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... a při odběru obdržíte
náhradu až 450 Kč!*

Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit
akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř
2 000 našich dárců.
Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v našich
dárcovských centrech na Chodově a na Černém Mostě.
Pokud tedy 1. července až 31. srpna absolvujete čtyři úspěšná
darování krevní plasmy, obdržíte od nás při pátém úspěšném
odběru v průběhu září pětilitrový soudek Budějovického
Budvaru se sklenicí utopenců z Kosteleckých uzenin.
Věříme, že Vás nebo Vaše blízké odměna ke konci léta potěší.
Darovat plasmu může každý dospělý zdravý člověk do 60 let!

M
 

    

www.dccm.cz

Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | dccm@dccm.cz

Dárcovské centrum Chodov

www.dcch.cz

Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | dcch@dcch.cz

*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních
derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou
úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem
do maximální výše 5 % minimální mzdy.
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léto je tady a s ním i čas odpočinku a dovolených. Děti už si jistě užívají bezstarostných prázdnin, a nám dospělým tak
vyvstávají starosti, kam s našimi ratolestmi vyrazit nebo jak je – pokud zůstávají
v Praze – zabavit.
Abychom vám toto rozhodování usnadnili,
připravili jsme pro vás letní téma s přehledem nejrůznějších tipů na výlety nebo
na příměstské tábory. Věřím, že si z naší
nabídky vyberete, případně že vás alespoň
inspiruje.
Pro nás na úřadě toho prázdniny moc nemění. Přestože jsou dovolené, čas se nezastaví. Stále je nutné řešit vzniklé problémy,
připravovat nové projekty nebo třeba rozpočet na příští rok. Léto
využíváme také k modernizaci mateřských a základních škol tak,
aby byly připraveny, až se žáci v září vrátí do školních lavic.
Protože je naší snahou také zvyšovat kapacity školek, chystáme
výstavbu zcela nové mateřinky na Jahodnici, o čemž se právě
v tomto vydání Čtrnáctky můžete rovněž dočíst.
Těší mě, že nové náměty a plány na zlepšování života v naší
městské části pramení i ze společných setkání s vámi. Zatímco
v minulých letech jsme pořádali vždy jen jedno všeobecné veřejné
fórum ročně, od letoška tyto aktivity rozšiřujeme. Rozhodli jsme
se posunout diskuze blíže k vám a uspořádat fóra vždy v konkrétních
lokalitách. Během května a června se těchto místních setkání
uskutečnilo pět, na podzim jsou pak naplánovaná další. Cílem je
dát vám více prostoru pro to, aby zaznívaly vaše názory. My pak
v návaznosti na takto získané podněty můžeme připravovat projekty,
které mají smysl a které jsou pro vás skutečně užitečné.
Přeji vám, ať na dovolených prožijete hezké chvíle a načerpáte
novou energii na druhou polovinu roku, dětem pak, aby si užily
prázdniny plné dobrodružství, o kterých budou ještě dlouho po
návratu do školy vyprávět svým spolužákům. Krásné léto.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

30 HYDEPARK
31 KŘÍŽOVKA O CENY

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. 8. 2016.

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání:
Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakční rada: předseda: Bc. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef
Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé
příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný).
Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr).
Foto na titulní straně: Jaroslav Uhlíř
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KAM S DĚTMI
O PRÁZDNINÁCH
PRÁZDNINY JSOU TADY! DĚTEM KONEČNĚ ZAČÍNAJÍ DVA MĚSÍCE VYTOUŽENÉHO VOLNA A RODIČŮM PŘÍJEMNÉ
STAROSTI S PŘÍPRAVOU PROGRAMU, KTERÝ BY RATOLESTI BĚHEM ČERVENCE A SRPNA SMYSLUPLNĚ ZABAVIL.
MY VÁM NÍŽE PŘINÁŠÍME NĚKOLIK TIPŮ, JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NEJEN V PRAZE 14.

Naše městská část nabízí celou řadu možností, jak strávit příjemný
den procházkou v přírodě, poznáváním nebo nejrůznějšími aktivitami.
Ty zajišťují vedle příspěvkové organizace Praha 14 kulturní především
neziskové organizace, jejichž podrobný program najdete tradičně na

stranách 26 a 27 tohoto vydání Čtrnáctky. Za poznáním, zábavou nebo
relaxací ale můžete vyrazit i za hranice městské části. Tam se však vydáme později. I na území Prahy 14 je
totiž dost zajímavých míst, která
stojí za to navštívit. Procházkou nebo vyjížďkou na kole se můžete vy-

dat po pamětihodnostech městské
části přes 14 zastavení naučné stezky nebo jen využít přírodních krás
Čihadel, Pískovny a nového parku
U Čeňku. Za průzkum stojí i krásy
Bažantnice nebo okolí Kyjského rybníka, které nabízí i příjemné posezení v blízkých restauracích nebo na

ANKETA: Kde v Praze 14 trávíte rádi léto se svými dětmi? Máte nějaké oblíbené místo v městské části
Bc. Michal Prager (SZ)

Miroslav Froněk (nezávislý)

Josef Kutmon (ODS)

Rádi navštěvujeme Plechárnu a přilehlý park
U Čeňku. Kavárna na
Plechárně nám rodičům
nabízí příjemný relax
u dobré kávy a naší ratolesti možnost
vyžití ve vnitřním i venkovním dětském koutku. Park skýtá možnost
spojit projížďky na vozíku, na kole
i na koloběžce, takže si své najde
celá naše rodina. Dcerku rovněž
baví navštěvovat místní minifarmičku,
kde se může družit se zvířátky.

Člověk městský chce
většinu volného času
trávit v přírodě. I my.
Bydlíme v Hloubětíně,
a tak nejvíce chodíme
k Hořejšímu rybníku. Na severu vzniká park s novými rybníky. Dcera ráda
jezdí na koni. A ti jsou v Hloubětíně.
Rádi se projdeme i skrz Lehovecký
lesík ke Kyjskému rybníku. Nádherné
jsou i rybníky jižně od Černého Mostu. Mám na mysli hlavně Pískovnu,
kde hnízdí stovky opeřenců.

Rád vzpomínám na letní
prázdniny strávené při
dětských dobrodružných
hrách na březích Rokytky. Vycházky nebo vyjížďky na kole údolím této říčky, ať
směrem do Dolních Počernic nebo
naopak do Hrdlořez, můžu doporučit
i dnes. Věřím, že za několik let budou
občané na stejnou otázku odpovídat,
že doporučují odpočinek na březích
Kyjského rybníka, kde prosazujeme
vznik biotopu a relaxačního území.
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piknikovém plácku u artefaktu na
protějším břehu.
Pohodové posezení i netradiční
zábavu v podobě minigolfu nabízí areál u Splavné ulice na Hutích, kde je vedle drah i krásné dětské hřiště a zázemí nekuřáckého občerstvení se zahrádkou.
BAZÉN DENNĚ UVNITŘ I VENKU
Praha 14 totiž nabízí většinu letních
radovánek včetně koupání ve venkovním i vnitřním bazénu, který navíc
nabízí slanou vodu. Pokud se tedy nevydáte k moři, můžete si užít koupání
i zábavu u vody v areálu hloubětínského bazénu nedaleko stanice metra. Ten bude přes prázdniny otevřen
denně od jedenácté do devatenácté
hodiny. Výjimkou je pouze termín pravidelné odstávky ve dnech 22.–28.
srpna. Bazén nabízí vedle kvalitní dosolované vody a moderního zázemí
i základní občerstvení, dětské
hřiště a v areálu pak i další možnosti, jako je sauna a prostor pro
různé sportovní aktivity.
KONĚ JEDOU NA DOVOLENOU
Lákadlem může být i léto strávené
u koní, nabídka je však aktuálně
velmi omezená, protože prázdniny si
užívají i oba jezdecké oddíly působící
v Praze 14. Přesto ještě před uzávěrkou tohoto vydání nabízel Jezdecký
klub Počin z Hostavic zájemcům několik volných míst na letním „koňském“ táboře, který se koná od 17.
do 30. července v Rousínově, asi
70 km od Prahy, kde se nabízí například i možnost rybaření na soukromém rybníku. Pro více informací stačí
navštívit webové stránky jk-pocin.cz,
kde najdete potřebné formuláře
a kontakty.

PRÁZDNINOVÁ

FOTOSOUTĚŽ PRAHY 14

Léto je tady a s ním i Prázdninová fotosoutěž pro obyvatele Prahy 14.
Pravidla jsou jednoduchá. Do 15. srpna 2016 posílejte na e-mail
Lucie.Hlavackova@praha14.cz fotograﬁe, které budou vypovídat o tom,
jak jste v létě trávili svůj volný čas. Může jít o fotky od moře, z hor nebo
třeba přímo z Prahy 14. Deset nejhezčích a nejnápaditějších fotograﬁí
odměníme například vouchery do kavárny Plechárna, cestovní sadou
společenských her, sadou na pétanque, kosmetickými balíčky či dalšími
zajímavými cenami. Do e-mailu s fotograﬁí (jeden snímek na jednoho
soutěžícího) nezapomeňte napsat své celé jméno, adresu a kontaktní telefonní číslo. Bez těchto údajů vaši přihlášku do soutěže bohužel nebudeme moci brát jako platnou. První tři nejlepší
snímky budou zveřejněny v říjnovém vydání Čtrnáctky. Fotograﬁe zasílejte v nejvyšší možné kvalitě, kterou umožňuje
nastavení vašeho přístroje (fotoaparátu, mobilního telefonu, tabletu…).

Soutěž je určena výhradně
obyvatelům Prahy 14. Zapojte
se a vyhrajte, stojí to za to!

I druhé stádo koní míří z Prahy 14 na
„dovolenou“. Tentokrát z hloubětínské Jízdárny Quo Vadis na Šumavu.
I zde se přes naplněnou kapacitu příměstských táborů nabízí možnost
příjemného strávení volného času.
Celé léto totiž bude v provozu zdejší
základna s beachvolejbalovým kurtem, dětským hřištěm, relaxační zónou s jezírky a občerstvením. V provozu bude podle provozovatelky Jany
Kottové vždy odpoledne, cca od čtrnácté do dvaadvacáté hodiny.

nebo tip pro další obyvatele?
Ing. Michal Vrba (ANO)

Bc. Radek Vondra (TOP 09)

Během letních prázdnin
moje dvě děti většinu
času tráví u prarodičů
na venkově daleko od
Prahy, za což jsem rád,
protože si odpočinou od města a délka naší dovolené má své limity. Co
se týče doporučení konkrétně pro
Prahu 14, máme moc rádi procházku
k zatopené pískovně v Hostavicích.
Kdo tuto přírodní oázu ještě nenavštívil, rozhodně by to měl tohle léto
zkusit. Koupání je v ní však zakázáno.

Bydlíme u Kyjského rybníka. Jeho břehy a zákoutí jsou častým cílem
našich výletů. Delší vycházky směřují údolím
Rokytky přes lávky a suchý poldr do
Hostavic, kde vloni vznikl kolem budovy bývalého zámečku krásný park
s dětským hřištěm. Vracíme se přes
vrch Čihadla, kde snad již v příštím
roce přibude rozhledna podle návrhu
arch. Rajniše, a umožní tak rozhled
nad celou čtrnáctkou.

Účast v anketě byla nabídnuta všem politickým stranám zastoupeným v ZMČ Praha 14.

DDM O PRÁZDNINÁCH NESPÍ
Asi největší paletu příměstských táborů nabízí tradičně Dům dětí
a mládeže hlavního města Prahy
s pobočkou na Černém Mostě. A vybere si opravdu každý, ať už je mu
bližší sport, dobrodružství, poznání
nebo umění. V nabídce jsou jazykové
tábory, turistické výpravy do přírody
i za objevováním městských zákoutí,
sporty všeho druhu i vědecky nebo
přírodovědně zaměřené tábory. Jinde
jsou zase hlavní náplní hry a zábava
v kolektivu vrstevníků, což je jistě
pro rodiče i děti lepší než den strávený doma. Kompletní nabídku táborů DDM i další možnosti najdete
s ohledem na aktuální kapacitu nejlépe na webu. Inspiraci můžete hledat na www.ddmpraha.cz, www.detske-tabory.info a podobně.
MÍSTO NUDY TENISOVÝ TÁBOR
Zajímavou variantu aktivního trávení letních dnů připravila i tenisová
škola Tallent, která dlouhá léta působí v průběhu školního roku na ZŠ
Vybíralova a v Tenisovém centru
Černý Most. Ta letos nabízí pro své
členy, ale také pro zájemce, kteří by
se chtěli s tenisem seznámit nebo
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prohloubit své umění, příměstské tenisové tábory na různých místech
v Praze. Pro zájemce z Prahy 14 je
nejbližší v Letňanech ve Sportcentru
Avion v Tupolevově ulici. Více informací o cenách i široké nabídce slev
najdete na www.tallent.cz.
JÍDLO I SPORT NA PLECHÁRNĚ
Přestože i na Plechárně bude v době
prázdnin většina kurzů až do září
přerušena, i zde se nabízí několik
letních „vychytávek“. Tak například
každou středu se bude na Plechárně
grilovat, a to vždy od 16 do 19 hodin.
Každou poslední sobotu v měsíci
se pak nabízí tradiční plechárenský
brunch, kde mohou zájemci od 12 do
16 hodin ochutnat speciality z růz-

ZŠ Hloubětínská – v červenci a srpnu otevřeno od 8 do 13 hodin

ZŠ Chvaletická – v červenci a srpnu
otevřeno od 8 do 21 hodin

ZŠ Vybíralova – v červenci a srpnu hřiště uzavřeno z důvodu rekonstrukce
povrchu

ZŠ Šimanovská – v červenci a srpnu
otevřeno od 9 do 19 hodin (pouze ve
všedních dnech)

ZŠ Bří Venclíků – v červenci hřiště
z technických důvodů uzavřeno,
v srpnu otevřeno od 10 do 19 hodin

ZŠ Gen. Janouška – v červenci
a srpnu otevřeno od 10 do 20 hodin

ných koutů světa a užít si pohodové
posezení na terase.
V provozu pak bude celé léto i kavárna Plechárna, a to ve všedních dnech
i o víkendu. Zajít sem ale můžete i za
sportem. Každé úterý se tu budou už
v půl sedmé ráno scházet účastníci
bootcampu, od 16 hodin pak Plechárna nabídne skate školu.
KINOBUS 2016
Obyvatelé Prahy 14 si i letos budou
moci užít ﬁlmy Kinobusu pražského
dopravního podniku. Na náměstí
v Hloubětíně bude mít toto pojízdné
kino zastávku 1. a 2. srpna, na Černém Mostě, konkrétně na travnaté
ploše mezi stanicí metra a obchodním centrem, pak 3. a 4. srpna. Další

Foto: Petr Hejna (DPP)

Ilustrační foto

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ HŘIŠŤ U ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 14

podrobnosti se zájemci dočtou na
www.dpp.cz.
Vybrané tipy najdete i v rámečku
u tohoto textu nebo v nabídce volnočasových aktivit v zadní části tohoto
vydání Čtrnáctky.
(jam)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DALŠÍ TIPY
VESELÝ ČERTÍK
11.–15. 7. 2016
PRAHA SOUČASNÁ
– MÍSTO, KDE ŽIJEME
18.–22. 7. 2016
PLANETA – MÍSTO PRO ŽIVOT
15.–19. 8. 2016
DOPRAVA KOLEM NÁS
22.–26. 8. 2016
PRAHA – HISTORICKÁ
Více na www.veselycertik.cz

NEPOSEDA
11.–15. 7. 2016. (5–10 let)
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!
8.–12. 8. 2016. (6–13 let)
PO STOPÁCH INDIÁNSKÉ
MOUDROSTI
15.–19. 8. 2016. (10–15 let)
CESTA DO PRAVĚKU
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22.–26. 8. 2016. (6–13 let)
HOBIT
Cena všech táborů včetně jídla a pití
1 990,- Kč/týden.
Od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00.
Více na www.neposeda.org

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
4.–15. 7. 2016 (8.00–16.00 hodin)
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA
Jste prvních 14 dní prázdnin v Praze
a nemáte program pro děti? Přijďte
do Pohádky, o zábavu dětí bude
postaráno.
Více na www.pohadka-praha14.cz

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
červenec a srpen 2016
OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY
Po–Pá: 14.00–20.00
So–Ne: 12.00–18.00
každou středu (16–19 hodin)
Grilujeme klobásy, hermelíny a pro
větší fajnšmekry naložíme luxusní
maso.

30. 7. a 27. 8. 2016 (12–16 hodin)
Každou poslední sobotu v měsíci
pořádáme BRUNCH, oblíbenou sobotní
pohodu na terase se skvělým jídlem.
každé úterý (start v 6.30 hodin)
Bootcamp – Outdoor kondiční cvičení
a posilování s Janem Honzíkem.
každé úterý (start v 16 hodin)
Skate škola – lekce SK8 pro každého.
Více na www.plecharna.com

MČ PRAHA 14
srpen 2016
Pestrou nabídku příměstských
táborů připravila také MČ Praha 14.
Konat se budou v srpnu. Informace
o volných místech zájemci najdou
během července na webu
www.praha14.cz. Tábory jsou
ﬁnancovány z prostředků EU v rámci
Op. programu Zaměstnanost.

Aktuality

ZÁŘÍ SE BLÍŽÍ A S NÍM TRADIČNÍ AKCE PRAHY 14

Stejně jako v minulých letech ožije
městská část v prvním měsíci nadcházejícího školního roku řadou tradičních akcí pro veřejnost. Vedle volnočasového festivalu Stop Zevling, který letos oslaví už desátý ročník a o kterém
rovněž naleznete informace na stránkách tohoto vydání, se můžete těšit na
velkou sportovní akci VITALSPORT, veletrh místních neziskových organizací
Městečko volnočasových aktivit či na
přehlídku nejrůznějších psích ukázek

a aktivit s názvem PEStival aneb Kdo
si hraje, nekouše. VITALSPORT pořádá
městská část Praha 14 společně
s prodejcem sportovního sortimentu –
ﬁrmou Decathlon o víkendu 10. a 11.
září. Nejrůznější druhy sportů si děti
i dospělí budou moci vyzkoušet od
10 hodin před obchodním centrem na
Černém Mostě, část aktivit organizátoři připraví i přímo v prostoru centra.
Součástí akce bude právě i volnočasové městečko, které před CČM vyroste

PRAHA 14 MÁ SVÉ
LETOŠNÍ „ÁMOSE“

DIAMANTOVÁ SVATBA

ZASTUPITELÉ

OCENILI ŠKOLÁKY
Foto: archiv MČ Praha 14

ZA POMOC V NOUZI

Zastupitelé městské části Prahy 14
ocenili na svém zasedání 21. června
čtyři chlapce ze ZŠ Bratří Venclíků
a ZŠ Generála Janouška za to, že
prokázali inspirativní duchapřítomnost a všímavost, když přivolali pomoc těhotné ženě v nouzi. Z rukou
starosty Bc. Radka Vondry školáci
převzali děkovný list a tašku s věcnými odměnami.
(red)

Foto: archiv rodiny

Rovných šedesát let společného života oslaví letos 11. srpna manželé Karel a Jindřiška Polákovi. Jejich příběh se začal psát v Plzni roku 1956,
kdy se vzali. Od roku 1960 žijí v Hloubětíně, kde našli zaměstnání v továrně Tesla. Mají dvě dcery, čtyři vnoučata a dvě pravnučky. Gratulujeme
k životnímu jubileu a přejeme krásnou oslavu diamantové svatby. (jam)

OPRAVY ULIC NAD KYJSKÝM RYBNÍKEM POKRAČUJÍ
Od loňského jara probíhají v ulicích
v oblasti nad Kyjským rybníkem rozsáhlé opravy vodovodů, silnic a chodníků. Rekonstrukce, jejichž hlavním
investorem a realizátorem je Pražská
vodohospodářská společnost (PVS),
měly skončit letos v létě. Práce se
však bohužel protáhnou. Důvodem je
především pozdní reakce Pražské
energetiky (PRE), která – přestože
všechny potřebné informace měla
včas – až nyní uvedla, že se k akci
připojí a že pravděpodobně od října
začne v lokalitě měnit vlastní sítě. Na
rekonstrukce vodovodů, dalších sítí
a komunikací jsou navázány i opravy
chodníků. Ty budou, minimálně zčásti,
ﬁnancovány z rozpočtu Prahy 14. Rozsah této investice a také délku realizace oprav městská část stanoví až podle ﬁnální dohody s PRE, která povrchy
jí opětovně rozkopaných komunikací

OZNÁMENÍ

Také závěrem letošního školního
roku hlasovali žáci základních škol
Prahy 14 o svém nejpopulárnějším
učiteli nebo učitelce. Z ankety
„Ámos“, jež je místní verzí celorepublikové soutěže Zlatý Ámos,
vzešlo šest vítězů, které tradičně
oceňuje také městská část. Za ZŠ
Chvaletická zvítězila Bc. Kristýna
Michlová, za ZŠ Bratří Venclíků
Mgr. Jiří Weiser, za ZŠ Generála
Janouška Mgr. Stefan Nedjalkov,
v ZŠ Šimanovská dali žáci nejvíce
hlasů Mgr. Aleně Gabaľové, v ZŠ
Vybíralova Mgr. Vendule Vadašové
a v ZŠ Hloubětínská Mgr. Mariu
Serpionovovi.
(red)

v sobotu. O kousek dál, na ploše mezi
obchodním domem a stanicí metra, se
10. září od 14 do 18 hodin uskuteční
také PEStival. Stejně jako v minulých
letech na něm návštěvníci uvidí ukázky agility, základní ovladatelnosti či
odchytu, připraveny budou i nejrůznější soutěže a odměny pro psy i jejich
majitele. Novinkou letošního ročníku
PEStivalu bude dráha pro dog racing,
tedy psí disciplínu zaměřenou na rozvoj postřehu a rychlosti zvířete. (red)

pochopitelně obnoví na vlastní náklady. Od loňského jara do současnosti
PVS dosud vyměnila potrubí a opravila
cesty včetně chodníků v ulicích Vranovská a v části Sklenské a Hejtmanské. Nyní pracuje v Želivské a v Černičné. „Chodníky bude kromě těchto
nedokončených úseků třeba dokončit
ještě v Metujské. Prosím obyvatele,
aby byli trpěliví. Městská část dělá, co
může, aby realizaci oprav uspíšila,“ říká místostarostka Ing. Ilona Picková,
která má dopravu v MČ ve své gesci.
Aktuální informace k celé akci budou
zveřejňovány na www.praha14.cz/zivotna-praze-14/opravy-komunikaci-nadkyjskym-rybnikem. Vedle oprav komunikací a chodníků se také na některých
místech předběžně počítá s realizací
zpomalovacích opatření, která pomohou zajistit dodržování povolené třicetikilometrové rychlosti.
(red)

ÚPRAVA PROVOZU PRO VEŘEJNOST
V důsledku čerpání řádné dovolené bude na všech pracovištích
Úřadu městské části Praha 14 pro období 1. 7. 2016 až 31. 8. 2016
zavedena polední přestávka v době od 12 do 13 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Luděk Lisý,
tajemník ÚMČ Praha 14
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JAROSLAV UHLÍŘ

RÁD SPÍM
PROTO, ŽE
TO UMÍM

S LEGENDÁRNÍM HUDEBNÍM SKLADATELEM A MUZIKANTEM JAROSLAVEM UHLÍŘEM JSME SE SEŠLI NA
DĚTSKÉM PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE U HASIČŮ. Z APLAUSU PUBLIKA, KTERÉ SBOROVĚ ZPÍVALO JEHO ZNÁMÉ
HITY, BYLO PATRNÉ, ŽE MÁ I PŘES SVÝCH SEDMDESÁT LET DĚTEM STÁLE CO ŘÍCI. A NEJEN DĚTEM! OSTATNĚ NA
PÓDIU JEJ MŮŽETE VIDĚT TŘEBA I S KAPELAMI, JAKO JSOU TŘI SESTRY, KTERÉ ROZHODNĚ S DĚTSKÝM
PUBLIKEM NESPOJUJEME. POVÍDÁNÍ S PANEM UHLÍŘEM BYLO PŘÍJEMNÉ A DOSTALO SE I NA VZPOMÍNKY Z LET,
KTERÁ STRÁVIL V OKOLÍ KYJSKÉHO RYBNÍKA.
POKUD VÍM, DŘÍVE JSTE NĚJAKOU
DOBU ŽIL V KYJÍCH – MŮŽETE
ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT, JAKÝ ČAS
JSTE V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
STRÁVIL?
V Kyjích jsem bydlel hned na dvou
adresách a to téměř dvacet let. V obou
případech to bylo v blízkosti Kyjského
rybníka a nejvíce se mi zamlouvala
právě tato část Prahy 14. Dýchalo to
tam takovou skoro venkovskou pohodou, upřímným sousedským soužitím se vším všudy.
JSOU STÁLE MÍSTA V PRAZE 14,
KAM SE RÁD VRACÍTE NEBO NA
KTERÁ RÁD VZPOMÍNÁTE?
Už dlouho jsem v Kyjích nebyl, i když
na ta místa moc rád vzpomínám. Snad
se mi to v tom fofru, který poslední
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dobou nepolevuje, někdy v dohledné
době podaří. Procházky po břehu rybníka s rybáři a vším tím vodním životem byly pro mě vždy moc příjemné.
KDE ŽIJETE NYNÍ A ČÍM SE
AKTUÁLNĚ ZABÝVÁTE?
V současné době bydlím na Praze 1,
ale i přes svůj sedmdesátiletý věk
jsem pořád v jednom kole, jezdím
sám i s kapelou po zájezdech, nebo
něco píšu – od začátku roku jsem se
věnoval psaní hudby k šestému dílu
ﬁlmové série o Básnících. Léto je také pěkně nabité, jen za červen mám
za sebou třináct koncertů včetně
mého už tradičního zahájení festivalové sezony na akci Votvírák a červenec pokračuje dalšími koncerty sólo
i s kapelou.

JAKÝ JE ROZDÍL HRÁT PRO DĚTSKÉ
A DOSPĚLÉ PUBLIKUM?
Co se zájezdů týče, zjistil jsem, že
písně, které píšeme se Zdeňkem Svěrákem, děti znají UŽ a dospělí JEŠTĚ.
Rozdíl je v tom, že s kapelou je to větší rachot. A když se postavíme na pódium před publikum třeba právě na
milovickém Votvíráku, což je už dnes
opravdu velký festival, tak mě to neuvěřitelně nabíjí energií. Když navíc
vidíte, že to lidi baví, že s vámi zpívají
stejně jako děti na školním představení, že tančí, tak je to opravdu síla.
JAK JSTE SE VLASTNĚ DOSTAL KE
SKLÁDÁNÍ HUDBY?
Se skládáním písní jsem začal ve druhé půlce šedesátých let, kdy vzniklo
divadlo Semafor, vyrojila se spousta

Rozhovor
nových hudebních skupin, zpěvaček
a zpěváků. Inu zlatá šedesátá. Byla to
doba, kdy celý svět doslova zachvátila
hudební vlna, bylo to stejné u nás,
v Anglii, v Americe... Všichni jsme tehdy poslouchali pořady rádia Luxembourg... Myslím, že ta doba se už nebude opakovat. Jako skladatel jsem
musel dávat ohlášky na OSU (Ochranný svaz autorský – pozn. aut.), a pokud se pamatuji, tak první písnička,
kterou jsem složil, měla datum této
ohlášky někdy v roce 1967. Byla to
dětská píseň Strašidýlko Emílek.
CO VLASTNĚ JAKO SKLADATEL
POSLOUCHÁTE ZA MUZIKU, KAM SI
ZAJDETE NA KONCERT?
Úplně vyhraněný hudební vkus nemám, abych řekl, že ten nebo onen
styl je pro mě tabu. Osobně ale miluji nejvíc vážnou hudbu, a když někam vyrazíme třeba se Zdeňkem
Svěrákem, tak je to na vážnou hudbu. Na druhou stranu si rád poslechnu i některé z kapel, které hrají na festivalech, kde se objevujeme
i my, třeba slovenské Horkýže Slíže,
Tři sestry a další.
CO SOUDÍTE O SOUČASNÉ HUDBĚ,
KTERÁ Z VELKÉ ČÁSTI STOJÍ NA
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH?
Podle mě je to hodně podobné jako
s vážnou hudbou v době, kdy vznikala.
Tehdy byli pro mnohé třeba Bach nebo
další autoři také něčím novým a měli
své nadšené zastánce i odpůrce. Dnes
je hudby neskutečně mnoho, ale vidím v tom analogii s tou klasickou
hudbou, která se v průběhu doby dokázala sama tak nějak přebrat. Mnoho klasických děl zůstalo zapomenuto, ale ty špičky přetrvaly do současnosti, mnohdy i stovky let. Prostě si

myslím, že i v současné hudbě jsou
díla, který vykrystalizují v určitou klasiku a přetrvají, přestože velké množství současné hudby, včetně některých
hitů, časem upadne do zapomnění.
Jsou ale i hity, které přetrvají, jako je
třeba Dajána, ta se v průběhu let stala
také svým způsobem klasikou.
JAK SE NA TOTO TÉMA DÍVAJÍ VAŠI
KOLEGOVÉ Z BRANŽE?
Když se bavíme o té současné hudbě,
před časem si mi na nějaké akci stěžoval Láďa Štaidl, že se mu nelíbí
muzika, kterou hraje se svou kapelou
jeho syn Artur, který je bubeník. Vykládal mi, jak je to hrozné a že nemají ani melodii a podobně. On je
přitom milovníkem Mahlera, takže to
docela těžce nesl. Já mu naopak vysvětloval, že i v době klasické hudby
to bylo tak, že si každý hledal svou
cestu k vyjádření a že to bylo vlastně
podobné, jako je to dnes.
S KÝM ZE SOUČASNÝCH
HUDEBNÍKŮ BYSTE SI VY OSOBNĚ
RÁD ZAHRÁL?
Já mám kapelu, kde mám skvělé hudebníky, takže v tomto ohledu jsem
spokojený. Hrajeme s Fredym Bittnerem, což je špičkový kytarista, který
hraje s Karlem Gottem a podobně.
Pak tam mám dva syny svých vrstevníků, Filipa Spáleného, což je syn
Honzy Spáleného, a Mikiho Nopa,
který je zase synem Miloše a Lídy
Nopových. To jsou pro mě z pohledu
hudby giganti, tedy bych neměnil.
VZPOMENETE SI KAŽDOROČNĚ NA
NĚJAKOU ZAJÍMAVOU NOVOROČNÍ
HISTORKU?
Novoroční příběh jsem zažil 2. 1. 1990.
To se narodil můj syn, který je mimo-

chodem profesorem hudby a ještě
k tomu se jmenuje ŠTĚPÁN. To je pro
mě příběh, jak jistě chápete, který se
nezapomíná.
JE MEZI VAŠIMI SKLADBAMI
NĚJAKÁ, KTERÉ SI VÁŽÍTE VÍCE
NEŽ OSTATNÍCH? NĚJAKÝ VÁŠ
OSOBNÍ FAVORIT?
Všechny naše písně máme se Zdeňkem Svěrákem rádi, všem dáváme
stejnou péči, jsou to vlastně naše děti. A když se některá stane hitem, je
to díky posluchačům. Hit se nepíše,
ten se prostě stane.
JAK VLASTNĚ SKLADATEL
VNÍMÁ VE SVÉ TVORBĚ
TEXTAŘE? MŮŽETE ČTENÁŘŮM
PŘIBLÍŽIT, JAK VYPADÁ
PROCES, JEHOŽ VÝSLEDKEM
JE HOTOVÁ PÍSEŇ?
Z 95 % píšu hudbu na texty, zbytek
ale není marný – Holubí dům, Mravenčí ukolébavka, Chválím tě Země
má – jsou otextovány na hudbu. Textaři Zdeněk Svěrák a Karel Šíp jsou
pro mě osobně giganti hudební scény
a jejich texty jsou excelentní, tedy nemám žádné výhrady k tomu, co vytvoří. Nenašel bych skladbu, ke které
bych si přál jiný text.
KOLIK ČASU AKTUÁLNĚ VĚNUJETE
PRÁCI A VYSTUPOVÁNÍ A KOLIK
VÁM ZBÝVÁ „PRO SEBE“?
Pro sebe mám málo času, ale jsem
tomu rád, protože publikum a muzika dělají zázraky.
JAK NEJRADĚJI TRÁVÍTE VOLNÉ
CHVÍLE?
Volné chvíle trávím nečekaně spánkem. Karel Šíp mi jednou poradil, že
až se bude někdo divit, proč tak rád
spím, abych dotyčnému řekl: „Protože to umím.“
KDE VÁS MOHOU NAŠI ČTENÁŘI
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ VIDĚT?
MŮŽEME SE LETOS TĚŠIT I NA
NĚJAKÉ NOVINKY, NAHRÁVKY
NEBO TŘEBA FILM?
K vidění budu sólo i s kapelou na
různých festivalech a dalších představeních. Chystá se muzikál Ať žijí
duchové, Pražská ﬁlharmonie chce
udělat koncert z našich písniček,
a dokonce se chystá i balet z našich
písniček, kde budou vystupovat děti.
Není to ale klasický balet, spíš je to
bližší gymnastice nebo breakdance.
(jam)
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Okénko policie

Domov jako oáza klidu a bezpečí, nebo pevnost odrážející náš strach?
JEN NE ŽÁDNÉ RUŠIVÉ
TELEFONÁTY O VYTOPENÉM BYTĚ
ČI JINÉ KATASTROFĚ
I Vypněte přívod vody, plynu, vypojte
spotřebiče ze sítě, odpojte televizi
od antény, povypínejte pojistky.
NENÍ NAD DOBRÉ
SOUSEDSKÉ VZTAHY
I Kdyby se přece jen mělo něco stát,
nechte u sousedů rezervní klíč
a kontakt na sebe.
I Požádejte je o vybírání pošty ze
schránky.
I Pokud se laskavý soused bude moci u vás sem tam zastavit – vyvětrat, zalít květiny… – stane se dozajista nejefektivnějším bezpečnostním systémem všech dob.
ZDÁNÍ KLAMOU
Nezatahujte rolety a žaluzie, snažte se vytvořit zdání, že je v bytě
někdo přítomen.
I Časový spínač se zdá být ideální.
Zapne se a vypne nezávisle na vaší
přítomnosti. Každý den lze nastavit
na jinou hodinu.
I

BEZPEČNÝ DOMOV
Důležitá telefonní čísla:

158 Policie ČR
156 Městská policie

155 Záchranná služba
150 Hasiči

Zazvoní-li někdo u Vašeho bytu, nikdy neotvírejte dveře,
aniž se přesvědčíte, kdo za nimi stojí – použijte kukátko.
Nedůvěřujte nabídkám či prosbám neznámých lidí, cizí
osoby do bytu nikdy nepouštějte!

Zamykejte vstupní dveře do domu, bytu




Na vstupní dveře nechejte namontovat
bezpečnostní zámek




Používejte bezpečnostní řetízek

Do bytu dovolte vstoupit pouze osobám,
které dobře znáte
Před odchodem se přesvědčte, že jste vypnuli spotřebiče.
Byt pečlivě zamkněte!

SOCIÁLNÍ SÍTĚ JSOU PRO VŠECHNY
Nebude nejvhodnější chlubit se fotograﬁemi letenek s časem odletu
na sociální síti. Někdo by to totiž
mohl vnímat jako pozvánku do vašeho domova. Zde platí: čím méně
lidí ví, tím lépe.

I

A JE TO
Bydlíte-li v rodinném domku, neponechávejte v jeho okolí volně přístupné nářadí a třeba i žebříky.

I

ZÁMEK S KVALITNÍM KOVÁNÍM,
ALE I TAK – BYT NENÍ TREZOR
I I když máte bezpečnostní dveře
v ukotvených bezpečnostních zárubních s kvalitním bezpečnostním
zámkem, žádné polopapírové dveře, přesto… Cennější věci si uschovejte v bankovních bezpečnostních
schránkách.
Městská policie Praha vám přeje
kouzelné léto s dovolenou dle vašich
představ!
MP Praha 14

BEZPEČNÝ DOMOV
Je-li za dveřmi pracovník plynáren apod.,
zkontrolujte si jeho služební průkaz, přesto klíče
od bytu, peníze či jiné cennosti nenechávejte v
jeho přítomnosti bez dohledu
Nikdy nevěřte cizím osobám, které se vydávají
za kolegu nebo přítele Vašeho vnuka či jiného
příbuzného, nevěřte lidem, kteří Vám slibují
vyplacení výhry apod.
Jedná se o vždy o podvodníky!
Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti,
cennosti uschovejte v bezpečnostní schránce
a o cennostech, které vlastníte, si pořiďte
fotodokumentaci a evidenci
Opustíte-li na nějaký čas dům nebo byt,
nevytvářejte dojem, že je opuštěný
Klíče od bytu svěřte pouze osobě,
které plně důvěřujete
Nechlubte se svými majetkovými poměry
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Oznámení

Oznámení

Titulek tohoto příspěvku může být otázkou
pro každého z nás.
A názory se různí. Zatímco jedna strana volá, že opatrnosti není nikdy dost, ta
druhá se více přiklání k tomu, že
jsme (my všichni) strachem posedlí,
a to zcela zbytečně. Není v naší moci
to rozsoudit, ani nechceme.
Smyslem naší práce je být vám oporou, pomocníky, rádci – trochu nadneseně. Nemáme v úmyslu vás zastrašovat, ale ani nechceme věci bagatelizovat. Je jisté, že domov je pro
každého z nás místem, které má rád.
Kam spěcháme, abychom alespoň na
nepatrnou chvíli unikli před vším tím
shonem a věčnými povinnostmi.
A který také občas opouštíme na delší čas, a to nejen v čase letních dovolených…
Nicméně právě letní dovolená se
nám kvapem blíží, a tak nám připadá
moudré oživit si opatření, jak zabezpečit svůj byt či dům před odjezdem
na dovolenou. A na co určitě nezapomenout.

Školství

NOVÁ ŠKOLKA NA JAHODNICI

OTEVŘE PŘÍŠTÍ ROK

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 POKRAČUJE V AMBICIÓZNÍM PROGRAMU OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SVÝCH ŠKOL
A ŠKOLEK. PO PROJEKTECH OPRAV, ZATEPLENÍ A DOVYBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH BUDOV SE DOČKAL REALIZACE
I PROJEKT VÝSTAVBY ZCELA NOVÉHO ZAŘÍZENÍ V LOKALITĚ JAHODNICE, KDE MATEŘSKÁ ŠKOLKA CITELNĚ CHYBÍ.

FASÁDA SEVERNÍ

ZMĚNY V PODMÍNKÁCH
Vlastní úspory však na novou školku
nestačí a získání podpory zvenčí opa-

kovaně naráželo na problémy. „Například letos ministerstvo školství sice
veřejně deklarovalo, že peněz na
školky je dostatek, nicméně pak byl
do podmínek, podle nás poněkud pokoutně a nefér, vpraven požadavek na
otevření 1. září, což mohou evidentně
splnit jen už rozestavěné projekty,“ vysvětluje Svobodová.
Pomocnou ruku nakonec podal magistrát. Spolupráci s ním si místostarostka Svobodová naopak pochvaluje:
„Projekt mateřské školky měl od počátku podporu paní radní pro školství
Ropkové, která ve velmi krátkém čase
přišla s konkrétním řešením.“ To spočívá v poskytnutí ﬁnanční podpory ve
výši 15 milionů korun, které společně
s vlastními prostředky městské části
poslouží na „rozjezd“ stavby.
MINISTERSTVO NAKONEC POVOLILO
A společný tlak městské části a hlavního města nakonec dopomohl i ke
změně postoje ministerstva školství,
které ústy ministryně Valachové přislíbilo poskytnutí podpory projektu jahodnické školky v příštím roce. „Po
několika osobních setkáních nemám

důvod příslibu paní ministryně nevěřit.
Současný postoj ministerstva i magistrátu je tak pro nás dostatečnou zárukou, že můžeme konečně začít stavět,“ uzavírá Svobodová a dodává, že
v opačném případě bude muset městská část rozdíl mezi podporou hlavního města a očekávanými náklady ve
výši 31 mil. Kč uhradit z vlastního rozpočtu. S tímto postupem vyslovilo svůj
souhlas červnové zastupitelstvo.
PŘÍPRAVA JE HOTOVÁ
Veškeré přípravné práce pro novou
školku jsou již hotovy a v současné
době běží výběrové řízení na stavební
ﬁrmu, která projekt zrealizuje. Pokud
se výběrové řízení nezkomplikuje, mohou stavební práce začít již v září letošního roku a první děti by mohly do
nové školky nastoupit již ve školním
roce 2017/2018.
Technicky půjde o dva dvoupodlažní
pavilony – učební a hospodářský, které
budou propojené prostorem pro schodiště a výtah. V učební části se počítá
se dvěma hernami pro 28 dětí v každém podlaží a nezbytným zázemím
včetně přípravny pro distribuci jídel.
(red)

FASÁDA JIŽNÍ
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Vizualizace: MČ Praha 14 (2x)

„Díky maximálnímu vytěžení potenciálu stávajících budov může už dnes
naše městská část zajistit předškolní
vzdělávání všech tříletých dětí, které
zde žijí. Bohužel ne vždy je to v zařízení, které je pro tu kterou rodinu rozumně dopravně dostupné, a jako
matka chápu, že pak to nemusí být
pro rodinu přínosem,“ vysvětluje potřebnost nové školky zástupkyně starosty Lucie Svobodová (ČSSD).
Ta současně zodpovídá za oblast školství i za rozpočet a přiznává, že největším problémem bylo právě zajištění
ﬁnancí. Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků na investice jsou cestou především evropské či národní dotační programy, s jejichž pomocí bylo
v minulosti provedeno například zmíněné zateplení budov. Vlastní podíl
Prahy 14 pak pochází především
z úspor. „Snažíme se šetřit všude, kde
se dá. V minulosti jsme realizovali
řadu úsporných projektů, a i díky tomu
můžeme dnes na Jahodnici začít stavět školku,“ připomíná Svobodová.

Zprávy z městské části

JEDNO VEŘEJNÉ FÓRUM PRAHY 14 NAHRADILO NĚKOLIK LOKÁLNÍCH.

NOVINKA SLAVÍ V PRAZE 14 ÚSPĚCH

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ROZŠIŘUJE TRADICI VEŘEJNÝCH FÓR. ZATÍMCO V MINULÝCH LETECH MOHLI LIDÉ
VYUŽÍVAT VŽDY POUZE JEDNO VELKÉ SETKÁNÍ ROČNĚ, LETOS JICH RADNICE POŘÁDÁ HNED NĚKOLIK, NAVÍC
LOKÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH.

JEDNO FÓRUM NESTAČÍ
„Rozhodli jsme se jít touto cestou,
protože jsme cítili, že jedno fórum do
roka zkrátka nestačí. Také jsme chtěli jít lidem blíž, respektive řešit příležitosti dané čtvrti přímo v té čtvrti.
Samozřejmě že ani v minulých letech
nebylo veřejné fórum jedinou akcí, při
které se političtí představitelé a zástupci městské části s občany stýkali,
ale bylo jediné všeobecné. Ostatní setkání se konala v režimu veřejných
projednání, tedy vždy na konkrétní
aktuální téma, které bylo třeba s občany dané lokality řešit,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
KAŽDÁ ČTVRŤ SE DOČKÁ
Maraton lokálních veřejných fór
odstartoval v květnu, kdy městská
část stany a debatní stoly lidem zpřístupnila na Černém Mostě I., v Kyjích

a v Hloubětíně. V červnu na tato setkání navázala ještě další dvě – tentokrát na Lehovci a na Hutích. Finále letošní „tour“ se uskuteční na podzim,
kdy budou moci obyvatelé s vedením

ci,“ pochválila dosavadní úspěch setkání Mgr. Irena Kolmanová, která má
pořádání veřejných fór ve své gesci.

Foto: archiv MČ Praha 14

Obyvatelům tak přibyly možnosti, jak
otevřeně zástupcům městské části
říci, co je tíží a co by ve svém okolí
chtěli změnit.

Prahy 14 debatovat na Černém Mostě II., v Hostavicích a na Jahodnici.
„Už nyní se ukazuje, že uspořádat více
setkání v různých lokalitách byl dobrý
nápad. Na jedno všeobecné veřejné fórum ročně se podařilo přilákat v průměru tak šedesát lidí. Letošní lokální
fóra dosud navštívil téměř trojnásobek, a to ještě zdaleka nejsme na kon-

JAK LOKÁLNÍ FÓRA FUNGUJÍ?
U připravených, tematicky zaměřených stolů mohou občané sdělovat své
podněty. Ty se zapíší a lidé z nich pak
při následném hlasování vybírají dva
nejpalčivější. „Z těchto bodů, čítajících
tedy dva podněty za každý stůl, se při
dalším hlasování zvolí dva ﬁnální, jimiž se odbory úřadu, případně radní či
zastupitelé zabývají prioritně. Ani
ostatní vznesené návrhy však nezapadnou,“ vysvětlila radní Kolmanová.
Rychlé řešení tak našel například
problém s přemnožením nutrií u rybníčku Aloisov, na kterém městská
část spolupracovala s Lesy hl. m.
Prahy, do jejichž kompetence řešení
této situace spadá.
(red)

JAKÁ BUDE BUDOUCNOST PRAHY?

JIŽ BRZY BY MĚL ODPOVĚDĚT NOVÝ METROPOLITNÍ PLÁN
UŽ OD MINULÉHO VOLEBNÍHO
OBDOBÍ HLAVNÍ MĚSTO PRACUJE
NA ZCELA ZÁSADNÍM
STRATEGICKÉM DOKUMENTU,
PODLE KTERÉHO SE BUDE PRAHA
POSTUPNĚ PROMĚŇOVAT
NÁSLEDUJÍCÍCH TŘICET LET
– NA ÚZEMNÍM, TAKZVANÉM
METROPOLITNÍM PLÁNU.
Pracovní verzi jeho návrhu zpracovatel – Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy – začátkem června zveřejnil na svých webových stránkách.
Veřejnost se tak může s dokumentací
seznámit ještě před jejím oﬁciálním
projednáním.
Protože se nejedná o oﬁciální zahájení projednávání Metropolitního plánu podle stavebního zákona a protože návrh ještě dozná obsahových
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změn, není zatím možné dokumentaci připomínkovat. „O začátku projednávání rozhodne hlavní město coby
pořizovatel. Nutno říci, že už bylo několikrát odloženo. Nyní to podle posledních zpráv vypadá na říjen letošního roku,“ říká starosta Prahy 14
Bc. Radek Vondra, který má územní
rozvoj ve své gesci.
Do současné podoby návrhu se už
promítá i úzce související norma, na
niž se čekalo dva roky a kterou městští radní schválili letos v květnu –
Pražské stavební předpisy. Právní
předpis stanovující obecné požadavky na využívání a uspořádání území či
požadavky na umisťování staveb a na
jejich technické parametry začne
platit v srpnu.
Už nyní je jasné, že Praha 14 k návrhu bude mít připomínky. „Určitě je
předložíme, i když nepůjde o jedno-

duchý proces. Od oﬁciálního zveřejnění již ﬁnálního návrhu Metropolitního plánu budeme mít na sepsání
připomínek zřejmě jen 60 dnů. Jisté
je, že naše požadavky na změny budou vycházet ze zastupitelstvem
schváleného strategického plánu
rozvoje naší městské části, který
jsme na konci roku 2014 několikrát
projednávali s občany, a připomínek
odborných komisí. Tedy stejně jako
jsme postupovali dosud při projednávání podkladů. Zároveň se v uvedeném omezeném čase pokusíme o co
nejširší projednání s občany,“ doplňuje starosta Vondra.
Podrobně se návrhu Metropolitního
plánu a dopadu dokumentace na rozvoj naší městské části bude časopis
Čtrnáctka věnovat po jeho oﬁciálním
zveřejnění.
(red)

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Jak to tak bývá, v létě vyrážejí do ulic
silničáři. Nebude tomu jinak ani v letošním roce u nás na čtrnáctce, a to zejména v srpnu. A co nás tedy čeká?
Asi nejvýznamnější akcí, která se dotkne řidičů, bude dlouho očekávané pokračování opravy Českobrodské. Na letošní rok je připraven úsek od Laktosu
ke křižovatce s ulicí Lomnická, který já
osobně považuji za úplně nejhorší. Uzavírka je naplánována od konce srpna
a bude pokračovat i v září, a to ve směru
do centra. Objízdná trasa povede na ulici Nedokončenou. Po opravě se nám
pojede v tomto úseku nejen pohodlněji
a bezpečněji, ale provoz bude také výrazně tišší.

Jménem zastupitelského klubu ANO
bych vám na závěr chtěl popřát krásné
a slunečné léto!

Změn se dočká také Poděbradská ulice.
Již dlouho je připravován bezbariérový
přechod k tramvajím v Hloubětíně. Byla
získána potřebná povolení a realizace
by měla proběhnout v letních měsících.
Na Poděbradské ještě zůstaneme,
posuneme se ale kousek na východ.
O problémech přechodu u tramvajové
smyčky Lehovec jsme již psali. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti připravila TSK
v tomto místě sadu opatření. Dojde
k posunutí úsekového měření rychlosti
až za tento přechod a ke snížení počtu
jízdních pruhů před přechodem.
Ze stejného důvodu, tedy vzhledem ke
zvýšení bezpečnosti, bude upraven také
přechod přes ulici Budovatelskou na
Hutích. Po dlouhých jednáních a po doložení, že zde opravdu řada řidičů
výrazným způsobem překračuje rychlost, nám na TSK přislíbili osazení zpomalovacích polštářů. Umístěny mají být
během července.
Všechny tyto změny si vyžádají větší či
menší komplikace v dopravě. Nicméně
po jejich ukončení se nám tu bude žít
zase o něco příjemněji. Proto vám děkuji za trpělivost.

Bc. Tomáš Novotný,
zastupitel za ANO 2011

Ilona Picková,
místostarostka za Stranu zelených

E-mail: anopraha14@gmail.com

NAŠTVANÍ VOLIČI

Ilustrační foto

Jako zastupitelé máme občas problém
stihnout sledovat všechny důležité informace a debaty, které se týkají naší
městské části. Naší výhodou je, že téměř v každé komisi a výboru zasedá
náš zástupce a navzájem se pak informujeme. Říkám si, jakou šanci mohou
mít občané, kteří by si přáli být informováni, ale nemají čas pídit se po
nepřehledných webových stránkách
Prahy 14 a hledat tam informace, které
mají problém najít i lidé užívající tento
web dennodenně.
Proto bychom vám rádi nabídli pomoc.
Chcete se dozvědět více o rozpočtu? Zajímá vás územní plánování? Láká vás
zjistit, kdo staví, na jakých pozemcích
nebo za kolik byly tyto pozemky prodány? Víte například, jaké projekty se
chystají na břehu Kyjského rybníka?
Přemýšlíte, že byste uspořádali kulturní
či společenskou akci? Nebo byste rádi
měli celkový přehled o tom, co se kolem
vás děje? Je toho mnoho, o čem vás
můžeme na přání jednorázově či opakovaně informovat a nebo i vy nás. Žije nás
tu přeci jen 45 tisíc. To je zhruba stejně
jako v nedaleké Mladé Boleslavi, což
není žádné malé město.
Naše mladá demokratická společnost
se dokáže zmobilizovat, jen když se dozví něco skandálního (proto jsem zvolil
i tento bulvární nadpis). Třeba že někde
chtějí vybudovat skládku jaderného odpadu. Naštěstí nic takového u nás nehrozí, ale to neznamená, že by nám naše bezprostřední okolí mělo být lhostejné. Pokud lidé protestují, protože blízko
jejich dvorku nebo paneláku se děje něco špatného, už je na diskuzi obvykle
pozdě. Podle našeho názoru je obrovská
chyba, že je zde podceňována včasná informovanost, a to bychom chtěli změnit.
Nečekejte, že vám informace o vašem
okolí někdo vnutí, ale sami dejte najevo,
co vás zajímá.
Ozvěte se nám, ať už máte rádi hnutí
ANO nebo ne. O to v komunální politice
nejde. Všichni přece máme společný cíl,
aby se nám tu žilo co nejlépe.

LETNÍ UDÁLOSTI
V DOPRAVĚ

Ilustrační foto

SKANDÁL
NA PRAZE 14?

Brexit zastínil před blížícími se prázdninami všechny domácí problémy. Najednou všechna média řeší, co se stane za
dva roky, až Británie opustí EU. Už není
důležitá policejní reforma, kvůli které
nejdřív ministr Babiš vyzýval ministra
Chovance k rezignaci, kvůli které hrozil
vypovídáním koaliční smlouvy. Pana
Šlachtu poslanci bezpečnostního výboru
nepustili ani ke slovu a vypadalo to na
válku policistů. Nic se nestalo, jede se
dál, hlavně aby ANO zůstalo u moci. Asi
už zvítězilo heslo „je líp“. I když jen některým. Na celém Brexitu mě zaujala
hlavně jedna věc. Podle všech dostupných informací rozhodli „naštvaní“ voliči, kteří se rozhodovali podle zavádějících a někdy lživých nebo nepodložených
argumentů obou stran. Může se zdát, že
se nás to netýká, ale hned druhý den začali někteří politici i u nás volat po „Czexitu“, a to by se samozřejmě dotklo i občanů Prahy 14. Nechci se zabývat tím,
zda by to bylo přínosem či na škodu. Naše pozice v srdci Evropy je naprosto odlišná od Britských ostrovů a dopady by
byly rovněž naprosto odlišné. Spíše bych
se rád pozastavil nad těmi „naštvanými“
voliči. Tady vidím paralelu s ČR. Když
rozhoduje místo zdravého rozumu naštvanost, dopadá to vždycky špatně. Vidíme to na naší prezidentské volbě a následné vládě bez mandátu sněmovny, vidíme to na hnutí ANO, které do vlády
vymrštila naštvanost voličů na klasické
strany, stejná naštvanost kdysi způsobila
vládu Věcí veřejných a tak bych mohl pokračovat. Pokud by dnes bylo u nás referendum o čemkoli, dopadne s největší
pravděpodobností tak, jak bude chtít ministr, velkopodnikatel, mediální magnát
p. Babiš. Se správně uchopenými médii,
dostatkem peněz na zaplavení republiky
billboardy a s nekonečným populismem
lze dosáhnout téměř čehokoli. Snad nikoho nenapadne přejmenovávat Českou
republiku na Agroczech nebo Czechofert. Přeji vám všem pěknou dovolenou
a klidné prázdniny.
Jiří Zajac,
místostarosta za ODS
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Placená inzerce

Placená inzerce

Inzerce
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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
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Lékaři

LÉKAŘI V PRAZE 14
LÉKAŘSKÉ LABORATOŘE
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Černý Most
VIDIA – DIAGNOSTIKA, spol. s r. o.
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 911 908-10
info@vidia-diagnostika.cz

OFTALMOLOGIE (OČNÍ LÉKAŘSTVÍ)
Černý Most
MUDr. Drahomíra Varcholová, MBA
Generála Janouška 902/17, Černý Most
tel.: 734 314 783
oculex.parnik@seznam.cz
Poznámka: OCULEX, s. r. o.

Poznámka: Laboratorní diagnostika infekčních onemocnění, zejména virového
původu. Kromě spolupráce se všemi zdravotnickými zařízeními a lékaři nabízí
i placené služby všem osobám i org. Příjem materiálu od 7.00 do 16.00 hod.

Optika WARcHOLKA
Gen. Janouška 902/17, Černý Most
tel.: 734 316 344
warcholka.parnik@seznam.cz

Kyje

Poznámka: Oculex, s. r. o.

AeskuLab, k. s. – odběrové místo
Vajgarská 1141, Kyje
tel.: 281 021 241

Hloubětín

Poznámka: Laboratorní diagnostika v oborech klinické biochemie, hematologie,
sérologie, mikrobiologie, alergologie a imunologie.

MUDr. Edita Holubová
Mochovská 38/535, Hloubětín (Objekt Havana)
tel.: 281 868 428
Kyje

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
K 30. 9. 2008 ukončila svou činnost Lékařská služba první pomoci v poliklinice
Generála Janouška. Pro občany Prahy 14 je příslušná LSPP ve Fakultní
nemocnici Bulovka. Pro děti zajišťují pediatři ve všední dny do 16 hod. tzv. doslužby,
jejichž rozpis najdete buď na hlavní stránce, nebo na úřední desce. V případě
náhlých a akutních potíží a úrazů volejte Zdravotní záchrannou službu, tel. 155.

Praha 8
LSPP děti
Na Bulovce, Praha 8, přízemí budovy 2, přístup z ulice Bulovka
tel.: 283 842 224, 266 082 673
LSPP dospělí
Na Bulovce, Praha 8, přízemí budovy 2, přístup z ulice Bulovka
tel.: 283 842 222, 283 842 223

NEFROLOGIE
Černý Most
B. Braun Avitum, s. r. o.
Generála Janouška 902/17, 198 00 Praha 14
Poliklinika Černý Most „Parník“
tel.: 281 866 503
Kyje

Oční optika TOP ESTHETIC, s. r. o.
Vajgarská 1141, Kyje (Poliklinika Bioregena)
tel.: 774 496 074
MUDr. Petra Matějková
Vajgarská 1141, Kyje (Poliklinika Bioregena)
tel.: 775 776 106, 281 021 220
www.topesthetic.cz
Poznámka: TOP ESTHETIC – centrum oční a estetické medicíny, s. r. o.

ORL
Černý Most
MUDr. Petr Vejvalka
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 918 860
Poznámka: Na výsledky výtěrů volat po 12. hod.

Hloubětín
MUDr. Jana Vovsová
Klánovická 487, Hloubětín
tel.: 281 863 204
www.orlbetka.cz
Poznámka: Prof. MUDr. J. Betka – ORL, s. r. o.

Nefrologická ambulance, poliklinika BIOREGENA, s. r. o.
Vajgarská 1141, 198 21 Praha 9 – Kyje,
tel.: 284 683 292, 725 327 694

MUDr. Tomáš Šmilauer
Klánovická 487/2, Hloubětín
tel.: 281 863 204
www.orlbetka.cz

NEUROLOGIE

Poznámka: prof. MUDr. J. Betka – ORL, s. r. o.

Černý Most
MUDr. Věra Janošová
Kpt. Stránského 995, Černý Most
tel.: 281 911 490
Poznámka: MEDICUR, s. r. o.

Kyje
Ambulance ORL Tuzarová, s. r. o., MUDr. Irena Tuzarová
Vajgarská 1141, Kyje
tel.: 281 021 258
www.orltuzarova.cz
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

Kyje
Ambulance neurologie, EEG, s. r. o.
MUDr. Jana Walterová, MUDr. Lucie Brzobohatá
Vajgarská 1141, Kyje
tel.: 281 021 253, fax: 281 021 253
Poznámka: Objednávky k vyšetření osobně či přes telefon.

ORTODONCIE
Kyje
MUDr. I. Moravcová
Doležalova 1021, Kyje, tel.: 281 915 447
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ORTOPEDIE
Černý Most
Orthopedia, s. r. o., MUDr. Josef Mráček
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 913 170
Poznámka: Orthopedia, s. r. o. Poliklinika „Parník“ 2. patro. Akutní stavy: úrazy
a záněty kolen – bez objednání. Objednáváme do 3 dnů, včetně dětí.

Centrum prof. ČECHA, s. r. o.
Bobkova 736/26, Černý Most, tel.: 266 610 450
info@ortopedie-fyzioterapie.cz, www.ortopedie-fyzioterapie.cz
Poznámka: Ortopedická ambulance je určena pouze pro předem objednané
pacienty. Objednání je možné osobně, telefonicky či e-mailem v pracovních
dnech 7.30–18.30.

Kyje
MUDr. Libor Urbánek, PhD.
Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 271
MUDr. Zdenko Denk
Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 271

MUDr. Dagmar Mašková
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 914 321
MUDr. Martina Suchá
Kučerova 806/167, Černý Most
tel.: 281 917 636
Dolní Počernice a Běchovice
Alergologie – Pediatrie, s. r. o.
MUDr. Jan Radina,
praktický lékař pro děti a dorost, alergologie
MUDr. Jana Nožičková,
praktický lékař pro děti a dorost
Národních hrdinů 587, Praha 9 – Dolní Počernice
Za Poštovskou zahradou 588 (budova nové MŠ v Běchovicích),
Praha 9 – Běchovice, tel.: 723 582 622
www.alergologie-pediatrie.cz
Poznámka: Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Hloubětín

PLICNÍ AMBULANCE

MUDr. Alena Doležálková
Klánovická 487, Hloubětín, tel.: 281 868 605

Černý Most

Kyje

MUDr. Ivana Boučková
Generála Janouška 902/17, Černý Most, tel.: 281 918 294

MUDr. Dana Jandová
Rožmberská 1279/6, Kyje, tel.: 266 610 451

Poznámka: Objednání na doporučení. Poradna odvykání kouření
po předchozím objednání.

PORODNICTVÍ

Poznámka: Návštěvy pacientů po domluvě.

MUDr. Petr Chaloupka
Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 212
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

Černý Most
Eva Barešová
Skorkovská 1511, Černý Most
tel.: 281 973 065, 777 161 651
e-mail: anahita@anahita.cz
Poznámka: Centrum pro těhotenství, porod a mateřství ANAHITA.
Cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, cvičení s dětmi, plavání s dětmi
– na základě telefonického objednání.

Hloubětín
MUDr. Václav Čmelínský, gynekologie a porodnictví
Klánovická 487/2a, Hloubětín
tel.: 281 869 050, 604 173 042
Poznámka: Gynekologicko-porodnická ordinace.

PSYCHIATRIE
Hloubětín
MUDr. Miroslava Hainová
Mochovská 38/535, Hloubětín, tel.: 281 868 445
Poznámka: Individuální termíny možné.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
Černý Most
MUDr. Vojtěch Engelmann
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 915 599
Poznámka: Laseroterapie, magnetoterapie. Návštěvy jen pro registrované
pacienty. Ranní hodiny jsou vyhrazeny zejména pro akutní případy a kontroly
práce neschopných. Pokud jste práce neschopni a nejste objednáni na konkrétní
hodinu, přicházejte vždy na první hodinu ordinace.

MUDr. Jitka Nováková, s. r. o.
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 913 090
Poznámka: Zvaní pacienti – invalidní důchody, předoperační vyšetření, LPK,
preventivní prohlídky.

MUDr. Zdeněk Valentík
Vlčkova 1067/12, Černý Most
tel.: 281 864 585
MUDr. Olga Götzingerová, Praktický lékař, internista
Kpt. Stránského 999, Černý Most
tel.: 281 911 727

Černý Most

Poznámka: Interní vyšetření bude provedeno jen po předchozím
objednání pacienta.

MUDr. Vendula Trousilová
Kpt. Stránského 999, Černý Most, tel.: 281 911 729

MUDr. Martina Adamovičová
Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 918 812

Poznámka: www.mudr-trousilova.webnode.cz

MUDr. J. Velková
Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 918 812

MUDr. Daniela Bubáková
Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 913 404
Poznámka: Odběry: denně kromě středy 7.30–8.00

MUDr. Věra Jedličková
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 918 797
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MUDr. Marie Belejová, Ph.D.
Kpt. Stránského 995/4, Černý Most, tel.: 281 910 579
medicur40@seznam.cz, www.medicur.cz
Poznámka: MEDICUR, spol. s r. o. Telefonické konzultace lékařem út-pá
11.30–12.00 hod. Jinak je v ordinační době na telefonu k dispozici zdravotní sestra.

Lékaři
Dolní Počernice
MUDr. Hana Nováková
Svatoňovická 587, Dolní Počernice,
tel.: 281 932 371, 602 134 475
novakovadr@seznam.cz
Poznámka: Předoperační vyšetření jen pro objednané. Prosíme, volejte
co nejdříve, hned jak budete vědět termín operace.

Hloubětín
MUDr. Miroslava Záhorová
Klánovická 487, Hloubětín, tel.: 281 866 618
MUDr. Irena Jiráková
Mochovská 38, Hloubětín, tel.: 281 869 303
MUDr. Marcela Mikšanová
V Chaloupkách 583/16, Hloubětín, tel.: 281 864 830
MUDr. Věra Jágrová
Klánovická 487, Hloubětín, tel.: 281 867 078
Kyje
MUDr. Irena Komárková, MANA medical, s. r. o.
Vajgarská 1141 (poliklinika BIOREGENA, s. r. o.), Praha 9 – Kyje
tel.: 281 021 275
MUDr. Zdeňka Janečková
Vajgarská 1141, Kyje
Poznámka: Mediclinic, a. s.

MUDr. Zuzana Petrlíčková
Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 265
Poznámka: Mediclinic, a. s.

MUDr. Věra Peterková
Českobrodská 1174, Kyje, tel.: 281 866 142

Medicur, s. r. o.
Kpt. Stránského 995, Černý Most
tel.: 281 911 490
Hloubětín
Světla Strýhalová, Miluše Synáčová
Klánovická 487, Hloubětín
tel.: 281 861 118
Kyje
MUDr. Luděk Svoboda – Chiropraxe
Vajgarská 1141, Kyje
tel.: 281 021269, 605 877 019
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o. Smlouvy se všemi pojišťovnami.

RTG
Černý Most
Petr Dvořák
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 918 855
www.rtgparnik.cz

SONOGRAFIE
Kyje
MUDr. Věra Černušáková
Vajgarská 1141, Kyje
tel.: 281 021 210
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o. Pouze na objednání!

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE

Poznámka: Areál Alimpex (bývalý PRAGOLAKTOS).
Praktický lékař se závodní péčí a alternativními metodami.

Černý Most

MUDr. Jaromír Rež
Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 224
zdenka.ﬁserova@ordinace.mediclinic.cz

MUDr. Hana Mitáčková
ZŠ Generála Janouška 1006, Černý Most
tel.: 607 293 612

Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

MUDr. Barbora Rulíšková
Vajgarská 1141, Kyje,
tel.: 281 021 223
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
Černý Most
MUDr. Jaroslav Hanzl, CSc.
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 606 422 046, hanzl.jaroslav@volny.cz
Poznámka: Vyšetření na základě telefonického objednání.

Kyje
MUDr. Julie Balášová
Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 272
Poznámka: Pracovní lékařství – se závodní a preventivní péčí.

REHABILITACE
Černý Most
Rehaﬁt, o. p. s.
Poliklinika Černý Most „Parník“, Generála Janouška 902
tel.: 702 121 281, www.rehaﬁt.cz

Poznámka: Na základě objednání.

STOMATOLOGIE (ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ)
Černý Most
MUDr. Irina Bolschanová
Generála Janouška 844, Černý Most
tel.: 281 918 229
STOMTEAM – ordinace zubních lékařů
Zubní lékaři pro děti a dospělé.
MUDr. Zuzana Skybová – vedoucí zařízení
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 913 093, www.stomteam.cz
Poznámka: Poliklinika Parník. Praktické zubní lékařství, parodontologie,
implantologie, zubní hygiena.

MUDr. Elina Chačaturjan
Generála Janouška 844, Černý Most
tel.: 281 918 229
MUDr. Dana Jurčová
Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 918 813

Poznámka: Po předchozí telefonické dohodě.

MUDr. Miroslava Klimešová
Kpt. Stránského 999, Černý Most
tel.: 281 911 720

Rehabilitační oáza
Gen. Janouška 902, Černý Most
tel.: 281 915 599, 724 417 957

MUDr. Pavel Kříž
Kuttelwascherova 921/1, Černý Most,
tel.: 281 911 480, 737 260 370
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Lékaři
MUDr. Veronika Chybová
Generála Janouška 844, Černý Most,
tel.: 281 918 229 – objednávky, 608 326 323 – pohotovost
www.zubniklinika.ic.cz
Poznámka: CHYVEDENT, s. r. o.

MUDr. Petra Cestrová
Kučerova 808/13, Černý Most
tel.: 281 867 959, 773 054 120
Poznámka: Soukromá zubní ordinace.

MAMONA-DENT, s. r. o.
Doležalova 1021, Černý Most
tel.: 281 915 447, 281 915 473
MUDr. Zinajda Macúrková
Doležalova 1021, Černý Most, tel.: 281 915 473
Poznámka: MAMONA-DENT, s. r. o.

MUDr. Miroslava Benáková
ZŠ Vybíralova 964, Černý Most, tel.: 281 911 401
Poznámka: Fakultní ZŠ. Na základě objednání.

Hloubětín
MUDr. Miloslava Sýkorová
Klánovická 487, Hloubětín, tel.: 281 868 197
MUDr. Zuzana Hejnová
Klánovická 487, Hloubětín, tel.: 602 950 622
MUDr. Pavel Rak
Klánovická 487, Hloubětín, tel.: 281 860 189
DENT ART, s. r. o.,
MUDr. Helena Hormandlová, MUDr. Jana Madunická,
MUDr. Iveta Melíšková, MDDr. Šárka Topičová
Dentální hygiena: Zuzana Možná, DiS., Marcel Dostál, DiS.
Klánovická 487/2a, Hloubětín, tel.: 733 349 346
Zubní, s. r. o., VF Dentální klinika
Litošická 409/10, Hloubětín, tel.: 776 313 131
klinika@zubni.cz, www.zubni.cz
Crystaldent, MDDr. Karel Branč
Klánovická 601/40, Hloubětín, tel.: 720 376 253
www.crystaldent.cz

STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ
Hloubětín
Lubica Tomečková
Klánovická 60/40, Hloubětín, tel.: 778 092 626
Kárová Zuzana
Litošická 409/10, Hloubětín, tel.: 777 580 688
Kyje
Pavel Drozdík
Sklenská 20, Kyje, tel.: 606 102 399

SCREENINGOVÉ CENTRUM
Hloubětín
ProﬁG2, s. r. o.
Mochovská 535/38, Hloubětín (objekt Havana),
tel.: 724 778 329, http://pg2.cz
Poznámka: Lékaři: MUDr. Miroslav Břešťák, MUDr. Viktor Tomek,
MUDr. Barbora Kubešová

STŘEDISKO OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Černý Most
MUDr. Martina Klepetková
Poliklinika „Parník“, Generála Janouška 902, Černý Most
tel.: 608 317 544

TERAPIE
LASEROTERAPIE, MAGNETOTERAPIE
Černý Most
MUDr. Vojtěch Engelmann
Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 915 599
Poznámka: Laseroterapie, magnetoterapie. Návštěvy jen pro registrované
pacienty. Ranní hodiny jsou vyhrazeny zejména pro akutní případy a kontroly
práce neschopných. Pokud jste práce neschopni a nejste objednáni na konkrétní
hodinu, přicházejte vždy na první hodinu ordinace.

UROLOGIE

Lehovec

Černý Most

MUDr. Ludmila Daníková
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec
tel.: 281 862 095, 601 326 992
Kyje

Urologická ordinace, Androregena, spol. s r. o.
MUDr. Jiří Zima
Gen. Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 918 815, 603 381 111
www.androregena.cz, info@androregena.cz

MUDr. Andriy Koval
Doležalova 1021, Kyje, tel.: 733 480 950

Hloubětín

Poznámka: DENTA MEDICAL, s. r. o.

MUDr. Petr Kohlík
Za Školou 39/16, Kyje, tel.: 281 862 245

Poznámka: Staroměstská poliklinika.

MUDr. Moussawi Mortada
Mochovská 38/535, Hloubětín, tel.: 281 863 979, 777 108 033

ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE

MUDr. Miroslav Pospíšil
Osická 538, Kyje, tel.: 266 611 053

Kyje

MUDr. Hana Pospíšilová
Osická 538, Kyje, tel.: 266 611 053

MUDr. Iveta Váňová, MUDr. Anela Suljič, Coca-Cola HBC
Českobrodská 1329, Kyje, tel.: 283 015 898

MUDr. Jan Pavlíček, soukromá zubní praxe
Vajgarská 1141, Praha 9, tel.: 281 861 866

Medomon, s. r. o., MUDr. Věra Peterková
Českobrodská 1174, Kyje, tel.: 281 866 142

Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

Sanitas Investment, s. r. o. – MUDr. Pavel Kříž
Sklenská 532/4, Kyje
tel.: 281 860 326, 608 020 548

Poznámka: Areál Alimpex (bývalý PRAGOLAKTOS).
Praktický lékař se závodní péčí a alternativními metodami.

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

Dolní Počernice

Černý Most

MUDr. Kateřina Bire
Národních hrdinů 587/1, Dolní Počernice, tel.: 774 414 313

Optimum Sport, s. r. o.
Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 865 795
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Pozvánka

Informace
ČERVENEC, SRPEN
2016

HARMONOGRAM SVOZU

VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

PŘISTAVENÍ VOK ZE SYSTÉMU MČ PRAHA 14

INFO@KDKYJE.CZ, WWW.KDKYJE.CZ

PŘES LÉTO VÁS NECHÁME VYDECHNOUT
A BUDEME PRO VÁS PŘIPRAVOVAT PROGRAM,
KTERÝ SE OPĚT OD ZÁŘÍ OBJEVÍ SNAD JEŠTĚ
O NĚCO KRÁSNĚJŠÍ!
SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK! BĚHEM LÉTA BUDOU
PROBÍHAT SOUTĚŽE O ZAJÍMAVÉ CENY!
WWW.FACEBOOK.COM/KDKYJE
CO PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENO OD ZÁŘÍ?
tKoncerty
tDivadelní představení
tNedělní pohádky pro děti
tPlesy a taneční odpoledne
tZábavné večery
tKurzy šití, tanců, jazyků

tCvičení s hlídáním dětí
tBazárky
tFilmová a TV škola
tBaby judo
tKlub fotografů
tKlub seniorů

Placená inzerce

Více informací o již naplánovaných akcích
najdete na webu www.kdkyje.cz

Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6,
Praha 9 – Horní Počernice

(MHD zastávka Chvaly, metro B Černý Most,
zdarma parkování před poradnou)

mobil: 702 155 078,
e-mail: venus@svet-zdravi.cz

KONZULTACE JEN ZA 150 Kč

Po předložení kuponu při objednání
na dané tel. číslo nebo e-mail.

Měla jsem obavy z nového jídelníčku (Iveta Heřmánková)
Do Světa zdraví jsem poprvé přišla po dlouhodobém zvažování, jestli si dokáži pomoci sama nebo
ne. Párkrát se mi podařilo zhubnout jen díky
vlastní „dietě“, bohužel jsem ale vždy, i při sebemenším stresu a nemoci, přibrala. Postupem času
jsem začínala být dost unavená a vyděšená z toho, jaké všechny zdravotní problémy a nemoci, by
mě mohly ohrozit. A proto jsem se v lednu 2016
s podporou rodiny rozhodla, že do toho půjdu na plno
a změním svůj životní styl.

PŘED

11. 7.

PO

Travná/Kostlivého

12. 7.

UT

Trytova/Paculova

18. 7.

ST

Vašátkova/Doležalova

19. 7.

UT

Kpt. Stránského/Vybíralova

8. 8.

PO

Lomnická/Zalinská

10. 8.

ST

Dygrýnova/Breitcetlova

17. 8.

ST

Mansfeldova/Kučerova

18. 8.

ČT

Bryksova proti č. p. 949

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
28. 7.

ul. Panenská – 9. května

15.00–15.20

18. 8.

ul. Bouřilova – Bojčenkova

15.00–15.20

Placená inzerce

KD KYJE PŘEJE
KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY

LETNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

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

Měla jsem obavy z nového jídelníčku, protože mi
moc chutnalo nezdravé vepřové, tatarská omáčka
i všechny nezdravé mastné pochutiny a naopak takový kozí sýr se mi příčil.
K mému údivu, ale jídelníček od mé specialistky mi naprosto skvěle sedl.
A co si budeme povídat, vepřové mi už vůbec nechybí, kozí sýr jíst i přesto
nemusím a na zdravých jídlech si náramně pochutnávám spolu i se svou rodinou.
PO
Zhubla jsem 24,3 kg, přes boky i pas jsem zredukovala pěknou řádku centimetrů (20 cm) a chystám se samozřejmě ještě na další osobní úspěchy. A to vše, protože mě zdravý životní styl
začal velmi bavit a to hlavně díky skvělému
přístupu mé osobní poradkyně! Zařadila jsem
i lehkou sportovní aktivitu a každý týden chodím
cvičit na Pilates, kde se skvěle protáhnu a uvolním.
Cítím se teď mladší, zdravější, plná energie,
zkrátka spokojená.

24,3 kg dole

C14PHA616

www.spilka-truhlarstvi.cz
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LETOŠNÍ ROK JE VÝZNAMNÝ HNED
NĚKOLIKA VÝROČÍMI. ZŘEJMĚ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍM Z NICH BYLO
JISTĚ 700. VÝROČÍ NAROZENÍ
ČESKÉHO KRÁLE A ŘÍMSKÉHO
CÍSAŘE KARLA IV.
Pedagogové s dětmi Základní školy
Bratří Venclíků na Černém Mostě si
v květnu připomněli jeho život a dílo
formou celoškolního projektu.
V rámci výuky dějepisu, českého jazyka a literatury četli žáci z historických
knih, dozvěděli se mnoho zajímavého
o životě krále, jeho rodiny a rodu
Lucemburků. Na interaktivní tabuli si
připravili prezentace této důležité
osobnosti české historie. Žáci 4. ročníku napsali slohovou práci – dopis Karlu IV. o tom, jak moc se život v českých
zemích do dnešního dne změnil.
Učili se novým prvkům tvůrčího psaní.
Mladší žáci zhlédli zábavné kreslené
video Udatné dějiny národa českého.
Ve výtvarné výchově mnohých tříd
nakreslili žáci krásné portréty panovníka a jeho rodiny. Děti též namalovaly po osobní návštěvě Karlův

most a hrad Karlštejn. Ve školní družině vznikl společnými silami trojrozměrný středověký hrad. Některé třídy navštívily hrad Křivoklát, kde byla
svým manželem Janem Lucemburským vězněna Eliška Přemyslovna se
svými dětmi. Mnoho žáků si se svými
učiteli a v doprovodu průvodce prohlédlo Pražský hrad a katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde
jsou uloženy ostatky Karla IV. a české
korunovační klenoty. Několik tříd se
zašlo podívat na originály vystavených korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu či
využilo dalších příležitostí, jak si připomenout toto významné jubileum.
Žáci uspěli také v tematických výtvarných soutěžích.

Foto: archiv ZŠ (2x)

KAREL IV. A PLES V ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ

KONAL SE I TRADIČNÍ PLES
Vedle aktivit spojených s výročím narození Karla IV. si školáci užili i tradiční červnový absolventský ples deváťáků. Ten se konal v KD Kyje, kde
se sešlo na 150 účastníků, kteří se
rozloučili se třemi třídami absolventů. Děti připravily bohatý program.
Po slavnostním šerpování žáků následoval koncert vítězů školního kola
pěvecké soutěže Slavík, vystoupení
aerobiku v podání Fit studia D i rozlučková píseň. Učitelky a učitelé dostali od absolventů květiny a dary, jako vzpomínku na společně strávená
školní léta. K tanci a poslechu hrála
skupina Hitos a zvolena byla i královna plesu se svým králem.
Za ZŠ Mgr. K. Machová, ředitelka,
a Mgr. M. Schafferová

Foto: archiv gymnázia Arcus

Studenti v Arcusu si vyzkoušeli volby ARCUS nabízí kurzy

Pátek šestého května byl na gymnáziu Arcus dnem voleb. Studenti
s podporou svých profesorů připravili
a zorganizovali parlamentní volby
„nanečisto“ podobné skutečným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. A vzali to vskutku vážně.
Žáci sexty a septimy založili ﬁktivní
politické strany s vlastními politickými programy, prostřednictvím nichž
chtěli získat přízeň voličů. Vzniklo
osm osobitých stran (Česká strana
národních hodnot, Lidská strana demokratická ‚LSD‘, Svoboda a demokracie, Zelený směr, Za lepší život,
SKOK, Strana pro Česko a Rovnoprávnost) a rozjely pořádnou marketingovou kampaň včetně napečených
dobrot nebo poukazů na let balonem.
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Den před volbami ale nahradila marketingová lákadla seriózní diskuze nad
volebními programy, v nichž soupeřila
témata jako wiﬁ v metru, snížení věkové hranice pro požívání alkoholu, legalizace marihuany, ale také zavedení
ﬁnského modelu školství, povinné odvody nebo zvýšení spotřební daně.
Volilo se již zmíněného 6. května
a účast u volebních uren byla o všech
„volebních přestávkách“ skutečně vysoká. Vítězství ve volbách si nakonec
se 14 body připsala Strana pro Česko,
těsně ji se 13 body následovaly strany
Rovnoprávnost, Lidská strana demokratická se zvučnou zkratkou „LSD“
a ekologicky zaměřený Zelený směr.
O třetí místo se podělily s 11 body
strany Svoboda a demokracie podporující uprchlíky a školství a strana
SKOK se svou kališnickou politikou.
Česká strana národních hodnot se
svou orientací na východ skončila na
čtvrtém místě. Peloton osmi stran
uzavírá strana Za lepší život, pro niž
je nosným bodem volebního programu zvýšení spotřební daně.
Anna Netolická, sexta
(redakčně kráceno)

Kurzy cizích jazyků
I Odpolední kurzy pro děti ve věku
12–15 let (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
I Večerní kurzy pro dospělé

Kurzy výpočetní techniky
I Psaní všemi deseti na PC
I Úvod do Adobe Photoshop
I Tvorba multimediálních prezentací
I Programování webových stránek
Kurzy výtvarné tvorby
I Základy klasické kresby
I Základy olejomalby
Kurz pro zdravý životní styl
I Výživové poradenství
Kurz pro každého
I Finanční gramotnost aneb jak
nepřijít zbytečně o peníze
Zápis do kurzů a úhrada:
19. a 20. 9. 2016 (15.30–19.00)
Kurzy se konají od 3. 10. 2016 do
27. 1. 2017 v budově školy na adrese Praha 9, Kardašovská 691.
Podrobnosti na: www.arcus9.cz,
tel.: 281 865 390, info@arcus9.cz

Naše školy

DĚTI SLAVILY SVŮJ DEN

MŠ LEHOVEC OSLAVÍ 40. VÝROČÍ

Pokud jste v dopoledních hodinách
v týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2016 slyšeli
ze zahrady MŠ Vybíralova 968 kromě
obvyklého výskotu dětí i reprodukovanou hudbu, vězte, že probíhaly oslavy
Dne dětí. A ne ledajaké.
Aby si děti svůj svátek opravdu užily,
byly oslavy rozvrženy do celého týdne.
Ten v pondělí otevírala balonková
show. Na balonky naplněné héliem
děti napsaly své vzkazy a pokreslené
je pak společně vypouštěly.

Foto: archiv MŠ

Foto: archiv MŠ

ních hodinách všechny současné zaměstnance, ale také hodně těch bývalých, kterých se sešla plná třída.
Děti si oslav užily nejvíce ve čtvrtek
26. 5. při rytířské slavnosti. Zhlédly
divadlo, fandily svým rodičům, kteří
se učili rytířskému umění, a také si
samy mohly vyzkoušet, jak těžká je
rytířská zbroj. Odpoledne zpříjemnily
mufﬁny od našich kuchařek, domácí
slavnostní perníčky a sluneční paprsky. Krásné vzpomínky a vyzdobené
atrium nám zůstaly i po oslavách!
Děti a zaměstnanci MŠ Lehovec

Foto: archiv MŠ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V PŘÍMÉM PŘENOSU

Děti z Mateřské školy Korálek vyjely
v závěru školního roku na školu v přírodě. Počasí měly nádherné, z deštivých dnů se to právě na jejich termín
přehouplo do dnů slunečných a teplých, a tak se ze sídlištních ulic plných

louží přemístily do svěží přírody Broumovského výběžku. Jako organizátora
školka zvolila Objekt Klučanka Institutu zážitkové pedagogiky a byla to skvělá volba. V bezprostředním okolí objektu jsou lesy, skalní města, louky, řeky
Klučanka a Metuje, rybník a nesčetně
přírodních zvláštností. Navštívili jsme
i Kočičí hrad na kopci Ostaši a další
místa v okolí. Děti si své zážitky každý
večer pečlivě zapisovaly do deníku,
který mohli sledovat online i rodiče,
kteří si tak s námi užili přírodu i výlety
v přímém přenosu.
Olga Štěpánková,
ředitelka MŠ Korálek

SEE YOU SOON LONDON!

Foto: archiv MŠ

SLUNÍČKO ČTE DĚTEM
V rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“ probíhá každý rok od 1. do 7.
června tradiční „Týden čtení dětem
v ČR“. Naše školka je do projektu zapojena již čtyři roky a tzv. Velké čtení
patří k oblíbeným akcím, které se staly součástí červnového vyvrcholení
školního roku. Uskutečňuje se v hezkých prostorách Galerie 14, kde současně probíhá výstava výtvarných prací všech dětí z MŠ Sluníčko.
Také letos jsme využili zajímavého zaměstnání jedné maminky ze školky.
Paní Náměstková je lektorkou a majitelkou jezdecké školy a přijala naši
nabídku, aby dětem o své práci a živo-

V úterý čekalo děti interaktivní pásmo
Hrajeme si a zpíváme celý den, které
pro nás připravili žáci z Gymnázia
Chodovická. Středa patřila klasickým
i netradičním zahradním soutěžím
s drobnými výhrami za splněné úkoly.
Ve čtvrtek hned od rána mohly děti řádit na velkém skákacím hradu.
V pátek oslavy Dne dětí vrcholily společným tancem a nanukovým osvěžením. Podle ohlasů dětí se akce líbily.
Děti a učitelky MŠ Vybíralova 968

Květnový výlet do anglické metropole byl pro žákyně a žáky ZŠ Vybíralova skvělou příležitostí osobně
poznat nejen cizí jazyk, ale i kulturu a krásy multikulturní metropole
nad Temží. Bydleli jsme v britských rodinách, procvičili angličtinu, ochutnali ﬁsh and chips a navštívili jsme také Big Ben, Tower,
London Eye i Buckinghamský palác. Město jsme si oblíbili tak, že
příští rok určitě vyrazíme zas.
Mgr. Vendula Vadašová,
ZŠ Vybíralova

tě s koníky povyprávěla. Zajímavé povídání o tom, co koníci potřebují, co jedí a jak se o ně starají, doplnila četbou
pohádky „Já mám koně, vraný koně“.
Na konci jsme si všichni tuto lidovou
písničku zazpívali. A před galerií čekalo na děti překvapení – opravdový
krásný černý poník Leuška, kterého si
každý mohl pohladit.
MŠ Sluníčko

Foto: archiv ZŠ

Naše mateřská škola byla poprvé
otevřena 1. 9. 1976, a tak jsme se
rozhodli toto kulaté výročí náležitě
oslavit. Školičku jsme chtěli k jejím
40. narozeninám překvapit něčím
neobvyklým, proto jsme do příprav
zapojili i rodiče a společnými silami
se nám to povedlo. Rodinné tvoření
pod názvem ,,Školička mýma očima“
se setkalo s velkým ohlasem, a tak
naše atrium rozkvetlo nápaditými,
kreativními a v některých případech
až uměleckými díly. Výstavu jsme
doplnili výrobky dětí z keramického
kroužku. Nové nástěnky ožily výstavou fotograﬁí z let minulých i současných, dětskou kresbou a také
soutěží „Hádej, kdo jsem“, kde si
všichni mohou zkusit uhodnout, jak
vypadali zaměstnanci školičky, když
byli v předškolním věku. Ve středu
25. 5. přivítala školička v podvečer-

V MŠ VYBÍRALOVA 968
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Pozvánky

POZVÁNKA

TIP NA SRPEN

TURNAJ V NOHEJBALU
V sobotu 27. srpna na hřišti ZŠ Bří Venclíků

V sobotu 27. srpna od 9.00 hodin se uskuteční turnaj amatérských hráčů v nohejbalu O pohár starosty na hřišti ZŠ Bří
Venclíků na Černém Mostě. Registrace hráčů (trojic) na místě od 8.30 do 8.50 hodin. Startovné 150,- Kč za družstvo.
Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

POZVÁNKA

TIP NA ZÁŘÍ

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 3. září na hřišti TJ Sokol Kyje

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 7. září v Galerii 14

POZVÁNKA

Ve středu 7. 9. 2015 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17 hodin zahájena výstava obrazů. Výstava potrvá
do 27. září a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

TENISOVÝ TURNAJ

V sobotu 10. září na kurtech TJ Slavoj Hloubětín

Pozvánka

Pozvánka

V sobotu 10. září od 8.00 hodin pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu O pohár starosty. Turnaj ve
čtyřhře se uskuteční na kurtech TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská ulice. Prezence hráčů na místě 7.30–7.50 hodin.
Startovné 50,- Kč na osobu. Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 3. září turnaj v malé kopané amatérských hráčů O pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici v Kyjích. Registrace pětičlenných družstev (4+1) od 15 let je na místě od
8.30 do 8.50 hodin. Začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné Kč 200,- za družstvo.

POMOZTE
OPUŠTNÝM PSM
M PRAHA 14 VYHLAŠUJE POD ZÁŠTITOU RADNÍ
MGR. IRENY KOLMANOVÉ DOBROVOLNOU SBÍRKU

Sbíráme pelíšky, deky, obojky, vodítka, misky, hebeny,
psí hra ky, pamlsky, granule, konzervy a další. Materiál
do sbírky m žete zanechat v podateln Úadu M
Praha 14, Bratí Venclík 1073, Praha 9. Sbírka bude
probíhat od 1. ervence do 9. záí a výtžek pevezme
zástupce Záchranné stanice a odchytové služby LARY na
PESvalu 10. záí 2016. Na akci již tem rokem pispívá
spole nost Globus R.

Všem dkujeme!
(pro více informací kontaktujte pí. Strakovou 225 295 344)
Psí školka Prahy 14

www.praha14.cz
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HISTORICKY PRVNÍ ROČNÍK TRIALOVÉHO ZÁVODU ŠKORPILOVA 14 PŘILÁKAL O POSLEDNÍM ČERVNOVÉM VÍKENDU
PŘES STOVKU MILOVNÍKŮ BĚHU VŠECH GENERACÍ. UNIKÁTNÍ AKCI, JAK OSTATNĚ JEJÍ NÁZEV NAPOVÍDÁ,
ZAŠTÍTIL ULTRAMARATONEC MILOŠ ŠKORPIL, KTERÝ VEDE I POPULÁRNÍ BĚŽECKOU ŠKOLU NA PLECHÁRNĚ.
Závod samotný začínal u Plechárny
v novém parku U Čeňku, kde se již
s předstihem sešlo více než sto běžců
všech generací. Nechyběla ani trojice
vozíčkářů a závodnice a závodníci
s kočárky, kteří společně odstartovali
do vlastního vloženého závodu. Jak
později prozradily startovní listiny,
celkem se registrovalo do závodů 97
závodníků. Celá akce navíc měla další
rozměr. Výtěžek závodů putoval na
zakoupení speciálního pingpongového stolu pro oddíl stolního tenisu

Sportovního klubu vozíčkářů. V pelotonu hlavního závodu na 14 km trati
nechyběl ani výše zmíněný propagátor běhu, ultramaratonec Miloš Škorpil. Ten si v rámci závodu „střihl“
hned trojroli. Závod totiž odstartoval,
sám jej i zaběhl a v závěru pak předal
ceny nejlepším běžcům. Sám přitom
skončil na 11. místě v čase 1:04:08.
Jako cyklovodič (trasař, který navádí
závodníky, aby netápali, kudy vede
trasa) nastoupil Václav Kříž, cyklokoordinátor MČ Praha 14. Hlavní závod

Foto: archiv MČ Praha 14 kulturní (2x)

ŠKORPILOVA 14 – BĚŽECKÝ ZÁVOD PRO KAŽDÉHO

na 14 km nakonec vyhrál Maxim Semenchukov v čase 55:26, mezi ženami si na poloviční, tedy sedmikilometrové trati, nejlépe vedla Jana Slavíková, která zvítězila v čase 28:21.
Mezi závodníky byla i třicítka dětí,
které soutěžily ve vlastním závodě na
tratích 50 až 900 metrů. Stejně jako
ostatní běžci si i nejmenší závodníci
pochvalovali příjemné počasí, které
běžcům přálo. Bylo pod mrakem
a příjemných 24 stupňů, co více si tedy přát? Snad jen, aby se tato podařená akce dočkala v příštím roce svého
druhého ročníku a mohla se stát novou sportovní tradicí v Praze 14.
To si ostatně přejí i pořadatelé, kteří
již nyní plánují pro příští ročník například čtrnáctikilometrovou trať pro ženy a další změny.
(jam)

VEČERNÍ SVĚRÁCKÁ DESÍTKA – NEOBVYKLÝ BĚŽECKÝ ZÁŽITEK

„Svěráci“ ve svých charakteristických
ﬁalových dresech a tričkách přivítali
v pražském centru Plechárna Černý
Most, kde bylo závodní zázemí, první
závodníky již po čtvrté hodině odpoledne. V tu chvíli to s počasím vypadalo všelijak. Loňské vedro nakonec
nahradil příjemný lehký déšť.
Pelotony obou závodů, celkem 173
běžců, přesto vyběhly vstříc pětikilometrové krosové trati s jedním prudším „zalamovákem“.
Samotná trasa oproti loňsku nedoznala žádných změn, její okolí již
však ano. Z nehostinného prostoru
u startu vyrostl krásný a upravený
park. Zpestření výběhu prudkého
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kopce po třetím kilometru tentokrát
obstaral člen Svěráku hrou na trubku, což bylo v cíli mnohými běžci kvitováno.
Hlavní závod na 10 km a putovní Zlatý svěrák vyhrál loni druhý Petr Lohr
(Prague BEARS racing team) v čase
36.46. Poloviční trať s názvem Plechová pětka vyhrál Nikolaos Mach
(bez klubové příslušnosti) v čase
18.08, mezi smíšenými štafetami
prvenství uzmula s časem 46.45 dvojice Petra Pěchová a Jaroslav Zahradníček (Lví síla).
Po závodě Plechárnu rozduněly sety
DJs z Rádia Wave a čilé klábosení
nad pivem či limonádou.

Foto: archiv SK Svěrák

PŘEHÁŇKU S OSVĚŽUJÍCÍM DEŠTĚM, POVZBUZENÍ OD NEÚNAVNÉHO
HRÁČE NA TRUBKU ČI OCHUTNÁNÍ SPECIÁLNÍ VÁRKY BĚŽECKÉHO
PIVA – TO VŠE POSKYTL JIŽ DRUHÝ ROČNÍK ZÁVODU VEČERNÍ SVĚRÁCKÁ
DESÍTKA, POŘÁDANÝ V SOBOTU 28. KVĚTNA SK SVĚRÁK.

A protože účastníků od loňska přibylo, Svěráci už nyní přemýšlejí nad
dalším ročníkem.
(dm)

Sport v městské části

SPORTOVNÍ KLUB KARATE

POSLEDNÍ ÚSPĚCHY
SK SHOTOKAN HLOUBĚTÍN

tatami, a mohou si vybojovat první
medaile a poháry. Těchto turnajů se
pravidelně účastní přes sto deset začínajících karatistů jen z našeho klubu. Jsme výborná parta dětí, mládeže
a dospělých. Včetně rodičů, kteří s námi jezdí na soustředění jako vedoucí,
nebo jen na dovolenou.
Více nejdete na: ww.shotokan.cz
nebo na facebooku: Shotokan Neratovice – karate school JKA website

Foto: archiv Shotokan Hloubětín

Klub, kterým za čtrnáct let prošlo
v Hloubětíně přes pět set žáků, je bezesporu jedním z nejúspěšnějších
klubů karate v Praze. Jeho členové se
podíleli na celkovém výsledku více
než 200 titulů mistrů ČR a dvaceti
šesti titulů mistrů Evropy, jak v kata
a kata týmech, tak i kumite. V současné době jsou jeho nejstarší a nejúspěšnější členové oporou nejen státní reprezentace, a ti mladší talentové
mládeže japonského karate ČR.
Shotokan Hloubětín nejsou jen závody. Ale hlavně dobrá parta, svědomitá
a cílevědomá práce s mládeží. Nezaměřujeme se jen na tréninky v tělocvičně. Každým rokem pořádáme tři
soustředění a letní tábor, dále výlety
pro děti i s rodiči. Pro začínající a mírně pokročilé karatisty dvakrát do roku
pořádáme velmi oblíbené dětské závody, kde se malí karatisté naučí, jak
potlačit nervozitu, jak nastupovat na

ZÁVODNÍCI FIT STUDIA D JSOU VICEMISTRY
A MISTRY EVROPY V AEROBIKU
24. AŽ 27. KVĚTNA 2016 SE V ČESKÉ REPUBLICE KONALO MISTROVSTVÍ
EVROPY VE SPORTOVNÍM AEROBIKU A FITNESS A FIT STUDIO D BYLO U TOHO.
Letošní mistrovství hostilo krásné lázeňské město Karlovy Vary, které dokonale doplňovalo atmosféru celého
závodu.
Z Fit Studia D se na ME probojovaly
hned dva týmy. Účast předcházely
velmi náročné celorepublikové nominační závody, kde se oba týmy umisťovaly na medailových pozicích.
Jeden z týmů se umístil v kategorii
AGP, tedy Aerobic Group Perfomance – tematicky laděné sestavy, se
skladbou Saturday Night Fever ve složení Lucka Ajchlerová, Vendy Škorpíková, Katka Hrdinová, Kája Landová,
Žoﬁe Zitová, Katka Kučerová, Katka
Martínková, Lenka Tydlitátová, Bára
Benešová, Dana Králová, Markéta Koblerová, Adéla Petroušová, Renata Písecká a Michal Toman.
Jejich cílem bylo obhájit titul vicemistrů Evropy z loňského roku, a podařilo se! „Neskutečně jsme si tento
závod užili, byla to opravdová horečka
sobotní noci,“ takovéto pocity vyjádřili

po ﬁnálovém kole. Stejné dojmy měla
i jejich trenérka Dáša Zitová.
Velkým překvapením byla nominace
kadetského týmu ve složení Katka
Soukupová, Adéla Soukupová, Aneta
Moravečková, Markéta Ryšavá a Natálie Šimáková v soutěžní kategorii
cadet aerobik petite. „Pro děvčata to
bylo první mistrovství Evropy a během
celého závodu je provázela velká nervozita a zároveň pocit štěstí z toho, že
se dokázaly na takový závod probojovat,“ tvrdí jejich trenérka Míša Mádrová. O to větší pro nás byla radost, když
děvčata uspěla i na mezinárodní úrovni a umístila se na stupních vítězů.
Ovšem na nejvyšší příčku dosáhla
Lucie Veličková, která hostuje v klu-

bu Fitness Studiu Louny. Spolu
s Adélou Citovou a Eliškou Martinovskou získaly titul mistryň Evropy
v prestižní kategorii senior trio ve
sportovním aerobiku.
Na podzim se těšíme na mistrovství
České republiky, které se koná na
začátku října v hale Sparty na Podvinném mlýně a na které všechny srdečně zveme. Vrcholem soutěžní sezony bude mistrovství světa ve Vídni.
Jsme rádi, že i na tento závod jsme
se nominovali.
Obě hlavní trenérky Dagmar Zitová
a Michaela Mádrová jsou na své svěřence náležitě pyšné. Velké poděkování patří také našim dalším trenérům
Fit studia D – Ivě Růžičkové, Lucii Ajchlerové, Veronice Maršálové, Žoﬁi Zitové, Michalu Tomanovi a Kateřině Kučerové, bez kterých by to nešlo. (dm)

25

Foto: archiv Fit studio D (2x)

SHOTOKAN HLOUBĚTÍN

Mistrovství ČR J.K.A 2015: (nominační soutěž na jednu porážku)
6x titul, 5x stříbro, 6x bronz.
Národní liga japonského karate
2015: 1. místo družstvo seniorů,
1. místo družstvo dorostu, 2. místo
družstvo žáků.
Mistrovství Evropy J.K.A mládeže
do 18 let Bochum 2015: 2x titul
mistra Evropy, 1x stříbrná medaile
a 3x bronz. Dvě čtvrtá místa ﬁnále
kata.
Mistrovství Evropy ESKA 2015,
Crawley UK seniorů a juniorů:
2x bronz, kata a kumite junioři
Pavel Zach.
Mistrovství Evropy J.K.A senioři
a junioři Dublin 2016: bronz
kumite Ondřej Žampach.
Mistrovství Evropy J.K.A mládeže
Niš – Serbia 2016: 3x zlato,
4x bronz, 2x 4. místo ﬁnále kata
VC Kadaně: 7x zlato, 2x stříbro,
2x bronz.
Prag Open Cup: 6x zlato,
2x stříbro, 3x bronz.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ČERVENEC/SRPEN 2016
PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
www.plecharna.com
Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most
Grilování – každá středa 16:00–19:00 – Každou
středu pro vás připravujeme posezení u grilu.
Vítáni jsou velcí i malí, akce je bezbariérová.
Skate škola – úterý 16:00–17:00 – Základní
myšlenkou školy je ukázat lidem, že skateboarding je plnohodnotný sport. A tuto myšlenku
se nám daří realizovat. Školu navštěvuje mnoho
žáků a s velkou radostí se na hodiny vracejí.
Hlavní výhodou školy je, že můžeme trénovat
celoročně, využíváme jak kryté prostory indoor
skateparku Plechárna, tak venkovního skateparku. První lekce zdarma! Více na www.facebook.com/skateboardskola nebo na čísle
734 766 032. Cena: jedna lekce 150 Kč, permanentka na 10 lekcí 1 000 Kč.
Bootcamp – úterý 6:30–7:30 – Outdoor kondiční
cvičení a posilování s Janem Honzíkem. Sraz
před Plechárnou. Více informací na 777 206 670
nebo bootcampliberec@gmail.com.
Jedna lekce 150 Kč, permanentka na 10 lekcí
1 000 Kč.

DENNÍ CENTRUM
STŘEDISKA ČERNÝ MOST
www.cb.cz/diakonie/cerny-most/
Mansfeldova 801/4, Praha 9 – Černý Most

připravené a motivující prostředí pro vzdělávání
dětí, bio stravování, exkurze, výlety, angličtina
s rodilým mluvčím 2x týdně v odpoledním
kroužku, který navazuje na školku, výtvarné
a kreativní činnosti, milé, klidné a přátelské jednání s dětmi i rodiči, pravidelné informace pro
rodiče o práci jejich dětí.
Program HURÁ – JDEME DO ŠKOLKY! Jde
o program pro děti od 2 let, které se chystají do
školky a chtějí si to přímo ve školce vyzkoušet.
Děti navštěvují školku 1–2krát týdně dopoledne.
Stejně jako v minulých letech další běh programu začíná od září 2016. Zápis do tohoto programu probíhá do 15. 8. 2016.
PRÁZDNINY V PASTELCE. Montessori školka
Pastelka je opět otevřena o prázdninách celý
SRPEN (1.–26. 8. 2016) pro všechny děti, tedy
i děti, které školku v běžném školním roce nenavštěvují. Prázdninový program ve školce je
tematicky zaměřen, jde spíš o příměstský tábor
plný her, výletů a zábavy. Přihlášky do 15. 7. 2016.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY na školní rok 2016/2017.
Zápis probíhá do 15. 8. 2016, některé kroužky
jako Montessori dílnička a Angličtina s rodilým
mluvčím jsou brzy naplněny, doporučujeme
včasné přihlášení.
Více informací o všech našich aktivitách na webových stránkách.

KATČIN ATELIÉR, MELME, s. r. o.
www.raduha.eu
Bobkova 777/2, Praha – Černý Most

Letní aktivity Střediska Černý Most – každé
úterý a středa 8:00–16:00 – Chcete si namalovat
nový polštář? Uvařit něco dobrého? Zahrát hru?
Poznat nové lidi? Tak přijďte do Denního centra!
Přihlašujte se přes webový formulář na adrese
uvedené níže vždy dva týdny přede dnem, který
chcete přijít. Můžete přijít jen jednou, víckrát,
nebo nás navštěvovat celé léto. Asistence na
místě bude zajištěna. Více informací o jednotlivých dnech najdete na webu nebo na telefonním
čísle Marie Dvořákové: 737 208 915.
Cena: 150 Kč/den, v ceně je připravený program,
materiál, káva/čaj/voda, osobní asistence (pokud není řečeno jinak), akce je bezbariérová.

Plstění od A do Z – lekce, kurzy, semináře.
Průběžně, i na objednávku od 9:00 hod.
Kurzy plstění od A do Z:
- ve skupině nebo individuálně,
- určeny pro širokou veřejnost, vhodné pro děti
i seniory,
- od úplných začátečníků až po pokročilé,
- učí zkušená lektorka,
- lektorka vlastní svou autorskou značku
(Raduha).
Cena od 360 Kč.

TJ SOKOL JAHODNICE
MONTESSORI CENTRUM
PASTELKA
www.mcpastelka.cz
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín,
tel. 723 118 104
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):
ZÁPIS do Montessori školky PASTELKA (pro
děti od 2,5 let) na školní rok 2016/2017 je možný
pouze na volná místa (na dotaz telefonicky či
mailem). Školka je otevřena denně 7.30–16.00
hod. Malý kolektiv dětí, kvalitní výchova Montessori metodou dle vzdělávacího plánu, projektové vzdělávání, kvaliﬁkovaní učitelé s Montessori vzděláním a partnerským přístupem,
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www. tjsokoljahodnice.cz
Bezdrevská 26, Praha 9 – Jahodnice,
tjsokoljahodnice@seznam.cz
PortDeBras – každé pondělí 18:30–19:25 – Plynulá sestava cviků harmonicky posiluje a protahuje svaly celého těla, mobilizuje páteř a zlepšuje pohyblivost kloubů. Velký důraz je kladen
na správné postavení a zapojení hlubokých svalů
centra těla. Výsledkem je přirozeně ladný
a zdravý pohyb. PortDeBras zvládne každý, nevyžaduje žádnou předchozí taneční nebo pohybovou průpravu. Akce je bezbariérová.
Cena: 60 Kč/1 lekce či 500 Kč/10 lekcí.
Tabata – každé pondělí 19:30–20:25 – Tabata je
efektivní metoda intervalového tréninku, která
zároveň zvyšuje kondici i výkonnost. Efektivně
snižuje množství tělesného tuku, zvyšuje svalový
tonus, zlepšuje kvalitu pokožky a přináší dobrou

náladu. Každý cvičí dle svých možností a fyzické
kondice. Akce je bezbariérová.
Cena: 35 Kč/lekce – členská cena, 60 Kč/lekce
– nečlenská cena, 350 Kč/členské předplatné
10 lekcí či 500 Kč/nečlenské předplatné 10 lekcí.
Trampolínky – každé úterý 18:30–19:25 – Skákání na minitrampolíně je nejlepší aktivitou na
světě, která zlepšuje lymfatický systém. Pomáhá
odstraňovat z těla jedy a toxiny. Asistuje při procesu zvýšené lymfatické drenáže. Posiluje srdce
a pomáhá předcházet nemocem srdce. Akce je
bezbariérová.
Cena: 35 Kč/lekce – členská cena, 60 Kč/lekce
– nečlenská cena, 350 Kč/členské předplatné
10 lekcí či 500 Kč/nečlenské předplatné 10 lekcí.
Aerobik – každé úterý 19:30–20:25 – Komerční
hodina pro všechny, kdo se chtějí udržet v kondici a mají rádi hravost a variabilnost aerobních
tanečních sestav. Lekce předpokládá znalost
základních aerobních kroků a vazeb a ochotu
se jim učit. S sebou: pevnou sportovní obuv s nebarvící podrážkou!
Cena: 35 Kč/lekce – členská cena, 60 Kč/lekce
– nečlenská cena, 350 Kč/členské předplatné
10 lekcí či 500 Kč/nečlenské předplatné 10 lekcí.
Body ﬁt – každou středu 18:30–19:25 – Naše
kondice se zvyšuje a postava tvaruje! Na začátku
lekce zahřejeme – bez aerobní choreograﬁe, tak
abychom připravili svaly na následující posilování. Během lekce budeme posilovat všechny
důležité partie (břicho, paže, hýždě, nohy, zádové
svalstvo). Při cvičení se používá náčiní – overbally, činky, gumičky, therabandy, vinbelly,
ježce... Lekce je určena všem bez rozdílu věku
a kondice, posilování přizpůsobíte své výkonnosti, nedoporučujeme pouze těhotným ženám,
které dosud necvičily a nemají s posilováním
zkušenosti.
Cena: 35 Kč/lekce – členská cena, 60 Kč/lekce
– nečlenská cena, 350 Kč/členské předplatné
10 lekcí či 500 Kč/nečlenské předplatné 10 lekcí.
Pilates – každou středu 19:30–20:25 – Cvičení
typu body and mind, což vyžaduje naši plnou
koncentraci, ale na oplátku přináší fantastické
výsledky. Pilates je metoda bezpečná, účinná
a vhodná pro udržení kondice v jakémkoli věku
a při jakékoliv fyzické kondici. Za minimální čas
můžeme dosáhnout maximálních výsledků. Cvičíme bez obuvi.
Cena: 35 Kč/lekce – členská cena, 60 Kč/lekce
– nečlenská cena, 350 Kč/členské předplatné
10 lekcí či 500 Kč/nečlenské předplatné 10 lekcí.

MATEŘSKÉ CENTRUM
KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz
Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most
Herna pro děti s rodiči – každou středu, kromě
6. 7. 9:00–12:00 – Přijďte prožít příjemné dopoledne do herny s kuličkovým bazénkem, neokoukanými hračkami a zázemím pro miminka.
Vstup bez přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina. Akce
je bezbariérová.
Školička Šikulka – úterý 8:15–12:15 – Program
(cvičení, tvoření, zpívání, řízená i volná hra) pro

Praha 14 žije
ložku na cvičení a pohodlný oděv. Bude probíhat
od září. Cena: 70 Kč/lekce, formou permanentky
na 10 vstupů.
Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela – čtvrtek 18:00–19:30 – Cvičení pro dospělé. S sebou
si vezměte podložku na cvičení a pohodlný oděv.
Prosíme o přihlášení. Bude probíhat od září.
Cena: 70 Kč/lekce, formou permanentky na
10 vstupů.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12.–16. 9. 2016
UKÁZKOVÉ LEKCE VŠECH KURZŮ ZDARMA!!!
Veškeré informace o kurzech a dalších aktivitách najdete na www.veselycertik.cz nebo na
facebooku/Veselý čertík – mateřské centrum
a rodinný klub.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA

www.pohadka-praha14.cz

KC MOTÝLEK
http://www.motylek.org/cz/socialne-aktivi-zacni-sluzba/materske-centrum-praha-9
Školička – pondělí–čtvrtek 8:30–11:30 – V rámci
služeb sociálně aktivizační služby nabízíme novým klientům možnost využívat dopolední program Školička pro jejich děti ve věku 3–6 let.
Zdarma. Akce je bezbariérová.

MC A RK VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: +420 725 555 321,
e-mail: info@veselycertik.cz
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2016
11.–15. 7. 2016 Praha současná
– místo, kde žijeme
18.–22. 7. 2016 Planeta – místo pro život
15.–19. 8. 2016 Doprava kolem nás
22.–26. 8. 2016 Praha – historická

Bobkova 777, Praha 9
Prázdninová školička – 4.–15. 7. 8:00–16:00
– Jste prvních 14 dní prázdnin v Praze a nemáte program pro děti? Přijďte do Pohádky,
o děti i o zábavu bude postaráno. Akce je bezbariérová.

49. PŘEDNÍ HLÍDKA
ROYAL RANGERS PRAHA
Stoliňská 41B, 193 00 Praha 9
www.facebook.com/49PHRR/
Skautský oddíl Royal Rangers
Každé úterý 16–18 hod., Stoliňská 41B
Pro děti od 1.–9. třídy.
Všestranný rozvoj osobnosti.
(Začínáme 3. úterý v září)
English Club pro teenagery
Každou středu 16:30–18:00 hod., Kavárna Maňána – Konverzační angličtina s Američany pro
náctileté (13–19 let) formou her a diskuzí.

Vystřihovánka

děti od 2,5 let, rozvoj dítěte, příprava na vstup
do MŠ, individuální přístup, dvě učitelky. Bude
probíhat od 6. 9. Přihlášení nutné. Cena: 170 Kč/
dopoledne. Akce je bezbariérová.
Hlídací hernička – čtvrtek a pátek 8:30–12:00 –
Program pro děti od 1,5 roku bez přítomnosti
rodičů, individuální přístup, cvičení, tvoření,
volná hra. Možnost pravidelné i jednorázové docházky. Bude probíhat od 8. 9. Přihlášení nutné.
Cena: 170 Kč za vstup při pravidelné docházce,
200 Kč u jednorázového vstupu. Akce je bezbariérová.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty –
pondělí 12:50–16:00 – Podpora psychomotorického vývoje, posílení citové vazby rodič–dítě.
Čtyři skupiny podle věku a schopností dětí. Kojenci mladší – od 12:50, kojenci starší – od 13:40,
batolata mladší – od 14:30, batolata starší – od
15:20. Zahájení kurzu 12. 9. Přihlášení nutné.
Cena: 80 Kč/lekce, formou předplatného.
Tai-či – cvičení pro dospělé – čtvrtek 20:00–21:00
– Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními účinky
spočívající v sérii plynulých pomalých pohybů.
Kurz bude probíhat od září. Přihlášení nutné.
Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Čchi-kung – cvičení pro dospělé – čtvrtek
21:00–22:00 – Zdravotně relaxační cvičení. Kurz
bude probíhat od září. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Angličtina pro dospělé – středa 18:00–19:00 –
Kurz angličtiny pro mírně a středně pokročilé,
přihlášení nutné. Velký důraz kladen na konverzaci. Bude probíhat od září. Cena: 130 Kč/
lekce, formou předplatného.
Jóga pro začátečníky – pondělí 17:30–19:00 –
Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte pod-
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Hydepark

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

Možnost získání obecního bytu.
Bližší informace na www.praha14.cz – volná místa.
Dotazy na pozici u vedoucí Odboru právních a kontrolních činností Mgr. Evy Koplíkové na tel.: 225 295 540.

V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

Brigáda na letní měsíce

V Sídlo pro S. R. O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloproﬁrmupraha.cz.

Dům sociálních služeb – Domov seniorů
přĳme na výpomoc v červenci a srpnu
ošetřovatelky.

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

Místo pracoviště:
Praha 14, Bojčenkova 1099/12
Kontakt: Pokorná Ivana – 777 680 907

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

Placená inzerce
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V Přijmu pánskou kadeřnici na ŽL. Tel.:
777 263 254. Adresa: Náchodská 645/130,
Horní Počernice. Nástup možný ihned.
V Příměstské tábory v Praze – Praha 9,
SC Avion Letňany + 4 další lokality.
Tenis + program, pro děti od 4 let, vhodné i pro úplné začátečníky. TŠ Tallent,
www.e-tabory.cz, tel.: 777 260 262,
603 52 71 72.
V Instalatér – voda, topení, zed. práce.
Výměna kuch. desek a dřezů. Tel.:
602 649 359.
V FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprchových koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Údržba domu a zahrady. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

LETNÍ PROVOZ

poboček Městské
knihovny Praha
v Praze 14
ČERNÝ MOST:
St 12 – 19 hod.
Pá 9 – 16 hod.

V !! Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.
V Zprivatizovali jste byt a máte vysoké
splátky? Přímý zájemce od vás koupí byt
v Praze na investici pro své děti a seniorům nabízí, že je nechá v bytě dožít za
menší nájemné. Tel.: 608 661 665
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 Tenisová škola Lucie Hradecká pořádá
příměstské prázdninové tenisové kempy
a nábory. Prázdninové kempy tenisu v místě vašeho bydliště na Praze 9, pro děti
4–15 let a dospělé. Prázdninové kempy
se konají kde? Tenisový areál na Praze 9,
Kyje. Kdy? Od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.
Prosím pro rezervaci termínu kontaktujte
nás, další informace vám poskytne váš
tenisový trenér na tel.: 606 072 716 nebo
na e-mailu: votmar123@seznam.cz. Celoroční výuka bude zajištěna při vašem
dalším zájmu o výuku TENISU.
V KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Hledáme řidiče C + E + profesák.
Plat 40 000 Kč / čistého / měsíc. Tel.:
724 607 258.
V Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

Prodej dvoupodlažního atypického rodinného domu
Prodej dvoupodlažního atypického nadstandardně řešeného rodinného domu
v klidné lokalitě P-14 – Jahodnice, celková/užitná plocha 394/324 m2, pozemek
739 m2. Garáž pro 2 auta, bazén 32 m3, solární ohřev vody, střešní fotovoltaická
elektrárna. Trojí systém zabezpečení s napojením na PCO. Energetický štítek „C“.
Nízké provozní náklady. Nutno vidět osobně. Cena: 13,9 mil. Kč.
Kontakt: MT PROGRESS, Tomáš Rybáček, tel.: 608 111 426, rybacek@mt-progress.cz

Placená inzerce

HLOUBĚTÍN:
Út 9 – 16 hod.
Čt 12 – 19 hod.
Uzavírka celé
sítě poboček:
25. 7. až 7. 8. 2016

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út 9.00–17.00 hod., čt 9.00–13.00 hod.,
t. +420 775 553 188, 225 295 515, 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. Pravidelně organizujeme
multikulturní akce, na které srdečně
zveme všechny obyvatele Prahy 14.
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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

Information and counselling
for third coutry nationals
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців безкоштовно

Oznámení

Placená inzerce

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Placená inzerce

Městská část Praha 14 přijme vedoucího
právního oddělení a veřejných zakázek.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Oznámení

Oznámení

Oznámení

Uzávěrka inzerce pro zářijové
vydání časopisu Čtrnáctka
je 15. 8. 2016.
Kontakty: tel. 296 114 911
e-mail: inzerce@casopis14.cz

Křížovka o ceny
Vtip: Pračlověk čte synovo vysvědčení: „To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale že jsi… (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 s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 8. 2016 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: Ne, ozve se v dálce. Oni se mě snaží vzkřísit!
Výherci: T. Mládek, Černý Most; P. Homolková, Černý Most; P. Vogel, 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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