST

20. 11.

Hlaďova, proti č. p. 671

27. 11.

Spolská/Milovská

ST

27. 11.

Hamerská/Církvičná

ČT

28. 11.

Rožmberská/Podlišovská

ST

27. 11.

Šimanovská/Za Školou

PÁ

15. 11.

Kukelská/Chvaletická

ČT

28. 11.

Cidlinská/Maršovská

ČT

28. 11.

Jezdovická/Froncova

PÁ

22. 11.

Lipenské náměstí

PÁ

22. 11.

Hodějovická/Za Rokytkou

ST

27. 11.

Sicherova

ČT

21. 11.

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

SBĚR BIOODPADU
ze systému hl. m. Prahy proběhne na území Prahy 14,
a to formou pevných stanovišť.
Den
přistavení
10.
11. 2013

Čas hod.
9.00–12.00

Lokalita
Vodňanská/Skorkovská

10. 11. 2013

9.00–12.00 hod.

Branská/Vírská

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

10. 11. 2013

9.00–12.00 hod.

Hejtmanská/Vranovská

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

10. 11. 2013

9.00–12.00 hod.

Lipenské náměstí

10. 11. 2013

13.00–16.00 hod.

V Chaloupkách/Vaňkova

10. 11. 2013

13.00–16.00 hod.

Dářská/Zvíkovská

10. 11. 2013

13.00–16.00 hod.

Koberkova/Podlišovská

10. 11. 2013

13.00–16.00 hod.

Doubecká/9. května
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Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Volby

VOLBY DALY PŘÍLEŽITOST TRADIČNÍM I NOVÝM STRANÁM
HNED NĚKOLIK PŘEKVAPENÍ PŘINESLY ŘÍJNOVÉ PŘEDČASNÉ VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR. TY SE LETOS NESLY
V DUCHU DRSNÝCH KAMPANÍ I PERSONÁLNÍCH ROZKOLŮ, KANDIDÁTKY NĚKTERÝCH STRAN SE MĚNILY I PÁR TÝDNŮ PŘED TERMÍNY
VOLEB. NĚKTEŘÍ FAVORITÉ Z ŘAD
POLITICKÝCH STRAN NA CELOREPUBLIKOVÉ ÚROVNI PROPADLI,
ŠANCI NAOPAK VOLIČI DALI HNED
NĚKOLIKA NOVÝM SUBJEKTŮM.

může být spokojená ani vítězná ČSSD,
která si oproti předpokladu získala jen
20,45 % voličů, tedy o téměř deset procent méně, než bylo cílem stávajícího
vedení sociální demokracie.
Překvapením naproti tomu jsou výsledky nováčků na politické scéně, hnutí
ANO 2011 podnikatele Andreje Babiše,
které s 18,65 % je druhým nejsilnějším
subjektem v parlamentu před KSČM,
která získala předpokládaných 14,91 %
hlasů. Po odmlce se do parlamentu dostala také KDU-ČSL nebo pro mnohé
spíše radikální Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury. Volby mají ale i své po-

VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH
STRAN V PRAZE 14
1. TOP 09
2. ANO 2011
3. ČSSD
4. ODS
5. KSČM
6. Úsvit

3 893 hlasů / 20,92 %
3 507 hlasů / 18,85 %
2 825 hlasů / 15,18 %
1 897 hlasů / 10,19 %
1 718 hlasů / 9,23 %
801 hlasů / 4,30 %

Volební účast v okrscích MČ Praha 14:
18 604 platných hlasů / 58,79 %
Zdroj: Český statistický úřad

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Zatímco v parlamentu nyní vítězové vyjednávají o budoucí podobě kabinetu,
členské základny politických stran
čeká především bilancování. Výsledky
totiž byly pro mnohé překvapením.
Snahy pravice, respektive středopravých konzervativně proﬁlovaných stran
voliče nepřesvědčily, a ty tak nejspíš
míří do opozice. Jasný signál vyslali voliči občanským demokratům, kteří se
7,72 % propadli z tradičních stran asi
nejvíce. Také TOP 09 čekala více, s necelými dvanácti procenty hlasů ale bude
zřejmě nejsilnější opoziční stranou. Se
svým výsledkem ale paradoxně ne-

Volilo se i v budově ZŠ Hloubětínská.

ražené, pětiprocentní hranice nedosáhli
například Zelení (3,19 %), Piráti (2,66 %)
nebo Strana svobodných občanů
(2,46 %). O krachu kampaně mohou hovořit Zemanovci, kteří na celostátní
úrovni brali pouhých 1,51 % hlasů.
Letošní volby ale mohou být i předzvěstí politického vývoje v nadcházejících volbách komunálních, které se
budou konat na podzim příštího roku.
A Praha je tradičně z pohledu politických stran speciﬁcká. Jak uspěly parlamentní strany v Praze 14, můžete
vidět v přiložené tabulce.
(jam)

19

Ohlédnutí

SLUNEČNÝ DEN VE ZNAMENÍ SPORTU

Akce nazvaná Den s Palestrou se konala v zahradě soukromé vysoké školy,
která sídlí v budově Hostavického zámečku v Pilské ulici. Přestože to hned
z rána nevypadalo, nakonec si všichni
návštěvníci akce užili jeden z posledních slunných dnů letošního podzimu.
Zajímavou akci zaměřenou na sport, ale
také zábavu nakonec navštívily desítky
rodin z Prahy 14 i sousedních městských
částí. A nechyběly ani známé tváře.
VŠTVS Palestra se může pochlubit řadou známých jmen ze světa sportu, ale
také showbyznysu. Vzájemné vztahy se
školou přišly na akci podpořit tentokrát
dvě slavné Kateřiny ze světa modelingu. Někdejší misska Stočesová a její
kolegyně Kateřina Kornová.

Foto: Praha 14 kulturní, Kryštof Antůšek

ZAJÍMAVOU AKCI PRO RODINY
S DĚTMI NEJEN Z PRAHY 14
PŘIPRAVILA NA DOPOLEDNE
V SOBOTU 19. ŘÍJNA SPORTOVNĚ
ZAMĚŘENÁ VYSOKÁ ŠKOLA
PALESTRA S PŘÍSPĚVKOVOU
ORGANIZACÍ PRAHA 14 KULTURNÍ
V AREÁLU ŠKOLY V HOSTAVICÍCH.

Celé dopoledne se neslo v příjemné a veselé atmosféře, z reproduktorů zněly dětské písničky i známé pohádkové hity, zatímco se na trati v zámeckém parku
sportovalo. Disciplíny spojovaly klasické
prvky s netradičními. Házelo se na cíl,

skákalo v pytli, soutěžilo se i v kopu na
bránu. Vedle toho si ale děti s rodiči užili
i slalom s golfovými vozíky nebo soutěž
ve vázání uzlů. Na akci plnou pohybu
a dětského smíchu dohlížel i maskot školy.
(red)

STUDENTI PRAŽSKÝCH ŠKOL RADILI
ŠKOLÁKŮM Z PRAHY 14, KAM DÁL
VÝBĚR VHODNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
TRÁPÍ ŘADU ŠKOLÁKŮ I JEJICH RODIČŮ. OSMÁKŮM A DEVÁŤÁKŮM
Z PĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PRAZE 14
A JEDNÉ ŠKOLY ZE SOUSEDNÍCH
HORNÍCH POČERNIC PORADILI NA
TRADIČNÍM JARMARKU ŘEMESEL
SAMI STUDENTI Z RŮZNÝCH PRAŽSKÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ. AKCE,
KTERÁ SE KONALA V BUDOVĚ
STŘEDNÍ ŠKOLY COPT V PODĚBRADSKÉ ULICI, SE ÚČASTNILO NA
TŘI STOVKY ŠKOLÁKŮ Z PRAHY 14.
U zajímavých tematických stánků bylo
na školních chodbách Centra odborné
přípravy technickohospodářské k vidění
mnoho zajímavostí. Studenti z 24 středních škol předváděli své dovednosti nabyté během studia, se školáky si povídali o tom, na jaké předměty se ta která
škola specializuje, i o svých plánech na
budoucí pracovní uplatnění. K ochutnání byly v rámci prezentace výrobky
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Své umění předvedli například zlatníci.

gastronomických oborů, k vidění zase
umělecká díla kovářů či řezbářů.
U technicky zaměřených škol si zase
mohli školáci vyzkoušet svou šikov-

nost s pájkou nebo různými hlavolamy. Dívky si užily služeb mladých
kadeřnic či manikérek nebo mohly
obdivovat práci maskérů. Pro milovníky moderních technologií zase připravil profesor se studenty jedné
z průmyslových škol funkční model
inteligentního domu. Školáci si mohli
vyrobit šperky, vyzkoušet si jízdu na
trenažéru závodního koně, nahlédnout
do mikroskopu a podobně.
Nakonec pak z každé skupiny školáků
získala trojice výherců i hodnotné poukazy do prodejen Datart a Globus. Akci
samotnou pořádala letos již potřetí
Hospodářská komora hl. m. Prahy, která
zajistila prezentace středních škol. Akce
byla určena žákům základních škol
z MČ Praha 14, která zase věnovala ceny
pro soutěžící. A že si to školáci patřičně
užili, bylo patrné ze spokojených debat
o čerstvých zážitcích, které se nesly
skupinkami při návratu do škol…
(jam)

Tip pro vás

ZAPARKUJTE BEZPEČNĚ,
NYNÍ ZA VÝHODNOU CENU

Oznámení

Parkovací stání ve zmiňovaných garážích na šesti místech v sídlišti Černý
Most si navíc právě nyní může každý
z obyvatel MČ Praha 14 pronajmout
za velmi výhodných podmínek. Ty se
v případě stání pro jeden vůz týkají
parkoviště s vjezdem z ulice Kučerova,
v případě rodinného parkování pak
všech šesti garážových domů na Černém Mostě.

Ilustrační foto

PODZEMNÍ GARÁŽE SKÝTAJÍ
MOŽNOST BEZPEČNÉHO PARKOVÁNÍ PŘEDEVŠÍM OBYVATELŮM
SÍDLIŠTĚ ČERNÝ MOST. SPOJUJÍ
HNED DVĚ ZÁKLADNÍ VÝHODY.
NÁJEMCE PARKOVACÍHO STÁNÍ
V GARÁŽÍCH NEMUSÍ ŘEŠIT
DENNODENNÍ PROBLÉMY S TÍM,
KDE ZAPARKOVAT, A SOUČASNĚ
ODPADAJÍ I OBAVY, ZDA NAJDE
SVŮJ VŮZ NA MÍSTĚ, KDE JEJ
O DEN DŘÍVE NECHAL.

V nich je bezpečnost zaparkovaných
automobilů střežena kamerami
a elektronickým zabezpečovacím systémem. Vjezd do objektů je umožněn
pouze držiteli čipové karty.
Vzhledem k tomu, že jsou zmiňované
garáže v majetku obce, jejich pronájmy řeší Správa majetku Praha 14.
Právě tato organizace přichází nyní

s akční nabídkou parkování pro nadcházející zimní období. Novým zájemcům z řad motoristů nabízí výhodně
možnost pronájmu volných parkovacích míst.
Akce je zaměřena především na takzvané rodinné parkování, určené rodinám se dvěma automobily v domácnosti. V případě zájmu o dvě parkovací
místa mohou rodinní příslušníci získat
výhodný pronájem až na šest měsíců.
Zájemci by ale neměli dlouho váhat,
přes relativně velký počet volných parkovacích míst a termín pro přihlášení
do konce ledna příštího roku totiž není
jisté, že budou volná místa právě v nejbližších garážích.
(red)
Adresy podzemních garáží
Kučerova, Mansfeldova, Bobkova,
Bryksova, Dygrýnova, Irvingova

Rodinné parkování – Správa majetku Praha 14
Máte-li v rodině dvě motorová vozidla a hledáte-li pro ně bezpečné a přitom levné parkování pro nadcházející zimní období, neváhejte a využijte této naší nabídky! Jedná se o parkování v podzemních garážích, které jsou elektronicky střežené za použití kamerového systému s vjezdy z ul. Kučerova, Mansfeldova, Bobkova, Bryksova.

Cena parkování po dobu 6 měsíců za jedno auto 599 Kč / měsíc vč. DPH
při uzavření smlouvy nejpozději do 31. 1. 2014.
(Nabídka je určena pro nejbližší členy rodiny, užívající společnou domácnost –
manžel, manželka, syn, dcera. Podmínkou trvání zvýhodnění sazby je uzavření
smlouvy pro dva vozy.) Při podpisu smlouvy je nutno uhradit vratnou zálohu za
pronájem čipové karty v hodnotě 200 Kč.

Oznámení

Přihlásit se můžete na: SMP, a. s., Metujská 907, Praha 9,
p. Nývlt, tel.: 281 02 14 63, e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

30% sleva na parkování – Správa majetku Praha 14
Využijte pro nadcházející zimní období levné parkování v podzemní garáži s vjezdem z ul. Kučerova čp. 770, Praha 9
– Černý Most. Jedná se o parkování v podzemní elektronicky střežené garáži za použití kamerového systému.

Jednotná cena parkování po dobu 6 měsíců 777 Kč / měsíc vč. DPH
(Pro majitele průkazů ZTP, TP, ZTP-P cena 445 Kč/měsíc vč. DPH) při uzavření smlouvy nejpozději do 31. 1. 2014.
Uvedená cena je platná pouze pro nové zákazníky, kteří nemají uzavřenou žádnou smlouvu o parkování v podzemních garážích s SMP 14, a. s. V závislosti na
splatnosti nájemného nutno uhradit předem jistinu, která při měsíční platbě
činí 1 měsíc nájemného, tj. 777 Kč.
Přihlásit se můžete na: SMP, a. s., Metujská 907, Praha 9,
p. Nývlt, tel.: 281 02 14 63, e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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Pozvánka

PLECHÁRNU ROZEZNÍ LEGENDÁRNÍ
PLECHÁRNA ČERNÝ MOST UVÁDÍ
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR POD VEDENÍM DIRIGENTA PETRA LOUŽENSKÉHO. KONCERT SE ODEHRAJE V BÝVALÉ KOTELNĚ 19. LISTOPADU OD
19 HODIN, A BUDE TAK VŮBEC PRVNÍM KOMORNÍM HUDEBNÍM VYSTOUPENÍM V NOVĚ OTEVŘENÉM VOLNOČASOVÉM A KREATIVNÍM CENTRU.

Pozvánka

Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům,
známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii. Za
již 80 let své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů
vyrostli významní umělci a umělkyně –
dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté včetně současného šéfdirigenta České ﬁlharmonie Jiřího Bělohlávka. Vedle samostatných koncertů
spolupracuje Kühnův dětský sbor syste-
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maticky se špičkovými českými orchestry, s Národním divadlem, Státní operou
Praha i zahraničními operními scénami. Kühnův dětský sbor v současnosti
navštěvuje přes 500 členů, což z něj
dělá největší sbor v České republice.
Dirigentem večera na Plechárně bude
Petr Louženský (1977), který se řadí
k výrazným představitelům naší nejmladší dirigentské generace. Na Pražské konzervatoři absolvoval ve třídě
profesora Jana Riedlbaucha ﬂétnu
a u profesora Miroslava Košlera a profesorky Miriam Němcové dirigování.
Mimo to vystudoval hebrejštinu a arabštinu na Filozoﬁcké fakultě v Praze, kde
v současné době dokončuje doktorandské studium. Několik let vedl Hostivařský komorní orchestr, s nímž se několikrát stal laureátem rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia a celostátní soutěže
základních uměleckých škol, působil
též jako dirigent Pražského studentského orchestru. Pravidelně spolupracuje

Ilustrační foto: Kühnův dětský sbor

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR

s Pardubickou komorní ﬁlharmonií,
Pražskou komorní ﬁlharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Jihočeskou komorní ﬁlharmonií a dalšími.
Pod jeho vedením v září roku 2010
Kühnův dětský sbor získal první cenu
v kategorii dětských sborů na mezinárodní sborové soutěži v italském Arezzu. Zde zároveň obdržel i zvláštní cenu
za nejlepší dirigentský výkon soutěže.
Koncert Kühnova dětského sboru proběhne v hale Plechárny a vstupné je
dobrovolné.
(dm)

Tip pro vás

ZA SAUNOVÝM SVĚTEM DO SRDCE HOR

Mezi nejlákavější novinky letošní sezony
v Harmony Club hotelu patří kompletně
zrekonstruovaný nerezový bazén se
dvěma whirlpooly. Společně s designovým Sauna Worldem a sportovním zázemím včetně tenisových hal, squashových kutrů, bowlingu či sportovní
střelnice se tento čtyřhvězdičkový hotel
právem řadí mezi nejlepší v republice.
Pobyt si tu skvěle užije nejen rodina
s dětmi, která touží poznávat krásy našich nejvyšších hor, díky moderně vybaveným konferenčním sálům je hotel také
ideálním místem pro pořádání ﬁremních
akcí, konferencí nebo kongresů.
Wellness a kongresový hotel Harmony
Club ve Špindlerově Mlýně se nachází
v bezprostřední blízkosti sjezdových

Foto: archiv Harmony Club hotel

KRÁSNÝCH A DOBŘE VYBAVENÝCH
HOTELŮ JE V ČESKU CELÁ ŘADA,
NĚKTERÉ ALE NA ROZDÍL OD
OSTATNÍCH NABÍZEJÍ V RÁMCI
POBYTU I ŘADU NADSTANDARDNÍCH
SLUŽEB. MEZI TAKOVÉ SE ŘADÍ
I MODERNÍ HARMONY CLUB HOTEL
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ, KTERÝ
STOJÍ PŘÍMO NA ÚPATÍ SJEZDOVEK
V AREÁLU MEDVĚDÍN. PRÁVĚ ZDE
SI MŮŽETE UŽÍT PODZIMNÍ VÍKEND
PRO DVA, POKUD SE ROZHODNETE
VYLUŠTIT KŘÍŽOVKU A SOUTĚŽIT
SE ČTRNÁCTKOU.

tratí areálu Medvědín, ve výšce
800 m n. m. K ubytování nabízí 104 pokojů s 217 pevnými lůžky. V hotelu je
moderní kongresový sál s kapacitou až
pro 350 osob, 5 menších jednacích sálů
a kinosál pro 210 osob. V těsné blízkosti
hotelu je také bobová dráha a lanové
centrum, kde si mohou dospělí i děti
užít adrenalinové zábavy.
Wellness centrum hotelu patří mezi
nejkrásnější v České republice. Voda
v bazénu má za každého počasí příjemných 28 °C, atmosféru navíc dotvářejí
zvukové a světelné efekty. Součástí relaxační zóny hotelu jsou také dva whirlpooly vybavené soustavami trysek
k masáži znavených svalů, při které se

můžete kochat výhledy na okolní přírodu a například i stádo srnek, které se
takřka denně pasou na přilehlé louce.
Jedinečný je i Saunový svět, který se
rozkládá na ploše 860 m2. Vedle klasické
sauny s teplotou mezi 90 a 100 °C nabízí
i sauny s nižšími teplotami. Hosté mají
k výběru z eukalyptové, bylinkové, tropické či turecké parní sauny. Pro ochlazení je připraveno zavěšené vědro s ledovou vodou, klasická studená sprcha
nebo ochlazovací bazének. Pro kompletní
relaxaci je možnost využít nabídky několika druhů masáží. Součástí Sauna
Worldu je také Kneippův chodník.
Více na www.harmonyclub.cz.
(pr)

JAK ZLEPŠIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PRAZE 14?

Foto: MČ Praha 14, Marcela Uhlíková (2x)

Na to se pokusilo odpovědět druhé komunitní projednávání sociálních služeb v Galerie 14, ve středu 30. října.
4 stoly = 4 oblasti, ve kterých se
MČ Praha 14 pokusila spolu s veřejností najít možnosti, jak ještě zlepšit
život seniorům, zdravotně postiženým,
cizincům a menšinám, rodinám a jejich dětem. Výsledky tvůrčího jednání
se promítnou do Komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb na období let
2014–2016.
(mu)

O budoucí podobu sociálních služeb se v Praze 14 zajímá celá řada organizací i jednotlivců.
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Na Plech

PODZIMNÍ PLECHÁRNA PŘEDSTAVUJE

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÓNY

Listopadové rodinné „plechování“ tak
bude první ze série akcí, které se na
Plechárně zaměří i na nejmenšího
návštěvníka. Připravena je nová herna a zóna pro děti, pohádkové představení Dynastie Plechů, popisující
tajuplný vznik Plechárny v podání
herce Jakuba Folvarčného a ilustrátorky a výtvarnice Kláry Marešové,
nebo třeba otevřená hodina žonglování, které se nově od podzimu můžete na Plechárně také naučit.
„Plechování je zkrátka synonymum
pro libovolnou aktivitu probíhající na
Plechárně. Nechceme omezit, co
všechno budou návštěvníci v prostoru
dělat. Zkrátka chceme, aby nezevlovali a čas trávili aktivně. Myslím, že
takovéhle slovo bychom si měli do
slovníku přivlastnit všichni. Právě
proto jsme naznačili pět zón haly, které si lze nově předem rezervovat za
drobný poplatek, přesně tak, že si na
recepci půjčíte vybavení, ale kam se
vydáte, je už na vás. Vyzkoušet si tak
můžete třeba basketbal, ping-pong,
skateboarding, vnitřní badminton
a další sporty, nebo si jen tak s kamarády zahrát stolní fotbálek. Ještě rád
dodávám, že Plechárna není zaměřena zdaleka jenom na mladé lidi – nově
připravujeme třeba zimní lekce tai-či
pro všechny generace nebo mezigenerační prosincový mikulášský běh
kolem Plechárny pro celé rodiny,“ popisuje ředitel David Kašpar.
Hala Plechárny v současné době nabízí pravidelné úterní a čtvrteční kurzy skateboardingové školy pro nejmenší, nově se rozbíhá workshop
parkúru. „Příjemně postupně ožívá
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Hala Plechárny je v podstatě denně plná mladých koloběžkářů i skateboardistů...

NEJBLIŽŠÍ AKCE NA PLECHÁRNĚ:
2/11 19:00 Tiffany Thopmson
(koncert) Církev bratrská pořádá koncert písničkářky Tiffany Thompson na
Plechárně. Vstupné dobrovolné.
11–15/11 Církev bratrská Černý Most
(hudební týden)
16/ 11 14:00 Na křídlech vietnamského draka
Integrační centrum Praha pořádá
na Plechárně novou sérii multikulturních setkání. První z nich bude
zaměřeno na vietnamskou kulturu
a těšit se můžete například na
tvorbu a pouštění tradičních vietnamských papírových draků.
18/11 19:00 DOX: Kde domov můj
Diskuze s antropologickým studiem Anthropictures a obyvateli Černého Mostu o životě na sídlišti.
19/11 19:00 Kühnův dětský sbor
(koncert pod vedením dirigenta
Petra Louženského)

i horní patro Plechárny. V malé klubovně tak probíhají pondělní a čtvrteční kurzy češtiny pro cizince, středeční
angličtina a chystají se další projekty,“
dodává Kašpar.
Hala Plechárny Černý Most je otevřena pravidelně od pondělí do soboty
od 15.00 do 19.00 hodin. V případě
zájmu a pronájmu se může otevírací
doba změnit.
(dm)

Účastníci skateboardové školy se učí přímo
od závodníka Honzy Bašného.

Prostranství před Plechárnou nabízí spoustu možností zábavy i relaxace pro rodiče s dětmi.

Foto: archiv Praha 14 kulturní (3x)

HALA PLECHÁRNY NABÍDNE NOVÉ
ZÓNY PRO ŘADU SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. OD
LISTOPADU JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
PŘIPRAVENA PĚTICE ZÁKLADNÍCH
ZÓN A PŘEHLEDNĚJŠÍ MOŽNOST
VYUŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY
V NOVÉM VOLNOČASOVÉM A KREATIVNÍM CENTRU NA SÍDLIŠTI
ČERNÝ MOST. ZDARMA SI JE MŮŽETE VYZKOUŠET VE STŘEDU
6. LISTOPADU, KDY SE OTEVŘOU
DVEŘE PLECHÁRNY PŘEDEVŠÍM
PRO RODINY S DĚTMI.

Představujeme

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA PŮSOBÍ
V BOBKOVĚ ULICI NA ČERNÉM
MOSTĚ JIŽ ŠESTÝM ROKEM A PATŘÍ
MEZI AKTIVNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE, KTERÉ NABÍZEJÍ
DĚTEM, ALE TAKÉ DOSPĚLÝM
Z PRAHY 14 ŘADU VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT. VEDLE RŮZNÝCH
ZÁJMOVÝCH I POHYBOVÝCH
KROUŽKŮ NABÍZÍ POHÁDKA OD
LOŇSKÉHO ROKU TAKÉ ŠKOLIČKU,
KDE SE ZKUŠENÉ LEKTORKY
POSTARAJÍ O VAŠE DĚTI OD
PONĚDLÍ DO PÁTKU PO VĚTŠINU
DNE. NÁS ZAJÍMALO PŘEDEVŠÍM,
JAKÉ VÝHODY TATO ŠKOLIČKA
NABÍZÍ OPROTI BĚŽNÉ ŠKOLCE.
Jak již částečně zaznělo v úvodu, Školička Pohádka je v provozu každý
všední den, a to od 8.00 do 16.00 hodin. V tomto ohledu tedy de facto kopíruje provoz běžné mateřské školy. Tak
tomu ale není docela. „Základem je
pro nás omezený počet dětí, ve školičce máme kolektiv maximálně deseti
dětí. Je proto vhodná pro děti, které
vyžadují speciﬁcký přístup, pro děti,
které se hůře adaptují ve velkém kolektivu, pro děti, které jsou silně ﬁxovány na některého z rodičů, ale například i pro děti se sníženou imunitou,“
vysvětluje Jitka Šindelářová, lektorka
školičky a tanečních a pohybových aktivit Dětského studia Pohádka.
Samozřejmostí je podle jejích slov
i přístup, který respektuje osobnost
dítěte a umožňuje individuální rozvíjení jeho schopností. Všechny lektorky,

Foto: archiv DS Pohádka

POJĎTE S DĚTMI DO POHÁDKY

Děti ze Školičky Pohádka předvádějí své umění na pravidelných vystoupeních pro rodiče a blízké.

ať již jde o školičku nebo jednotlivé
kroužky, mají za sebou dlouholetou
praxi v práci s dětmi, patřičnou odbornost a hlavně vlastní mateřské zkušenosti. Výhodou je i nízká věková hranice, do Školičky Pohádka mohou děti
od 2,5 roku, a může tedy být i vhodnou
přípravou pro nejmenší před vstupem
do běžné mateřské školy.

měřují se na cvičení či taneční a pohybovou výchovu.
„Samozřejmě je pro rodiče nejvýhodnější pravidelná docházka po celý týden, v tom případě nabízíme každý
den dotovanou cenu školného,“ poznamenala Jitka Šindelářová, která je
sama maminkou tří kluků. Zatímco
jednorázová návštěva školičky vyjde na
60 korun za hodinu, v případě pravidelných návštěv každý den v týdnu
mohou rodiče využít dotované ceny
školného, která činí 4 500 Kč měsíčně.
Dětské studio Pohádka ale nabízí
i další aktivity pro děti i pro maminky,
a to jak formou odpoledních kroužků
pro předškoláky a mladší školáky, večerních kurzů zaměřených na spontánní tanec pro ženy, tak i jednorázových akcí, které se zaměřují na české
tradice a jsou určeny pro celé rodiny.
Více o těchto aktivitách včetně konkrétních termínů najdete na straně 28 tohoto
vydání Čtrnáctky v přehledu programů
neziskových organizací.
(red)

KAŽDÝ DEN JE JINÝ
Další výhodou Školičky Pohádka je
také možnost navštěvovat pouze jednotlivé dny v týdnu, využít školičky
nárazově, případně zde nechat dítě
jen na dopolední či odpolední blok.
Jednotlivé dny podle jejích slov mají
své speciﬁcké zaměření. Pondělky
patří jazykové výuce pod heslem
„hrajeme si s angličtinou“, úterky se
zase zaměřují na výtvarné činnosti.
Středy patří všemožnému vyrábění,
které zabaví nejen kluky, ale i holčičky, čtvrtky zase divadélku s kostýmy.
Pátky se nesou v duchu pohybu, za-

V úterý 8. 10. přivítal děti na zahradě
MŠ Chvaletická skřítek Podzimníček,
který si pro ně připravil spoustu úkolů a objednal i krásné počasí. Skřítek
si děti vyzkoušel, jak dobře znají přírodu a znaky podzimu, a děti si také
zkusily stát se na chvíli krtkem či veverkou. Pak společně s rodiči poctivě
plnily všechny úkoly a těšily se, až se
pochlubí skřítkovi svým vybarveným
klíčem, který značil splnění všech
úkolů. A pak to přišlo – na konci hry
stál opravdový skřítek Podzimníček,
v ruce držel kouzelný zlatý klíč
a tam, kde dříve stála obyčejná vrátka od plotu, se objevila velká kouzel-

Skřítek Podzimníček navštívil MŠ Vybíralova.

ná brána. Ta ale nešla zamknout bez
správného zaklínadla. Ale protože

Foto: archiv MŠ Lehovec

ZAMYKÁNÍ ZAHRADY SE SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM
všechny děti zaklínadlo znaly, povedlo se jim bránu od zahrádky zamknout a vysloužit si od skřítka
i malou odměnu.
Součástí hry byla také velká rodinná
podzimní soutěž o nejhezčího skřítka
z přírodnin. Sešlo se jich tolik, že
naše atrium vypadalo jako doupátko
pro skřítky, jeden byl hezčí než druhý
– jen oživnout. A tak nám teď naši
školku zdobí a v noci hlídají skřítci,
které na zimu darujeme skřítkovi
Podzimníčkovi, aby si měl také s kým
hrát. Protože mít hodně kamarádů,
to je ta nejlepší věc na světě!
Děti a učitelky z MŠ Lehovec
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PLATÍ AKCE 5 + 1 VSTUP ZDARMA!
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte razítka
a získejte 6. vstup zdarma! Více informací v pokladně KD nebo na www.kdkyje.cz.

ST /17:00

13

AZ MEDICA – PROFESIONÁLNÍ ZÁCHRANÁŘI
Speciální kurz k základnímu zvládnutí první pomoci při akutních stavech u miminek, dětí a juniorů v rozsahu 2 hodin. Vhodné i pro pracovníky
v předškolních zařízení. Zájemci se mohou hlásit
na azmedica@azmedica.cz, dotazy a informace
tel: + 420 724 884 041. AKCE 50% SLEVA. Běžně 580 Kč. Cena pro vás v KDK 290 Kč.

NE / 15:00

K.T.O.

slaví 50 let
27/10
NE / 15:00

3

ST / 19:00

19:0 0

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Švec Matěj a začarovaný mlýn
ČINOHERNÍ SKUPINA JANY KLATOVSKÉ
Česká divadelní pohádka s písničkami na motiv
pohádky J. Pětivokého – Jak chudý švec ke štěstí a rozumu přišel a bohatý řezník byl po zásluze potrestán. 50 minut. Cena 50 Kč, děti do 3
let zdarma.

17

Komiksový Otesánek
Klára Marešová, Jakub Folvarčný
Živě ilustrovaná komiksová pohádka o Otesánkovi. Cena 50 Kč.

SO / 14:00
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SO / 14:00

23

NE / 15:00
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PÁ /

8

PLES OKOLO, O.S.
Vstupenky a informace okoloos@gmail.com ,
T:604 183 442 www.osokolo.cz.

SO / 14:00
— 16:00

NICNEDĚLÁNÍ S BÁROU
Pískové mandaly

27

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Zvířátka a loupežníci

10

29

Výtvarná tematická hodina s jemným šustěním
sypaného barevného písku pro dospělé i děti.
Cena včetně materiálu 60 Kč. Na Nicnedělání SO / 11:00
se prosím objednávejte předem na tel.: + 420 A 14:00
777 658 413, bara@nemysli.cz.

NE / 15:00

9

PÁ / 19:00

DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA
O tom jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový
domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Vhodné pro děti od 2 let. Délka představení: 45 minut. Cena 50 Kč.

30

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Princezna se zlatou hvězdou
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Princezna Lada, Král, Kuchtík a samozřejmě nesmí chybět Princ. Představení má poetický charakter a aktivně pracuje s dětským publikem
a jeho touhou zasahovat do děje. Hrají: Eva
Hrušková. Od 3 let, 50 min. Cena 50 Kč.

DIVADLO AKORÁT
ST / 19:00
Bývalý manželský pár se znovu setká v hotelu,
kam přijeli strávit líbánky se svými novými partnery poněkud odlišných generací. Cena 90/70
Kč. Rezervace vstupenek: Hana Širmarová, +
420 724 065 377, divadloakorat@seznam.cz.

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

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

LÍBÁNKY VE ČTYŘECH

SO / 14:00

OTEVŘENÝ ATELIER SURJALOKA
Předvánoční čarování
Pojďte si s námi vyrobit vánoční kometu k zavěšení na dveře i do okna. Zváni jsou všichni 6 – 99
let. Místa omezena. Rezervujte si místa na info@
kdkyje.cz. Cena 60 Kč včetně materiálu.

6

9

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
ŽIVĚ ilustrované pohádky

TOP KONCERT
Legendární K.T.O. slaví 50 let
K.T.O. slaví 50 let, přidejte se. Připomeňte si
s členy kapely ty nejslavější hity jako Zrádný
bendžo, Mariňák, U tří louží a další. Číslovaná
místa. Cena 170 Kč , číslovaná místa!

KDO ŠETŘÍ MÁ ZA TŘI
DS PERIPETIE
Letní komedie o dovolené v Chorvatsku, české povaze a touze šetřit eura. Autor a režie:
Ivana Boháčová. Rezervace a prodej vstupenek: tel.: +420 606 360 828, Ivana.Bohacova@
tiscali.c.z Cena 90/70 Kč.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA ÚMČ P14
Pořádá ÚMČ P14. Objednávky vstupenek a balíčků na ÚMČ P-14, pí Rehbergerová tel.: + 420
225 295 278, email: Zdenka.Rehbergerova@praha14.cz.

TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ
6. 11. 15:00 RODINNÉ ODPOLEDNE V PLECHÁRNĚ – otevíráme
dětskou hernu, pohádka, žonglování…
16 . 11. 14: 0 0 N A K Ř Í DLEC H VI E TNAMS KÉ HO D R AK A ,
Plechárna Černý Most
19. 11 19:00 KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR – koncert na Plechárně

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

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

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

TOP KONCERT

AKUTNÍ STAVY A PRVNÍ POMOC
DĚTEM
pro rodiče, chůvy, prarodiče i učitele /

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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

LIS TO PAD
2 013

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 6. listopadu v 17.00 hodin zahájena výstava fotografií Daniela
Šulce Moje divočina / Moje Kuba. Výstava potrvá do 28. listopadu 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.

V sobotu 9. listopadu se uskuteční ve sportovní hale plaveckého areálu
Hloubětín turnaj ve stolním tenisu O pohár starosty MČ Praha l4 pro neregistrované hráče od l5 let, pro hráče organizace PRST od 40. místa žebříčku
mužů, ženy bez omezení. Prezence v 8.30–8.50 hodin, začátek turnaje
v 9.00 hodin. Startovné 50 Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.

30. LISTOPAD – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se koná
v sobotu 30. listopadu ve dvou stejných představeních od 11.00 a 14.00 hodin v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47. Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert dětem nadílku. Předprodej vstupenek bude
18. 11., 20. 11., 25. 11. a 27. 11. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072, 5. patro, č. dveří 503a a 506. Vstupné dospělí
50 Kč a děti 30 Kč. Sponzorem je Coca-Cola.

Ve středu 13. listopadu od 18.30
hodin se koná v Galerii l4, nám.
Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý
Most, koncert komorní hudby.
Vystoupí Trojanovo trio. Na koncertě zazní skladby F. Schuberta,
V. Trojana, A. Piazzolly a dalších.
Vstup volný.

18. LISTOPAD –
TURNAJ V BOWLINGU
V pondělí 18. listopadu se od l8.30
do 23.00 hodin v J. R. Clubu-Bowling,
Prelátská 12 v Kyjích (naproti kostelu
sv. Bartoloměje), koná na zdejších
čtyřech drahách turnaj v bowlingu.
Přihlášky do naplnění kapacity herny
na telefonu 281 005 278 do pátku
15. 11. do 12.00 hodin.
Startovné je 20 Kč na osobu.

Pozvánka

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

9. LISTOPAD – TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

13. LISTOPAD –
KONCERT
KOMORNÍ HUDBY

Pozvánka

6. LISTOPAD – VERNISÁŽ VÝSTAVY
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz
Dopolední program pro děti od 2,5 let:
Mimiškolička Čtrnáctka
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00
hod. pro vaše děti bude dopolední program,
malování, zpívání, procházky a pískoviště.
Stále máme volná místa ve školičce, každý
čtvrtek bude školička do 15.30 hod.
Středa dopoledne je vyhrazena rodičům
a prarodičům. Tvořivá dílnička pro každého.
Čtvrtek dílnička pro maminky a děti od
16.00 hod. za nepříznivého počasí.
Naše dobré Kafíčkovaní – všechny maminky
jsou srdečně zvány.
Program na listopad
10. 11. 16.00–19.00 hod. Podzimní víla plstění
s E. Vobrovou: cena 170 Kč vč. materiálu.
15. 11. 16.00–19.00 hod. Vyrobíme lampion
a potom si uděláme malý pochod se světýlky.
Tedy náš klasický lampionový průvod. Cena
120 Kč – osoba, která bude vyrábět. Kdo se
chce připojit, může přijít v 17.45 hod.
29. 11. od 16.00 – vždy se čas nějak prodlouží, cena kurzu je 180 Kč včetně přírodního materiálu. Výroba adventních věnců.
5. 12. v 16.00 Mikulášská besídka, cena 70 Kč.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
Mateřské centrum
Herna s programem: po, út 8.30–11.30 hod./
1900 Kč pol. nebo 150 Kč za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12.00 hod./2 890 Kč
pol. nebo 200 Kč za návštěvu
Volná herna: po 14.30–17.00 hod., čt 14–17
hod., pá 13.00–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: po 16–17 hod./1 600 Kč pol.
Poradenství – dle dohody.
st 27. 11. od 17 hod. – workshop adventní
věnce – vhodné pro maminky a děti od 5 let,
cena: 80 Kč za věnec, s sebou: 4 svíčky na
věnec, vlastní misky pod svíčky, pokud chcete,
tak i vlastní dekorace.
Centrum denních služeb poskytuje dětem
se zdravotním postižením – keramiku, plavání, muzikoterapii, klub s výtvarným tvořením,
sportovní klub, logopedii, arteterapii v odpoledních hodinách ve všední dny.
Více na www. motylek.org.
Podpora rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci:
Školička – ve středu od 9.00 do 12.00 hod.
Herny sprogramem – vpátek 9.00–12.00 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po telefonické nebo osobní
dohodě.
Doučování dle dohody.
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Nízkoprahový klub Paciﬁc:
pá 1. 11. od 15.00 hod. – výroba svíček
út 5. 11. od 14.30 hod. – vaření
pá 8. 11. od 15.00 hod. – beseda „Moje
tělo v bezpečí“
út 12. 11. od 15.00 hod. – beseda „Moje
tělo v bezpečí“ (2. část)
st 13. 11. od 16.30 hod. – vaření
út 19. 11. od 15.00 hod. – taneční podložky
Každé pondělí a středu od 17.00 hod. zumba.
Výstava „Peníze nebo život“ – Muzeum hlavního města Prahy – termín bude upřesněn.
Těšíme se na vás!

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
Stále máme volná místa v kroužcích.
Rozvrh a informace na www.veselycertik.cz.
5. 11. 15.00–18.00 hod. Kadeřnice Laď ka
stříhá malé čertíky. V rámci stříhání herna
zdarma.
Cena: od 70 Kč podle náročnosti střihu
6. 11. od 20.00 hod. Kurz kresby pro dospělé.
Cena: 1 300 Kč včetně pracovních pomůcek
7. 11. 10.30–12.30 hod. Jak se hravě učit anglicky. Kurz pro rodiče s dětmi od 1 do 5 let.
Cena: 1080 Kč/kurz (3 dvouhodinové lekce)
15./16. 11. 18.00–10.00 hod. Pyžámková noc
v Čertíkovi. Svěřte děti do našeho čertovského
nočního doupěte a načerpejte novou energii.
Cena: 400 Kč/dítě; 600 Kč/2 sourozenci
20. 11. od 20.00 hod. Sushi workshop:600 Kč/os.
27. 11. od 20.00 hod. Vázání adventních věnců
Cena: 200 Kč + použité ozdoby
29. 11. 15.00–18.00 hod. Vánoční tvoření pro
rodiče a děti – výroba dárečků pro vaše blízké.
K dispozici bude tematický fotoateliér. Cena:
100 Kč/dítě, 150 Kč/2 děti + cena za focení

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 hod.
NZDM Džagoda (13–26 let), otevřeno: pondělí,
úterý, čtvrtek (13–18 let) 15.00–20.00 hod.,
středa (18–26 let) 15.00–20.00 hod., připravujeme beatboxový workshop a výtvarnou dílnu.
Terén (12–26 let), Černý Most – po, st 15.00–
20.00 hod. (773 674 060). Rajská, Lehovec,
Hloubětín – út, čt 15.00–20.00 hod.
(777 747 067). Martin, Ivana, Honza. Pixla je
otevřena po dohodě s pracovníky.
Soukromá mateřská škola Jahoda (2–7 let)
každé úterý 8.00–12.00 hodin zápis na šk. rok
2013/14. Zbývají poslední volná místa pro tento
školní rok. Informace na www.skolka-jahoda.cz.
Klub pro rodinu Jahůdka (fb/rcklubjahoda)
Finanční poradna zdarma, 6. 11. od 18.00 –
oblast řešení bydlení, možnosti na trhu, jak

ušetřit na hypotékách, 11. 12. od 18.00 hod.
– jak se ideálně připravit na stáří.
Klub Jahůdka, st 9.00–16.00, pá 9.00–12.00 hod.
(podrobnosti o dopoledních programech najdete na facebooku)
Konverzační večery po anglicku – každý
čtvrtek 19–20.30 hod.; Kurz 1. pomoci –
středa 13. 11. od 17.00 hod.; Lampionový
průvod za pokladem – čtvrtek 14. 11. v 17.00
hod.; Víkendový kurz efektivního rodičovství
– sobota, neděle 16.–17. 11.; Adventní věnce,
workshop – středa 27. 11. od 16.00 hodin.
Více informací najdete na:
www.facebook.com/rcklubjahoda
Jahůdková dopolední školka, dopolední hlídání dětí od 1 roku můžete využívat 3x týdně.
V pondělí je výuka zaměřena na pohyb, v úterý
na výtvarno a ve čtvrtek objevujeme svět
kolem sebe. Cena za jedno dopoledne při
koupi permanentky 180 Kč.
Podrobné informace najdete na našich stránkách www.jahoda.cz.

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 každé úterý 15.00–17.30
Multikulturní herna každý pátek 16.00–18.00
Školička Šikulka každé úterý 8.15–12.15
Přijímáme děti od 2,5 let. Přihlášení nutné!
Hlídací hernička pro děti od 1 roku každý
čtvrtek 8.15–11.30. Přihlášení nutné!
Odborné programy – přednášky:
8. 11. od 10.00 hod. Přednáška o ﬁnanční gramotnosti – půjčky, dluhy dětí a členů domácnosti
20. 11. od 10.15 hod. Sociálně stimulační
skupina Hrátky s ptákem Zlobivákem
27. 11. od 10.30 hod. Seminář pro rodiče:
Naslouchání – součást výchovy
27. 11. od 20.00 hod. Seminář pro rodiče: Neagresivní řešení konﬂiktu. Přihlášení nutné!
Poradenství zodpovědného rodičovství a partnerských kompetencí – nutno objednat: M. Nováková, 775 204 208
Jednorázové akce:
Vaření v barvách podzimu – 6. 11. od 19.15
hod. Přijďte si uvařit chutné a zdravé jídlo.
Počet míst omezen, přihlášení nutné!
Tričkování – tvůrčí dílna – 9. 11. 14.00–17.00
hod. Přijďte si vyrobit originální trička.
Vstup 50 Kč/rodina + spotřebovaný materiál.
Přihlášení nutné.
Setkání rodičů aneb Kavárna II. – 19. 11. od
20.00 hod.
Vítání zimy s lampionovým průvodem –
pondělí 25. 11. 16.00–18.00 hod. Akce se
koná v MC Klubíčko a bude zakončena lampionovým průvodem do centrálního parku.
Motání adventních věnců – 29. 11. od
19.00 hod. Přihlášení nutné.
Podrobné informace o programech na webových stránkách MC Klubíčko.

Pomáhají nám

CHARITA PRAHA 14
Maňákova 754, Černý Most (u metra ČM)
tel.: 252 549 649, 739 203 254
e-mail: info@charitakyje.cz
www.charitakyje.cz
Kancelář charity slouží jako informační a poradenské centrum pro všechny obyvatele
Prahy 14 a okolí. Otevírací doba: po–čt od
9.00 do 18.00, pá od 9.00 do 17.00 hod.
Od 12.30 do 13.00 hod. máme pauzu.
V rámci nového programu na Podporu pečujících osob proběhne přednáška na následující téma: Psychohygiena (relaxační techniky). Čt 26. 9. 2013 od 16.00 do 17.30 hod.
Po přednášce následuje svépomocná skupina
zdarma!
Poradenství: právní, psychologické a duchovní
– nutné telefonické objednání. Sociální poradenství probíhá ve středu od 13.00 do 18.00.
V rámci programu pro Cizince, migranty a azylanty budou od září probíhat Kurzy českého
jazyka. Bezkonkurenční cena 35 Kč/lekce (90
min). Začátečníci: úterý, pátek od 17.45 do
19.15 hod., pokročilí: pondělí, středa od 17.45
do 19.15 hod. Kurz vás připraví na zkoušku
z českého jazyka A1. Nepotřebujete žádné
učebnice. Co lekce, to jedno praktické téma.
Kurz = mluvení, psaní, čtení, porozumění.
Sociálněprávní poradenství a job poradna
probíhající v pondělí od 15.30 do 17.30 jsou
zdarma! Z kapacitních důvodů je lepší se
předem objednat.
Pro veřejnost:
Od 2. 9. 2013 budou probíhat Kurzy anglického jazyka. Začátečníci od 17.00 do 18.30
hod., pokročilí od 18.40 do 20.10 hod. Bezkonkurenční cena 100 Kč/lekce (90 min).
Od 16. 9. 2013 bude možnost hlídání dětí
ve věku od 1 do 6 let. Vždy od pondělí do
pátku v době od 7.30 do 16.00 hod. Cena:
50 Kč/hod + stravné. Hlídání dětí zajištěno
zkušenými vychovatelkami s praxí, zdravotní
sestrou a sociální pracovnicí. Pro děti je
připraven bohatý program. Max. 12 dětí.
Dále se připravuje Hudební škola Yamaha –
rozdělena na 3 skupiny dle věku dětí. Výtvarka pro dospělé (od 9.00 do 12.00) i děti
(od 13.15 do 16.30).
Kondiční, těhotenské a relaxační cvičení
v dopoledních hodinách. Klub Neposedné
ruce pro děti, dospělé i seniory. U kurzů
vždy možnost hlídání dětí. Pro přihlášení kontaktovat p. Jelínkovou na tel.: 732 855 260
nebo jelinkova@charitakyje.cz.

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
1.–3. 11. Víkend ve srubu – vydej se s námi
na dobrodružnou výpravu podzimní krajinou
Rokycanska (Voldruchy u Rokycan). Přihlášky
předem v DDM. Cena: 350 Kč
16. 11. Do Kladna na Lego – pokud si rád
hraješ a stavíš z lego kostiček, vyprav se
s námi vlakem do Kladna na výstavu Lego –

dětský svět. Pro děti od 7 do 12 let, 10–18
hod. Přihlášky předem v DDM. Cena: 65 Kč
Adventní věnce se budou vyrábět v DDM
poslední listopadový týden. Přesný termín
a bližší informace najdete na internetových
stránkách DDM. Na akci je nutné se přihlásit
předem.
Klub Most: otevřený klub pro děti a mládež
ve věku 6–15 let. Přijďte se k nám podívat,
zahrát si fotbálek nebo různé deskové hry,
vstup zdarma, otevřeno je po, st a čt 14–18
hod., út 15–19 hod., pá 13–17 hod.
Stále je možnost přihlásit se do nejrůznějších
kroužků, které DDM Praha 9 nabízí jak dětem,
tak dospělým. DDM Praha 9 nabízí k pronájmu
prostory. Fota, ceník a podmínky pronájmu
najdete na webu.

BB KLUB
Pavel Trefný, tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
2. 11. 19.00 hod. Koncert americké zpěvačky.
Plechárna. Vstup volný.
www.tiffanythompsonmusic.com
12.–14.11. Exittour na Plechárně
12.11. od 16.00 hod. Exit párty s M. Malinou
13.11. od 16.00 hod. Exit párty s N. Sarkozi
14.11. od 16.00 hod. Exit párty s Dizmaz
15.11. od 19.00 hod. koncert Americké kapely Dizmaz
Royal Rangers (6–12 let)
Křesťanský skaut
Každé úterý 16–18 hod., PTH, Stoliňská 41B,
193 00 P–9, Chvaly
English Club (13–18 let). Vstup volný.
Hry a konverzace s Američany. Plechárna –
Černý Most
Středa 16.30–18.00 (13–18 let)
Středa 18.45–20.00 (19–26 let)

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
Odpolední kroužky: nabízíme pravidelné aktivity
pro děti předškolního a mladšího školního věku
Taneční studio
Po 15.30–16.00 hod. děti 3–5 let
Po 16.30–18.00 a st 17.00–18.00 děti 6–10 let
Zpívánky – chceme, aby naše děti zpívaly
krásné české písničky. Paní učitelka ze ZUŠ
Ládví s dětmi zpívá, tančí a hraje na housle
a klávesy.
St 15.00–15.45 hod. děti 2–3 roky
St 16.00–16.45 hod. děti 4–6 let
Dramaťáček– děti si osvojují mluvený projev,
učí se základům dramatiky, jevištní práce
a pantomimy. Út 17.15–18.00 hod. nebo čt
17.15–18.00 hod. děti 4–8 let. Každoročně
pořádáme představení v KD Kyje, kde se děti
pochlubí se svými pokroky a úspěchy.
Pro dospělé nabízíme cvičení a spontánní
tanec pro ženy vždy v úterý a ve čtvrtek večer.
Jednorázové akce
Pořádáme jednorázové akce vztahující se k ročním obdobím a tradičním českým svátkům.
Lampionový průvod 7. 11. v 17.00 hod.

Výroba adventních věnců 30. 11. v 19.00 hod.
Mikuláš v Pohádce 5. 12. v 17.00 hod.

RODINNÉ CENTRUM MUM
Mezilesí 2058, Pha – Horní Počernice,
zast. busu Chvaly
tel.: 775 720 585 po–pá 9–12
e-mail: info@rcmum.cz
www.rcmum.cz
Burza hraček, sportovních a dětských potřeb
8. 11. 15.00–18.00 a 9.11. 9.00–12.00
Práce s řezacím plotrem – 9.11. 10.00–12.00
nebo 13.00–15.00 hod.
Odnesete si s sebou malý výrobek, např. samolepku, šablonu...
Marketing pro začínající podnikatele –
15. 11. 10.00–12.30 hod.
Zdarma včetně hlídání dětí. Pro ty, kteří
chtějí rozjet vlastní projekt či podnikání,
třeba na mateřské.
Dětský maškarní bál – 16. 11. 10.00–12.00
nebo 15.00–17.00 hod. Beneﬁční akce na podporu MUMu. Rezervace nutná! 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz.
Kde? Kulturní středisko Domeček,
Votuzská 322/12, P–9.
Beneﬁční tančírna – 16. 11. od 20.00 hod.
Beneﬁční akce na podporu MUMu. Rezervace nutná! 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz.
Kde? Kulturní středisko DOMEČEK,
Votuzská 322/12, P–9.
Strach – jak funguje a jak s ním pracovat –
27. 11. 18.00–21.00 hod. Jak strach funguje
a jak s ním lze konstruktivně pracovat.

ZAJÍČEK NA KONI
Bučovice 19, Votice
tel.: 777 106 268
e-mail: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
www.zajiceknakoni.cz
O.s. Zajíček na koni vás zve na tradiční listopadovou akci:
Svatý Martin na bílém koni
V sobotu 9. listopadu 2013 od 15.00 hod. ve
Voticích, Komenského nám.
Program: vození dětí na koních, dogdancing
(tanec se psem), výtvarná dílna (výroba lampionků). V 16.00 hod. mezi nás přijede svatý
Martin na bílém koni a my ho doprovodíme
lampionkovým průvodem. Těšíme se na vás!!!
Vezměte si sebou: svíčku, případně hotový
lampionek.
Více o akci: Helena Krejčíková, tel.: 774 939 662,
h.krejcikova@zajiceknakoni.cz
Na akci vybíráme dobrovolný příspěvek.
Výtěžek půjde na tábory o.s. Zajíček na koni
(sbírkový transparentní účet – Raiffeisenbank
2012113036/5500)
Nejjednodušší způsob, jak nás můžete ﬁnančně podpořit, je nyní pomocí DMS. Stačí,
když odešlete SMS ve tvaru DMS ZAJICEKDETEM na číslo 87 777. Vaše peníze budou
využity na Zajíčkův projekt Terapeutické jízdy
na koních pro handicapované děti. Děkujeme!
Změna programu vyhrazena.
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Dobrý den všem.
na základě výzvy ÚMČ Praha 14 se sešli
ve čtvrtek 31. 10. zástupci ﬁrmy URBIA,
s. r. o., zastupující Magistrát hl.m. Praha
na Praze 14, za obchodní centrum Hasso
ﬁrma OPUBA, s. r. o. a zástupci ÚMČ
Praha 14 – Odbor výstavby a Odbor dopravy a životního prostředí. Výsledkem
jednání je zastavení výstavby do doby
než se vyjasní vlastnické vztahy. Parkoviště je ve vlastnictví hl. m. Praha a ﬁrmy
OPUBA, s. r. o. O výsledku jejich komunikace Vás budeme informovat.
Za Úřad MČ Praha 14
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí

ŘEŠENÍ

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
V Převody bytů do vlastnictví, prohlášení vlastníka, stanovy BD dle nového
OZ, zakládání SVJ . T: 724 304 603.

V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší
pro sebe 3–4+1, platba hotově. Na vystěhování nespěchám, vyplatím dluhy
či exekuce, lze i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

V !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

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

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

V Min. 8000,- zapl. za st. zlatou minci
10 Rb, 6000,- za st. svatováclavský
dukát a st. zl. šperky a kvalitní obrazy čs. mistrů. Interantik Praha 9. Tel.
283 983 334, 605 829 440 – nákup
út–pá po 10 h.

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

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

V Matematiku perfektně doučí profesor. Úvodní hodina zdarma.
Tel.: 603 909 327.
V Kominictví Němec, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

V I.E.T. Reality, s.r.o., původem rakouská realitní kancelář, hledá pro své
klienty byty k prodeji či k pronájmu.
Záruka profesionality a právního servisu. Kontakt 725 063 336 nebo
222 310 399, e-mail: praha@iet-reality.cz.

BLAHOPŘEJEME!

BLAHOPŘEJEME!

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

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK
• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK
• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO
• DEPONIE PRAHA 9

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

Placená inzerce

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz

BRIGÁDNICKÉ PRÁCE
Společnost Schubert partner a.s.,
Praha 9, Nedokončená 1618, nabízí:

NÁRAZOVÉ BRIGÁDNICKÉ PRÁCE
na balících a třídících strojích

V případě zájmu nás kontaktujte Po–Pá,
8.00–15.00, na tel. č. 272 124 960 pro
podrobnější informace a zápis do databáze.
www.schubert.cz, a.krejcova@schubert.cz
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Před padesáti lety (12. října 1963) si
na tehdejším Místním národním výboru
Kyje řekli společné ANO manželé Eva
a Jaroslav Novákovi. K významné životní
události jim spolu s jejich nejbližšími
blahopřeje i radnice MČ Praha 14
a redakce časopisu Čtrnáctka.

Galerie 14 se v pátek 11. října 2013
stala svědkem nevšední události: Se
svými nejbližšími si manželé Eva
a Vladislav Bláhovi připomenuli, že
je to již 50 let, co si na Staroměstské
radnici řekli společné ANO. Zlatým
manželům popřál další léta ve vzájemné lásce a porozumění starosta
MČ Praha 14 Radek Vondra. (mv)

Mikulášská veselice
29. 11. 20132 od 18 hod.
v Čínské restauraci (Havana)
Přijďte se pobavit a zazpívat si
na Mikulášskou veselici
pořádanou občanským sdružením
Starý Hloubětín.

Foto: MČ Praha 14, Michaela Všetečková

Dobrý den,
jak doufám víte, majitel parkoviště u obchodního centra Hasso na Černém Mostě
plánuje zpoplatnění parkování, a to ve
výši 50 Kč za půl hodiny. Na parkovišti
denně a hlavně přes noc parkuje přibližně
70 automobilů. Již nyní je situace s parkováním v okolí kritická, pokud zmizí
i tato parkovací plocha, nebude možné
v okolí vůbec zaparkovat. Chtěl bych se
proto zeptat, jestli a případně jak plánujete
vzniklou situaci řešit. Předem děkuji.
Milan, uživatel Diskuzního fóra na
www.praha14.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pozvánka

NAPSALI JSTE NÁM!

Křížovka o ceny
Soutěžte o víkendový pobyt pro dva v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně.

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát víkendový pobyt pro dva v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně.
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 11. 2013 na
adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené
obálce na podatelně úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

J. Šup, Kyje; J. Petrová, Hloubětín; T. Mládek, Černý Most
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