měsíčník Městské části Praha 14
NEPRODEJNÉ

UVNITŘ NAJDETE

PRAHA 14 ZAČNE S PLOŠNÝM
ODPRODEJEM BYTŮ

STR. 04–06

REPORTÁŽ

ZAČÁTEK PODZIMU VE
ZNAMENÍ POHYBU I ZÁBAVY

STR. 20–21

ROZHOVOR:
JINDŘICH LERCH

PLÁTNO JAKO PARTNER
K ROZPRAVĚ

STR. 08–09

www.praha14.cz

Placená inzerce

Inzerce

Úvod

Obsah

Vážení občané, milí sousedé,

04 TÉMA – PRAHA 14 ZAČNE S PLOŠNÝM
ODPRODEJEM BYTŮ
05 ROZHOVOR – JIŘÍ ZAJAC
07 AKTUALITY
08 ROZHOVOR – JINDŘICH LERCH
10 OKÉNKO POLICIE
11 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – ZVÍTĚZILY
NEPOSLUŠNÉ TENISKY; HUDEBNÍ NOC;
25 LET VNITROBLOKU
12 ZPRÁVY Z RADNICE
13 NÁZORY ZASTUPITELŮ
14 ZELEŇ – MÍSTO PARKU MÁ PRAHA 14
BROWNFIELD
16 NAŠE ŠKOLY – LETNÍ TÁBOR VE ZNAMENÍ
FILMU; PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POTŘETÍ;
HURÁ NA TRASU; DINO A KONÍK VE ŠKOLCE
18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
ODPADŮ
20 REPORTÁŽ – ZAČÁTEK PODZIMU VE
ZNAMENÍ POHYBU I ZÁBAVY
22 PŘEDSTAVUJEME – ČESKÁ ASOCIACE
PARAPLEGIKŮ – CZEPA
23 SENIOR PARK – KRÁSNÉ LÉTO V JESENÍKU;
KLUB LIDUŠKA ZVE SENIORY; SEBEOBRANA
PRO KAŽDÉHO
24 HISTORIE – NOVÝ HOSTINEC, STARÁ HOSPODA
25 PROJEKTY – ZAŽILI JSME HLOUBĚTÍN JINAK
26 PRAHA 14 ŽIJE
28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14
30 HYDEPARK
31 KŘÍŽOVKA O CENY

skončilo září, které přineslo nejen začátek
povinností pro školou povinné, ale také celou řadu tradičních akcí, jimiž je začátek
podzimu v Praze 14 již pověstný. Letošní
vstřícné počasí se pozitivně projevilo na zvýšené návštěvnosti. Nejen festivalu StopZevling, kam každoročně míří mnoho mladých
lidí, ale také třetího ročníku PEStivalu nebo
akce VITALSPORT, kde se vedle nejrůznějších sportů propagovala i nabídka našich
neziskovek. Osobně mě těší, že se těmto tradičním akcím daří a že si je lidé z Prahy 14
i ti, kteří sem dorazili z jiných koutů hlavního města, oblíbili. Vedle
ohlédnutí za příjemným koncem léta ale najdete na stránkách říjnové
Čtrnáctky i řadu dalších informací týkajících se klíčových rozhodnutí,
projektů nebo dlouho očekávané privatizace části bytového fondu. Ta
nezůstala jen předvolebním slibem, ale byla jedním z hlavních bodů
zářijového jednání zastupitelstva, které jí dalo zelenou.
Zelenou, ovšem v trochu chmurnějším odstínu, dostala i první etapa
městské výstavby parku U Čeňku. Na rozdíl od parku Pilská, který
během rekordních šesti měsíců revitalizovala MČ Praha 14, nechalo
hlavní město Praha první část parku U Čeňku vybudovat na první
pohled „zvláštním způsobem“. Nově upravený park Pilská nabízí lidem
to, co jsme od něj očekávali – klid, pohodu, ale i možnost aktivního
trávení volného času. První etapa parku U Čeňku pak u většiny vzbuzuje
spíše rozpaky či vztek. Obdiv cítí snad jen milovníci sci-ﬁ ﬁlmů, které
se odehrávají v měsíční krajině. Plně chápu rozhořčení zklamaných
lidí, kteří očekávali něco úplně jiného. Mohu všechny ujistit, že hlavní
město dva roky upozorňujeme na nesrovnalosti v jejich realizaci předloženého projektu a že neustále urgujeme a jednáme o jeho urychleném
dokončení. Občas si už připadáme jako don Quijote v boji s větrnými
mlýny. Nehodláme se však vzdát a budeme v jednání s Prahou pokračovat. Další informace vám přineseme příště. A protože je před námi
podzim a příroda nám ukazuje stále pestřejší paletu barev, oslovili
jsme pro aktuální vydání odborníka na slovo vzatého. Je jím malíř Jindřich Lerch, který už dlouhá léta žije a tvoří na Černém Mostě, kde
také vychovává své dvě děti. Věřím, že slunečné počasí podzimní přírodu
vybarví ještě pestřeji a umožní všem strávit co nejvíc času venku.
Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz
Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 10. 2015.
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PRAHA 14 ZAČNE S PLOŠNÝM
ODPRODEJEM BYTŮ
PRIVATIZACE JE JEDNÍM Z VELKÝCH TÉMAT KOMUNÁLNÍ POLITIKY, A TO NEJEN V METROPOLI,
ALE I V JINÝCH MĚSTECH A OBCÍCH
ČESKÉ REPUBLIKY. K PRAŽSKÝM
MĚSTSKÝM ČÁSTEM, KTERÉ
S HROMADNÝM ODPRODEJEM
BYTŮ UŽ ZAČALY NEBO SE K NĚMU
CHYSTAJÍ, SE OD POSLEDNÍHO
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ŘADÍ
UŽ I PRAHA 14.
Zastupitelé schválili dlouho připravovaný materiál, na jehož základě
městská část nabídne k odkupu byty
všem nájemníkům, kteří splní stanovené podmínky. „Byty budeme zájemcům prodávat v příštím roce,“
říká místostarosta Jiří Zajac, který
má ve své gesci mimo jiné i správu
bytového fondu a jako takový za přípravou materiálu stojí.
Privatizace je téma, k jehož naplnění
se současní političtí představitelé
městské části zavázali v koaliční
smlouvě a zahrnuli jej také do programového prohlášení Rady. V ní jsou pro
připomenutí zastoupeni zástupci
TOP 09, Strany zelených, ODS a ČSSD.
Smysl tohoto kroku je obdobný jako
v jiných městských částech a obcích,
kde hromadná privatizace probíhala –
narovnat podmínky tak, aby všichni nájemníci, kteří o odkup zájem mají,
k němu také dostali šanci. V minulosti
probíhala privatizace bytů v Praze 14
pouze dílčím způsobem, tedy jen u některých domů. „Na materiálu se začalo
pracovat prakticky hned po ustanovení
současné koalice. Příprava byla skutečně náročná. Sice jsme se shodli na
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principu, ale bylo obtížné sladit různé
názory různých koaličních stran na
samotný postup. Aby bylo možné vyhovět všem, docházelo často ke změnám v materiálu a k úpravám různých
detailů. Konečný materiál je vlastně
třetí varianta deváté verze,“ vysvětluje
místostarosta Zajac.
Ve správě městské části je v současnosti asi tisícovka bytů. V rámci privatizace jich bude k odkupu nabídnuta zhruba polovina v celkem sedmi
domech. „Jde o byty, na kterých neváznou žádné závazky z dotačních titulů. Nabídnuty budou nájemníkům
se smlouvou na dobu neurčitou,“ doplňuje místostarosta Zajac.

BYTY K ODKUPU V DOMECH
Gen. Janouška 844–850 (51 bytů)
Kardašovská 670 (56 bytů)
Kardašovská 753–756 (170 bytů)
Kardašovská 773–776 (70 bytů)
Krylovecká 491–767 (24 bytů)
Rochovská 764–767 (100 bytů)
Ronešova 1133–1135 (96 bytů)

JAK BUDE PRIVATIZACE
PROBÍHAT?
Před podpisem jednotlivých smluv
musí být přesně vyčíslena cena za
každý konkrétní byt. Akciová společnost městské části – Správa majetku
Prahy 14 – pak osloví
všechny
oprávněné nájemce a vyzve je k projevení zájmu o odkup. Pokud zájem
projeví dostatečný počet nájemníků
(více než 60 % nájemníků, respektive
minimálně 51 % budoucích podílů),
bude provedena pasportizace, rozdělení domů na jednotky a zápis do
katastru. Po založení Společenství
vlastníků jednotek (SVJ) už městská
část přímo nabídne jednotlivým nájemníkům byt k odkupu. Byty, které
nájemníci nekoupí, zůstanou v majetku městské části, která bude členem vzniklého SVJ. „Nabídková cena
bude stanovena jako cena obvyklá,
určená soudním znalcem v oboru
oceňování nemovitostí,“ doplňuje
místostarosta Zajac.
(red)

SOUHLASÍTE S PRIVATIZACÍ BYTŮ?
Ing. Karel Med (ANO): Nesouhlasíme. Již před volbami jsme
avizovali, že za současného stavu, kdy není regulace nájemného, privatizaci nepodpoříme. Nevidíme důvod, proč se zbavovat
majetku, který jen za loňský rok do chudého rozpočtu Prahy 14
přinesl čistý příjem 67 milionů Kč. Privatizované bytové domy
jsou staré zhruba 25 let a podle platných vyhlášek a vyjádření
odborníků se jejich životnost pohybuje v rozmezí 80–100 let. Této zvýšené životnosti bychom dosáhli zateplením domů, která chrání konstrukci před vnějšími vlivy a zároveň spoří cca 35 % energie na vytápění. Také upozorňujeme
na budoucí rizika ve správě domů při této částečné privatizaci. Jelikož ne
všichni si budou chtít byt odkoupit, bude mít Praha 14 největší podíl ve společenství vlastníků a bude se podílet na rozhodování o investicích. A dále, k nelibosti nových majitelů, do těchto bytů může kohokoliv nastěhovat.
Účast v anketě byla nabídnuta všem opozičním politickým klubům v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Téma

JIŘÍ ZAJAC

PRÁCE NA ROZVOJI MĚSTSKÉ
ČÁSTI MĚ NAPLŇUJE

PŘED MĚSÍCEM SKONČILY PRÁZDNINY A ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
JE TEDY NASNADĚ OTÁZKA: JAKÝ
JSTE BYL ŽÁK A STUDENT?
Dá se říci, že student jsem byl mírně
nadprůměrný. Bavila mě hlavně matematika a – jako asi většinu kluků –,
taky tělocvik. Jinak hodně důležitá pro
mě byla a je čeština. Ne proto, že bych
si nějak zvlášť užíval její hodiny, ale
proto, že mi vadí, když se český jazyk
různě przní, a to někdy i v médiích.
Jsem v tomto ohledu celkem přísný
i na svoje děti.
KDYŽ UŽ ZMIŇUJETE DĚTI, MÁTE
ČTYŘI. TŘI DCERY A SYNA. VEDL
JSTE V ZÁŘÍ DO ŠKOLNÍCH LAVIC
NĚJAKÉHO PRVŇÁČKA?
Ano. Do první třídy nastoupila nejmladší dcera, takže už mám s výjimkou syna všechny děti školou povinné.
TĚŠILA SE, NEBO TO BYLO RÁNO
PLNÉ PLÁČE A PŘEMLOUVÁNÍ?
Těšila se a hodně. Dokonce tak moc,
že když jeden pátek nedostala domácí
úkol, chodila doma celá nešťastná
a plakala, dokud jsme jí nějaký nevymysleli. Ona totiž už od svých pěti let
po těch úkolech hrozně touží. Zřejmě
proto, aby se vyrovnala starším sestrám, které se různě vymlouvaly na
školu a na to, že se musí učit ve chvílích, kdy si s ní nechtěly hrát.
ŠKOLA A PRÁCE, TO JE JEDNA VĚC,
DŮLEŽITÝ JE OVŠEM TAKÉ RELAX.
JAK ODPOČÍVÁTE? UMÍTE TO?
Abych pravdu řekl, moc to neumím.
Práce mám hodně a na nějaký odpo-
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„PRO MĚ OSOBNĚ JE PRIVATIZACE
PRIORITA, PROTOŽE BYLA JEDNÍM
Z HLAVNÍCH BODŮ PROGRAMU ODS.
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE SOUKROMÝ
VLASTNÍK SE O SVŮJ MAJETEK
VŽDY POSTARÁ LÉPE NEŽ SEBELEPŠÍ SPRÁVCE,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA
MÍSTOSTAROSTA JIŘÍ ZAJAC.

činek nebo koníčky už času příliš nezbývá. Pokud se přeci jen chvilka najde, snažím se navštěvovat ﬁtness
a občas si přečtu i nějakou knihu. Od
dětství se mě drží láska k fantasy literatuře, u které dokážu, jak se říká,
vypnout. Ovšem, jak už jsem se zmínil, času na soukromé relaxování
moc nemám. Když už se mi podaří
nějaké to volno vyšetřit, snažím se
být co nejvíce s rodinou.
A NYNÍ K VÁŽNĚJŠÍM TÉMATŮM.
PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH JSTE
VYMĚNIL MÍSTO V OPOZIČNÍ LAVICI
ZA MÍSTO V RADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
JAKÉ TO JE, VIDĚT CHOD RADNICE
Z DRUHÉ STRANY? BAVÍ VÁS PRÁCE
NA ÚŘADĚ?
Ano, baví mě, je to způsob, jak ovlivňovat věci kolem sebe. Ostatně proto
jsem také vstupoval do politiky. Abych
se mohl starat o rozvoj městské části,
kde jsem vyrostl a kde budou žít i mé
děti. Ale vysoká politika mě nikdy nelákala. Zároveň musím přiznat, že nyní
velmi vnímám rozdíl v pohledu koaličního a opozičního zastupitele. Kritika
je vždy o trochu jednodušší, než se
tomu či onomu tématu naplno věnovat
a hlavně za něj nést zodpovědnost.

Příkladem může být situace na posledním jednání zastupitelstva. Někteří zastupitelé za hnutí ANO si ani nepřečetli
předkládaný materiál k privatizaci, ale
hlasitě jej kritizovali. Zřejmě jen tak
z principu. Někteří dokonce navrhovali
Prahu 14 zadlužit a úvěr splácet z vybíraného nájemného místo oprav, což
ukazuje i na neznalost procesů úvěrování městských částí.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE MÁTE VE
SVÉ GESCI BYTOVOU POLITIKU
A SPRÁVU BYTOVÉHO FONDU, STOJÍTE TAKÉ ZA PŘÍPRAVOU PRIVATIZACE BYTŮ VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉ
ČÁSTI, KTERÁ BUDE PROBÍHAT NA
SKLONKU LETOŠNÍHO ROKU A PO
CELÝ PŘÍŠTÍ ROK. PROČ K TOMUTO
KROKU RADNICE PŘISTUPUJE?
K privatizaci jsme se zavázali v koaliční smlouvě a Rada ji má rovněž ve
svém programovém prohlášení. U mě
osobně jde o prioritu z voleb, privatizace byla jedním z hlavních bodů programu ODS. Chtěl jsem v tomto ohledu narovnat přístup k občanům. Aby
mohla městská část investovat, je
nutné její ﬁnancování doplňovat příjmy z prodeje. Privatizace proto pobíhala vždy, ovšem jen po částech. Vy-
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Téma

bral se pouze jeden dům, jehož byty
byly nájemníkům nabídnuty k odkupu. Lidé z ostatních domů byt koupit
nemohli, i když třeba chtěli. Teď budou mít všichni stejnou výchozí pozici.
Sami se rozhodnou, jestli chtějí bydlet ve vlastním, nebo v nájmu. Prosadili jsme, aby skončila selekce, komu
byt prodat a komu ne. Nabídnuto
bude všem, kteří byt koupit mohou.
Zdůrazňuji však, že k odkupu budou
nabízeny jen byty v domech, na kterých neváznou žádné závazky z dotačních titulů. Z výnosu z privatizace
musí mít užitek všichni občané, takže
se budeme snažit, aby v každé části
Prahy 14 byla investována část takto
získaných ﬁnančních prostředků.
K ODKUPU BUDE NABÍDNUTO
CCA 500 BYTŮ V SEDMI DOMECH.
MÁ MĚSTSKÁ ČÁST STANOVENO,
KOLIK BYTŮ SI PONECHÁ?
Ve správě městské části je něco přes
tisícovku bytů, z toho asi 600 prodat
nelze. Když pak budu vycházet z toho,
že všechny nabídnuté byty neprodáme, odhaduji, že v majetku radnice
po privatizaci zůstane 700 až 800
bytů. To je dostatečně vysoké číslo na
to, aby městská část mohla bez potíží
nabídnout střechu nad hlavou občanům v tíživé životní situaci nebo poskytnout byt ve veřejném zájmu.
MAJÍ SE LIDÉ, KTEŘÍ BYT PRIVATIZOVAT NECHTĚJÍ, NĚČEHO OBÁVAT?
Vůbec ne. Pokud někdo o odkup do
osobního vlastnictví neprojeví zájem, bude mu garantováno zachování nájemního bydlení. Nikdo se ne-
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musí obávat, že by ho městská část
někam stěhovala.
JAKÉ MUSÍ BÝT SPLNĚNY PODMÍNKY PRO TO, ABY PRIVATIZACE BYTU
PROBĚHLA?
Hlavní podmínkou nabídky k odkupu
bytu je především projevený zájem
nájemníků. Pokud bude zájem vyšší
než u 60 % nájemníků, respektive
pokud bude tento zájem zahrnovat
minimálně 51 % budoucích podílů,
nabídneme byty k odkupu. Samozřejmostí je, že zájemci nesmí mít dluh
vůči městské části a musí mít nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
PŘIPRAVUJETE V RÁMCI SVÉ GESCE
JEŠTĚ NĚJAKÉ ZMĚNY? NOVINKY?
Ano. Rád bych podle aktuálních potřeb upravil například i Zásady pronajímání bytů. Připravuji také nový
materiál, na jehož základě bude
možné lépe a efektivněji využívat garáže ve správě městské části.
JAKOU PROBLEMATIKU V RÁMCI
SVÉ GESCE NEJVÍCE ŘEŠÍTE?
Nejvíce se věnuji problematice bytů.
Protože velká část z těchto bytů je pronajímána na dobu určitou, je třeba neustále prodlužovat nájemní smlouvy.

Dále řeším mnoho žádostí o přidělení
bytu a bohužel i nemálo potíží s nájemníky, kteří neplatí nájem a někdy
nedodržují ani základní společenské
principy. Mimo to se denně zabývám
materiály, které se týkají pozemků – ať
už různých zahrádek, nebo pozemků
funkčně spjatých s domy –, či materiály souvisejícími se zábory a pronájmy
ﬁrmám, jež působí v městské části.
Samostatnou kapitolou jsou také nebytové prostory, nájemní smlouvy, záměry na pronájem a tak dále.
S JAKÝMI PODNĚTY ČI POŽADAVKY
SE NA VÁS NEJČASTĚJI OBRACÍ
OBČANÉ?
Nejčastěji lidé chodí se žádostmi
o byt, případně řešit údržbu a opravy
bytů či nebytových prostor. V současnosti se mnoho dotazů samozřejmě
týká i avizovaného prodeje bytů.
BYDLÍTE NA ČERNÉM MOSTĚ.
JAK SE VÁM TU ŽIJE?
Musím říci, že dobře. Výhody vidím
hlavně ve strategické poloze Prahy 14.
Jsou tu výjezdy z Prahy na několik
dálnic, jedno z největších nákupních
center a také metro, jehož stanici
máme takřka před domem.
(red)

JIŘÍ ZAJAC
• Absolvoval obchodní akademii a posléze nástavbové studium na Vyšší odborné škole ekonomické, odbor personální řízení.
• Členem ODS je od roku 2006, od roku 2010 je zastupitelem MČ Praha 14.
• Po komunálních volbách v roce 2014 se stal místostarostou Prahy 14.
V jeho gesci je bytová politika a správa bytového fondu.
• Žije na Černém Mostě, má čtyři děti (tři dcery a syna).

Pozvánka

Aktuality

ZUŠ HORNÍ POČERNICE

Foto: archiv ZUŠ

Koncerty a akce v říjnu 2015

Čtvrtek 8. 10. – Koncert pěveckého
sboru rodičů a přátel ZUŠ Horní
Počernice (dirigentka Mgr. Šárka
Mistrová) – kostel sv. Ludmily na
Chvalech v 19.30 hod.

PODPOŘTE KC MOTÝLEK!
Přispějte, sdílejte, a pomozte nám tak
zlepšit budoucnost dětem se zdravotním
postižením i sociálně znevýhodněným.
Nezaměstnanost osob z těchto skupin
je alarmující! V tomto školním roce se
chceme zaměřit na získávání pracovních
návyků, rozvoj komunikačních dovedností i manuální zručnosti díky zřízení
tvůrčí dílny na mýdla a svíčky. Budeme
usilovat o to, aby si naši klienti jednou
dokázali najít práci… Buďte s námi
u projektu „Já chci taky pracovat!“. Přispět můžete 150 Kč, budeme za ně moc
rádi. A čím víc byste věnovali, tím zajímavější odměnou vám poděkujeme…

Zapojte se také, ať se můžeme pustit
do práce! Počítáme i každé kliknutí,
kterým o nás dáte vědět světu.
Zapojte se na hit hit:
https://www.hithit.com/cs/project/
1660/ja-chci-taky-pracovat
KC Motýlek provozované Sdružením
na pomoc dětem s handicapy, z. ú.
(dm)

OSLAVILI 60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Pondělí 19. 10. – I. hudební večer –
Tradiční koncert žáků ZUŠ – sál
ZUŠ Ratibořická v 18.00 hod.

NEPOSEDNÝ POCHOD
ZAMÍŘÍ DO BAŠTÝŘSKÉ
Neposedný pochod vyráží v sobotu
10. října v rámci celorepublikového
Týdne sociálních služeb v 10 hodin od
„neposedného“ stánku s občerstvením
ve Vybíralově ulici. „Počítáme se zastávkou v areálu dětského domova v Dolních
Počernicích. Cílem je vila v Baštýřské
ulici na Jahodnici, kde bude slavnostně
otevřeno Sousedské centrum,“ pozvala
všechny Mgr. Ivana Štefková, ředitelka
Neposedy. V cíli bude zajištěno občerstvení, od 14 hodin i zábavný program –
dětské divadýlko a kapela.
(jam)

Rovných šedesát let společného života oslavili v září manželé Jaroslava a Miloš Mančalovi z Lehovce.
Na oslavu diamantové svatby je doprovodila i početná skupina příbuzných, kteří si pak v prostorách
Galerie 14 vyslechli opětovné ANO z úst obou oslavenců. Ti se poté zapsali do pamětní knihy Prahy 14.

Ilustrační foto

DÁVEJTE POZOR, KOMU OTEVÍRÁTE! POZOR NA DIVOČÁKY
Zejména seniorů, ale i ostatních spoluobčanů, se týká varování před případy okrádání, ke kterým dochází
přímo v bytech. Dosud neznámá
skupina pachatelů postupuje podle
opakovaného scénáře. Zazvoní na
dveře vytipovaného staršího člověka,
vtrhne do bytu a ukradne cennosti,
případně peníze.
Věnujte proto zvýšenou pozornost
tomu, komu otevíráte dveře svého bytu.
Máte-li možnost, tak prostřednictvím
kukátka, případně bezpečnostního
řetízku předem zjistěte, zda nejde
o neznámého člověka.
Pokud ano, buďte při otevírání velmi
obezřetní a otevírejte jen pokud jste
si jistí, že nehrozí nebezpečí. (red)

Vlivem plošného přemnožení divokých prasat v honitbách na území
hl. města Prahy varují radnice
MČ Praha 14 i sousedních městských částí před možností útoku,
a to především na psy. V naší městské části se týká toto varování
především běžně přístupné a neoznačené oblasti Na Čihadlech,
která je častým cílem procházek
a venčení psů. Ačkoliv není agresivita u divokých prasat běžná, došlo
zde již k útoku na psa, který skončil
fatálně. Lidé by proto v případě procházky měli své mazlíčky hlídat a věnovat zvýšenou pozornost případnému pohybu divočáků v okolí
lesních cest.
(jam)
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JINDŘICH LERCH

Foto: Jiří Syrovátka

PLÁTNO JAKO PARTNER
K ROZPRAVĚ

VLASTNÍ TVORBĚ SE MALÍŘ
JINDŘICH LERCH JEŠTĚ
DONEDÁVNA VĚNOVAL V PRÁDELNĚ
PANELÁKU NA ČERNÉM MOSTĚ,
KDE VZNIKLA NAPŘÍKLAD I VÝSTAVA
NAZVANÁ RAJSKÁ ZAHRADA.
AČKOLIV DNES TVOŘÍ V SAMOTNÉM
SRDCI STARÉ PRAHY, JEHO VZTAH
K PRAZE 14 PŘETRVAL OD MLÁDÍ DO
SOUČASNOSTI, KDY NA ČERNÉM
MOSTĚ VYCHOVÁVÁ SVÉ DVĚ DĚTI.
O ŽIVOTĚ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI,
ALE TAKÉ O INSPIRACI K MALOVÁNÍ
SE DOČTETE NA NÁSLEDUJÍCÍCH
ŘÁDCÍCH.
JAK DLOUHO ŽIJETE NA ČERNÉM
MOSTĚ A CO VÁS SEM VLASTNĚ
PŘIVEDLO?
Na Černém Mostě žiju s přestávkami
od roku 1981, tedy přes třicet let. Ro-
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diče se na Černý Most přistěhovali
jako jedni z prvních obyvatel. Z dnešního pohledu jsou to zajímavé vzpomínky, protože tehdy stál jen základ
dnešního sídliště. Kolem byly jen
holé pláně a jako děti jsme v zimě
chodili sáňkovat a bobovat na místa,
kde dnes už dávno stojí paneláky.
CO JE PODLE VÁS NA ČERNÉM
MOSTĚ PŘÍJEMNÉ PRO ŽIVOT A CO
BY NAOPAK BYLO TŘEBA VYLEPŠIT?
Život tady je vcelku příjemný. Jako
rodič malých dětí, které jsou „školkou povinné“, vnímám pozitiva hlavně v tom, že tu je pro ně řada nově
zrekonstruovaných dětských hřišť, že
děti si mají kde hrát.
JAK TRÁVÍTE ČAS S RODINOU
V OKOLÍ DOMOVA? JAK VNÍMÁTE

JAKO RODIČ PŘÍSTUP RADNICE
K OŽIVOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A K PODPOŘE KOMUNITNÍCH
AKTIVIT?
Naposledy jsem navštívil koncert
The Tap Tap, kde mě nejvíc zajímalo,
jak Šimon Pánek soubor vede. Musím říct, že to byl velmi silný zážitek
a jsem rád, že se podařilo takový
koncert uspořádat právě na okraji
našeho sídliště. Také bylo fajn navštívit Street for Art, kde byl prostor pro
celou řadu úvah a diskusí nad komunitními tématy nebo například prostor pro poslech začínajících kapel.
Další dobrý projekt, respektive místo
pro teenagery, je Plechárna. Je dobře, že se tady mládež může vyblbnout na rampě pro skejťáky nebo
se jinak realizovat v prostoru, který
může cítit jako svůj vlastní.

Rozhovor

Až do 28. 10. můžete zhlédnout výstavu Jindřicha Lercha nazvanou Dark v zajímavém prostředí gotické tvrze pod hlavičkou jihočeské Galerie Co Co. V Praze
pak budete mít už v říjnu příležitost vidět výstavu maleb nazvanou Dialogy.
Ta se aktuálně připravuje v prostorách Galerie Heart Space v Holešovicích
(Přístavní 5). Více se dozvíte na www.facebook.com/heartspaceprague.
Z ČEHO VYCHÁZÍ VAŠE INSPIRACE
PŘI MALOVÁNÍ A JAK SE V PRŮBĚHU ČASU MĚNÍ?
O tvorbě se mi těžko mluví. Obvykle
se odvolávám na slova Francise Bacona: ,,Kdybych to uměl říci, nebudu
to malovat.“ Tedy jen zkráceně: Malby jsou pro mě určitá forma deníku.
Rozhodně nejsem typ malíře, který
by dokázal za každé situace malovat
bez ohledu na to, co se kolem něj
děje. Mám prostě potřebu se vyjádřit
k věcem, které se kolem mě odehrávají, svým způsobem. A malba je pro
mě tím nejlepším prostředkem. Necítím se jako klasický malíř, zajímají
mě jiné přístupy, stále však k malbě
přistupuji celkem tradičně.
Je úžasné zavřít se do ateliéru, plátna se v tu chvíli pro mne stávají partnerem k rozpravě a opravdu to není
monolog. Ne všechno mi plátno dovolí, ne vše se podaří, ale to drama,
napětí při tvorbě je to, co mě na malování nejvíce zajímá. Vždycky se těším, co se na plátně začne objevovat,
kam mě malba dovede. Jak říkal
Mark Rothko: „Je to neznámé dobrodružství v neznámém prostoru.“

DO JAKÉ MÍRY SE PODEPSALO
PROSTŘEDÍ SÍDLIŠTĚ NA VAŠÍ
TVORBĚ? LZE NAJÍT SROVNÁNÍ
SE SOUČASNOSTÍ, KDY TVOŘÍTE
V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY?
V roce 2011 jsem měl dokonce výstavu s názvem: Rajská zahrada. Ano,
set velkoplošných kreseb byl pojmenován podle jedné z částí na Černém
Mostě, kde bydlím. Musím se přiznat,
že okolní prostředí sídliště jsem nikdy moc neřešil, ale jistě se na mé
tvorbě podepsalo nepřímo. Teď mám
ateliér v centru, na Starém Městě,
a genius loci staré Prahy ovlivňuje
moji práci zásadně. Ale myslím si, že
vše má svůj čas a bez startu na sídlišti bych možná ani toto nedovedl
plně ocenit a využít, protože bych
neměl to srovnání.
CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM
ZÁSADNÍ OVLIVNĚNÍ?
Na začátku tohoto roku jsem se přestěhoval do ateliéru v Betlémské
a tam se vše změnilo. Začal jsem realizovat to, o čem jsem snil v prádelně
s malým okýnkem u stropu. Konečně
jsem se mohl rozmáchnout. Aktuálně

mi běží dvě výstavy, jedna pod názvem
Dark v jižních Čechách v gotické tvrzi
Galerie Co Co, druhá pak bude až do
konce října přístupná v Galerii Heart
Space v Holešovicích, kde představuji
malby s názvem Dialogy.
JAK SE DNES UMĚLEC UŽIVÍ V PŘÍPADĚ, ŽE NECHCE ZAPADNOUT DO
HLAVNÍHO PROUDU? DOKÁŽE SI
DNES MALÍŘ UDRŽET NEZÁVISLOST,
KDYŽ SE MUSÍ POSTARAT O RODINU,
NEBO TO ZNAMENÁ BRÁT I ZAKÁZKY ŘEKNĚME RYZE KOMERČNÍ?
Nevím, jestli bych byl rád, kdybych
se musel tvorbou živit tak, že bych
musel brát komerční zakázky. S tím
jsou spojeny další závazky. A umění
přeci nic nemusí, že? To potom není
tvůrčí proces tak, jak ho vnímám já.
Maluju jen tehdy, když mám chuť
a potřebu něco sdělit. A toho si nesmírně vážím. A to, že občas něco
prodám, je jen bonus v mém umělecky svobodném světě.
JEDEN SVĚTOZNÁMÝ FOTOGRAF
MI NEDÁVNO ŘEKL, ŽE V ČESKU
SE UMĚNÍ NEPRODÁVÁ, PROTOŽE
VĚTŠINA LIDÍ MÁ RADĚJI NEŽ ORIGINÁL NĚCO STEJNÉHO, JAKO MÁ
JEHO SOUSED NEBO KAMARÁD...
VNÍMÁTE TO PODOBNĚ?
Možná že tomu tak ve většině společnosti je. Ale naštěstí to rozhodně
není pravidlem.
(jam)

Foto: Jiří Syrovátka

JINDŘICH LERCH – VÝSTAVY
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Okénko policie

ÚTOČIL V BARU NOŽEM, SKONČIL VE VAZBĚ
V POLOVINĚ SRPNA VYJÍŽDĚLI
POLICISTÉ Z ODDĚLENÍ V KYJÍCH
DO JEDNOHO Z BARŮ V ULICI
KPT. STRÁNSKÉHO.
Tam po předchozí hádce mezi dvěma
zákazníky zůstal jeden z nich ležet na
zemi s bodným zraněním v hrudníku.
Poté co policisté dorazili na místo
a zjistili, že zraněnému muži poskytují první pomoc záchranáři, začali od
svědků zjišťovat okolnosti celého pří-

padu. Díky tomu získali podrobný popis podezřelého,
který po předchozí slovní
rozepři s poškozeným a následném útoku na něj z místa odešel.
Policisté z místního oddělení Kyje začali
po agresorovi pátrat a i přes nepříznivé
klimatické podmínky a silný déšť ho
díky dobré místní znalosti dohledali na
křižovatce s ulicí Vybíralova. Ještě na
místě se devětadvacetiletý muž poli-

cistům k výše popsanému pobodání
spontánně přiznal, a proto byl zadržen.
Celý případ si následně převzali detektivové z 1. oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
pro podezření ze spáchání trestného
činu vraždy ve stadiu pokusu, za což
v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na 18 let. Stíhání je vedeno vazebně.
Npor. Bc. Marek Svoboda,
zástupce vedoucího MO PČR Kyje

Ilustrační foto

BEZPEČNOST NAŠICH NEJMENŠÍCH Z POHLEDU STRÁŽNÍKŮ

SILNICE PŘEDSTAVUJÍ PRO DĚTI JEDNY Z NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH MÍST.
ZE STATISTIK VYPLÝVÁ, ŽE TÉMĚŘ POLOVINA DĚTSKÝCH ÚMRTÍ V DŮSLEDKU
ÚRAZU JE ZAVINĚNA DOPRAVNÍ NEHODOU. BEZPEČNOST DĚTÍ JE TAK
JEDNÍM Z MNOHA BODŮ V OBLASTI PREVENTIVNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE HL. M. PRAHY JAKO TAKOVÉ.
v bezprostřední blízkosti
škol pohybuje hlídka takzvané Školní policie. Jedná se pochopitelně opět
o strážníky z Prahy 14, jejichž snahou
je co nejvíce eliminovat možný negativní dopad nepozornosti a roztěkanosti dětí, tak i některých řidičů.

Placená inzerce

Stejně jako v minulých letech, tak i letos, jsou základní školy městské části
Prahy 14 zajišťovány strážníky zdejšího obvodního ředitelství. Čas dohledu
je určen vždy po dohodě s příslušným
ředitelem základní školy, aby korespondoval se začátkem a koncem vyučování. V odpoledních hodinách se

Stejně tak zabránit případné šikaně
či jiné trestné činnosti. Ale… Protože bezpečnost dětí nejde ruku
v ruce pouze s dohledem strážníků
a policistů, ale vychází především ze
samotného chování dětí, pojďme
našim nejmenším připomenout několik preventivních rad.
• Při sportu používej ochranné pomůcky (přilba, chrániče, brýle, rukavice).
• Nezapomeň! Před tramvají nemáš
NIKDY přednost!
• Přes silnici přecházej nejlépe na
přechodu nebo na rovném a přehledném úseku. Vždy se rozhlédni!
• Nejkratší cesta do školy a ze školy
nemusí být vždy nejbezpečnější.
• Vždy sděl rodičům, kde a s kým
budeš a kdy se vrátíš domů.
• Nesahej na cizí psy, ani když se
jeví přátelsky.
• Nesedej s nikým neznámým do
auta.
• Nepřijímej žádné potraviny nebo
dárky od neznámých lidí (např. čokoládu, bonbony, hračky a jiné věci).
ZG
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Z městské části

HUDEBNÍ NOC

Foto: Zdeněk Juřena

Festival Hudební noc proběhne 16. 10.
na Černém Mostě na čtyřech pódiích.
Přímo u metra začne bazar Jahoda
a už od 15.30 hodin začnou hrát místní
kapely a zpěváci. Vystoupí zde i muzikant
Š. Slížek, který si na pódium pozve
sousedky z Plechárny, např. seskupení
Saxophonic four (na saxofon zahraje
právě jeden ze sousedů V. Zeman).
Více na www.praha14kulturni.cz. (red)

25 LET VNITROBLOKU

ZVÍTĚZILY NEPOSLUŠNÉ TENISKY

POZVÁNKA

Festival Fotograf, Praha 14 kulturní
a MČ Praha 14 vyhlásily na jaře 2015
soutěž, jejímž cílem bylo dokumentárním způsobem zachytit každodenní život na sídlišti Černý Most. Sešlo
se mnoho zajímavých fotograﬁí, porota však vybrala fotku s názvem Neposlušné tenisky od autora Zdeňka
Juřeny. V rámci soutěže Vyfoť Čerňák

se na jaře 2015 v prostoru sídliště
Černý Most uskutečnily tři fotograﬁcké workshopy zaměřené především
na děti ze základních škol. Umělci
Viktor Kopasz a Hynek Alt tu představili svou tvorbu a především pro
děti připravili jednoduchou fotograﬁckou dílnu. Vítězi gratulujeme!
(red)

Na podzim letošního roku tomu bude
přesně čtvrt století, kdy se do vnitrobloku Vybíralova na sídlišti Černý Most
nastěhovali první obyvatelé. Toto jubileum oslavíme řadou drobných aktivit,
počínaje úklidem, brigádou, komentovanou procházkou, dětskou pohádkou,
výstavou fotograﬁí nebo sousedskou
diskusí. Oslavu výročí organizuje Praha 14 kulturní, MČ Praha 14 a Institut
plánování a rozvoje hl. města Prahy.
Sledujte nás na fb: Vybíralka 25 nebo
na webu www.praha14kulturni.cz/vybiralka25.
(red)

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Ve středu 7. října 2015 v Galerii 14 v 17.00 hodin

POZVÁNKA

Ve středu 7. 10. 2015 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hod. zahájena výstava obrazů Petra
Aloise Hampla. Výstava potrvá do 27. října a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin.

POCHOD KOLEM PRAHY 14

V sobotu 10. října 2015 od 8.30 hodin před restaurací Club Slavoj

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 14. října 2015 v Galerii 14 od 18.30 hodin

POZVÁNKA

Ve středu 14. 10. 2015 se v Galerii 14 uskuteční od 18.30 hod. koncert komorní hudby. Vystoupí Saxofonové kvarteto
Bohemia. Na programu jsou skladby G. Gershwina, L. Bernsteina a J. Ježka. Vstup volný.

OSLAVA VZNIKU ČR

V úterý 27. října 2015 ve 14.00 hodin u památníku padlých v Hloubětíně

MČ Praha 14 pořádá ve spolupráci s Obvodním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 a s MČ Praha 9 slavnostní shromáždění občanů k 97. výročí ukončení 1. svět. války a vzniku Československa. Vzpomínkový akt se koná v úterý
27. října ve 14 hodin u památníku padlých, který je umístěn vedle plaveckého areálu Hloubětín v ulici Hloubětínská č. 80.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Tradiční pochod „14 km kolem Prahy 14“ se koná v sobotu 10. 10. Start je v 8.30 hod. před restaurací Club Slavoj v Hloubětínské
ulici č. 88. Při malém nebo velkém okruhu navštívíte: kostel sv. Bartoloměje v Kyjích (v 9.00, 10.00 a 11.00 hod.), společnost
Coca-Cola (prezentace ﬁrmy v kinosále od 10.00 a od 11.00 hod.). Svezení na huculských koních (pro děti i dospělé)
v jezdeckém klubu Počin v Ráji v Dolních Počernicích (9.30–15.30 hod.). Výstava obrazů P. A. Hampla v Galerii 14 (10.30–15.00
hod.). Na výše uvedená místa platí vstupenka zakoupená na startu pochodu. Startovné: 10 Kč děti a důchodci, 20 Kč dospělí.
V cíli dárek pro každého. Pochod končí v 16.00 hod. Sponzoři: Coca-Cola a restaurace Club Slavoj Hloubětín.

Zprávy

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

DALŠÍ KROK PRO ROZHLEDNU V PRAZE 14

Praha 14 je zase o kousek blíž k tomu,
aby měla vlastní rozhlednu. Radní a posléze zastupitelé městské části schválili

žádost o svěření pozemku na hřebenu Na
Čihadlech, který je momentálně ve vlastnictví hlavního města Prahy a na kterém
by dílo architekta Martina Rajniše mělo
vyrůst. „V příštím roce se bude vybudování
rozhledny připravovat po stránce různých
povolení a podobně. Samotná výstavba je
reálná v roce 2017,“ říká starosta městské
části Bc. Radek Vondra, který stavbu atypického díla prosazuje. „Rozhlednu vnímám jako dominantu, která naší městské
části zatím chybí. Proto jsme se rozhodli

spolupracovat s architektem Rajnišem,
který je známý odvážným přístupem a využíváním přírodních materiálů. Jsem přesvědčen o tom, že rozhledna a její okolí se
stanou atraktivním místem nejen pro naše
obyvatele, ale i ostatní Pražany,“ míní starosta Radek Vondra. Chystaná věž bude,
stejně jako její o poznání menší „model“,
jenž od loňského léta zdobí břeh Kyjského
rybníka, celá z náletových dřevit. Partnerem návrhu a realizace je společnost Landia Management, s. r. o.
(red)

BUDE BÍLÝ KŮŇ ZPŘÍSTUPNĚN PRO VEŘEJNOST?
Obdobný krok jako v případě rozhledny
Na Čihadlech radní a posléze zastupitelé
posvětili také v souvislosti s pozemkem,
pod nímž se rozprostírá Fejkova pískovna,
známá spíše pod názvem „Bílý kůň“.
Vlastnické právo k pozemkům mezi ulicemi Nad Hutěmi a Za Černým mostem
přešlo začátkem roku ze státu, respektive
z Pozemkového fondu ČR, na hlavní město
Prahu. Nyní radnice rozhodla zažádat, aby
magistrát zmiňovanou oblast svěřil do
správy Prahy 14. Důvod, proč o svěření
městská část usiluje, je jednoduchý. „Pí-

skovnu Bílý kůň je možné považovat za
jednu z mála velkých báňsko-technických
památek v Praze. Cílem městské části je
uvedení těchto podzemních prostor do takového stavu, aby mohly být zpřístupněny

veřejnosti,“ vysvětluje starosta Vondra.
Nutno podotknout, že pokud radnice
uspěje a pozemky získá, bude to teprve
první krok na dlouhé trati. Větrací otvory
a propady pískovny, jejíž část před lety
sloužila jako sklad ovoce a zeleniny, si někteří lidé dlouhá léta „pletli“ s popelnicemi
a vyhazovali do nich odpadky. Ty už částečně odklidili členové Svazu ochránců
přírody a dobrovolníci z řad vyznavačů
geocachingu, ohnilých koberců, kusů železa, sutě a dalšího nepořádku se však
„dole“ stále nachází tuny.
(red)

POZVÁNKA

TIPY NA LISTOPAD

TURNAJ V BOWLINGU
V pondělí 2. listopadu 18.30–23.00 hodin v J. R. Clubu-Bowling

POZVÁNKA

V pondělí 2. 11. od 18.30 do 23.00 hod. se v J. R. Clubu-Bowling, Prelátská 12 v Kyjích, koná turnaj v bowlingu.
Přihlášky do naplnění kapacity herny na tel. 281 005 278 do úterý 27. 10. do 12.00 hodin. Startovné je 20 Kč na osobu.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Ve středu 4. listopadu 2015 v 18.00 hodin v Galerii 14

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

V sobotu 7. listopadu ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín

POZVÁNKA

V sobotu 7. 11. se uskuteční ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín turnaj ve stolním tenisu O pohár starosty
MČ Praha 14 pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 40. místa žebříčku mužů, ženy bez
omezení. Prezence 8.30–8.50 hod., začátek turnaje v 9.00 hod. Startovné 50 Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 11. listopadu od 18.30 hodin v Galerii 14

Ve středu 11. 11. od 18.30 hod. se koná v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most, koncert komorní hudby.
Vystoupí Dvořákovo klavírní kvarteto. Vstup volný.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Ve středu 4. 11. 2015 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 18 hodin zahájena výstava obrazů Jarmily
Králové. Výstava potrvá do 26. listopadu a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin.

Názory

Ilustrační foto

NÁZORY ZASTUPITELŮ
ČINNOST PRACOVNÍ
SKUPINY PLECHÁRNA

NĚCO MÁLO
K DOPRAVĚ

SETKÁNÍ ROK
PO VOLBÁCH

Již skoro dva roky se schází předsedové výborů Společenství vlastníků
bytových jednotek v oblasti ulice
Kpt. Stránského na Černém Mostě
s vedoucími pracovníky MÚ Praha 14
pod vedením radní paní Kolmanové,
komunitním koordinátorem i zástupci
městské policie.
Pracovní skupina se nazývá Plechárna,
protože vznikla původně k řešení problémů, které vznikly v souvislosti s provozem tohoto zařízení, ale současně
se zabývá všemi problémy, které v této
oblasti vznikají.
Práce skupiny přináší i první výsledky,
po delší době byla do této oblasti přidělena pochůzkářka městské policie,
pro Plechárnu byl vytvořen provozní
řád, řeší se návrhy na úpravu dopravního řešení.
Těší mne, že vedení MČ považuje předsedy výborů SVJ za rovnocenné partnery k jednání o problémech této lokality. Jen mne mrzí, že v článku
o druhém setkání pracovní skupiny
ve Čtrnáctce č. 7 (která, nevím proč,
nebyla v této lokalitě distribuována),
byli tito předsedové skryti za nic neříkající označení aktivní obyvatelé.
Proto mi dovolte touto cestou poděkovat paní Melicharové, panu Jirmanovi
a panu Procházkovi za jejich přínos
k práci této pracovní skupiny.
Viktor Šíma,
zastupitel MČ

SNAŽÍME SE O SNÍŽENÍ HLUKU
V ČESKOBRODSKÉ A OKOLÍ
V době, kdy píšu tento text, dochází
na ulici Českobrodské k ﬁnálním
pracím po výměně živičného povrchu.
Tato akce, dlouho odkládaná, se nakonec během září opravdu uskutečnila a od jeho konce budou řidiči jezdit již po novém, tzv. tichém asfaltu.
Nově bude v okolí této komunikace
snížena hlučnost, což ocení zejména
obyvatelé sousedních domů.
Mnozí z vás se jistě ptají, z jakého
důvodu došlo k výměně povrchu
v úseku, který byl v porovnání s částí
Českobrodské na Jahodnici ve výrazně lepším stavu.
Odpověď je jednoduchá, i když ne
úplně logická: Českobrodská je komunikací ve vlastnictví velké Prahy
a v péči Technické správy komunikací, přičemž obě instituce určují pořadí těchto akcí. Úsek byl opraven
v rámci takzvané souvislé údržby, zatímco část od křižovatky s Broumarskou směrem k Dolním Počernicím
bude řešena coby běžná rekonstrukce, což je zjednodušeně řečeno jiná
rozpočtová kapitola. Jako městská
část se snažíme upřednostnit rekonstrukci této komunikace všemi
možnými způsoby, neboť je ve velmi
špatném technickém stavu. Kvůli
zvýšení bezpečnosti usilujeme rovněž o úpravu přechodů pro chodce
u zastávek autobusu.
V současnosti připravujeme také
účinné řešení problému s nákladními
vozy v Broumarské ulici a oblasti
Hutí. Ty zde dlouhodobě porušují
značku zákazu vjezdu a obtěžují
místní hlukem a vibracemi. Samostatnou kapitolou jsou i dopravní
opatření v souvislosti s výměnou inženýrských sítí a povrchů v oblasti
Nad Rybníkem, kterým taktéž věnujeme zvýšenou pozornost. V sobotu
19. září došlo k dlouho očekávanému
otevření tunelu Blanka, který by
mohl mít i mírně pozitivní dopad na
dopravu v Praze 14. Přejme si společně, aby nám ulevila co nejvíce.
Ing. Petr Hukal,
Strana zelených,
předseda dopravní komise

Srdečně Vás zveme na setkání se zastupiteli
hnutí ANO na Praze 14, které se bude konat
v neděli 11. října od 16:30 v salonku hotelu
Svornost v Dolních Počernicích. Dozvíte se,
co se za poslední rok od voleb událo, co jste
se v časopise Čtrnáctka nemohli dočíst.
Účast přislíbila inaše senátorka za Prahu9
paní Zuzana Baudyšová. Samozřejmě bude
dostatečný prostor pro vaše dotazy a pro
všechny účastníky máme připravené drobné
občerstvení. Těšíme se na vás!
Zastupitelský klub ANO

VĚČNÉ OTÁZKY OPOZICE
V úterý 22. září bylo moje poslední zastupitelstvo. Po téměř 23 letech života a 1 roce ve
funkci zastupitele opouštím nenadále brány
Prahy 14. Vybízí se bilancování, ale k tomu
nemám prostor. Mám ale pár řádek k zamyšlení. K zamyšlení k funkci zastupitele
v opozici. Nesestavili jsme koalici, to vědí
všichni. Se vztyčenou hlavou jsme šli do
opozice ařekli si, že se budeme učit, pracovat.
Ve volném čase si tak sháníme informace,
scházíme se se spoluobčany, nasloucháme,
hledáme možná řešení. Hledáme i chyby
a přešlapy radnice, to opozice dělá. První
zastupitelstvo jsme mlčeli, byli jsme vyjukaní,
jako ti prvňáčci, které jsme vedli před měsícem
do školy. Další zastupitelstva jsme poslouchali,
učili se. Pak jsme si řekli dost. Přišel záblesk
sebevědomí, taková puberta, vzdor. Začali
jsme se ptát, začali jsme rýpat.
Stakovým puberťákem to nebývá jednoduché.
Je drzý, nemá zábrany, občas hloupé názory
a ještě hloupější dotazy. Dospělým je takové
chování k smíchu, ale všichni jsme si tím
prošli. Je to důležitá část. Kdyby nebyl vývoj,
nebude rozvoj. Chce to mít trpělivost a trpělivostí se musí obalit iobyvatelé ulice Kardašovské. Vím, že mají obavy o své prostředí
a každá stavba jej na nějakou dobu znepříjemňuje, ale vězte, že kdybychom lidem zakazovali stavět, žijeme stále tam, odkud
jsme vzešli, nemluvě otom, že existují platné
stavební předpisy. Aco se týká tolik diskutované privatizace? Prosím, nechte se nás
ptát, nechte nás rýpat. A i když jsem slyšel
zřad publika iostatních zastupitelů výhružky
na interpelující kolegy o házení dek a rozbití
držky, vězte, že nejeden puberťák jich pár
schytal a dnes je z něho řádný spoluobčan.
Přeji vám a celé Praze 14 jen to dobré!
Petr Venclíček (ANO)
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Zeleň

MÍSTO PARKU MÁ PRAHA 14 BROWNFIELD
MĚLA TO BÝT CHLOUBA CHRÁNĚNÉ
LOKALITY ČIHADLA – KLÁNOVICE,
NOVÁ UKÁZKOVÁ ZÓNA PRO AKTIVNÍ
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. Z POHLEDU
NA PRVNÍ ETAPU PARKU U ČEŇKU,
KTERÁ JE NYNÍ TĚSNĚ PŘED
KOLAUDACÍ, VŠAK SPÍŠE MRAZÍ.
„Upřímně řečeno, vypadá to hůř než předtím. Ne jako park, ale spíše jako plocha
určená k revitalizaci. Magistrát nám tu
vyrobil pěkný brownﬁeld,“ nešetří kritikou
starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
Důvodů pro pořádné zklamání je hned
několik. Z původních slibů hlavního
města, které park na svých pozemcích
buduje, se realizace dočkala ani ne polovina, navíc s takřka ročním zpožděním.

méně bez úspěchu. „Je mi z toho smutno
o to víc, když si představím, jak pěkně
mohl park vypadat, kdyby se to umělo.
Shodou okolností touto dobou, konkrétně
10. října, otevíráme park Pilská v Hostavicích, který nechávala revitalizovat městská část. A ten se dle mého skutečně povedl,“ doplňuje starosta.
ZMĚNY K LEPŠÍMU V NEDOHLEDNU
Co se bude dít dál? Vyhlídky pro Prahu 14
moc dobré nejsou. Minimálně celý příští
rok se na ploše s největší pravděpodobností nic nového neodehraje. „Bohužel
není jiné cesty než se snažit s hlavním
městem dohodnout, aby napravilo, co se
dá. Tak trochu se nyní vracíme na začátek.
Magistrátní Odbor technické vybavenosti
nyní dostal za úkol prověřit možnosti další
realizace, nacenit dětská hřiště na severu
území – tedy v blízkosti obytné výstavby
– a nacenit dobudování první etapy do
podoby, v níž byla původně projektována,“ vysvětluje starosta Vondra.

Stále se nevzdává naděje, že alespoň
zmiňovaná dětská hřiště v parku
vzniknou, ale přiznává, že šance na
rychlé řešení se stále snižuje.
KOLAUDACE V POLOVINĚ ŘÍJNA
Hlavním důvodem je, že magistrát projekt, na jehož realizaci dostal dotaci z evropských fondů, již vyúčtoval. Začala tedy
platit takzvaná udržitelnost projektu,
kvůli které se ve stanovené lhůtě nesmí
na dotčeném území už nic dalšího dělat.
„Pokud nepomůže ministerstvo ﬁnancí,
nebude již možné území, kde měla hřiště
vzniknout, z projektu vyjmout, za revitalizaci této části plochy dotaci vrátit
a hřiště na ní vybudovat samostatně, tedy
na náklady města,“ říká starosta.
Kolaudační prohlídka parku U Čeňku
by měla proběhnout 16. října. Dá se
očekávat, že pokud dopadne úspěšně,
magistrát revitalizované území zpřístupní veřejnosti.
(red)
Pozvánka

LAVIČKY BEZ PŘÍSTUPOVÉ CESTY
Podle původní projektové dokumentace
z roku 2011, ke které úřad Prahy 14 vydal
stavební povolení, měly na území vzniknout dětská hřiště, senior park, hřiště na
pétanque, velký val využitelný pro sáňkování či cyklokros a rozsáhlá cestní síť.
Počítalo se i se sadovými úpravami. V reálu nyní řádově menší plochu „zdobí“ dva
valy, nikoliv tři, základní cestní síť, in-line
dráha, lavičky, cyklostojany, odpadkové
koše a parkoviště „Tam, kde měla být dětská hřiště, vidíme jen hlínu. Pustě působí
i valy, které jsou sice oseté, ale momentálně zcela holé. Za zmínku také stojí, že
k lavičkám, jež jsou na jednom z těchto
kopců, nevede přístupová cesta,“ říká starosta Vondra, který o podobě parku na
magistrátu nesčetněkrát jednal. A více-

Na hraně „haldy“ v pozadí jsou patrné lavičky. Jak se k nim mají návštěvníci parku dostat, však není jasné.

PARK PILSKÁ
SE OTEVÍRÁ LIDEM
10. října ve 14.30 hodin
• slavnostní otevření
• procházka parkem s Ing. arch. Davidem Damaškou
• diskuse o využití budoucí kavárny

Pro zájemce je připravena
vlastivědná procházka po Hostavicích,
sraz ve 14 hodin v parku Vidlák
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PODZIMNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně, a víte, že pro to dokážete něco udělat?
Pokud máte potřebné předpoklady, neváhejte a využijte jedinečnou šanci stát
se strážníkem v Praze 14! Žádosti adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14,
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“

SPILKA truhlářství, Breicetlova 771
Praha 9 (HASSO) Černý Most, tel.: 224 317 142
Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

Placená inzerce

www.spilka-truhlarstvi.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
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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Oznámení

Placená inzerce

Inzerce

UMĚLECKÁ AGENTURA AMBROZIA NABÍZÍ DĚTEM A MLADÝM LIDEM
VÝUKU DIVADELNÍHO, FILMOVÉHO A MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ,
TANCE A MODEROVÁNÍ.

Pozvánka

Kromě pravidelné celoroční výuky
pořádá i týdenní letní prázdninové
kurzy, kterých se účastní mladí lidé
z celé ČR. Zajišťují je vysokoškolsky
vzdělaní pedagogové, působí zde

mnoho profesionálních herců, režisérů, ﬁlmařů, moderátorů, zpěváků
a tanečníků.
O letošních letních prázdninách pořádala Ambrozia svůj pobytový tábor

ARCUS – STŘEDNÍ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU
nabízí vzdělávací a volnočasové aktivity
KURZY CIZÍCH JAZYKŮ
Pro děti ve věku 12–15 let nabízíme výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
formou odpoledních kurzů. Cena 1 900 Kč za 14 lekcí á 90 min. Pro
dospělé zájemce nabízíme výuku cizích jazyků formou večerních
kurzů. Cena 2 900 Kč za 14 lekcí á 90 min.
KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Psaní všemi deseti na PC (cena: 1 990 Kč)
Úvod do Adobe Photoshop (cena: 2 990 Kč)
Tvorba multimediálních prezentací (cena: 2 890 Kč)
Programování internetových stránek (cena: 2 490 Kč)
KURZY VÝTVARNÉ TVORBY
Základy klasické kresby (cena: 2 990 Kč)
Základy olejomalby (cena: 3 990 Kč)
KURZ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Výživové poradenství (cena: 2 990 Kč)
KURZ PRO KAŽDÉHO – FINANČNÍ GRAMOTNOST
aneb jak nepřijít zbytečně o peníze (cena: 2 990 Kč)
ORGANIZACE KURZŮ
Kurzy se konají od 5. října 2015 do 28. ledna 2016 1x týdně v rozsahu 90 min. v budově školy, Kardašovská 691, Praha 9.
Dodatečný zápis do kurzů a úhrada: 5.–9. října 2015 od 7.30 hod.
do 15.00 hod. nebo dle dohody na tel.: 281 865 390, 281 869 168.
Kurzy pro děti začínají v 16.00 hod. a končí v 17.30 hod.
Večerní kurzy pro dospělé začínají v 17.00, resp. v 18.00 hod.

Podrobnosti na: www.arcus9.cz
Kontakt: tel. 281 865 390, info@arcus9.cz
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i v naší škole Bratří Venclíků. Podle
informací našich žáků, kteří se tábora také zúčastnili, byl tento turnus
velmi zdařilý. Přes obrovská vedra,
která zrovna zachvátila Prahu, prožily děti spoustu nádherných zážitků.
Moderátoři vyráželi do terénu s ﬁlmaři a s náhodnými kolemjdoucími
na ulici natáčeli zajímavé rozhovory
na různá témata. Pod vedením známých osobností – Jana Přeučila, Evy
Hruškové, Tomáše Pantůčka a dalších – připravili pestrý program, který ukázali rodičům a přátelům na
předváděcím dni. I účastníci ostatních sekcí prezentovali svá vystoupení, která připravili se svými lektory,
např. se slečnou Solaříkovou, panem
Magnuskem nebo slečnou Doubravovou. Ač byly prázdniny, celá škola žila
tvůrčí atmosférou a všichni zúčastnění si to náležitě užili.
Doufáme, že se započala nová tradice a pěkná vzájemná spolupráce, na
kterou navážeme i v příštím roce.
Za ZŠ Bratří Venclíků
Mgr. Machová, ŘŠ
Pozvánka

Foto: archiv ZŠ Bří Venclíků

LETNÍ TÁBOR VE ZNAMENÍ FILMU

Naše školy

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POTŘETÍ

Ilustrační foto

s Národním centrem bezpečnějšího
internetu v rámci projektu „Praha 14
bezpečně online“ sadu preventivních
seminářů zaměřených na prevenci
elektronického násilí a kriminality.
Semináře jsou určeny žákům základních škol Prahy 14 a díky podpoře
hlavního města Prahy a ﬁnanční spoluúčasti městské části jsou zdarma.
Součástí projektu je také bezplatný
seminář pro rodiče a veřejnost.

DNEŠNÍ DĚTI VYRŮSTAJÍ
OBKLOPENY MOBILNÍMI TELEFONY,
NOTEBOOKY, TABLETY, CHYTRÝMI
TELEVIZEMI. VŠECHNA TATO
ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT SE
NA INTERNET A KOMUNIKOVAT
V NEBÝVALÉ MÍŘE.
Ke zcela uspokojivému používání internetu dnes děti ani nepotřebují umět
číst. Dvouleté až tříleté děti pracují
zcela intuitivně s tabletem či sledují
YouTube. Už v mladším školním věku
děti běžně komunikují na internetu,
sdílejí hudbu a videa. Děti ve starším

školním věku umí často odhalit heslo
na školní či jinou wi-ﬁ síť. Pokrytí veřejnou wi-ﬁ navíc neustále roste. Svět
internetu je všude kolem nás, a má-li
nám dobře sloužit, je třeba k němu
přistupovat s odpovědností.
Děti tedy jsou, budou a chtějí být online. S tím je však spojena řada rizik.
Dětem hrozí závislost na online technologiích a internetu, mohou se stát
obětí kyberšikany, čím dál více zpráv
určených dětem také obsahuje sexuálně explicitní materiál (sexting).
I v letošním roce tedy připravila
městská část Praha 14 ve spolupráci

NĚKOLIK TIPŮ PRO RODIČE
K OCHRANĚ DĚTÍ NA INTERNETU
Nejmenší děti: Rodič by měl sám vybrat vhodné stránky a dohlédnout,
aby se dítě nedostalo ke škodlivému
obsahu. Vytvořte dítěti samostatný
účet na zařízení, na kterém nainstalujte některý z nástrojů rodičovské
kontroly (ﬁltry, monitoring).
Děti ve věku 8–12 let: Umístěte počítač do prostor, kde jste spolu s dítětem, tak aby dítě mohlo být „nezávislé“, ale ne osamocené. Rodičovské
nástroje jsou stále ještě užitečné,
mnoho dětí je ale umí obejít. Nastavte dítěti pravidla ohledně času a frekvence.
Náctiletí: Pěstujte v dětech odpovědnost. Zdůrazňujte jim, že ne vše na
internetu je pravda, že lidé nemusí
být ti, jakými se zdají být, že sdílené
informace mohou mít obrovské publikum, a že jakmile něco vloží na
internet, je téměř nemožné „získat
to zpět“.
(red)

HURÁ NA TRASU JAK K NÁM PŘIŠLI DINOSAURUS

A KONÍK DO ŠKOLKY…
DO NAŠÍ ŠKOLKY ZAVÍTALI
DINOSAURUS A KONÍK.
NE TI OPRAVDOVÍ, ALE PLYŠOVÍ.
Jmenovali se Rexík a Klaudie. Doprovodily je i dentální hygienistky. Rexík s Klaudií si s dětmi povídali o tom, jak se
správně čistí zoubky a jak vypadá zlý zubní
kaz. Měli na čištění takový veliký zubní
kartáček. Pomáhali dětem vybrat obrázky potravin, které škodí zoubkům. Rexík s Klaudií rozdali malé zubní kartáčky
a zubní pasty. Nakonec jim děti ukázaly,
že i my ze školky Jahodnice si už umíme
správně čistit zoubky.
MŠ Jahodnice

Foto: archiv MŠ Jahodnice (2x)

Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. 9. se
páté ročníky ze ZŠ Generála Janouška zúčastnily jízd na dopravním hřišti Prosek. Pod vedením
zkušených policistek si žáci nejdříve prošli celou trasu. Zopakovali
si všechny dopravní situace, se
kterými se při jízdě na jízdním kole
můžou na tomto hřišti setkat.
Každý z jezdců byl vybaven funkční
přilbou a seřízeným jízdním kolem.
A hurá na trasu! Není to však jen
hra. Tady jde skutečně o život. V závěru čekala žáky hra „Náhlá smrt“.
Tento název je příznačný. Vždyť
jízda ve skutečném provozu může
pro nezkušené znamenat smrt.
(red)
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HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

říjen

Přistavení VOK ze systému HMP

říjen

Lomnická/Staňkovská

7. 10.

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

ST

14. 10.

Lomnická/Zalinská

26. 10.

Šestajovická/V Chaloupkách

ČT

8. 10.

Doubecká/Baštýřská

29. 10.

Poříčanská/Klánovická

ČT

8. 10.

8. 10.

Vaňkova/V Chaloupkách

ST

7. 10.

Manž. Dostálových č. p.1303
Bouřilova/Bojčenkova

12. 10.

Konzumní/Na Obrátce

ST

7. 10.

Ronešova/Volkova

15. 10.

Nehvizdská/Zelenečská

ST

7. 10.

Anderleho/Gen. Janouška

22. 10.

Želivská/Metujská

PÁ

9. 10.

Himrova/Gen. Janouška

12. 10.

Tálinská – u č. p. 15

PÁ

9. 10.

Dygrýnova/Breicetlova

19. 10.

Jordánská/Svárovská

ST

14. 10.

Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

19. 10.

Babylonská/Jordánská

PÁ

16. 10.

Bryksova – proti č. p. 949

13. 10.

Borská/Rotenská

ST

21. 10.

Kpt. Stránského/Vybíralova

20. 10.

Stropnická/Za Černým mostem

ST

14. 10.

Mansfeldova/Kučerova

21. 10.

Vodňanská/Skorkovská

ST

21. 10.

Bobkova – proti č. p. 747

14. 10.

Koclířova/Kačínská

ČT

15. 10.

Hamerská/Církvičná

ČT

22. 10.

Dřítenská/Velkoborská

ČT

29. 10.

Herdovská/Bošilecká

PÁ

23. 10.

Jednostranná

ČT

22. 10.

Kardašovská – u obch. střediska

ST

21. 10.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

PÁ

23. 10.

Nedvědická/Žehuňská

PÁ

16. 10.

Lásenická/Lipnická

ČT

15. 10.

Novozámecká/Vidlák

ČT

29. 10.

Nežárská/Jansova

PÁ

30. 10.

Sicherova

PÁ

30. 10.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
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).
VOK nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
Datum/Čas

Stanoviště

15. 10./12.00–18.00

Rožmberská/Velkoborská
(u separace)

22. 10./12.00–18.00

Bryksova/Kpt. Stránského

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin
Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin
Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.

(u spodní trafostanice)
29. 10./12.00–18.00

Travná

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je dočasné stanoviště
velkoobjemových kontejnerů určené pro krátkodobý sběr
určených druhů odpadu od osob s trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy. MSD je označen a s obsluhou.
V MSD lze odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad
a kovy. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamenává
jméno, příjmení a adresu občana.
ODOP ÚMČ Praha 14
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Ilustrační foto

(parkoviště za trafostanicí)

Informace

HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU BIO FY SPČM
Datum Stanoviště
17. 10. Spolská x Milovská

čas
9.00–10.00

Datum Stanoviště

čas

7. 11. Podedvorská x Podlišovská

9.00–10.00

17. 10. Hejtmanská x Vranovská

10.15–11.15

7. 11. Hamerská x Horusická

10.15–11.15

17. 10. V Chaloupkách x Poříčanská

11.30–12.30

7. 11. Vodňanská x Skorkovská

11.30–12.30

17. 10. Šestajovická x Svépravická

12.45–13.45

7. 11. Vírská x Branská

12.45–13.45

24. 10. Tálinská 1433

9.00–10.00

14. 11. Hejtmanská x Vranovská

9.00–10.00

24. 10. Froncova x Jezdovická

10.15–11.15

14. 11. Borská x Rotenská

10.15–11.15

24. 10. Koclířova x Vodňanská

11.30–12.30

14. 11. Hamerská x Horusická

11.30–12.30

24. 10. Cvrčkova x Burdova

12.45–13.45

14. 11. Lipenské náměstí

12.45–13.45

31. 10. Za Rokytkou u mostku

9.00–10.00

21. 11. V Chaloupkách x Hloubětínská

9.00–10.00

31. 10. Lipenské náměstí

10.15–11.15

21. 11. Nedvědická x Knínická

10.15–11.15

31. 10. Staňkovská x Pasecká

11.30–12.30

21. 11. Borská x K Viaduktu

11.30–12.30

31. 10. 9. května x Písčitá

12.45–13.45

21. 11. Jednostranná

12.45–13.45

Sběr a svoz bioodpadu (dále jen BIO) bude probíhat každou sobotu od 17. 10. do 21. 11. 2015, kdy bude ukončen.
Součástí přistavených kontejnerů je obsluha.

Placená inzerce

Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob
(PVC pytlů, bedniček apod.).

Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný
odpad včetně větví, dřevin. Bioodpad nesmí obsahovat
PVC, papír apod.
Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu domácností,
dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.

äö& Üâáà|~öÄÇ• áàçÄ
Objevte sílu tradice v kombinaci
s nadstandardní výbavou v jedinečné
řadě kuchyňských spotřebičů Teka
Country. Světoznámý výrobce se vydává
na cestu tradičního, až retrospektivního
designu, který doslova sálá atmosférou
honosných venkovských sídel s odkazem
na řemeslnou zručnost a kvalitu práce
mistrů z počátku minulého století.
I vy máte nyní možnost podlehnout
tomuto jedinečnému stylu, který v sobě
skrývá nejmodernější technologické
vymoženosti dneška, pro příjemné
chvíle v kuchyni.
Spolu s dlouholetým vývojem a garancí
nejvyšší kvality zpracování nabízí řada
Teka Country především uživatelské
pohodlí. Svou uceleností
a nezaměnitelným designem nabízí
každému možnost prodchnout svůj
domov stylem romantiky dávných časů.
To vše v kombinaci s nejnovějšími
trendy v kuchyňské „architektuře“
i technologii samotné. Vedle moderních
prvků obsluhy a řady vlastních
uživatelských řešení zůstává
samozřejmostí i snaha o maximální
úspornost provozu...
Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz

www.teka.com
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ZAČÁTEK PODZIMU VE ZNAMENÍ POHYBU I ZÁBAVY

První z výše zmíněných sobot byla tak
trochu novinkou. Jednalo se o společnou akci MČ Praha 14 a prodejce
sportovních potřeb Decathlon, což
ostatně v překladu znamená desetiboj. Akce nazvaná VITALSPORT 2015
ale v prostorách Centra Černý Most
nabídla mnohem více.
Na základě spolupráce s městskou
částí totiž vznikla kombinace interaktivního sportovně laděného programu, prezentace místních sportovních
klubů a již tradičního Městečka volnočasových aktivit, které jako v minulosti nabídlo návštěvníkům pestrou paletu nejrůznějších aktivit pro
děti a mládež v Praze 14. K vidění tu
během soboty a neděle bylo opravdu
mnoho, ožily beachvolejbalové kurty
před obchodním centrem, představily
se i sporty téměř neznámé, jako například rope skipping.
Celý „vitální víkend“ se nesl v příjemném duchu a návštěvníci si tu mohli
přiblížit na čtyři desítky různých
sportovních disciplín včetně skateboardingu, pro který před CČM vyrostla
i minirampa.
Živo bylo před centrem i na střešním parkovišti. Na těchto místech
našlo zázemí i Městečko volnočasových aktivit se stánky „neziskovek“
působících v Praze 14. Ty měly
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v rámci festivalového programu připraveny i vlastní prezentace a nábory.
KDO SI HRAJE, NEKOUŠE
Další akcí Prahy 14, která se stává
nedílnou součástí začátku školního
roku, je PEStival aneb Kdo si hraje,
nekouše!, který se letos konal již potřetí. Tuto úspěšnou přehlídku psích

sportů a dalších rozmanitých psích
aktivit MČ Praha 14 uspořádala 19. 9.
tradičně na travnaté ploše mezi stanicí metra Černý Most a Centrem
Černý Most. A na své si přišli jak psi,
tak jejich majitelé.
Přestože loňský PEStival propršel,
dorazily na něj stovky lidí. Tentokrát
se počasí vydařilo, stejně jako akce
samotná. Návštěvníky potěšily ukázky psích sportů, práce s asistenčními
psy, ale například i prezentace výcviku služebních psů. To vše pod taktovkou zkušených kynologů a dalších
odborníků, z nichž někteří se během
roku věnují i projektu Psí školka Prahy 14, a s mnoha majiteli psů se tak
dobře znají. Kromě odborníků nechyběl ani psí kadeřník.
Právě zábavně výchovná forma osvěty je společným jmenovatelem obou
zmíněných a v Praze unikátních aktivit, které městská část pořádá pro
„pejskaře“. „Účastníci například
soupeřili v tom, kdo má nejkrásněj-

Foto: archiv MČ Praha 14 (3x)

ZÁŘÍ JE V PRAZE 14 TRADIČNĚ
MĚSÍCEM, KDY JE NA PROGRAMU
HNED NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH
AKCÍ. LETOS TAK BYLA V MNOHA
KALENDÁŘÍCH ZAŠKRTNUTA DATA
12. A 19. ZÁŘÍ, KDY SE KONALY
TY NEJVĚTŠÍ Z NICH. ALE PĚKNĚ
POPOŘÁDKU.

Reportáž
šího či nejzajímavějšího psa. Součástí lekcí Psí školky je totiž fotosoutěž Pes Prahy 14, jejíž výsledky zazněly právě na PEStivalu,“ přiblížila
radní Mgr. Irena Kolmanová s tím, že
majitelé psů tu vedle zábavy a soutěží našli také odborné poradenství
o chovu, výživě a podobně.
VOŘÍŠCI MĚLI ZELENOU
Hlavní program PEStivalu, kterému
letos poprvé v dopoledních hodinách
předcházel sraz majitelů malých
psích plemen, odstartoval ve 14
a skončil v 18 hodin. „Nešlo o žádné
profesionální psí disciplíny, voříšci
byli vítáni stejně jako čistokrevní
psi,“ zdůrazňuje radní Kolmanová.
Návštěvníkům byly k dispozici dvě
arény. V té první se konaly ukázky
různých psích sportů a specializovaného výcviku, v té druhé si mohli lidé
společně se svými miláčky vyzkoušet
takzvanou psí stezku. Ta dokonale
prověřila schopnosti páníčků, paniček i jejich psů.
Pak už nastal čas vítězů, vyhlašovala se
fotosoutěž i výsledky dalších klání a čas
se našel i na předání výtěžku sbírky,
která na Úřadě městské části Praha 14
probíhala v srpnu. Pelíšky, granule,
obojky a další psí „nadílku“ převezmou
zástupci Záchranné stanice LARY.

Foto: Adéla Orawská / Nikola Forejtová (2x)

SPORTEM A HUDBOU
PROTI ZEVLOVÁNÍ
Tradiční heslo PEStivalu „Kdo si hraje, nekouše!“ bychom mohli snadno
parafrázovat i na další akci, která má
z výše zmíněných nejdelší tradici
a zejména mezi mladými lidmi i velký
ohlas. Hovoříme o festivalu StopZevling, který už devátým rokem spoju-

je sport a zábavu s pestrou nabídkou
aktuálních hudebních špiček z oblasti hip hopu i dalších žánrů. Tradiční
festival, který je rozdělen na sportovní a kulturně zábavní zónu, se konal,
stejně jako výše zmíněný PEStival,
v sobotu 19. září.
RANNÍ TURNAJE
Jako vždy se začínalo sportem, turnaje ve fotbalu, nohejbalu, pétanque,
stolním tenisu či olympiáda žen se
konaly v areálu ZŠ Vybíralova a letos
přilákaly na stovku sportovců. V době
sportovních klání pak v okolí nedaleké Plechárny vrcholily přípravy samotného festivalu. Ten nabídl vedle
hlavního pódia, kde se od odpoledne
do večera vystřídala celá řada hudebníků a DJs, i řadu dalších atrakcí.
Stánky s různými exotickými pochutinami či drinky doplnily různé volnočasové aktivity pro děti, nechybělo
workoutové hřiště, kde se předvedli
mistři v tomto moderním pojetí gymnastiky, a k vidění byly i další adrenalinové disciplíny.
TRADIČNÍ SKATEBOARDING
Nechyběla ani půjčovna skateboardů
a stánky s potřebami pro tento popu-

lární sport. To mělo ostatně jasnou
logiku, protože součástí festivalu
StopZevling je již tradičně i vrcholná
událost seriálu závodů amatérských
skateboardistů, který se koná ve
skateparku v sousedství Plechárny.
Více než tisícovka příchozích si tak rozhodně přišla na své a kromě mladých
lidí tu bylo k vidění i mnoho rodičů
s malými dětmi. „Jménem celého organizačního týmu bychom vám rádi poděkovali za spolupráci na devátém ročníku festivalu StopZevling. Doufáme, že
jste si festival užili stejně tak jako my,
a budeme se těšit na případné akce, na
kterých se společně můžeme podílet.
Speciální dík patří i všem kapelám a interpretům za skvělá vystoupení. Letošní
ročník byl opravdu nabitý, a to vaší zásluhou. Děkujeme,“ vzkázal účinkujícím i účastníkům akce Vojta Havlovec,
jeden z pořadatelů.
(jam)

VÝSLEDKY SPORT JAM
NA ZŠ VYBÍRALOVA:
Fotbal
1. Nevim-Vypadni
2. Talent Masters United
3. Young Money
Nohejbal
1. Libochovice
2. Dirigenti
3. Hloubětínská smeč
Olympiáda žen
1. Katka Křiváková
2. Lucka Bumbálková
3. Zuzka Kejhová
Pétanque
1. Žurda
2. Chest
3. Bannana
Ping-pong
1. Nikola Štěprová
2. Honza Lachman
3. Laury
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Představujeme

ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ – CZEPA

Foto: archiv CZEPA

ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ –
CZEPA JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE,
KTERÁ SDRUŽUJE VOZÍČKÁŘE PO
PORANĚNÍ MÍCHY Z CELÉ ČR. VYCHÁZÍ Z PŘESVĚDČENÍ, ŽE ČLOVĚK
NA VOZÍKU MŮŽE A MÁ PRÁVO ŽÍT
KVALITNÍM A AKTIVNÍM ŽIVOTEM –
V RODINĚ, V ZAMĚSTNÁNÍ, S VOLNÝM ČASEM VYPLNĚNÝM ZÁJMY
A KONÍČKY, STEJNĚ JAKO VŠICHNI
OSTATNÍ LIDÉ BEZ HANDICAPU.
Organizace hájí zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usiluje o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život
a pro integraci do většinové společnosti.
• Edukační program pro odborníky
• Spolupráce s lékaři a legislativci na
zkvalitnění sociální a zdravotní péče
a další
(red)
ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ
Adresa: Dygrýnova 816/8, Praha 9, ČM
ID datové schránky: ddibs5g
e-mail: czepa@czepa.cz
tel.: +420 775 980 952
www.czepa.cz

Pozvánka

• Podporované bydlení pro tetraplegiky
• Komunitní portál Vozejkov
(www.vozejkov.cz)
• Mobilní aplikace VozejkMap
(www.vozejkmap.cz – mapa bezbariérových míst s navigací, data zadávají
a ověřují sami vozíčkáři)
• Půjčování kompenzačních pomůcek
a automobilů s ručním řízením
• Osvětové a preventivní kampaně
(www.banalfatal.cz)

Pozvánka

S TÍMTO CÍLEM REALIZUJEME
ŘADU PROJEKTŮ
• Informace a poradenství pro vozíčkáře
(sociálněprávní, spinální specialistky
v oblasti kompenzačních a zdravotních
pomůcek, bezbariérových úprav, lékařské a rehabilitační péče, intervence na
podporu práv vozíčkářů, vydávání informačních materiálů)
• Tréninkové zaměstnávání pro vozíčkáře (charitativní obchod Hvězdný bazar)


 

22

Senior park

O TOM, ŽE KLUBY SENIORŮ NABÍZEJÍ SVÝM ČLENŮM NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A SOCIÁLNÍ KONTAKT, BYLO
JIŽ NAPSÁNO MNOHÉ. ČLENOVÉ
KS PRAHA 14 SE ALE NESCHÁZEJÍ
JEN NA PRAVIDELNÝCH SCHŮZKÁCH. TRADIČNĚ SPOLU TRÁVÍ
I LETNÍ DOVOLENOU, KTERÁ JE
ZPRAVIDLA SPOJENÍM REKREACE
A POZNÁVÁNÍ. LETOS ZAMÍŘILI
SENIOŘI Z PRAHY 14 DO JESENÍKŮ.
Na „základnu“ v Rýmařově v podhůří
těchto divokých, zato krásných hor vyrazili naši senioři ve druhém červencovém týdnu, již po cestě přitom část
výpravy zvládla prohlídku zámku
v Častolovicích. Po ubytování v pohodlném hotelu s volně přístupným bazénem se hned následující den vydala
výprava ze „čtrnáctky“ do Karlovy studánky a lázní Jeseník. Putování po

Ilustrační foto

KRÁSNÉ LÉTO V JESENÍKU

místních přírodních i historických zajímavostech pokračovalo hned další den
výletem na zámek Velké Losiny, kde
byla k vidění mimo architektonických
krás v renesančně barokním slohu například i výroba ručního papíru.
Návštěva pohádkového hradu Sovinec
zase výletníky zavedla do arboreta,
které na místě někdejší skládky vybudovala mladá rodina, která zde vysázela zajímavé rostliny z celého světa.

Ač mnozí účastníci expedice pomýšleli
po tomto náročném programu na odpočinek, následoval hned dalšího dne
výlet k Rešovskému vodopádu, který
byl nejnáročnější výpravou do divočiny
z celého týdne.
Další den se proto vydala „expedice“
jen do Pradědovy galerie v Jiříkově,
kde byly k vidění dřevěné sochy a řada
dalších zajímavostí. I volné odpoledne
po této návštěvě ale většina účastníků
strávila aktivně v hotelovém bazénu,
kde byly k dispozici i sauny či vířivky.
Celou dovolenou potom zakončili senioři z KS Praha 14 „povinným“ výstupem na Praděd. Pak již následovala
jen tradiční rozlučka a cesta zpět na
Rajskou zahradu, kde se všichni spokojení výletníci rozešli se vzpomínkou
na krásný společně strávený týden
plný aktivit a poznání.
(jam)

KLUB LIDUŠKA ZVE SENIORY
ROZMANITÉ AKTIVITY PRO
SENIORY Z PRAHY 14 ORGANIZUJE
KLUB LIDUŠKA, KTERÝ DÍKY
SVÉMU ZAJÍMAVÉMU PROGRAMU
PODPORUJE ÚČASTNÍKY
V JEJICH CELKOVÉM ROZVOJI.
Program je naukový, ale i relaxační,
nabízí nejrůznější aktivity a zároveň
laskavý přístup.
Klub LIDUŠKA je program pro seniory
a seniorky a také pro skupinu osob
označovanou jako 50+. Je určen

aktivním lidem, jejichž životní ideou
je rozvíjet i ve zralém věku svoje
schopnosti, a oddálit tak známky stárnutí těla i duše. Program realizuje
Farní charita Praha 14 jako příspěvek
ke zlepšování komunitního života
v městské části Praha 14 a v naší farnosti. Klub nabízí rozmanitý a zajímavý program, který podporuje
účastníky v jejich celkovém rozvoji,
navíc je aktivní a laskavý. Liduška si
zakládá na přátelském prostředí a na
přirozené tvorbě komunity osob, se

kterými pracuje. Samozřejmostí je
také respekt k individualitě lidí.
Sociální, národnostní nebo kulturní klub
rozdíly ctí jako jejich přirozenou součást, stejně jako duchovní směřování
a náboženské vyznání. „V rámci služby
nabízíme také duchovní hodnoty, ale
bezpodmínečně respektujeme osobní
přesvědčení a vyznání všech lidských
bytostí. Tyto rozdíly nejsou překážkou,
naopak jsou vítány jako obohacení,“
uvádějí organizátoři aktivit klubu.
(red)

SEBEOBRANA PRO KAŽDÉHO
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
PŘIPRAVUJE OD ŘÍJNA 2015
BEZPLATNÝ KURZ SEBEOBRANY
PRO SENIORY Z PRAHY 14. KURZ
BUDE PROBÍHAT TECHNIKOU KRAV
MAGA, COŽ JE ÚČINNÝ SYSTÉM
SEBEOBRANY VHODNÝ PRO
VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.
Kurz bude citlivě veden s ohledem na
věk, fyzickou kondici a zdravotní dispozice cílové skupiny, takže jej bude
moci zvládnout každý účastník. Důraz
bude kladen na zachování klidu a roz-

vahy v krizových situacích, posilování
rovnováhy těla, efektivní způsoby přivolání pomoci a v neposlední řadě také
na schopnost obrany prostřednictvím
běžně dostupných předmětů a předmětů denní potřeby.
Kurz bude probíhat v prostorách
TJ Sokol Jahodnice (adresa: Bezdrevská 26) pouhých 150 metrů od autobusové zastávky Jahodnice (linky 109,
110, 263 a 296).
Pro více informací a přihlašování na
kurz kontaktujte koordinátorku
projektu Mgr. Kristýnu Štaffovou na

e-mailu: kristyna.staffova@praha14.cz
nebo na telefonu 281 005 450.
(jam)

SEBEOBRANA PRO SENIORY
Od 7. 10. 2015 – v prostorách
TJ Sokol Jahodnice
každou středu od 15 do 16.30 hodin
celkem proběhne 8 lekcí
Podmínky k účasti:
trvalé bydliště v Praze 14
věk nad 65 let
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Historie

NOVÝ HOSTINEC, STARÁ HOSPODA
V POSLEDNÍM DÍLU HISTORICKÉHO
SERIÁLU JSME SI PŘIPOMNĚLI POČÁTKY POHOSTINSTVÍ V HLOUBĚTÍNĚ. NYNÍ SE POSUNEME DO ÉRY
KARLA IV., KDY SE HOSTINEC NA
CESTĚ OD VÝCHODU KU PRAZE
DOČKAL NEJVĚTŠÍHO ROZMACHU.
Frekventovaná příjezdová cesta do
tehdejšího kulturního a mocenského
centra státu, ale také přilehlé vinice
křižovnického řádu, znamenaly pro



Víte, jaký zákonný výnos zajistil
původní hloubětínské krčmě
monopol na poli poskytování
pohostinských služeb?
a) Právo výčepní
b) Právo míle
c) Právo várečné

hloubětínskou krčmu ideální podmínky pro fungování. Jak uvádí autoři knihy Praha 14 v zrcadle času, byl to právě Hloubětín, který pro cestovatele do
hlavního města znamenal poslední
štaci před vjezdem do města, jehož
brány se na noc zavíraly.

Pozvánka

ZAPRÁŠENÉ KOČÁRY
Jako ve správném zájezdním hostinci své doby nabízel zdejší krčmář
řadu doprovodných služeb. Vedle pohostinství a ubytování tu odpočívali
koně, na nádvoří pacholci čistili kočáry od prachu cest. Města pražská
navíc za vlády Karla IV. získala právo
míle, které hloubětínské krčmě zajišťovalo faktický monopol. Do jedné

OHNĚ VÁLKY
Začátek třicetileté války přinesl zkázu
celého tehdejšího Hloubětína, který
byl vypálen a vypleněn švédskými
vojsky. V té době zanikla i původní
krčma, která už nebyla nikdy obnovena. A právě tehdy se začala psát historie Hloubětína tak, jak ji můžeme
dodnes spatřit na vlastní oči prostřednictvím dochovaných staveb. Původní
pohostinství sice zaniklo, nahradil ho
ale nový zájezdní hostinec, budova,
která později získala číslo popisné 1,
budova, kterou dnes známe jako Starou hospodu. Ta nakonec dostála
svému původnímu účelu a služby pohostinství nabízí i dnes po několika
stovkách let. O její historii si blíže povíme příště.
(jam)

Pozvánka

Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.

míle od městských bran se na základě tohoto výnosu nesměl provozovat
jiný hostinec a usadit se zde nemohl
ani žádný řemeslník. Původní hloubětínská krčma tak byla až do třicetileté války prvním pohostinstvím
před branami Prahy.

ULIČNÍ SLAVNOST STROMŮ
NA RAJSKÉM VRCHU
Čtvrtek 15. října, 14.00–19.00
Mrázkova ulice, Praha 14;

prostor mezi řadovými domy ve 2. fázi a bytovými domy G
Program:
Představení možných podob nového dětského hřiště
na Rajském vrchu
Výstava (spojená s výběrem) nových stromů v lokalitě
Rajský vrch
Podzimní výtvarná dílna pro děti spojená s obalováním
stromů v blízkém Parku Čihadla
Stylový „stromový“ catering
Možnost návštěvy vybraného dokončeného řadového
domu ve 2. fázi
Více informací na www.rajskyvrch.cz
Na setkání se těší Landia Management s.r.o. a zástupci
MČ Prahy 14. Pro ty z vás, kteří svou účast potvrdí do 12. října
na e-mail landia@landia.cz, máme připravené milé překvapení.

MÍSTO
MĚSTO
ŽIVOT
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Projekty

DESÁTÝ ROČNÍK CELOMĚSTSKÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ AUTO*MAT NAZVANÉ
ZAŽÍT MĚSTO JINAK SI LETOS MOHLI POPRVÉ UŽÍT I OBYVATELÉ HLOUBĚTÍNA.
ZÁŘIJOVÁ AKCE NABÍDLA NEJEN NETRADIČNÍ POHLED NA JEJICH OKOLÍ,
ALE NAPŘÍKLAD I DEBATU O BUDOUCÍ NÁPLNI KOMUNITNÍHO CENTRA H55.
Na úvod je možné říci, že hlavní myšlenka, tedy zažít město jinak, než je obvyklé, byla naplněna. Prvotní iniciativa
vzešla od zástupců pobočky Městské
knihovny, která sídlí na náměstí v Hloubětíně. O konkrétní podobě obsahu,
programu a dalších aktivitách společně
rozhodovali zástupci vícero cílových
skupin, od maminek s dětmi přes
místní mládež až po seniory.

Placená inzerce

BAREVNÉ LAVIČKY, NOVÉ KVĚTINY
I DOMÁCÍ KOLÁČE
Program byl směřován do venkovních
prostor jižní části náměstí v Hloubětíně. Zde také probíhal workshop zaměřený na revitalizaci laviček, které
organizátoři akce společně s návštěvníky pomalovali.
Nejaktivnější v tomto ohledu byly děti
a mladí lidé. Prostor náměstí nebyl
oživován jenom skrze lavičky, ale
také workshopem zaměřeným na
úpravu místní zelené plochy, přibyly
i nové sazenice a kytky, děti si mohly
poslechnout pohádku a všichni sou-

sedé si vzájemně ochutnávali doma
napečené koláče.
KNIHY Z DOMOVA I KNIHOVNY
Během celého odpoledne probíhala
na náměstí výměna knih, která měla
nebývalý úspěch. Mnoho lidí nosilo
knihy i z domova, a to v plných batozích. Závěr programu se odehrál
v knihovně, která byla přístupná po
celou dobu akce. Shromáždili se v ní
ředitel Prahy 14 kulturní David Kašpar
a několik obyvatel Hloubětína, aby
debatovali o možnostech využití
a o programovém schématu komunitně-kulturního centra H55.

KOMUNITNÍ CENTRUM H55
Na tento projekt městská část v prvním
pololetí roku 2014 zorganizovala mezinárodní veřejnou architektonickou soutěž, následně byl ze tří vítězných návrhů
vybrán projektant. Kromě umístění v architektonické soutěži a nabídkové ceny
za zhotovení projektové dokumentace
byla předmětem hodnocení energetická
náročnost budovy, tedy to, jak náročný
bude provoz z hlediska vytápění, větrání
a chlazení objektu. V rámci tohoto výběrového řízení zvítězila nabídka
Ing. arch. Miloše Synovce. Návrh jeho
týmu sice v architektonické soutěži
skončil na třetím místě, ale získal
v rámci hodnoticích kritérií nejvyšší
bodové ohodnocení. V tom, co Hloubětínská 55 po svém otevření nabídne,
je již v hrubých obrysech jasno.
SÁL, KLUBOVNY I KAVÁRNA
Občané budou moci využívat multifunkční sál, klubovny, kavárnu a měla
by tu sídlit právě i pobočka knihovny.
„V dnešní době, kdy virtuální vztahy čím
dál častěji nahrazují ty skutečné, je důležité podporovat vznik míst, kde se mohou lidé reálně poznávat a spolupracovat spolu,“ podotýká radní Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce kultura
a společenský život v městské části patří. Architekt Synovec věří, že výsledkem
projektu bude budova sloužící ke konání
nejrůznějších aktivit pro široké spektrum uživatelů. „Architektonicky podpoříme myšlenku této otevřenosti
a propojování aktivit a lidí,“ naznačuje
Synovec. S ohledem na složitý územně
stavební proces městská část předpokládá, že samotná stavba centra začne
nejdříve na konci roku 2016.
(red)

KVALITNÍ DĚTSKÁ OBUV
VYBAVTE SE NA ZIMU
KVALITNÍ CERTIFIKOVANOU OBUVÍ
Velký výběr od velikosti 17 do 42.

Adresa:
Bryksova 756
Praha 9 - Černý Most
tel.: 222 98 89 80
www.bota-bota.cz
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Placená inzerce

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

ZAŽILI JSME HLOUBĚTÍN JINAK

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ŘÍJEN 2015
FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz
Výuka českého jazyka pro cizince, kterou
Farní charita Praha 14 organizuje v rámci
projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14
v roce 2015“ za ﬁnanční podpory MV ČR
a městské části Praha 14.
Výuka po začátečníky – dospělí: vždy
v pondělí a ve středu 18.00–19.30 hod.
Výuka pro pokročilé – dospělí: vždy v pondělí
a ve středu 16.30–18.00 hod.
Výuka pro mladší děti: vždy v úterý 15.00–
16.30 hod. Výuka pro starší děti: vždy
v úterý 16.30–18.00 hod. Součástí kurzů
jsou volnočasové aktivity, pořádané pro
účastníky kurzů.
LIDUŠKA – klub aktivních seniorů Farní
charity Praha 14. Tvůrčí dílna – každé
úterý 10.00–12.00 hod. dopoledne je pro
naše aktivní seniory připraven v rámci
klubu Liduška program Tvůrčí dílna. Kromě
rukodělného programu je pro vás připraveno také příjemné relaxační cvičení, občerstvení a možnost poklábosit, zahrát si
stolní hry anebo si zazpívat.
Kurz Základy práce s počítačem pro seniory – každý čtvrtek 16.00–18.00 hod. odpoledne, kurz je připraven pro aktivní seniory a také osoby nad 50 let, kteří si chtějí
prohloubit znalosti práce s počítačem. Kromě samotných lekcí jsou připraveny také
relaxační desetiminutovky a občerstvení.
Kurz obsahuje 10 lekcí, zahajujeme 10. září
(pro tento kurz si organizátor vyhrazuje
právo upravit čas a datum zahájení). Členství v klubu Liduška si můžete zajistit
v kanceláři Farní charity anebo přímo na
akcích klubu v průběhu celého roku.
Spolek Kristýnka – Kurz Trénování paměti
Od 7. října vždy ve středu 15.00–16.30 hod.
pořádá spolek Kristýnka v prostorách Oázy
na Černém Mostě velmi žádaný kurz Trénování paměti. Podrobnosti jsou k nahlédnutí
na webových stránkách spolku: www.kristinka.net anebo v kanceláři Farní charity.
Program pro maminky s dětmi je organizován každou středu dopoledne 10.00–
12.00 hod. Pozor: až do prosince 2015 program nebude žádnou první středu v měsíci.
Vždy prostřední středu v měsíci bude bazárek dětského oblečení. Nejbližší bazárek
je připraven na středu 21. 10., další budou
18. 11. a 16. 12.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE P-9
www.ddmpraha9.cz
Volná místa v mateřském centru Zahrádka.
Pokud se vaše dítě nedostalo do školky,
máme pro vás ještě několik posledních
míst. Věk: 3–6 let.
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Více informací o možnostech přihlášení
poskytne naše informační centrum DDM
Praha 9. E-mail: info-cm@ddmpraha9.cz.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada
ROYAL RANGERS – křesťanský skaut – pro
děti 6–13 let. Út 16–18 v PTH (Stoliňská 41B).
ENGLISH CLUB konverzace s Američany
– pro studenty 13–18 let. St 16.25–18.00
hod. v Pohádce (Bobkova 777).

JAHODA, o. p. s.
www.jahoda.cz
RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka)
Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku
Hlídání nabízíme od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hod. Po domluvě možnost
prodlouženého hlídání od 7.00 do 17.00 hod.
Jesličky mají prostornou, nově upravenou
a vybavenou hernu.
Samozřejmostí je celodenní strava vhodná
pro nejmenší děti, do které je zahrnutá 2x
svačina a oběd. Děti můžete zapisovat nepravidelně. Cena za celý den 400 Kč, za
půlden 200 Kč. Sleva při koupi permanentky.
Rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách
je nutné provést na tel.: 777 674 060, vždy
do 18.00 hod. předchozího dne.
Probíhá zápis na školní rok 2015–16, pro
více informací a prohlídku jesliček volejte
Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.
Sociálněprávní poradenství zdarma – dávky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými dětmi je po rekonstrukci. Nově upravená herna a kuchyňka. Otevřeno každý
pátek a středu 9.00–13.00 hod. Program
a zábava pro děti. Těší se na vás Diana
Durdilová s Julinkou.
Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku – pátek
10.00–11.00 hod., zápis a více informací
u Diany 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.
Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Probíhá
zápis na školní rok 2015–16. Informace
o školce a o zápisu u Mgr. Markéty Křivkové,
skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161.
JEDNORÁZOVÉ AKCE
2. 10. 2015 – Výroba podzimních dekorací,
9.00–11.00 hod., Rodinné centrum Jahůdka.
9. 10. 2015 – Čtení pohádek s babičkou,
volná herna, 9.00–11.00 hod., Rodinné centrum Jahůdka.
16. 10. 2015 – Bazar JAHODY, vystoupení
kapel, 10.00–18.00 hod., na prostranství

u metra Černý Most. Věci do bazaru můžete
nosit do 14. 10. do JAHODY.
23. 10. 2015 – Pečení různých druhů mufﬁnů,
9.00–11.00 hod., Rodinné centrum Jahůdka.
21. 10. 2015 – Halloween, dlabání dýní,
disco, soutěž o nejlepší dýni, 18.30–20.00
hod., Rodinné centrum Jahůdka. Nutné
přihlášení na jahudka@jahoda.cz.

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz
Zpívánky – program pro děti – každý
čtvrtek od 17.15 hod. Hodina plná písniček,
říkaček a pohybovaček pro děti od pěti let.
Vede Marie Kozáková.
Místo konání: Ateliér Centra Slunečnice –
vstup přes kavárnu Maňána, Maňákova 745.
Pravidelné akce Centra Slunečnice, o. p. s.,
Maňákova 745/13; Praha 9 – Černý Most,
tel.: 777 219 162; 775 721 075.
Volnočasové aktivity pro dospělé se
zdravotním znevýhodněním:
Pondělí: 14.00–17.30 hod. keramický ateliér (skupinový program).
Středa: 9.30–13.00 hod. výtvarný ateliér
(skupinový program).
Pátek: 11.00–13.00 hod. bowlingový klub.

RODINNÉ CENTRUM MUM
www.rcmum.cz
Snadný návrat, nový (re)start aneb Zaměstnání najdu, zaměstnám se sám/a.
Od 16. 10. 2015, 9.00–12.00 hod. Cyklus
10 seminářů. Cena celkem 200 Kč – v ceně
hlídání dětí a 2 hodiny v coworkingovém
centru Mumraj.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Máme volné místo v dopolední školičce.
Školička je v provozu po–pá 8.00–12.00 hod.,
cena 140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat
i jednotlivé dny. Zkušené lektorky vedou
skupinku maximálně 10 dětí. Pro děti ve
věku 2–6 let.
Poslední volná místa v kroužcích: Výtvarné
hrátky děti 3–6 let, Taneční a pohybová
výchova 5–6 let, Sportík pro kluky 3–6 let.
Večerní cvičení Pilates s Jitkou probíhá
každé úterý od 17.30–18.30 hod. začátečníci
a 18.30–19.30 hod. lekce pro pokročilé.
5. 11. v 18.00 hodin vás zveme na náš
tradiční Lampionový průvod se strašidelným
překvapením. Sejdeme se před Pohádkou
a půjdeme společně na hřiště u Jahody,
kde děti čeká plnění strašidelných úkolů
a možná i odměna.
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35,
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

Praha 14 žije
NEPOSEDA, o. s.
www.neposeda.org
Úterky s Ivanou 9.00–11.00 hod. – Dopolední povídání o radostech a strastech rodičovství, odpoledne rodinné poradenství,
mediace, víkendový bazárek.
Od listopadu každé dopoledne v týdnu –
Herna pro rodiče s dětmi, úterky s Ivanou,
dvakrát týdně s nabídkou hlídání během
cvičení. Pravidelné bazárky jednou měsíčně.
Odpolední hodiny – rodinné poradenství,
mediace, do budoucna přidáme asistované
styky.
V odpoledních hodinách běží recepce (možnost prodeje vašich lístků) + plánujeme
rozjezd coworkingu.

MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz
Montessori centrum Pastelka organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče
a zároveň provozuje celodenní školku (pro
děti 2,5–6 let).
ZÁJMOVÉ KROUŽKY – školní rok 2015/16
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky rodič),
pohybové hry (děti 3–6 let), angličtina hrou
(děti 3–6 let). Zápis do kroužků na volná
místa do 5. 10. 2015.
Zápis do Montessori školky Pastelka na
nový školní rok 2015/2016 pouze na volná
místa. Školka je otevřena denně 7.30–
16.00 hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori metody, kvalitní výuka dle
vzdělávacího plánu kvaliﬁkovanými učiteli,
připravené a motivující prostředí pro vzdělávání dětí, bio stravování.
Program Hurá – jdeme do školky! Tento
program je určen dětem od 2 let, které se
chystají do školky a chtějí si to vyzkoušet.
Děti navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne. Zápis do tohoto programu na školní
rok 2015/2016 pouze na volná místa.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

KD KYJE
www.kdkyje.cz
Lodní modeláři (J. Krams) – 1x týdně, středa
17.00–19.00 hod. Výhodná poloha u Kyjského
rybníka, modely lze zkoušet přímo na vodě.
Vhodné pro děti od 8 let i dospělé. Zápis celoročně. Kontakt: Jaroslav Krams, tel.:
731 028 063, e-mail: j.krams@seznam.cz,
www.modellode.websnadno.cz.
Taneční kurzy (Astra Praha) – 1x týdně,
vhodné pro mládež i dospělé. Kontakt:
Ing. Miroslav Brožovský, tel.: 722 941 890
(12.00–16.00 hod.), 284 826 566, e-mail:
mbrozovsky@volny.cz, www.astra-praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar) – 1x týdně,
kurzy probíhají v malých skupinkách.

Kurzy pro děti i pro dospělé. Kontakt:
Mgr. Petra Novotná, tel.: 777 180 240,
e-mail: info@alles-klar.cz.
Irské tance – Kurzy irských tanců
Děti ve věku 7–14 let, 1x týdně, každé
úterý 16.15–17.30 hod.
Dospělí: každá středa 18.00–19.30 hod.
(kromě posl. středy v měsíci). Kontakt:
Tereza Bernardová, tereza@inspiraldance.net,
www.inspiraldance.net.
Judo pro děti od 3 let – vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Nábor nových členů od 22. 9., cena:
1700 Kč/pololetí – 1x týdně. Kontakt: Monika
Oswaldová, tel.: 607 257 867, e-mail: monika@judoprodeti.cz, www.judoprodeti.cz.
Před/za kamerou (Filmová a TV škola) –
Kurz je pro děti, mladé i dospělé. Česky/English
Obory: herectví pro ﬁlm, TV a divadlo, produkce, režie, scenáristika, střih, animace,
efekty. Kdy: středa 19.00–22.00 hod. pro
dospělé, pátek 15.00–18.00 hod. mladší
žáci, neděle 10.00–13.30 hod. starší žáci.
Casting/konkurz – pátek a neděle 14.00–
15.00 hod. Tel. objednání na: 604 171 064,
nebo online přihláška na www.elfdream.info
(jiný termín je možný po domluvě).
Kurzy šití pro začátečníky i pokročilé –
možné i pro cizince s AJ. Čtvrtletní kurz,
1x týdně, čtvrtek 18.00–19.30 hod. Začátek
kurzu: 1. 10. 2015 – 11 lekcí – první lekce
zdarma. 1 lekce = 90 min á 300 Kč. Kontakt:
Simona Chaloupková, tel.: 777 068 344,
e-mail: simona.chaloupka@hotmail.com.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz
VOLNÁ MÍSTA V PROGRAMECH:
Přihlášení do programů nutné na tel.
608 017 710 nebo klubicko.ymca@seznam.cz,
více informací na www.mcklubicko.cz nebo
na facebooku/Mateřské centrum Klubíčko
YMCA Praha.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci – pondělí
– mladší 12.50–13.30 hod., starší 13.40–
14.20 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
pátek 8.30–12.00 hod.
Cvičení pro zdraví a dobrou náladu – pondělí
19.15–20.45 hod.
Aby záda nebolela – jóga – čtvrtek
18–19.30 hod.
Kurz Čchi-kung – čtvrtek 19.45–20.45 hod.
– zdravotně relaxační cvičení.
Kurz tai-či – čtvrtek 21.00–22.00 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně
pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.
Poradenství, koučink v oblasti rozvoje
osobnosti, rodinných vztahů, partnerských
a výchovných kompetencí – nutno objednat,
M. Nováková, tel.: 775 204 208.
Herny – přihlášení není nutné: herny
s programem probíhají v pondělí a ve
středu 9.00–12.00 hod., multikulturní herna
v pátek 16.30–19.00 hod.

NOVINKA V PROGRAMU:
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
pátek 8.30–12.00 hod. Přihlášení nutné.
Páteční volná herna se ruší.
Kroužek tvoření rodičů s dětmi v duchu
tradic a řemesel – úterý 15.00–16.00 hod.
Tatínkové vítáni. Přihlášení nutné.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
2.–3. 10. Pyžámková noc od 18.00 hod. do
10.00 hod.
Přijďte do čertovského doupěte prožít
prima večer, noc a ráno. Cena 299 Kč/dítě,
499 Kč/sourozenci.
3. 10. Den otevřených dveří v rámci Dolnopočernického babího léta.
15. 10. FIMO – večerní tvoření 19.30–22.00
hod., cena 300 Kč/osoba, rezervace nutná.
17. 10. Podzimní bazar od 14.00 hod. do
17.00 hod. divadelní sál restaurace Léta
Páně.
30. 10. Halloweenský rej od 15.00 hod. do
18.00 hod. divadelní sál restaurace Léta
Páně.
Cena 140 Kč dítě/220 Kč sourozenci.
ZÁPIS NA PODZIMNÍ SEMESTR OTEVŘEN.
Kurzy a kroužky: podzimní semestr –
14. 9. 2015 – 29. 1. 2016 – kurzy lze navštěvovat i jednorázově.
Pondělí:
9.30 hod. První krůčky k hudbě 2. díl
(Yamaha Class) 2,5–3,5 roku
10.00 hod. Cvičení s miminky 4–12 měsíců
10.30 hod. První krůčky k hudbě 1. díl
(Yamaha Class) 1,5–2,5 roku
16.00 hod. Baletní přípravka 3–6 let začátečníci
17.00 hod. Baletní přípravka 3–6 let pokročilí
Úterý:
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–4 roky
16.00 hod. Montessori pracovna 1,5–3 roky
16.30 hod. Divadelní přípravka 4–8 let
17.00 hod. Montessori pracovna 3–6 let
Středa:
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let
16.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let
17.00 hod. Dětský sboreček Čertíci 3–6 let
17.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let
Čtvrtek:
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–5 let
16.00 hod. Dětská jóga 3–8 let
16.00 hod. Playgroundenglish – angličtina
hrou 3–6 let
17.00 hod. Playgroundenglish – angličtina
hrou 3–6 let
17.00 hod. Dětská jóga 3–8 let
Pátek:
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let
9.30 hod. Montessori pracovna 1,5–3 roky
Veškeré informace najdete na www.veselycertik.cz nebo na facebooku/Veselý čertík
– mateřské centrum a rodinný klub.
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kalendář akcí
Prahy 14

Výroba podzimních dekorací
Rodinné centrum Jahůdka.
JAHODA, O.P.S., WWW.JAHODA.CZ
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Drakiáda
Soutěž v pouštění draků, každý drak vyhrává.
FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ
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Petra Aloise Hampla
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Součástí je doprovodný program.
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2.–3.10.

SRQPONMLPKJMI
Přijďte do čertovského doupěte prožít prima
večer, noc a ráno. Cena 299 Kč / dítě.

 

D(?K Montessori sobota
Pomůcky a aktivity, které je možné


využívat i v domácím prostředí. Vstup
130 Kč / 1 dítě, další dítě za 70 Kč.
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Kostel sv. Ludmily na Chvalech.
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Volná herna. Rodinné centrum Jahůdka.
JAHODA, O.P.S., WWW.JAHODA.CZ

RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ
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RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ
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„14 km kolem Prahy 14“
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Dopoledne plné pohybu. Dobrou náladu
s sebou! Cena dopoledne 150 Kč.

ZUŠ Horní Počernice a dětský folklorní
soubor Plzeňáček. Divadlo Horní Počernice.
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DDM PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ
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Pohádkový příběh o císaři, který nemiloval
nic jiného než parádu. Vstup 50 Kč.
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Park u nám. plk. Vlčka. Lanový park,
disciplíny, vyrábění, občerstvení.
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Zveme vás na tradiční taneční odpoledne.
K tanci a poslechu vám zahraje kapela
Color Club Praha. Vstup 50 Kč.
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Tradiční a nové soutěže pro děti. Je připravena
aquazorbingová koule, šlapací autíčka a klaun.
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Procházka Hostavicemi a zrevitalizovaným
parkem, následuje veřejné projednání
možností využití parku do budoucna.

Seminář pro rodiče, herna pro děti otevřena.
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Kurz pořádá městská část Praha 14.
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Vypráví Milada Karez. Vstup 50 Kč.
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FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ
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Sraz před kostelem sv. Ludmily na Chvalech.

Kurz pořádá spolek Kristýnka.

RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ
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UTERÝ


RQPONMLQKJMIHGFEJHJDQCBFKAMI@J?N>D
Přednáška MUDr. H. Bartůškové.
Vstupné dobrovolné.

21.10.
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14, WWW.PRAHA14.CHARITA.CZ
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Interaktivní seminář, herna pro děti otevřena.

7=MR58$#4R1M"7=!M/9! !2M...07=R58$3=R10=-
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Halloween

7=MR58$#4R1M"7=!M/9! !2M...07=R58$3=R10=-

Dlabání dýní, disco, soutěž o nejlepší dýni.
Nutné přihlášení: jahudka@jahoda.cz.
Cena 80 Kč. Rodinné centrum Jahůdka.

RJ+FO@CMKJDJ@+'ME&(?G

JAHODA, O.P.S, WWW.JAHODA.CZ

Vystoupí Saxofonové kvarteto
Bohemia. Galerie 14.



7>M('CM& ML(OM(JMPKJNKG

Ochutnávka programů pro nejmladší s rodiči.

Bubnování, vzpomínání, přátelské posezení.



Pro děti dětský koutek, mnoho rozdáme.
74M/9! !M2M!9;#M= !93:!M/9! !M
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14.10.
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Cestopisný podvečer se Zdeňkem
Voňkou. Vstupné dobrovolné.

/Q@C+O@HKAM*CQEMIJMI)'FEJ(&M(C'

=<;:987M658;<4;3=<2M10/0602M...0658;0=-M

Se zkušenou psycholožkou nahlédneme vztahům
pod povrch a budeme hledat praktická řešení.



RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ
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15.10.
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BDJMO%O@+'MC*J)O+'M
Cena 300 Kč / osoba. Rezervace nutná.

R,MR"<2M...0R,R"<0=-
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23.10.

/ :<RM


24.10.
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Rodinné centrum Jahůdka.
JAHODA, O.P.S., WWW.JAHODA.CZ
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JAHODA, O.P.S., WWW.JAHODA.CZ
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,CHKAMDQPKQ@+'M?N
Kulturní středisko Domeček.
Vstupenky si rezervujte.

&(O?+'M+JFM

RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ
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:Q+O%+'MJ(IJNO(+O
K tanci a poslechu vám zahraje kapela
Color Club Praha. Vstup 50 Kč.

/9! !MMR85:89;#2M
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4O@+AM7JHCMHJ?
Koncert místní kapely v rámci HUDEBNÍ
NOCI na Praze 14. Vstupné dobrovolné.



Kulturní středisko Domeček.
RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ
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17.10.

61$1:!M AC*Q@+M('N+Q
Přijďte si vyrobit malý dárek


z keramické hlíny. Cena 130 Kč.

:Q+%'@+QMKNQHBKQMBMJN(BOH

25.10.
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/JE(KJ*M+O(NOM=B@K&HJ*MIJE(KQ
Veselá pohádka pro nejmenší. Vstup 50 Kč.
R,MR"<2M...0R,R"<0=-M

DDM PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ
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Přijďte si vyrobit strašidelné dekorace a masky.

R9
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Podzimní bazar
Divadelní sál restaurace Léta Páně.

27.10.

ÚTERÝ


/BOC+'MQKCMKM&KJ+%O+'M30MH*0M*NKG
Pomník u bazénu v Hloubětíně
74M/9! !M2M...0/9! !0=-M
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,Q@GMIJ(BD&M+QM+QPODMHCJNOM
Tradiční postupy uchování ovoce a zeleniny,
ochutnáte hotové dobroty! Program pro děti.

29.–30.10.

;JFJ*KQMIJ(M*J(J&
Výlet do Aquacentra, vyrazíme
i na městskou rozhlednu
DDM PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ

RODINNÉ CENTRUM MUM, WWW.RCMUM.CZ

18.10.
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/JE(KJ*M+O(NOMRNCKQMQM*NK
Představíme vám známý příběh o vlkovi
a kůzlatech v muzikálové podobě. Vstup 50 kč.

30.10.

/ :<RM


QNNJOO+HKAM@OL
Divadelní sál restaurace Léta Páně.
Cena 140 Kč / dítě, 220 Kč / sourozenci.
7=M<6<5M4<9:#R2M...0<6<5"=<9:3R0=-M
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19.10.

/1;,5#M 30M &(O?+'M*O%O@
Tradiční koncert žáků ZUŠ.


20.10.

Koncert při příležitosti Památky zesnulých.
FARNÍ CHARITA PRAHA 14,
WWW.PRAHA14.CHARITA.CZ

Sál ZUŠ Ratibořická.
-8M9!:3$13=R

ÚTERÝ
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7Q+BI&NQFOMQMLQKMHOML'M&?@+BC
Zážitkový seminář.
7=MR58$#4R1M"7=!M/9! !2M...07=R58$3=R10=-

31.10.

61$1:!M
QNNJOO+MQ+O?M(AJ*MI@CG
Nepovinný dress code – oranžová a černá.

:M61R15M! 1,;3=<2M...M:61R15! 1,;3=<0=-

0I@QEQK&NC&@+B.cz

13.10.

Placená inzerce

Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

V Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší 2–3+1
pro sebe. Platba hotově, na nastěhování
nespěchám (lze i na dožití), vyplatím
dluhy i exekuce, možné i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

V Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, neziskovou org. od 149 Kč/měs. T. 728 991 247,
www.sidlo.help.

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

Kontakty: tel. 296 114 911
e-mail: inzerce@casopis14.cz

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA,
O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 525, otevírací doba: po + út
9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188,
225 295 515 po, út, čt,
e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com,
www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha
(ICP) nabízí cizincům ze zemí
mimo Evropskou unii informace a poradenství: pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání.
Pravidelně
organizujeme
multikulturní akce, na které srdečně
zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling
for third coutry nationals
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ
trong việc giải quyết các vấn đề
khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng
Séc cho người nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців безкоштовно
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V Vyklízení – stěhování! Vyklízíme byty,
pozůstalosti, sklepy, domy atd. Odvoz
starého nábytku na skládku. Odvoz nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056.
V Velkoobchod s potravinami hledá pro
své pracoviště na Praze 9 – Kyje skladníky. Pracovní doba ne–pá, nerovnoměrně rozvržená, denní/noční 12hod.
směny, 7.00–19.00/19.00–7.00 hod.,
práce v chladném prostředí 5 °C. Praxe a průkaz na VZV výhodou. Nástup
ihned. Své životopisy posílejte na e-mail:
kremenak@alimpex.cz.
V KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou
sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením,
zaplatím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz.

V Firma v Horních Počernicích hledá
šikovné a spolehlivé pracovníky k třídění tisku, denní nebo noční směny.
Nástup ihned nebo dohodou. Dobré
pracovní i platové podmínky. Kontakt
602 480 851.
V Převody družstevních bytů do
osobního vlastnictví, prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování – pasportizace bytů a domů,
jednání na katastru nemovitostí.
Tel. 724 304 603.
V Instalatér –voda, topení, zed. práce. Výměna
kuch. desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.
V Hledáme: Asistentku pedagoga
pro čtyřletého chlapečka do soukromé školky v Praze 9 – Kyjích.
Úvazek na 30 hodin týdně, nástup
možný ihned. Kontakt: PhDr. Markéta Machková, tel. 777 452 222,
e-mail: kytkama@seznam.cz.
V Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

DOBROVOLNÝ ÚKLID LESA

Dobrý den, chtěla bych touto cestou
upozornit, jak moc mě zabolelo u srdce, když jsem vzala svou dceru (7 let)
do lesa na Čihadlech – od zastávky Sídliště Lehovec. To, co nás v lese uvítalo,
mi rvalo srdéčko. Tak jsme se rozhodli,
že dobrovolně a s chutí pomůžeme
lesu ulehčit od odpadků, které občané
cestou vyhazují, nebo když tam posedávají, tak to, co s sebou nosí, odhodí
na zem a je jim to totálně fuk. Za

Foto: archiv autorky (2x)

Placená inzerce
Placená inzerce

V Koupíme st. šperky s brilianty
i bez nich, zlaté mince, stř. nádobí
a příbory, obrazy od E. Famíry, lokomot. od Ronka a Kreibicha, st.
zbraně atd. Interantik Praha 9, Pod
Pekárnami 157/3, t. 605 829 440,
283 893 334 po 10 hod.

V Malířské práce, štuky, lakování a stěrka
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

Uzávěrka inzerce je 15. 10. 2015.

Oznámení

V HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdrav. zařízení v blízkosti metra B Černý Most,
DPP – nadstandardní mzda, po–pá
mezi 10–13 hod. (1–2 hod.); večer
mezi 19–23 hod. (2,5–3,5 hod.); sob.
15–18.30 hod. Očkování proti žloutence typu B. Kontakt: 606 823 920.

40 minut jsme naplnili 4 pytle o objemu 110 m3, což je do očí bijící. Pevně
doufám, že se najde i více takových
lidí, co lesům na Čihadlech pomůžou.
Beata Šulakovská
Velmi si vážíme Vašeho přístupu. Děkujeme za čas, který jste úklidu věnovali.
MČ Praha 14

Křížovka o ceny
Vtip: Ve škole děti píší diktát. Paní učitelka se zastaví u Pepíčka a ptá se: „Pepíčku, proč máš v textu ty velké mezery?“
Pepíček odpoví: „To jsou …“ (dokončení v tajence)

Lehké

Střední

Těžké











Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 10. 2015 na adresu:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou adresu:
krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce na
podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Správné řešení z minulého čísla: „Kam jsi zahrabal tatínka.“
Výherci: D. Kalivodová, Lehovec; E. Palec, Dolní Počernice; A. Smolka, Hloubětín
Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Placená inzerce
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16. 10. – 1. 11.

