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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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Milí spoluobčané,
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máme za sebou pilotní ročník takzvaných lokálních
veřejných fór, během kterých se – a to zejména
díky vám – podařilo nastínit možný budoucí vývoj
naší městské části. Od května do září jste měli
příležitost říci, co byste rádi zlepšili, případně co
oceňujete na Černém Mostě, v Kyjích, v Hloubětíně,
na Lehovci, v Hutích, v Hostavicích či na Jahodnici.
Mám radost z toho, že váš zájem je rok od roku
vyšší, všem, kteří svou účastí a zapojením do
diskuze potvrdili, že jim jejich okolí není lhostejné,
velmi děkuji.
Nejen o tom, jak mohou být cesty zapojování
občanů do rozhodování o budoucnosti obcí složité,
hovoří na stránkách tohoto vydání Čtrnáctky
RNDr. Ivana Bursíková, osoba, jež je v této oblasti jednou z nejpovolanějších.
Z výstupů, v tomto případě již dřívějších, ze setkání s občany a z priorit Fóra
Zdravé MČ Praha 14 vychází i nově zpracovaná studie, která řeší budoucí
využití ploch v okolí ulice Broumarská u kostela sv. Bartoloměje a kterou jsem
předložil na zářijovém jednání zastupitelstva. Dokument počítá zejména s vybudováním přírodního koupaliště – tzv. biotopu – na břehu Kyjského rybníka,
po němž už mnoho let voláte. Přestože zastupitelé studii v téměř absolutní
většině podpořili, její projednávání přineslo i tíživé chvilky. Frustrující byla
především diskuze zastupitelů za ANO 2011. Doporučuji vám, abyste využili
svého práva a příště zasedání navštívili. Budete mít příležitost vidět vámi
volené zastupitele, kteří sice rok na jednání nebyli, ale o to více irelevantních
připomínek na poslední chvíli vznášejí. Ono jednoduše není snadné přijmout
odpovědnost za svá rozhodnutí a přestat se schovávat za hory dalších, mnohdy
nesmyslných požadavků. Přestože jsme teprve na začátku – mnoho technických
parametrů je teprve třeba ověřit –, za sebe mohu slíbit, že ze své pozice
udělám maximum, aby se vybudování koupaliště zdařilo.
Dalším tématem, které nás nenechává chladnými, jsou změny v pražské integrované dopravě, zejména co se týká nadcházejících úprav v provozu autobusových linek. Dosavadní rozsáhlé změny v MHD i v oblasti parkovacích zón
přinesly komplikace na většině území Prahy, a to nejen v přepravě, ale právě
i v parkování. Nicméně… každá městská část má svoje a v té naší se toho negativního děje pořád mnohem méně než pozitivního. Důkazem toho jsou dnes
už tradiční zářijové akce, které – určitě i díky velmi příjemnému počasí –
přilákaly stovky návštěvníků. Milovníky psů potěšil PEStival, pro malé i velké
zájemce pak byly připraveny akce VITALSPORT, Městečko volnočasových
aktivit či jubilejní desátý ročník Stop Zevlingu. Další nabídku můžete využít
i v nadcházejících týdnech a zapojit se například do tradičního turistického
pochodu „l4 km kolem Prahy 14“, který se koná v sobotu 15. října.
Věřme, že slunné dny nám úplně neskončí a že bude ještě prostor i na nějaké
to grilování či na procházky v přírodě.
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Do nacházejících dnů vám přeji vše dobré.
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Váš starosta
Bc. Radek Vondra

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
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140 00 Praha 4 – Krč.
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CO JEŠTĚ ZLEPŠIT?
PTALA SE RADNICE OBYVATEL

MĚSTSKÁ ČÁST V ZÁŘÍ SKONČILA
LETOŠNÍ PILOTNÍ „TOUR“ PO
MÍSTNÍCH ČTVRTÍCH. VÝSLEDKY
TAKZVANÝCH LOKÁLNÍCH
VEŘEJNÝCH FÓR, TEDY SETKÁNÍ
S OBYVATELI, PŘI NICHŽ LIDÉ
ZÁSTUPCŮM PRAHY 14 OTEVŘENĚ
ŘÍKALI, CO JE TRÁPÍ A CO SI VE
SVÉM OKOLÍ PŘEJÍ ZMĚNIT, NYNÍ
DOSTANOU „NA STŮL“ MÍSTNÍ
RADNÍ I ZASTUPITELÉ.
Je pondělí, půl šesté odpoledne.
Přestože překvapivě horké zářijové
dny vystřídalo o poznání chladnější
počasí, k debatním stolům městské
části míří více než tři desítky lidí. „Vítám vás na veřejném lokálním fóru,
tentokrát v Hostavicích. Jsem ráda,
že jste přišli, můžeme začít pracovat,“ řekne radní Mgr. Irena Kolmanová a pozve přítomné obyvatele do
připravených stanů. Netrvá dlouho
a do okolí se začne rozléhat živá diskuze. Jedna část přítomných volá
po zastřešení autobusové zastávky,
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druhá po opravě místní panelové
cesty, další po častějším úklidu chodníků. „Nebojte se, žádný podnět nezapadne, všemi se budeme zabývat,“
upozorňuje radní Kolmanová a ukazuje na archy, které se postupně plní
nejrůznějšími požadavky. O všem, co
je trápí, mohou lidé debatovat s přítomnými odborníky i politickými zástupci Prahy 14. A využívají toho.
Zhruba o hodinu a půl později fórum
končí a aktéři pomyslného turné po
místních čtvrtích se začínají připravovat na další, pro letošní rok již poslední obdobnou akci. Tentokrát na
Jahodnici.
CHCETE USPOŘÁDAT AKCI PRO
SOUSEDY? OSLOVTE RADNICI
Lokálními fóry, která městská část
letos organizuje vůbec poprvé, radnice rozšiřuje dosavadní tradici setkávání s občany. Zatímco v minulých letech mohli lidé využívat vždy pouze
jedno všeobecné setkání ročně, letos
jich Praha 14 uspořádala hned několik – a navíc, což je nejdůležitější –

místně zaměřených. „Obyvatelům
takto přibyly možnosti, jak nám, jejich zástupcům, otevřeně říci, co je
tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit. Mimo to mohou navrhnout, jak by
se sami chtěli zapojit do toho, aby se
jim tam, kde bydlí, žilo lépe. Pokud
se třeba rozhodnou, že by chtěli
uspořádat nějakou pěknou nekomerční komunitní akci pro své sousedy, radnice jim s tím ráda pomůže,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
Oproti jednomu všeobecnému fóru
ročně mají ta lokální celou řadu výhod. „Tou hlavní je, že jejich prostřednictvím jdeme k lidem blíž. Obyvatelé nemusejí cestovat přes celou
městskou část, aby se s námi setkali
a otevřeně nám řekli, co si myslí, co
potřebují. Svůj názor z logiky věci
přijde vyjádřit mnohonásobně více lidí, než tomu bývalo v minulosti.
Všem, kteří přišli, za jejich čas a zájem velmi děkuji,“ doplňuje radní
Kolmanová, do jejíž kompetence lokální fóra spadají.

Téma
jak neobvyklé –, že řešení toho či
onoho požadavku jednoduše není
v možnostech městské části. Řeč je
například o opravách různých komunikací, které v absolutní většině patří
hlavnímu městu. V takových případech se samozřejmě snažíme s magistrátem jednat a hledat společnou
cestu, nicméně záruku, že se to podaří, dát nemůžeme,“ vysvětluje starosta Vondra.

citelný rozdíl mezi místy s převládající rodinnou zástavbou a vesměs anonymním sídlištěm. Tam, kde více
funguje přirozené komunitní prostředí a sousedské vztahy, je zájem
o okolí větší. Výjimku v tomto představoval Lehovec, kde přišly debatovat skutečně desítky lidí,“ vysvětluje
radní Kolmanová.
Princip lokálních fór je jednoduchý.
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, mají zabývat
přednostně. Vždy však záleží na závažnosti podnětu, respektive na tom,
v čí kompetenci jeho řešení je.
„Samozřejmě se stává – a není to ni-

řečeno – nespadají do kompetence
jiných osob či orgánů, se městská
část snaží řešit neodkladně. Na zá-

kladě požadavků obyvatel Černého
Mostu 1 například přidala lavičky
k rybníku Aloisov nebo ve spolupráci
s Lesy hl. m. Prahy zajistila odchyt
části tamních přemnožených nutrií.
„V řešení je také požadované zpevnění vyšlapaných cestiček a vytvoření
nových chodníků v takzvaném Centrálním parku nedaleko metra Rajská zahrada. Chystáme revitalizaci
celé této plochy, která by v budoucnu
měla nabídnout mnohem větší vyžití
než v současnosti. Nejde o pozemky
městské části, ale hlavního města,
musíme tedy všechny kroky koordinovat s magistrátem,“ vysvětluje
radní Kolmanová.
Co se týká veřejného lokálního fóra
v Kyjích, městské části se již podařilo
splnit požadavek na zjednosměrnění
ulice Podlišovská nebo opravit povrch vozovky v ulici Koberkova. V tuto
chvíli je rovněž zpracovaná studie na
zklidnění dopravy ve frekventované
ulici Rožmberská.
Na hloubětínském fóru obyvatelé
požadovali například zrekonstruovat
místní silnice a chodníky. Městská
část již oslovila Technickou správu
komunikací hl. města Prahy, která tyto komunikace spravuje, aby zjednala
nápravu. Magistrát a společnost

Foto: Archiv MČ Praha 14

CO JDE, MĚSTSKÁ ČÁST ŘEŠÍ
NEODKLADNĚ
Návrhy na zlepšení, které nevyžadují
dlouhodobější řešení nebo – jak bylo

Foto: Archiv MČ Praha 14

FÓRA ODSTARTOVALA NA JAŘE
Maraton lokálních fór začal v květnu.
Stany, debatní stoly, zapisovací archy
či pocitové mapy městská část v prvním pololetí lidem zpřístupnila na
Černém Mostě 1, v Kyjích, v Hloubětíně, na Lehovci a na Hutích. V září
na tato setkání navázala fóra na Černém Mostě 2 a dále ve zmíněných
Hostavicích a na Jahodnici.
„Zájem lidí o veřejné dění se i díky
lokálním fórům postupně zvyšuje. Na
druhou stranu porovnáme-li účast na
fórech s účastí na veřejných projednáních organizovaných k různým
konkrétním tématům, stále zůstává
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Téma
Pražské vodovody a kanalizace v současnosti řeší opravu ulic Mochovská
a Konzumní. „Co se týká návrhů na
drobnější zlepšení, doplnili jsme stanoviště se sáčky na psí exkrementy
v ulici Poděbradská a u autobusové
zastávky Sídliště Hloubětín. Snažíme
se také urychlit hlavním městem připravovanou revitalizaci hloubětínské-

ANKETA

ho náměstí,“ doplňuje radní Kolmanová. Na Lehovci lidé při setkání se
zástupci radnice například požadovali instalaci kontejneru na hliník, který
je nově na několika místech v městské části – co se týká Lehovce, tak na
křižovatce ulic Slévačská a Kukelská.
Na Hutích se v návaznosti na lokální
veřejné fórum prozatím podařilo za-

jistit úpravu chodníku v ulici Jordánská, kde pohybu překážely vysázené
túje. Na přilehlých trávnících dřeviny
zůstaly.
(red)

Považujete participaci občanů na rozvoji městské části za důležitou?
Proč a co z pozice zastupitele děláte pro to, aby byl zájem lidí
o místní veřejné dění co největší?

Josef Kutmon (ODS)

Bc. Tomáš Novotný (ANO 2011)

Ing. Ilona Picková (SZ)

Účast občanů na rozvoji
městské části je důležitou
zpětnou vazbou pro práci
jednotlivých klubů a zastupitelů. Na Praze 14 jsou
pořádána lokální veřejná fóra, na kterých mají občané možnost vyslovit svoje
náměty a názory, a v mnoha případech
je k nim přihlédnuto. Jako zastupitelé
za ODS pravidelně zveme všechny občany na jednání zastupitelstva, kde se
nejsnáze přesvědčí, kdo, co a jak prosazuje. Škoda že občané této možnosti
využívají jen výjimečně. Možná že by
byli překvapeni nekompetentností a neumětelstvím šiřitelů chytlavých, všechno slibujících hesel.

Jednoznačně podporujeme zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů, jelikož rozšiřuje zákonem vymezenou zastupitelskou demokracii. Jde
o nesmírně důležitou, oboustranně
výhodnou činnost. Obcím napomáhá
formulovat vize a cíle v souladu
s představami společnosti a občané
se na druhé straně učí uvědomovat
si svá práva, svobodu, ale i zodpovědnost za fungování své obce.
K tomu, jak je participace na Praze 14
pojata, mám několik věcných výhrad.
Nalistujte si prosím rubriku Názory
zastupitelů, kde v tématu pokračuji.

Participaci považuji
za jeden z hlavních
pilířů komunální politiky. Jak by také
bylo možné pracovat
pro občany a neznat jejich názory,
potřeby a návrhy? Bez toho si
nedokážu tuto práci představit.
Za velmi důležité považuji projednávání projektů s občany již
ve fázi přípravy, aby vycházely
maximálně vstříc požadavkům
veřejnosti. U záměrů, které městská část nepřipravuje, je velmi
důležitá informovanost lidí v dotčené oblasti, kterou tento záměr
bude v budoucnu ovlivňovat.

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

POZVÁNKA

Městská část Praha 14 vás zve na

VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ
KE ZKLIDNĚNÍ
KOMUNIKACE
HODĚJOVSKÁ
31. října 2016 od 18 hodin
Kde: VŠ PALESTRA, Pilská 9, Hostavice

Na setkání budou přítomni odborníci
a političtí představitelé městské části.
Váš názor nás zajímá, přijďte nám ho říct.
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Aktuality

Od začátku října se mohou senioři
starší 65 let s trvalým pobytem v MČ
Praha 14 hlásit na bezplatný dvouměsíční kurz sebeobrany. Projekt
startuje 3. října a potrvá do 21. listopadu, zájemce čeká celkem 8 lekcí po
75 minutách. Kurz probíhá v prostorách Plechárny (Bryksova 1002/20)
na Černém Mostě každé pondělí od
14 do 15.15 hodin. Kapacita kurzu,
kde se zájemci pod vedením lektora
Ladislava Sedláka seznámí s techni-

kami sebeobranného systému Krav
Maga, je 15 osob. Díky tomu, že je
projekt ﬁnancován z rozpočtu Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
Praha 14, je kurz zdarma.
(jam)
Kontakty:
Bc. Veronika Havlíčková – koordinátorka prevence rizikového chování
E-mail:
veronika.havlickova@praha14.cz
Tel.: 281 005 450

REKONSTRUKCE VÝTAHU

V BUDOVĚ ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že dne
7. listopadu 2016 bude zahájena
odstávka výtahu v budově Úřadu
MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1072
– spodní vchod), která potrvá do
12. prosince 2016. Důvodem odstávky je nezbytná celková rekonstrukce stávajícího zařízení.
Osobám se sníženou schopností
pohybu bude umožněno vyřídit
jejich záležitosti v přízemí objektu. Podrobnější informace budou
zveřejněny na webu městské části
– www.praha14.cz a v listopadovém vydání časopisu Čtrnáctka.
Děkujeme za pochopení.
(red)

V PARKU PILSKÁ
ROSTE KOMUNITNÍ
KAVÁRNA. HOTOVO
BUDE NA KONCI
LISTOPADU
Vizualizace: Archiv MČ Praha 14

Ilustrační foto

SEBEOBRANA PRO SENIORY
Z PRAHY 14 ZDARMA

MYSLIVCI CHYSTAJÍ HONY
Myslivecký spolek Horní Počernice
opět chystá hony na lesní zvěř, které se, stejně jako v minulých letech,
uskuteční i na území naší městské
části. Spolek žádá návštěvníky
honů, aby při vycházkách chodili
pouze po značených cestách a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do
hustých a nepřehledných porostů.
Samozřejmostí je také nutnost dodržovat zákon o myslivosti, který
zakazuje volný pohyb domácích zvířat v místě honitby.
(red)

Seznam honů:
5. 11. 2016 – Čihadla, k. ú.
Hostavice, Pískovna, k. ú. Dolní
Počernice, Martiňák, nad Vinicí
19. 11. 2016 – pod Vinicí,
pod VÚ Běchovice,
Běchovický vrch, Placiny
3. 12. 2016 – Čihadla, k. ú.
Hostavice, Pískovna, k. ú. Dolní
Počernice, Martiňák, nad Vinicí
17. 12. 2016 – pod Vinicí, pod VÚ
Běchovice, Běchovický vrch, Placiny
26. 12. 2016 – náhradní termín

SEDMAČKY ZE ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

BĚHALY S TERIBEAREM
V pátek 16. září vyrazily dívky ze
sedmých ročníků na Letnou. V rámci
prodloužené hodiny tělocviku se tam
zúčastnily charitativní akce Teribear
hýbe Prahou. V horkém letním odpoledni nakroužily na oﬁciálním okruhu

dohromady více než 111 kilometrů.
Mohou tak mít radost nejen z pomoci
ohroženým dětem, ale i ze svého úctyhodného sportovního výkonu.
Mgr. Zuzana Kafková, učitelka TV

Už brzy budou mít Hostavice místo
pro sousedské či přátelské setkávání.
V loni zrevitalizovaném parku v ulici
Pilská „roste“ zbrusu nová kavárna,
která kromě příjemného prostředí pro
posezení u kávy nabídne i zázemí pro
různé komunitní aktivity a správu parku. Dokončení je naplánováno na konec listopadu. „V tuto chvíli je již hotová základová deska, drenáže, napojení
na kanalizaci, připravena elektrická
přípojka. Snažíme se, aby byl provoz
parku stavbou omezen jen minimálně, staveniště je samozřejmě oplocené,“ říká radní Ing. Břetislav Vodák,
který má v gesci investice městské
části. Na výstavbu kavárny Praha 14
ze svého rozpočtu uvolnila 6,3 milionu
korun. V nejbližší době začne také
s hledáním provozovatele objektu,
který bude zároveň správcem tamního nového sportoviště.
(red)
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RNDR. IVANA BURSÍKOVÁ:
PRAHA 14 JE VELMI POKROKOVÁ

VYSTUDOVALA PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY. PO ROCE 1998 PŮSOBILA V KOMUNÁLNÍ
POLITICE, KDE SE VĚNOVALA ZEJMÉNA OBLASTI KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, ÚZEMNÍMU ROZVOJI A DOPRAVĚ.
DNES JE ŘEDITELKOU NEZISKOVÉ ORGANIZACE AGORA CE, KTERÁ SE ZABÝVÁ ZAPOJOVÁNÍM VEŘEJNOSTI DO
ROZHODOVÁNÍ V OBCÍCH A VZDĚLÁVÁNÍM OSOB VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ. JAKO EXPERT PŮSOBÍ
NAPŘÍKLAD I V GRUZII ČI TÁDŽIKISTÁNU. O PRÁCI PRO PRAHU 14, O TOM, JAK VNÍMAJÍ DEMOKRACII VE ZMÍNĚNÝCH
POSTSOVĚTSKÝCH REPUBLIKÁCH, A O MNOHÉM DALŠÍM JSME HOVOŘILI S RNDR. IVANOU BURSÍKOVOU.
AKTUÁLNĚ VÁS ČEKÁ CESTA DO
GRUZIE... CO VÁS NA TÉTO
ZAJÍMAVÉ ZEMI NEJVÍCE
PŘITAHUJE?
V Gruzii pracuji již asi 8 let a ta země
mě naprosto uchvátila, jako asi každého, kdo tam přijede. Neuvěřitelně
krásná příroda, velice milí a pohostinní lidé, krásné starobylé památky,
to je ten turistický pohled. Pracovně
mě moc láká to, že v Gruzii je možné
poměrně hodně pomoci i se správou
věcí veřejných či s aktivizací občanů.
Nemají tam třeba územní plány a ty
rozvojové teprve začínají připravovat.
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Je tam také velký prostor pro aktivizaci občanů, kteří jsou daleko pasivnější než u nás.
ČÍM JSTE PŮVODNÍ PROFESÍ
A CO VÁS PŘIVEDLO K PŮSOBENÍ
V OBLASTI ZAPOJOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI?
Já jsem vystudovala geologii, ale
kdyby nebylo komunistů, určitě bych
studovala historii nebo jazyky. Nicméně po revoluci jsem cítila velkou
potřebu zapojit se do budování nového státu. Stala jsem se zastupitelkou
na pražském magistrátu a práce pro

město, v němž celý život žiji, mě začala strašně zajímat. Vadilo mi ale,
že neexistují mechanismy, jak by se
město mohlo bavit se svými občany,
jak může radnice zatáhnout lidi do
dění, konzultovat s nimi, spolupracovat s nimi. Podařilo se mi spojit se
s Holanďanem Ericem Bermanem,
který přinesl know-how a také
báječný grant Matra do začátku,
a s dalšími kolegy jsme založili Agoru. Cílem Agory je být prostředníkem
debat, umožňovat lidem zapojit se
do místní politiky, pomoci radnicím
navázat spolupráci s veřejností.

Rozhovor
AGORA JE MIMO JINÉ AUTOREM
METODIKY PARTICIPACE PRO
PRAHU 14... MŮŽETE ČTENÁŘŮM
PŘIBLÍŽIT, CO TATO METODIKA
ŘÍKÁ?
Dříve celkem neznámé slovo participace je dnes používáno mnoha lidmi,
aniž by bylo přesněji deﬁnováno, co to
znamená. My jsme díky norskému
grantu měli možnost v minulém roce
v široké koalici neziskových organizací, ale také vědeckých institucí a zástupců veřejné správy připravit konsenzuálně Standardy participace
a Metodiku participace. Obojí jsou návodné dokumenty, podle nichž mohou
radnice postupovat, chtějí-li opravdu
kvalitně a smysluplně zapojit občany.
Metodika pro Prahu 14 je obdobný
dokument.
JAKÉ JE OBECNĚ NEJVĚTŠÍ
ÚSKALÍ V OBLASTI PARTICIPACE
VEŘEJNOSTI NA DĚNÍ VE VEŘEJNÉ
SFÉŘE?
Úskalí je hned několik – přestože se
již mnoho let snažíme osvětově působit nejen my, ale i nám podobné
organizace, informace o možnostech
a přínosech participace stále nejsou
dostatečně rozšířeny v povědomí veřejných činitelů. Ti se pak veřejnosti
obávají, případně se pouštějí do špatně připravených akcí, a sklízejí tudíž
hořké plody. Velmi často politici
reagují až na vzniklý problém, ale to
už je z hlediska participace pozdě.
Veřejnost nelze zapojovat, když už
hoří konﬂikt, tam už je třeba spíše
mediátora než moderátora. Lidi je
potřeba zapojit v předstihu, aby konﬂikt nenastal. A samozřejmě v místě,
kde vládne korupce, se nikomu nechce otevírat karty a veřejnost do politiky zatahovat, ale věřím, že takových míst je méně a méně. Občané si
své politiky přece jen už lépe hlídají.
JAKÉ PODOBY MŮŽE ZAPOJOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI MÍT? JAK SE TOTO
ZAPOJOVÁNÍ LIŠÍ V RŮZNÝCH
OBLASTECH ŽIVOTA?
Zapojování může mít mnoho forem –
od sousedského posezení (v Amsterdamu si třeba starosta jedné části
zval k sobě v sobotu lidi do svého
houseboatu na čaj) přes různé dotazníkové akce až po veřejná setkání
a pracovní skupiny. Ke každému
problému či tématu je třeba hledat
míru vhodného zapojení veřejnosti
a pak použít správné metody. I o tom
je naše Metodika pro Prahu 14.

novinka. Místní fóra známe již z minulosti třeba z Nizozemí. Určitě má
smysl bavit se o problémech na místě, kde se vyskytují. Obecná fóra mohou někdy trochu zacházet na úbytě,
lidé se unaví.
MŮŽETE POROVNAT NA ZÁKLADĚ
VAŠICH ZKUŠENOSTÍ PRAHU 14
S JINÝMI LOKALITAMI?
Praha 14 je v tomto ohledu výjimečně
progresivní. Musím ale říci, že v posledních letech se do participace pustily mnohé další městské části – participativní rozpočtování běží v Praze 10
i Praze 3, na Zbraslavi, aktivní je Praha 6, Slivenec a další. Praha 14 má ale
zapojování veřejnosti už „pod kůží“.
JAKÝ PŘÍNOS VLASTNĚ ZAPOJENÍ
LIDÍ PRO VEŘEJNÝ ŽIVOT MÁ?
Přínosy jsou velmi značné. Radnice
získá důvěru lidí, pokud s nimi bude
konzultovat, a její rozhodování bude
otevřenější a průhlednější. Rozhodnutí boudou konsenzuální, založená
na místní znalosti (často se v procesu
generují výborné nové nápady), budou daleko lépe přijímána, protože se
na nich lidé budou podílet, ponesou
spoluodpovědnost. Lidé se od sebe
i od radnice v procesu participace
navzájem učí. V neposlední řadě bude
posílena soudržnost lidí k místu,
v němž žijí, ke komunitě.
KDO BYL INICIÁTOREM VAŠÍ
SPOLUPRÁCE S PRAHOU 14
A JAK JI ZPĚTNĚ HODNOTÍTE?
Pokud si dobře vzpomínám, tak impuls vyšel od tehdy nově zvoleného
pana starosty, který ač přišel z byznysu, tak měl velmi přesné představy
o tom, co by chtěl realizovat a jak
a o čem by chtěl komunikovat s občany. Obecně byla spolupráce s radnicí Prahy 14 pro nás velmi příjemná
a přínosná. Doufám, že pro obě strany. Praha 14 je z našeho pohledu velmi pokroková městská část a mnoho
participačních aktivit si dělá sama.
Pokud bude ale cítit potřebu nezávislého moderátora, budeme i nadále
rádi spolupracovat.
JEDNO VŠEOBECNÉ VEŘEJNÉ
FÓRUM NAHRADILA LETOS LOKÁLNÍ
FÓRA ZAMĚŘENÁ NA OBLASTI, KDE
JE TŘEBA DISKUTOVAT ZMĚNY
S OBČANY. JAK HODNOTÍTE TENTO
KROK PRAHY 14?
Určitě pozitivně. Participací a jejími
formami se zabýváme už od r. 1998,
takže málokdy nás překvapí nějaká

V OBLASTI PARTICIPACE MÁTE
ZKUŠENOSTI I ZE ZAHRANIČÍ. ČÍM
SE ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
V JINÝCH STÁTECH LIŠÍ?
Mým velkým vzorem je samozřejmě
Nizozemí a pak také Norsko. Obecně
mají severské (protestantské) státy
k zapojování a hledání konsenzu výrazně blíže než náš (katolický) střed
či jih. Lidé jsou tam velmi aktivní, ale
v tom pozitivním smyslu. U nás lidé
rádi protestují, ale podílet se na něčem a věnovat svůj volný čas třeba
rozvoji obce, na to si ještě moc nezvykli. V Norsku je to ale zcela běžná
věc. O zapojení žen do politiky se tam
vůbec nemluví, protože ony prostě
v politice jsou. Doufám, že se přibližujeme spíše tomu severu než jihu.
I když poslední dobou se dost bojím,
abychom nešli spíše na východ.
JAK VNÍMÁTE PRÁCI S KOMUNITAMI?
PROČ JE ZAPOJOVÁNÍ A PODPORA
KOMUNIT PRO ZDRAVĚ FUNGUJÍCÍ
SAMOSPRÁVNÍ CELEK ZÁSADNÍ?
Vysvětlit se to dá např. na fungování
socialismu – tehdy nic nepatřilo nikomu (nebo prý všechno všem). A tudíž
se nikdo o nic nestaral. Domy chátraly, veřejné prostory byly zpustlé, továrny kolabovaly, země působila už
na pohled šedě a smutně. V okamžiku, kdy se domy zprivatizovaly, fabriky našly nové majitele a radnice se
začaly starat o veřejné prostory, celá
země rozkvetla. A tohle taky moc
přeju Gruzii, kde to pořád ještě nefunguje, protože lidem chybí ten pocit
vlastnictví a také pocit odpovědnosti
za věci veřejné. Možná si to neuvědomujeme a je třeba srovnání s méně
šťastnou zemí, ale u nás už to funguje, naše země už zase vzkvétá. (jam)
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Okénko policie

PRAHA 14 KVITUJE NOVELU „ALKOHOLOVÉ VYHLÁŠKY“
Hlavní město Praha připravuje novelu vyhlášky, která zakazuje pití alkoholu na veřejném prostranství. Chce
předpis zjednodušit. „Obeslali
jsme městské části s žádostí o jejich vyjádření,
která budeme vyhodnocovat. Novelu bychom chtěli přichystat do konce letošního roku tak, aby
začátkem
příštího
roku mohla vejít
v platnost,“ uvedl pro
ČTK mluvčí pražského
magistrátu Vít Hofman.

Z vyhlášky mají podle něj zmizet seznamy ulic, ve kterých se konzumace
alkoholických nápojů zakazuje. Tento
postup kvituje i Praha 14.
„Souhlasíme se zobecněním vyhlášky, respektive s tím, že už nebude vyjmenovávat
jednotlivé ulice se
zákazem. Když bude ve vyhlášce jasně stanoveno, že se
nesmí pít alkohol
například v prostoru
veřejné zeleně, hřišť,
škol, zdravotnických za-

řízení a tak dále, pokryjeme tím
celou naši městskou část. Oproti
původnímu návrhu vyhlášky jsme
navrhli pouze jedno doplnění, a sice
zapracovat, že se na výše uvedených
místech zakazuje i zdržování s otevřenou lahví od alkoholu nebo s jinou
nádobou s obsahem alkoholického
nápoje,“ vysvětluje radní Prahy 14
Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce
bezpečnost v městské části spadá.
Bojovat s alkoholem, zejména u dětí
a mladistvých, chce radnice i prostřednictvím právě připravované
kampaně.
(red)

ALKOHOLOVÉ DELIKTY JSOU PRO STRÁŽNÍKY KLASIKOU
zidel. Na dotaz, co to má být, muž
strážníkům odpověděl, že „zde parkuje a ničeho si nevšiml“. Protože z něj
byl cítit alkohol a motal se, hlídka jej
vyzvala k orientační dechové zkoušce. Ta prokázala 2,31 promile. Celou
věc si následně převzala Policie ČR.
Další setkání s podnapilými osobami,

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

tentokrát navíc mladistvými, strážníci Prahy 14 zažili o týden později,
krátce po půl jedenácté večer v ulici
V Chaloupkách. „Veselá“ dvojice“ ve
věku 15 a 16 let při následné dechové
zkoušce nadýchala 1,48 a 1,74 promile alkoholu. Oba mladiství byli předáni rodičům.
(red)

POZOR NA NĚ!
PĚTIPRSŤÁK DOPRAVNÍ
Quinqueprstae transportus

Místo výskytu
t5SBNWBKF
t"VUPCVTZ
t.FUSP

Způsob obživy
t/BUMBʊÓTFOBPCʏʳ 
PQBUSOʏSP[FQOF
LBCFMLVOBSBNFOJ
BLSBEFWÝFDFOOÏ
tɇBTUPWZVäÓWÈPLB
NäJLWZTUVQPWÈOÓ 
ʊJOBTUVQPWÈOÓ
t-PWÓWFTLVQJOʏ

!

Prevence
t1ʭJOBTUVQPWÈOÓ KÓ[Eʏ
JڀWZTUVQPWÈOÓ[ڀQSP
TUʭFELʹ.)%NʏKUF
LBCFMLVQPEEPIMFEFN 
OFKMÏQFOBڀLMÓOʏOFCP
QʭFEUʏMFN

V případě výskytu:

158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.
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Oznámení

Oznámení

Když ve čtvrtek 1. září,
krátce před devátou
hodinou večer, hlídka
strážníků
procházela
ulicí Bryksova, všimla si
podivně parkujícího auta. Jeho řidič,
místo toho, aby plynule zajel na volné
místo, naboural do vedle stojících vo-

Sport v Praze 14

ZLATÍ TAEKWONDISTÉ
ČTVEŘICE TAEKWONDISTŮ (JIŘÍ NOVÁK, TEREZA ŠTEKEROVÁ, LENKA HRSTKOVÁ A HERBERT KINDL) Z ČERNÉHO
MOSTU SE ZÚČASTNILA OD 6. DO 11. ZÁŘÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V JIHOITALSKÉ ANDRII. SVOJI ÚČAST
PROMĚNILI V CELOU ŘADU CENNÝCH KOVŮ, VČETNĚ TĚCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH.

Foto: Archiv Sonkal (2x)

Celý šampionát byl rozdělen do čtyř
soutěžních dnů. V tom prvním zasáhl
do bojů v sestavách nejprve Jirka
Novák. První soupeř byl pro mistra
Evropy v této disciplíně na rozcvičení,
druhý bohužel byl už špičkové úrovně
– korejský reprezentant byl favoritem
této disciplíny. Jirka nakonec tomuto
soupeři podlehl. V odpolední časti
soutěže nastoupili se svými kolegy
a kolegyněmi do týmových sestav
(5členná družstva) Jirka Novák a Tereza Štekerová. Oba své starty ocenili
bronzovými kovy!
Druhý a třetí soutěžní den byly poněkud „monotematické“, protože se
soutěžilo výhradně ve sportovním
boji, postupně jak mezi jednotlivci,
tak i týmy. Bohužel ve sportovním
boji se opakoval scénář ze sestav.
První utkání snadný italský soupeř
a v tom druhém jeden z favoritů, tentokrát z Ukrajiny. Přes veškerou snahu a nasazení Jirka na svého soupeře recept nenašel. Dalším želízkem
v ohni byla Tereza Štekerová, dvojnásobná mistryně Evropy, kterou nejprve čekala reprezentantka Řecka.
Tento zápas byl po celou dobu napínavý, ale po dvou dvouminutových
kolech přinesl české závodnici postup do ﬁnále. Tam ji čekala velmi
zkušená korejská závodnice. Finále
bylo po celou dobu velmi takticky vedené z obou stran, ale Tereza přes
mladý věk patří mezi zkušené závodnice a věděla, na co si v jeho průběhu
má dávat pozor. Konečný verdikt byl
pro sonkalačku Terezu velmi radost-

ný – vítězství a zisk titulu mistryně
světa ve sportovním boji.
ATRAKTIVNÍ SEBEOBRANA
V úvodu posledního dne mistrovství
se představil i Herbert Kindl spolu
se třemi reprezentačními kolegy ve
velmi atraktivní disciplíně taekwonda
– sebeobraně. Jednotlivé týmy měly
dopředu připravené „scénky“ s prvky
sebeobrany a akrobacie. Pro Berta to
byla velmi těžká premiéra, protože
konkurence je početná a velmi kvalitně připravená. I když jeho start
medailí neskončil, tak to byla velmi
dobrá zkušenost do dalších mezinárodních soutěží.
Českým taekwondistům se blížilo vyvrcholení šampionátu v podobě po-

slední disciplíny – speciálních přerážecích technik (kopy ve výskoku
s přerážením desek). Na soutěžní
ploše probíhala souběžně soutěž
chlapců i děvčat. Sonkal měl najednou hned dvě želízka v ohni. Po základních pěti technikách se Jirka
Novák i Tereza Štekerová dostali na
stejný počet bodů jako další jejich
soupeři a následovalo rozeskakování.
Méně štěstí měla Tereza, pro kterou
neúspěch v druhém rozstřelu znamenal stříbro, Jirka absolvoval o jednu techniku více, a ta měla tentokrát
zlatou podobu. Jak později poznamenal, byly to ohromné nervy – neudělat chybu, šlo o hodně. Sonkal získal
druhé zlato! Poté oba pokračovali
v týmové soutěži a medailové příčky
si prohodili. Na úplný závěr šampionátu se představila Lenka Hrstková, která spolu s dalšími 4 děvčaty
nastoupila do ﬁnále týmového sportovního boje proti silnému týmu
Ukrajiny. Pro Lenku tento start byl
vynikající zkušeností a zážitkem
z velkého ﬁnále.
Taekwondisté a taekwondistky skvěle reprezentovali Českou republiku
a jejich kolegové se na trénincích
v ZŠ Vybíralova mohou těšit na
přehlídku 3 zlatých, 3 stříbrných
a 2 bronzových medailí. Další fotograﬁe lze zhlédnout na oddílových
stránkách www.sonkal.cz.
(dm)
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Zprávy

V KYJÍCH VZNIKNE PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ, ŘEKLI ZASTUPITELÉ
O TOM, JAK BY MOHLO VYPADAT
OKOLÍ ULICE BROUMARSKÁ,
RESPEKTIVE OBLAST U KYJSKÉHO
RYBNÍKA A KOSTELA SV.
BARTOLOMĚJE, ZÁSTUPCI RADNICE
NĚKOLIKRÁT DEBATOVALI
S TAMNÍMI OBYVATELI.

POZVÁNKA

Ze všech veřejných projednání vždy
vyšel jasný požadavek: udržet současný charakter místa a vybudovat
zde přírodní koupaliště. Přesně
v tomto duchu se nese nová studie,
která se využitím zmíněného území
zabývá a jejíž cíle zastupitelé městské
části schválili na svém zářijovém jednání. „Studie je prvním z nutných
kroků budoucího rozvoje lokality.
V podstatě představuje plán, jak území řešit, jak zpřístupnit tamní plochy,
vybudovat zázemí pro každodenní relaxaci i aktivní odpočinek, jak vybu-

Přírodní koupaliště by mělo v budoucnu vzniknout na ploše při břehu
rybníka – nedaleko modelu rozhledny
z náletových dřevin. Součástí areálu
mají být kromě jezera a brouzdaliště
také například sprchy, toalety, převlékárny, písečná pláž, louka, hřiště,
molo či budova pro občerstvení. Samozřejmostí je rovněž kapacitně odpovídající parkoviště.
dovat dlouho probírané koupaliště –
takzvaný biotop, či jak v širším okolí
řešit budoucí, územním plánem stanovenou zástavbu tak, aby toto vzácné místo nenarušovala, ale přirozeně
s ním souzněla. Na základě studie
i rozhodnutí zastupitelů teď může
městská část připravovat další kroky,
jako je například zpracování předprojektové a projektové přípravy zmíněného biotopu,“ vysvětluje starosta
Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

U RYBNÍKA VZNIKNOU I NOVÉ CESTY
Studie počítá i s tím, že u břehu rybníka vzniknou cesty – jedna širší,
mlatová, další nezpevněné, s výsadbou stromů či s umístěním herních
prvků a dalšího mobiliáře, samozřejmě přírodního charakteru. „Dále studie předpokládá třeba studnu s pumpou, venkovní tělocvičnu nebo lanové
atrakce pro děti i dospělé,“ doplňuje
starosta Vondra.
(red)

VÝSTAVA V GALERII 14
Od 5. do 26. října 2016 v Galerii 14

POZVÁNKA

Výstava fotograﬁí Vladimíry Honsové Setkání s Irskem bude otevřena od 5. do 26. října 2016 vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

POCHOD KOLEM PRAHY 14
V sobotu 15. října před restaurací Club Slavoj v Hloubětínské ulici č. 88

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 19. října v Galerii 14

POZVÁNKA

Ve středu 19. října se v Galerii 14 uskuteční od 18.30 hodin koncert komorní hudby. Vystoupí TRIO EUFONICO. Na programu
jsou skladby F. Bendy, G Tartiniho, W. A. Mozarta a dalších. Vstup volný.

OSLAVA VZNIKU ČR
V úterý 25. října u památníku padlých

Městská část Praha 14 pořádá ve spolupráci s Obvodním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9
a s městskou částí Praha 9 slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 98. výročí ukončení 1. světové války a vzniku
Československé republiky. Vzpomínkový akt se koná v úterý 25. října ve 14.00 hodin u památníku padlých, který je
umístěn vedle plaveckého areálu Hloubětín v ulici Hloubětínská č. 80.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Tradiční turistický pochod „14 km kolem Prahy 14“ se koná v sobotu 15. října. Start na malý okruh je 8.30–14.00 hodin,
na velký okruh 8.30–12.00 hodin před restaurací Club Slavoj v Hloubětínské ulici č. 88. Při pochodu budete mít příležitost zastavit se na několika zajímavých místech naší městské části: v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích můžete absolvovat prohlídku
této starobylé kulturní památky a farské zahrady v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Dále bude na trase připravena návštěva společnosti Coca-Cola, kde bude v kinosále probíhat prezentace této světoznámé ﬁrmy od 10.30 a 11.30 hodin. Děti i dospělí se mohou svézt na huculských koních v Jezdeckém klubu Počin V Ráji v Dolních Počernicích. Tuto možnost budou mít od 9.30 do
15.30 hodin. Poslední zastavení bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most, kde si účastníci pochodu budou
moci v době od 10.30 do 15.00 hodin prohlédnout výstavu fotograﬁí „Setkání s Irskem“. Při návštěvě výše uvedených míst se
prokažte platnou vstupenkou zakoupenou na startu pochodu. Startovné je 10 Kč pro děti a důchodce a 20 Kč pro dospělé,
v cíli čeká na každého dárek. Pochod bude ukončen v 16.00 hodin. Sponzoři: Coca-Cola a restaurace Club Slavoj Hloubětín.

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚH
VÝVOJE PARTICIPACE
NA PRAZE 14
Participace?! Poměrně nesrozumitelné slovo pro zapojování veřejnosti do
rozhodování v obci. Praha 14 je v této
oblasti považována za průkopníka.
Velké díky za to patří panu starostovi
Vondrovi, kterého dle veřejně známého příběhu ke vstupu do politiky motivovala předražená a netransparentní rekonstrukce kyjského kulturního
domu za tehdejšího starosty pana
Froňka. Nejspíš to byla tato zkušenost, která ho vedla k tomu, že si brzy
po svém zvolení nechal od neziskové
organizace Agora zpracovat dokument „Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ
Praha 14“. V následujících letech byla
patrná snaha o participaci. To, aby
byla kvalitní, však není nic lehkého.
Jednou ze základních podmínek
účasti na veřejném dění je dostatek
relevantních informací, co se děje
v místě, kde žijete a pracujete. V komunální politice se často rozhoduje
o věcech, které mají na člověka citelný dopad. Kromě pouhého informování by se měl úřad aktivně zajímat
o zpětnou vazbu, ideálně však dané
téma konzultovat, či dokonce vytvářet
rovnocenná partnerství. Výhodou konzultací nebo partnerství je, že občané
mohou pochopit proces od počátku do
konce, a ne ho poznat až ve fázi, která
se často zdá být nezvratná.
Právě této chyby se starosta už několikrát dopustil. Například když lidem
v roce 2014 představil zastavovací
studii pozemků podél ulice Broumarská u Kyjského rybníka. Té sice předcházela odborná architektonická
soutěž, ale pro její podklady mohl využít participace a zeptat se občanů,
co si na daném místě přejí. V březnu
2015 se na přednášce „Budoucnost
města jako společný úkol“ přiznal, že
by to dnes udělal jinak. Místo toho,
aby se poučil, tak od takového konﬂiktního druhu participace ustoupil.
Starosta si po setkání nejspíš uvědomil, že zastavět pozemky u Kyjského
rybníka tak, jak umožňuje územní
plán, by byla politická sebevražda. Po
konzultaci s předsedy jednotlivých zastupitelských klubů byla vypracována
nová studie, která počítá při severní

straně Broumarské s přírodním koupalištěm, jaké je například v Radotíně.
Na posledním jednání zastupitelstva
jsem kritizoval, že nám byl tento návrh
předložen ke schválení, aniž by byl nejprve projednán s veřejností, ba dokonce o něm nebyla ani informována například článkem v časopise Čtrnáctka!
Na čem jiném by se měla dělat vzorová participace než na projektu za
více než 60 milionů Kč? Proto jsem
došel k závěru, že participace u nás
je spíše symbolická.
Bc. Tomáš Novotný
(zastupitel za ANO 2011)

REAKCE NA SLOUPEK
PANA ZASTUPITELE
FROŇKA
Při čtení příspěvku, který napsal pan
zastupitel Froněk, ve mně neodbytně
narůstal pocit, že se mu do rukou dostal zcela jiný dopis než ten, v němž
jsem odpovídala na jím položené dotazy. Vzhledem k tomu, že jiný jsem
panu zastupiteli nezaslala, soudím, že
jde z jeho strany buď o výrazné snížení čtenářské gramotnosti, nebo pouze
o zavádějící hru se slovy. Mou seriózní
zprávu, ve které jsem se ho snažila
přesně informovat o stavu přípravy
jednotlivých akcí, přetavil do neseriózního útoku. Přestože má odpověď obsahuje upozornění na rizika, která
mohou realizaci zbrzdit, interpretuje
pan Froněk předpokládané termíny
jako „přísliby“. Také zjevně nezachytil
vysvětlení ohledně snížení nákladů na
realizaci parku U Čeňku, jež jsem mu
poskytla na jednání zastupitelstva.
Kdyby šlo o člověka bez zkušeností,
dokázala bych pochopit, že nerozumí
složitému řízení, v jeho případě mě
však tento hloupý útok zaráží.
V příspěvku se také vyskytuje rada, jak
mám správně postupovat. Za tu Vám,
pane zastupiteli, moc děkuji. Nicméně
kdybych měla až doteď čekat, až mi ji
poskytnete, těžko bychom dostali od
magistrátu např. příspěvek 10 milionů
korun na dokončení akcí na městské
části. O této skutečnosti jsem ve Vašem příspěvku nenašla ani slovíčko.
Přitom jde právě o výsledek jednání,
která jsem vedla na magistrátu, jejichž absenci zmiňujete. Víte o nich,
nebo jste je jen jednoduše zamlčel?
Ilona Picková
(zastupitelka za SZ)

Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.

INVESTICE
Na červnovém jednání zastupitelstva
naší městské části jsem si dovolil podat interpelaci ohledně rozpracovaných a slibovaných investic hrazených
z rozpočtu hl. m. Prahy či jeho organizací. Jednalo se zejména o pokračování na akci TV Hloubětín (nové komunikace a chodníky v hloubětínském sídlišti), bezbariérový přechod
na tramvajové zastávky u stanice
metra Hloubětín, park U Čeňku, TV
Za Horou, bezbariérový přechod přes
Poděbradskou ulici u konečné zastávky Lehovec směrem k prodejně
Penny, dlouho slibovanou pěší lávku
přes Chlumeckou ulici u stanice metra Rajská zahrada a mnohé další.
Odpověď jsem dostal od pí Pickové,
která mne upozornila, že Praha 14 za
nic nemůže, že je to v pravomoci hl.
města. Přesto přislíbila několik termínů. Např. přechod u stanice metra
Hloubětín v srpnu 2016, zahájení prací na TV Hloubětín a TV Za Horou
1. září 2016 a pokračování prací
v parku U Čeňku ještě letos. To, že se
nezačalo ani s jednou akcí, mohou
potvrdit místní občané a považuji to
za velmi tragické. Dokonce došlo
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy, kdy
se odebralo 13 mil. Kč z akce park
U Čeňku a peníze se předaly na akce
mimo Prahu 14. A to paní Picková ani
nevěděla! Jak z toho ven? Pí Picková
musí více jednat s jednotlivými radními hl. m. Prahy, řediteli odborů
MHMP, ředitelem TSK a mnoha dalšími. Nelze sedět na našem úřadu
a čekat, kdy někdo pustí peníze, které, jak je všeobecně známo, si současné vedení města syslí a už má
přebytek rozpočtu přes 30 miliard korun. To je neudržitelné!
Kdyby takto jednalo vedení od roku
1994 do roku 2010, jezdilo by se dodnes na Hutích, v Hostavicích i na Jahodnici na neudržovaných silnicích
z panelů či udusané hlíny. Tenkrát
hl. m. proinvestovalo na naší městské části více jak 1,5 miliardy korun,
a to nepočítám metro a Vysočanskou
radiálu.
Není možné si nechat pořád vysvětlovat, že „my za nic nemůžeme, to
oni“. Pí Picková je radnicí placená už
šestý rok, tak už by mohla vědět, co
by měla dělat!!!
Miroslav Froněk
(nezávislý zastupitel)
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ZMĚNY V MHD: AUTOBUSY MĚNÍ TRASY I ČÍSLA
S PŘÍCHODEM ZÁŘÍ ZMĚNIL
ORGANIZÁTOR PRAŽSKÉ
HROMADNÉ DOPRAVY,
SPOLEČNOST ROPID, TRASY
I OZNAČENÍ NĚKTERÝCH
AUTOBUSOVÝCH LINEK V HLAVNÍM
MĚSTĚ. NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI SE
DOTKNE HNED NĚKOLIK ZMĚN.

mentuje aktuální změny místostarostka Ing. Ilona Picková, která má
dopravu ve své gesci.

alespoň prodloužení linky 396. I samotný ROPID přiznává ve svých materiálech, že zrušením linky 202 de
facto skončí donedávna fungující přímé spojení Černého Mostu s Ďáblicemi, Dolními Chabry a Bohnicemi.

NÁSTUP NOVĚ JEN NA RAJSKÉ
„Vítáme také sjednocení nástupní
stanice pro jízdu na Hutě. Nyní se
bude nastupovat jen na Rajské zahradě, a ne i v Hloubětíně,“ dodává.
Přes obecnou snahu o zlepšení dopravy ale přinesou změny i jistá negativa. „Spokojeni rozhodně nejsme
s tím, že se stále nepodařilo zajistit
přímé spojení z dolní části Lehovce
na Rajskou zahradu. Sice jsme tento
požadavek se společností ROPID
probírali, ale minimálně zatím nám
nebylo vyhověno. Budeme o to usilovat nadále,“ slibuje místostarostka
Picková s tím, že organizátor dopravy
chtěl původně úplně zrušit přímé
spojení Hutí a Hloubětína. Ústupkem
v tomto ohledu bylo podle jejích slov

Podle ROPIDu přinesou plošné změny autobusových linek, plánované od
15. října, především větší pohodlí pro
cestující. Autobusových linek bude
více, přestupovat se naopak bude
podle organizátora dopravy méně. Co
konkrétně změny přinesou?
„S čím jsme spokojeni, je zajištění
spojení Proseku, Holešovic a Bulovky, po kterém lidé volali i na veřejných projednáních. Je zajištěno linkou 201, která nahrazuje zrušenou
linku 202 – je posílena a její trasa je
prodloužena až na Černý Most,“ ko-

Z HOSTAVIC DO DOLNÍCH POČERNIC
Další změnou bude prodloužení linky
110 o úsek mezi Hostavicemi a Dolními Počernicemi a zkrácení intervalů linky 296 díky vloženým spojům.
U této linky, stejně jako u linky 273
také dojde k přečíslování. Linka 273
tak bude nově jezdit pod číslem 141,
autobusy 296 ponesou nově označení
224. Trasa první jmenované se nemění, trasa někdejší linky 296 dozná
jen drobných změn.
Veškeré informace k aktuálním změnám v MHD najdete na internetové
adrese: www.ropid.cz/autobusy2016/.
(jam)
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Autobusy - NÁVRH ÚPRAV - Praha 14 a Praha 20

Doprava

V HOSTAVICÍCH
Autobusová točna u parku Vidlák
v Hostavicích projde dlouho očekávanou rekonstrukcí. Po jejím dokončení bude v místě bezpečněji jak pro
projíždějící řidiče, tak pro cestující
MHD, kteří se pohybují v blízkosti
místních zastávek. V současnosti ﬁnišují přípravné kroky. Pokud nenastanou komplikace, městská část
během několika následujících týdnů
podepíše smlouvu s dodavatelem.
Samotné práce, jež mají být hotové
do tří měsíců, by měly dle součas-

ných předpokladů začít na konci
října. Během stavebních úprav se
nepočítá s uzavírkou, pouze s drobnějšími dopravními omezeními. Cestující MHD budou po dobu výstavby
přístřešku nad zastávkou vystupovat
i nastupovat na jednom místě, respektive na dnešním výstupním ostrůvku. Podrobnější informace k rekonstrukci městská část zveřejní na
www.praha14.cz a v listopadovém
vydání časopisu Čtrnáctka.
(red)

ROZKOPANÉ ULICE
V HLOUBĚTÍNĚ
HLAVNÍ MĚSTO
OPRAVÍ PŘÍŠTÍ ROK

Ilustrační foto

REKONSTRUKCE TOČNY

Obyvatelé ulic Sadská, Mochovská, Milovická a Pod Turnovskou tratí v Hloubětíně se budou muset obrnit trpělivostí. Společnost Pražské vodovody
a kanalizace v této lokalitě opravuje
vodovodní řad, na což mají posléze navázat rekonstrukce místních chodníků,
tentokrát v režii hlavního města Prahy.
Vzhledem k tomu, že práce na sítích
stále pokračují, magistrát oznámil, že
rekonstrukce komunikací provede až
příští rok. „Na zimu budou povrchy ulic
podle našich informací provizorně
upraveny. S pracemi se bude pokračovat na jaře, respektive od dubna,“
tlumočí aktuální stanovisko hlavního města místostarostka Prahy 14
Ing. Ilona Picková, která má dopravu
v městské části ve své gesci.
(red)

OPRAVA ČESKOBRODSKÉ SE POSOUVÁ NA JARO
DLOUHO OČEKÁVANÁ OPRAVA
ULICE ČESKOBRODSKÁ NEZAČNE
ANI V LETOŠNÍM ROCE. HLAVNÍ
MĚSTO PRAHA PŮVODNĚ
AVIZOVALO, ŽE REKONSTRUKCI
ČÁSTI FREKVENTOVANÉ
KOMUNIKACE SPUSTÍ NA PODZIM,
ALE NAKONEC PRÁCE ODLOŽILO.
„U Technické správy komunikací
hl. města Prahy jsme si vyžádali informace o aktuálním stavu. Bylo nám
řečeno, že vzhledem k pokračujícím

POZVÁNKA

TIP NA LISTOPAD

úpravám na Jižní spojce, přes kterou
měla vést objízdná trasa a jejíž oprava
je v tuto chvíli pro magistrát prioritní,
budou práce na Českobrodské zahájeny až na jaře příštího roku. Podle
aktuálních informací by se mělo začít
v dubnu,“ vysvětluje místostarostka
Prahy 14 Ing. Ilona Picková, která má
dopravu v městské části ve své gesci.
Magistrát původně zamýšlel, že letos
na podzim zrekonstruuje pouze úsek
od areálu společnosti Coca-Cola
k ulici Lomnická a druhý úsek – od

Coca-Coly k Broumarské – právě na
jaře. „Odložení oprav situaci změnilo.
Na jaře se budou rekonstruovat oba
zmíněné úseky, respektive tyto dvě
etapy prací na sebe budou bezprostředně navazovat. Všem občanům
děkujeme za trpělivost. Městská část
dělá, co může, aby věc uspíšila, ale
jedná se o akci, kterou nemůže bezprostředně ovlivnit,“ dodává místostarostka Picková. Aktuální informace
budou zveřejňovány na webu městské
části – www.praha14.cz.
(red)

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
V sobotu 5. listopadu ve sportovní hale plaveckého areálu

V sobotu 5. listopadu se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín turnaj ve stolním tenisu O pohár starosty
MČ Praha 14 pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení. Prezence v 8.30–8.50 hodin, začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 50 Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.
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Z městské části

DOBROVOLNÍCI SE OPĚT DALI DO ÚKLIDU

Další z dobrovolnických úklidů se pak
konal o prvním říjnovém dnu (po uzávěrce říjnového vydání) v okolí kostela
sv. Bartoloměje v Kyjích. Zatím poslední plánovaný úklid se chystá na
22. říjen od 14 hodin v Bezdrevské

Kristínka
spolek pro mladé duchem

pořádá

PÉTANQUE
otevřený turnaj dvojic

Spolek Kristínka za podpory sponzorů v rámci akce
PRAHA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SPORTU 2016
vás zve 8. října 2016 na pétanque od 10.00 do 16.30 hod.
Praha‐Kyje, Prelátská 12 (u kostela sv. Bartoloměje).
Dvojice sestavíme na místě. Určeno hlavně pro nové
a začínající hráče bez rozdílu věku. Prezence od
9.30 hodin přímo na hřišti. Materiál zapůjčíme, princip
hry vysvětlíme a ukážeme. Startovné 50 Kč/hráč.
Rezervujte si místo: telefonicky 728 706 373
a nebo mailem na kristinkazs@centrum.cz

ŠETKA – VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI • TIME MANAGEMENT • ASERTIVITA a další
kvalitní a levné kurzy pro firmy info@setka‐kurzy.cz
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ulici u TJ Sokol Jahodnice. Zapojit se
můžete i vy!
(jam)

NA KURZY ANGLIČTINY

ZVE DĚTI ZDARMA
CENTRUM ČERNÝ MOST
Atraktivní program připravilo v novém školním roce Centrum Černý
Most pro své nejmenší zákazníky.
Ve spolupráci s Vzdělávacím a jazykovým centrem Berlitz je zve na
pravidelné bezplatné čtvrteční kurzy angličtiny. Děti čeká výuka v režii
speciálně vyškolených lektorů-rodilých mluvčí
pouze v angličtině. Díky tomu jsou pro ně hodiny zábavné, látku lépe chápou a rychle si rozšiřují slovní
zásobu. 45minutové kurzy probíhají v menších skupinkách žáčků ve věku 4–5 let, 6–7 let a 8–12 let.
Rodiče mohou své ratolesti do výuky registrovat na
facebookovém proﬁlu Centra Černý Most.
I na podzim pak v centru pokračují také oblíbená
středeční setkání s divadélky, hudebními vystoupeními a dalšími zábavnými aktivitami. Začínají vždy od
16 hodin v prostorách Centra Černý Most, vstupné je
zdarma.
Více informací na www.centrumcernymost.cz nebo
na www.facebook.com/centrumcernymost.

P.R.

Oznámení

Ačkoliv se k úklidu v okolí Poděbradské ulice sešla jen hrstka místních,
díky svému nasazení a poctivému přístupu zvládli dobrovolníci opravdový
kus práce. Kompletního úklidu se dočkalo dětské hřiště, pískoviště i okolní
plochy, lavičky byly omyty a pořádně
prokoukla i plevelem prorůstající dlažba u posezení před domem na Poděbradské 549.
Nedaleko se pustili dobrovolníci do
vyčištění zámkové dlažby, zarostlých
obrubníků či doplnění slehlé zeminy
a osetí vylysalých míst v trávníku.
Úpravy se dočkaly i keře růží.
Další úklid se konal koncem září na
Hutích, kde se sešlo kolem 30 dobrovolníků, kteří stejně jako z jara naplnili nepořádkem celou hromadu
pytlů.

Foto: Archiv MČ Praha 14

DALŠÍ DŮKAZ, ŽE V PRAZE 14 ŽIJÍ
AKTIVNÍ LIDÉ, KTERÝM NENÍ
LHOSTEJNÉ, JAK VYPADÁ JEJICH
OKOLÍ, PŘINESLI DOBROVOLNÍCI
PŘI NEDÁVNÉM ÚKLIDU
V HLOUBĚTÍNĚ.

Informace

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2016
Komplexní úklid komunikací patřících do správy MČ Praha 14

18. 10.

Oblast: HOSTAVICE – 2. část + STARÉ KYJE
Pilská, Dřínovská, Jakubovská, Froncova, Farská, Jezdovická, Hodějovská, Oborská, Lánská, Tálinská,
Hlinská, Šimanovská, Za Školou, Prelátská, Krčínovo nám., Stupská, Za Rokytkou

19. 10.

Oblast: JIRÁSKOVA ČTVRŤ – 2. část
Bošilecká, Herdovská, Vlkovická, Švestková, Koberkova, Podedvorská, Dvořišťská, Podlišovská,
Velkoborská, Dřítenská, Zacharská

20. 10.

Oblast: HOSTAVICE – 1. část
Vidlák, Osetá, Včelničná, Nežárská, Čeňkova, K Luhu, Novozámecká, Lipenské nám., Vokřínská,
Malšovské nám., Hruškovská, Záblatská, V Ráji, Postlova, Jansova, Minaříkova, Kubaštova, Bartoňkova,
Langweilova, Šemberova, nám. Zdenky Braunerové, Tulkova, Jamborova

21. 10.

Oblast: JAHODNICE – 1. část
9. května, Bezdrevská, Baštýřská, Loužecká, Doubecká, Travná, Kostlivého, Slavatova, Tovarova, Manželů
Dostálových, Stružná, Bajgarova

24. 10.

Oblast: JIRÁSKOVA ČTVRŤ – 1. část
Zvíkovská, Dářská, Sýkovecká, Hvozdecká, Medlovská, Pávovské nám., Cirkvičná, Hradečkova, Kališťská,
Horusická, Osická, Hamerská, Mílovská, Morušová, Lednická, Spolská, Břeclavská

25. 10.

Oblast: LEHOVEC + HUTĚ
Cidlinská, Jaroslavická, Maršovská, Žehuňská, Knínická, Nedvědická, Vodňanská, Svatojánská, Koclířova,
Kačinská, Skorkovská, Blatská, K Viaduktu, Zdobnická, V Chaloupkách, Chvaletická

26. 10.

Oblast: HUTĚ – 2. část
Světská, Pelušková, Hajní, Stulíková, Babylonská, Borská, Těrlická, Rotenská, U Járku, Stružky, Lipnická,
Lásenická, Sádovská, Splavná, Bojínkova

27. 10.

Oblast: JAHODNICE – 2. část
Pasecká, Staňkovská, 9. května, Baštýřská, Lomnická, Panenská, Písčitá, Doubecká, Bezdrevská,
Zalinská, Holenská, Kamencova, Kaňovská, U Hostavického potoka

31. 10.

Oblast: NAD RYBNÍKEM
Zdobnická, Tálinská, Černičná, Želivská, Metujská, Sklenská, Vranovská, Hejtmanská, Vajgarská, Hůrská

Pozvánka

17. 10.

Oblast: HUTĚ – 1. část
Nad Hutěmi, Za Černým mostem, Stropnická, Branská, Burdova, Vizovická, Jordánská, Vírská, Cvrčkova,
Jamská, Skryjská, Svárovská, Okrouhlíkova, Sádovská, Splavná, K Viaduktu, U Jamské, Borská, Sicherova
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Akce je pořádána v rámci projektu
„Integ
egrace cizinců na MČ Praha 14 v
roce 2016“ za ﬁnanční podpory MV ČR
a městské části Praha 14.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému HMP

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

5. 10.

ST

Konzumní/Na Obrátce

4. 10.

UT

Himrova/Gen. Janouška

5. 10.

ST

Vaňkova/V Chaloupkách

5. 10.

ST

Lomnická/Staňkovská

6. 10.

ČT

Poříčanská/Klánovická

6. 10.

ČT

Manž. Dostálových č. p. 1303

6. 10.

ČT

Šestajovická/V Chaloupkách

10. 10.

PO

Bouřilova/Bojčenkova

7. 10.

PÁ

Nehvizdská/Zelenečská

11. 10.

ÚT

Bryksova – proti č. p. 949

7. 10.

PÁ

Tálinská – u č. p. 15

12. 10.

ST

Bobkova – proti č. p. 747

7. 10.

PÁ

Želivská/Metujská

13. 10.

ČT

Ronešova/Volkova

12. 10.

ST

Jordánská/Svárovská

12. 10.

ST

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

18. 10.

ÚT

Kpt. Stránského/Vybíralova

13. 10.

ČT

Koclířova/Kačínská

19. 10.

ST

Mansfeldova/Kučerova

13. 10.

ČT

Lásenická/Lipnická

20. 10.

ČT

Anderleho/Gen. Janouška

14. 10.

PÁ

Babylonská/Jordánská

24. 10.

PO

Lomnická/Zalinská

14. 10.

PÁ

Nedvědická/Žehuňská

25. 10.

ÚT

Dygrýnova/Breitcetlova

14. 10.

PÁ

Stropnická/Za Černým mostem

26. 10.

ST

Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

19. 10.

ST

Borská/Rotenská

27. 10.

ČT

Doubecká/Baštýřská

19. 10.

ST

Vodňanská/Skorkovská

20. 10.

ČT

Hamerská/Církvičná

20. 10.

ČT

Jednostranná

21. 10.

PÁ

Herdovská/Bošilecká

21. 10.

PÁ

Chvaletická/Vizírská (chodník)

21. 10.

PÁ

Kardašovská – u obch. střediska

26. 10.

ST

Dřítenská/Velkoborská

26. 10.

ST

Novozámecká/Vidlák

27. 10.

ČT

Nežárská/Jansova

27. 10.

ČT

Sicherova

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob
na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).

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

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

ul. Volkova/Pospíchalova

15.30–15.50

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Vašátkova/Dygrýnova

16.00–16.20

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

Smikova/Gen. Janouška

16.30–16.50

Himrova/Gen. Janouška

17.00–17.20

Vybíralova/Kpt. Stránského

17.30–17.50

Fejfarova/Bryksova

18.00–18.20

Kučerova/Mansfeldova

18.30–18.50

Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.

Mobilní sběrné dvory (MSD) na MČ Praha 14
13. 10.

Malšovské nám.

12.00–18.00

27. 10.

Jordánská x Babylonská

12.00–18.00
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Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti. Porušení
uvedených zásad je pod pokutou dle platných předpisů.

27.10

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového
vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Placená inzerce

Inzerce

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY NA POZICE:

LISA(KA) PLAST 
OPERÁTOR(KA) LAKOVNY A MONTÁŽE
PRACOVNÍ POM R NA DOBU NEURITOU
MZDA PO ZAPRACOVÁNÍ AŽ 26.000 K
5 TÝDN DOVOLENÉ
PÍSP V K NA PENZIJNÍ PIPOJIŠT NÍ 800 K
PÍSP VEK NA ŽIVOTNÍ POJIŠT NÍ 400K
STRAVENKY V HODNOT 80K
PÍSP VKY NA D TSKÉ TÁBORY

POŽADUJEME:

PELIVOST A ZRUNOST
TÍSM NNÝ PROVOZ
PRAXE VE VÝROBNÍ SPOLENOSTI VÝHODOU

KONTAKT:

JITKA.REHAKOVA@SAFE-DEMO.COM
DOTAZNÍK NA RECEPCI NAŠÍ SPOLENOSTI
NA ADRESE: PROLOGIS PARK JIRNY, HALA DC7
POD BRADSKÁ 773, JIRNY

Placená inzerce

NABÍZÍME:

Pro každou
příležitost
Nová Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

RBS (systém nouzového brzdění)
LED denní svícení
7× airbag
ABS + EBD, ESP®
parkovací senzory

od

386.700 Kč

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
sledování tlaku
v pneumatikách

NAROZENINOVÁ AKCE
KARTA CCS NA 10.000 KČ
při objednání Suzuki Vitara v říjnu 2016.

www.suzuki.cz

ání vozu
nancovneta Auto.
řádné fi
o
+ mimoho partnera M
e
od naš

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní. Na kombinovatelnost narozeninové akce
s jinými akcemi se informujte u našich prodejců.

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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Rozhovor

JAKO KAŽDÁ RODINA MÁME SVÉ PROBLÉMY,
ALE JSME SEMKNUTÍ. ZA TO JSEM VDĚČNÁ...
OBĚTAVOST, VELKORYSOST, SMYSL PRO HUMOR. TO JSOU VLASTNOSTI, KTERÉ PANÍ JANĚ BOČANOVÉ,
PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNCE Z HLOUBĚTÍNA, NIKDO NEUPŘE. STEJNĚ JAKO TO, ŽE VYJÁDŘIT JEJÍ ŽIVOT
V ČÍSLECH MŮŽE BÝT PRO JEDNOHO TĚŽKOU MATEMATIKOU. LETOS DOSÁHLA ÚCTYHODNÝCH 76 LET,
VYCHOVALA TŘI VLASTNÍ DĚTI A MÁ SEDM VNOUČAT A ŠEST PRAVNOUČAT – Z TOHO DVĚ OSVOJENÁ.

Foto: Archiv MČ Praha 14

později. Zhruba po deseti letech, to už
měla školu samozřejmě dokončenou
a dávno chodila do zaměstnání, od nás
odešla. Prý pracovat do Německa, ovšem
lhala. Už se nám nikdy neozvala. A já? Já
se tehdy stala oﬁciální, soudem určenou
pěstounkou. Tou jsem pro dvě z mých
šesti pravnoučat posledních osm let.

VEZMEME TO PĚKNĚ OD ZAČÁTKU.
JAK JSTE SE STALA PĚSTOUNKOU?
CO VÁS K TOMU PŘIVEDLO?
Zjednodušeně řečeno – životní okolnosti.
Mám tři děti. Syna, ten je nejstarší, a pak
dvě dcery. Můj „pěstounský“ příběh se
začal psát poté, co se syn rozvedl a snacha odstěhovala. Měli spolu holčičku
a kluka. Vnučka odešla se svou mámou
mimo Prahu a vnuk, tehdy desetiletý,
šel ke mně. Ale to byl jen začátek, nešlo
o pěstounství v pravém slova smyslu.
A DÁL?
Když bylo vnučce, té, co se odstěhovala,
16 let, dala se do kupy s nějakou ne zrovna
dobrou partou a otěhotněla. Do porodu
jsem o tom neměla ani tušení. Volala mi
až z nemocnice a chtěla, abych přijela, že
prý ji máma dává do ústavu a miminko
chce dát proti její vůli k adopci. Pro mě
tím odstartovaly čtyři měsíce lítání po
úřadech a po soudech, tak dlouho trvalo,
než se mi podařilo vnučku a pravnuka
dostat k sobě domů. Se snachou a její rodinou tímto skončily veškeré styky.
A TAM UŽ ZAČALO VAŠE
PĚSTOUNSTVÍ?
Ano i ne. Vnučce bylo v té době sedmnáct
let, takže jejího syna jsem sice dostala do
pěstounské péče, ale logicky jen na rok,
do její plnoletosti. Pro mě bylo důležité,
aby si holka dodělala učňák a pak aby šla
na nástavbu, tedy aby měla maturitu.
Ovšem ani to nebylo jednoduché, protože
ve druhém ročníku nástavby otěhotněla
podruhé. Narodila se holčička. Obě pravnoučata měla, alespoň co mi bylo řečeno,
stejného otce, ale ten se o ně nezajímal –
ostatně ani jejich matka moc ne, zejména
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NENÍ TO KLASICKÝ PĚSTOUNSKÝ
„PŘÍBĚH“. POMÁHÁ VÁM ZBYTEK
RODINY, PARTNER?
Manžela ani partnera nemám. Ale ano,
pomáháme si, moje děti mi pomáhají,
dědeček pravnoučat, které mám v péči,
také. Myslím, že jako každá rodina máme
své problémy, ale jsme semknutí, stýkáme
se, máme se rádi. Jsem za to vděčná.
BAVÍTE SE DOMA O TOM,
CO SE STALO?
Nebavíme. Pravnoučata, která vychovávám, tvrdí, že jim jejich rodiče nechybí –
je pravda, že je mám od peřinky, ale
kdoví, co se v nich opravdu odehrává.
Není snadné přijmout, že o vás vlastní
máma s tátou nestojí, takže je klidně
možné, že nějaká bolest v nich přetrvává.
Vždyť určitou hořkost cítím i já. Neumím
si představit, že bych své vnučce odpustila, co svým dětem udělala.
OD ROKU 2014 PĚSTOUNSTVÍ
PRIMÁRNĚ UPRAVUJE OBČANSKÝ
ZÁKONÍK. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
PŘINESLA PĚSTOUNŮM VÍCE
POMOCNÝCH SLUŽEB, PENĚZ –
ČÁSTEČNĚ I JAKO MOTIVACI VE
SNAZE STÁTU OMEZIT ÚSTAVNÍ
VÝCHOVU DĚTÍ –, ALE TAKÉ
POVINNOSTÍ. O VÁS SE OD ZAČÁTKU
VAŠÍ PĚSTOUNSKÉ „ÉRY“ STARAJÍ
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 14. JAK SE VÁM S NIMI
SPOLUPRACUJE?
Velmi dobře, jsem opravdu spokojená.
Je pravda, že jsem nyní se sociálními
pracovníky ve styku mnohem častěji než
dříve, ale nevadí mi to. Na zdejším úřadě
jsem naštěstí vždy natreﬁla na prima lidi.
MYSLÍTE ČASTĚJI KVŮLI SOUČASNÉ
PRÁVNÍ ÚPRAVĚ?
Ano. Dříve k nám sociální pracovnice
chodily tak dvakrát za rok, teď každé
dva měsíce.

JAK TAKOVÁ NÁVŠTĚVA PROBÍHÁ?
Má nás na starosti jedna velmi milá
paní, která se objedná, přijde a povídá
si se mnou nebo přímo i s dětmi, když
jsou doma. Řešíme, jak si vedou ve
škole, jaké mají zájmy, jak se nám daří.
Zprávy z takových setkání, která se kolikrát protáhnou i na hodinu, protože se
prostě příjemně zapovídáme, pak sociálka posílá na soud.
DĚTI S NÁVŠTĚVAMI SOCIÁLNÍCH
PRACOVNÍKŮ PROBLÉMY NEMAJÍ?
Ty moje vůbec. Musím to zaklepat, ale
mám zlaté děti. Nekouří, nepijí alkohol.
Pravnuk se učí na kuchaře a slyším na
něj jen samou chválu, pravnučka je teď
v deváté třídě základní školy a chystá se
na střední. Učí se moc dobře, takže
věřím, že to zvládneme bez problémů.
VYUŽÍVÁTE TAKZVANÉ ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY? TÁBORY A DALŠÍ AKTIVITY
PRO DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
ZDARMA A TAK PODOBNĚ?
Ano, využívám. Pravnučku dávám na tábor, který mi úřad v rámci těchto odlehčovacích služeb proplácí.
NOVÝ ZÁKON NAŘIZUJE TAKÉ
POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ.
JAK VÁM TO OVLIVNILO ŽIVOT?
Samozřejmě z toho pro mě plynou nějaké
povinnosti, ale nějak negativně to neprožívám. Naopak. Člověk se dozví mnoho
zajímavých věcí. Povinné vzdělávání je
možné buď při několikadenních výjezdech,
které jsou, tuším, několikrát do roka,
nebo v rámci přednášek tady, na Černém
Mostě. Chodím na ně každou středu. Věnují se nám sociální pracovníci, psychologové, ale třeba i kriminalisté.
(red)
Služby pro pěstouny poskytuje Úřad
MČ Praha 14 od roku 2013, a sice povinně na základě zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
Mezi poskytované služby patří především poradenství, doprovázení, odlehčovací služby, psychologické konzultace a vzdělávání. Další podrobnosti jsou uvedené také na webu
www.praha14.cz, konkrétně na stránce s názvem Služby pro pěstouny.

Naše školy

ŽÁCI ZE ZŠ CHVALETICKÁ NAŠLI KAMARÁDY V KOSOVU

Cestou bourání těchto neviditelných
bariér se rozhodla jít ZŠ Chvaletická
na Lehovci. Jak? Její žáci budou během letošního školního roku poznávat
jazyk, tradice i dějiny Kosova, to vše
díky spolupráci se Základní školou
Liria ve venkovském městečku Pogragje, kterou navštěvuje 250 žáků.
Nabídku ke vzájemné spolupráci iniciovalo České velvyslanectví v Prištině. Zástupci ZŠ Chvaletická pak
v dubnu tohoto roku místní školu navštívili, aby podepsali memorandum
o vzájemné spolupráci. To si klade za
cíl realizovat společné aktivity a výměnu metodických a dalších zkušeností v oblasti vzdělávání, a také získávat a osvojovat si informace o reáliích, historii, životním stylu, zvycích,
kultuře, náplni a podmínkách výuky

Foto: Archiv ZŠ Chvaletická (2x)

TO, ŽE ČESKÉ ŠKOLY UZAVÍRAJÍ RŮZNÉ PODOBY PARTNERSTVÍ S TĚMI ZAHRANIČNÍMI, NENÍ AŽ TAK
NEOBVYKLÉ. MÉNĚ ČASTÉ JE, KDYŽ SI ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAJDE KE SPOLUPRÁCI „PROTĚJŠEK“
V POVÁLEČNÉ ZEMI, NAVÍC TAKOVÉ, KTEROU STÁLE OPŘÁDÁ ŘADA PŘEDSUDKŮ.

v regionu, kde se partnerská škola
nachází. Žáci se budou během aktivit
učit vnímat, analyzovat a vyhodnocovat kulturní odlišnosti. Komunikace
probíhá v angličtině. Veškeré výstupy
pak budu nahrávány na web ZŠ Chvaletická www.zschvaleticka.cz/o-skole/
partnerska-skola/.
Společné aktivity již nastartovalo
psaní dopisů. Pro pedagogy byla
uspořádána přednáška s vedoucím
zahraniční rubriky Hospodářských
novin panem Martinem Ehlem. „Program máme vymyšlený takřka na celý nadcházející školní rok, který bude
opravdu nabitý. Například vytvoříme

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
VĚDECKY I ZÁBAVNĚ
VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY
A SPORTU PALESTRA, KTERÁ
PŮSOBÍ V OBJEKTU
HOSTAVICKÉHO ZÁMEČKU,
POŘÁDÁ VE DNECH 18.–20. 10. 2016
JIŽ 3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ
VĚDECKÉ KONFERENCE NAZVANÉ
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA.
LETOŠNÍM TÉMATEM JE „SPORT
A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA“.
Letošní ročník vědecké konference je
podpořen z projektu Praha hlavní evropské město sportu 2016 a je obohacen o zajímavé doprovodné programy. Ve dnech 18.–19. října 2016
budou probíhat v prostorách Hostavického parku a vysoké školy hned
čtyři workshopy, jejichž témata najdete v rámečku vpravo. Na ně poté

naváže samotná konference, jejíž témata k odborné diskuzi jsou rozdělena do tří oblastí:
■ Využití prožitku v aktivizačních programech pro konkrétní cílové skupiny se sportovním a pohybovým
zaměřením;
■ Využití prožitku v preventivních a resocializačních programech se sportovním a pohybovým zaměřením;
■ Využití prožitku v programech edukace a podpory ke zdravému životnímu stylu se sportovním a pohybovým zaměřením.
Podrobnosti a průběžné aktualizace
programu konference a workshopů
včetně přihlášek na jednotlivé části
konference najdete na www.palestra.cz/zp/.
(dm)

česko-anglicko-albánský slovník. Pozvali jsme již také kosovské velvyslanectví v Praze na společnou besedu
s našimi žáky. Připravujeme elektronickou mapu ‚Poběžme si naproti‘,
kdy obě školy budou sčítat kilometry
z různých výletů, závodů a dalších
aktivit a zanášet je do mapy tak, abychom se na konci pololetí na cestě
setkali,“ vysvětluje spolukoordinátorka projektu Pavla Tomášková. Do
projektu jsou zapojeny děti od 3. do
9. třídy. Když se vše bude dařit, pět
žáků ZŠ Chvaletická vycestuje na jaře na týdenní pobyt za svými kosovskými spolužáky.
(red)

PROGRAM WORKSHOPŮ
■ „Edukace v oblasti zdravé výživy“ –
workshop se zaměří na náhled do
současného procesu edukace ve
výživě na 2. stupni základních škol,
představení edukačního výživového
programu pro druhý stupeň
základních škol (VŠTVS PALESTRA,
18. 10. dopoledne). Workshop je
vhodný pro ZŠ.
■ „Zdravé společenství“ – projekt
speciálních olympiád zaměřený
na zapojení handicapovaných
sportovců do pohybových aktivit
(18. 10. odpoledne).
■ „První pomoc při úrazech ve
sportovních aktivitách“ (Vysoká
škola zdravotnická, Praha/VŠTVS
PALESTRA, 19. 10. dopoledne).
Workshop je vhodný pro ZŠ,
2. stupeň.
■ „Sebeobrana“ – ukázky
základních prvků sebeobrany pro
různé cílové skupiny (VŠTVS
PALESTRA, 19. 10. odpoledne).

21

Zdravá MČ Praha 14

PESTIVAL PRAHY 14
AKCE, KDE SE ŠTĚKÁ, ALE NEKOUŠE

Tentokrát se akce konala v sobotu
10. září. Stejně jako loni se na travnaté ploše mezi stanicí metra Černý
Most a Centrem Černý Most sešly
stovky psích chovatelů, většinou
v doprovodu svých čtyřnohých svěřenců. „Mám radost, že má PEStival
stále více příznivců. Je to akce, na
kterou se každý rok opravdu těším.
Pořád je na co se dívat, vždy je příjemná atmosféra, dobrá nálada. A to
ani sama nemám psa,“ říká s úsměvem radní Mgr. Irena Kolmanová, do
jejíž gesce pořádání PEStivalu spadá.
KAŽDÝ ROK NĚCO NOVÉHO
Akce navazuje na výchovně zábavné
lekce Psí školky, které Praha 14 pořádá v rámci kampaně Chceme tu
mít čisto. „Každý rok mohou návštěvníci PEStivalu vyzkoušet nějakou no-

Foto: Archiv MČ Praha 14

SOUČÁSTÍ PODZIMNÍ KLASIKY
V PRAZE 14 SE POMALU STÁVÁ
I AKCE PESTIVAL ANEB KDO SI
HRAJE, NEKOUŠE! TUTO
ÚSPĚŠNOU PŘEHLÍDKU
ROZMANITÝCH PSÍCH AKTIVIT
LETOS MĚSTSKÁ ČÁST
USPOŘÁDALA UŽ POČTVRTÉ.
A OPĚT S VELKÝM ÚSPĚCHEM.
vinku. Pro letošek to byla volně přístupná dráha dog racingu, kterou zajistil Český dog racing klub,“ říká
radní Kolmanová.
Tradiční náplní psího festivalu jsou
nejrůznější ukázky. Lidé na něm pravidelně potkávají výcvikáře místních
kynologických spolků ZKO Hloubětín
a Člověk a pes – Výcvik hrou, kteří
předvádějí například základní ovladatelnost, agility či různé psí sporty,
a také zástupce dalších organizací.
Už po několikáté se PEStivalu zúčastnila třeba Martina Irglová s dcerou,
díky nimž byly k vidění psí triky nebo
dog frisbee a dog dancing.

s ukázkami odchytu zvířat, ale také,
stejně jako v předchozích letech, převzali výtěžek materiální sbírky, již
městská část pořádala pro opuštěné
psy. Letošní program doplnili také zástupci spolku Haf Bez Obav a jejich
dog ﬁtness, Jan Tomšů s ukázkami
obran a policejní kynologové, kteří se
svými čtyřnohými „parťáky“ předvedli
práci psů záchranářů. Pomoc či poradenství návštěvníkům na místě nabídli odborníci z Veteriny Bryksova a MetropoleVet. Vedle ukázkové arény byla
v permanenci i druhá ohraničená plocha, kde se konala soutěž Psí stezka.
„V jejím rámci návštěvníci soupeřili
o to, kdo dokáže se svým psem nejlépe pracovat,“ dodala radní Kolmanová, která byla jednou z porotkyň. Vítězové soutěží pak převzali dárečky a ti
čtyřnozí balíčky psích delikates. (red)

LIDÉ Z PRAHY 14 POMÁHALI
Mezi pravidelné účastníky akce patří
i zástupci Záchranné a záchytné stanice LARY, kteří nejenže vystoupili

ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
K ZÁŘÍ V PRAZE 14 UŽ NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ AKTIVITY SPOJENÉ SE
ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM. POD HLAVIČKOU „PROGRAM ZDRAVÍ“ JE
TRADIČNĚ POŘÁDÁ MĚSTSKÁ ČÁST A LETOŠNÍ ROK NEBYL VÝJIMKOU.
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Děti ze základních škol v Praze 14
pak soutěžily v poskytování první pomoci. Na 60 žáků si vyslechlo před-

Foto: Archiv MČ Praha 14

Součástí Programu zdraví bylo hned
několik aktivit a jeho pomyslným
vrcholem byl tradičně Den zdraví,
který se konal 20. září ve vestibulu
Polikliniky Parník na Černém Mostě.
Možnosti bezplatného preventivního
vyšetření cholesterolu, cukru v krvi,
testů k preventivnímu vyšetření na
rakovinu tlustého střeva, kožního poradenství nebo například instruktáže
k samovyšetření prsu využila více
než stovka lidí. Na 150 seniorů zase
využilo možnosti plavání v hloubětínském bazénu.

nášku profesionálních záchranářů
a pak si v areálu ZŠ Bří Venclíků
v praxi vyzkoušelo, jak mohou pomoci při různých zraněních. Vítězná
družstva si odnesla hezké ceny i zajímavý zážitek.
Myslelo se i na děti z mateřských
škol, které se pod dohledem odborníků učily, jak si správně čistit zuby.
Jako odměnu dostaly i kvalitní zubní
kartáčky a pastu.
(jam)

ŘÍJEN
2016

Oznámení

Pozvánka

Inzerce

MALÁ POHÁDKA

PAVEL
O VELKÉ ŘEPĚ
DOBEŠ
3. DUBNA
NEDĚLE 15:00

TOP KONCERT

TANEČNÍ ODPOLEDNE

O BUDULÍNKOVI - POHÁDKA
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA - POHÁDKA
TOP KONCERT - PAVEL DOBEŠ
BAZÁREK, DÁME VĚCEM NAZDÁREK
PRAVIDELNÉ AKCE

PO-ČT HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
COWORKING (WIFI, TISKÁRNA)

PO PILATES (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
BABY JUDO

PO, ÚT, ČT
ÚT, ČT
ÚT
ÚT, ST
ST

TANEČNÍ KURZY (ASTRA PRAHA)
JAZYKOVÉ KURZY - ANGLIČTINA
POHYBOVÁ HODINKA PRO DĚTI (OD 2 LET)
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
KLUB SENIORŮ

Placená inzerce

JÓGA (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
ST,ČT KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
ČT TVOŘIVÁ HODINKA (OD 18 MESÍCŮ)

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.

Lenka Stará – vyhrála jsem recept na kvalitnější život.
Určitě jste někdy slyšeli rčení: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se." Pro tentokrát jsem si to dovolila trochu pozměnit. Už pouhým docházením do Světa PŘED
zdraví vyhráváte. Já jsem si tuto cestu
do světa lepšího zdraví a štíhlejší postavy vybrala sama a nelituji.

Placená inzerce

20.000 MIL POD MOŘEM - POHÁDKA
ŠAPITÓ - POHÁDKA
JAK BÝT FIT

INFO@KDKYJE.CZ, WWW.KDKYJE.CZ, WWW.FACEBOOK.COM/KDKYJE

1. a 15. 10.
2. 10.
9. 10.
12. 10.
16. 10.
23. 10.
26. 10.
29. 10.

PODZIMNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

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

Vyhrála jsem recept na kvalitnější život a to přece za trochu toho boje stojí.
Velice děkuji skvělému týmu z Černého
Mostu – bez nich bych to nezvládla.
VÝVOJ VÝSLEDKŮ
Hmotnost
Tuk
77.6 kg 40.3%
75.3 kg 41.2%
74.7 kg 38.0%
72.4 kg 39.4%
71.6 kg 37.6%
69.4 kg 37.6%
69.5 kg 37.5%
68.7 kg 35.7%
67.9 kg 38.0%
68.8 kg 37.8%
68.2 kg 37.9%

PO

Voda Viscerální tuk Obvod pasu Obvod boků
42.1%
8
96.0 cm
108.0 cm
41.4%
8
96.0 cm
108.0 cm
43.6%
7
94.0 cm
107.0 cm
42.5%
7
93.0 cm
105.0 cm
43.9%
7
91.0 cm
104.0 cm
43.7%
7
90.0 cm
102.0 cm
43.7%
7
90.0 cm
101.0 cm
45.0%
6
89.0 cm
100.0 cm
43.3%
6
88.0 cm
99.0 cm
43.5%
7
89.0 cm
99.0 cm
43.4%
6
88.0 cm
98.0 cm

za 6 měsíců 9,4 kg dole

C14PHA616

www.spilka-truhlarstvi.cz
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Prázdninové ohlédnutí

PRÁZDNINOVÁ

4
1
Y
H
A
R
P
Ž
Ě
T
U
O
S
FOTO

Irena Sgallová, 2. m
ísto

k, 3. místo

Marie Křovinová (Bartošová), 1. místo

Tomáš Řechtáče

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRAHY 14 MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ ROČNÍK
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s hlavní prázdninovou starostí – sladěním pracovních povinností s péčí
o děti, v tomto případě žáky prvního
stupně základních škol. Informace
o nabízených možnostech lidé průběžně naleznou na webu městské
části – www.praha14.cz a na stránkách časopisu Čtrnáctka.
(red)
Ilustrační foto

Příměstské tábory využívá přes léto
čím dál více rodin. Městská část Praha 14 se rozhodla pomoci s pokrytím
rostoucí poptávky a v letošním roce
zorganizovala první ročník těchto aktivit pod svou „hlavičkou“. V rámci
projektu
ﬁnančně
podpořeného
z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, bude Praha 14 příměstské
tábory pořádat i v letech 2017 a 2018.
Cílem radnice je pomoci rodičům

Reportáž

STOP ZEVLING OSLAVIL 10 LET

Jako vždy se začínalo sportem,
v areálu ZŠ Vybíralova se sešlo
12 fotbalových týmů, 12 nohejbalových týmů, 5 účastnic olympiády žen
a další desítky nadšenců do ostatních sportů. Součástí této sportovní
akce byl také turnaj ve streetballu
a soutěž o Iron-mana Čerňáku, která se konala u Plechárny. Celkem se
sportovních klání letos zúčastnilo na
170 sportovců, jimž pro dotvoření
pohodové atmosféry vyhrávali Djs
ADZi, Mk, Freakox a Hassan 23. Skatepark u Plechárny ožil závody ve
freestyle BMX a scooteringu, kterého se zúčastnilo na pět desítek jezdců. O hudební doprovod se postaralo
duo DJs Dug a Scaffer.

AMERICKÉ KLASIKY VS. 1000 MBX
Hned za skateparkem se s festivalem
propojil první ročník velice nadějné
akce Black Bridge Car fest no. 1., na
který přijelo na 25 automobilů. K vidění byly staré americké klasiky, např.
Chevrolet Camaro či Buick, ale například i raritní Škoda 1000 MBX a novější upravené vozy či závodní speciály
upravené na drifty. V okolí nechyběl
doprovodný program jako půjčovna
koloběžek, longboardů, gastro stánky
či grafﬁti exhibice.

tovní části festivalu nebo premiéru
videoklipu ke 20. výročí hloubětínského Total Board Shopu.
Na hlavním pódiu pak našlapaní De
Imperfaction předvedli svou energickou show, Hard to Frame zahráli
drum and bass na živé nástroje a rapeři ze Cincinaty a D.O.T.S. pomalu
přeladili na rapovou notu. Na tu navázal pražský matador, spolupořadatel FX Bounce Dj Noir, a po něm již
vystoupili ostravští AK se show k albu Bída a Bolest.
Scenérie kopce naproti hlavní stagi
fungovala jako skvělá tribuna. Perfektní tečkou za tímto programem
pak byl rapper a zakladatel labelu
Hypno 808 – Hugo Toxxx se svojí
show plnou coververzí různých skladeb i nových tracků.
(jam)
Foto: Archiv Stop Zevling (2x)

KULATÉ VÝROČÍ OSLAVIL LETOS
FESTIVAL SPORTU A KULTURY
STOP ZEVLING, KTERÝ SE
TRADIČNĚ KONÁ V POLOVINĚ ZÁŘÍ
NA ČERNÉM MOSTĚ. DESÁTÝ
ROČNÍK TÉTO AKCE, KTERÁ JAKO
VŽDY PŘILÁKALA STOVKY
MÍSTNÍCH I NÁVŠTĚVNÍKY
Z JINÝCH ČÁSTÍ PRAHY, SE DÍKY
POČASÍ I SKVĚLÉ ATMOSFÉŘE
SKUTEČNĚ VYDAŘIL.

PROGRAM POD STŘECHOU
I POD ŠIRÝM NEBEM
Uvnitř Plechárny byl program také
velice zajímavý, od přednášky místního cestovatele přes stand-up comedy až po vyhlášení výsledků spor-

VITALSPORT 2016: 70 SPORTŮ NA JEDNOM MÍSTĚ
DRUHÝ ROČNÍK SPORTOVNĚ
VOLNOČASOVÉ AKCE VITALSPORT
USPOŘÁDALA O DRUHÉM
ZÁŘIJOVÉM VÍKENDU SPOLEČNOST
DECATHLON VE SPOLUPRÁCI
S MČ PRAHA 14. VEDLE DESÍTEK
SPORTŮ SE NA AKCI V RÁMCI
MĚSTEČKA VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT PŘEDSTAVILY
I NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Foto: Archiv TJ Zora (2x)

Tradiční místo, tradiční čas. Centrum
Černý Most, začátek školního roku.
To byl festival sportu VITALSPORT
2016, který již podruhé přivítal stovky
zájemců o různé sportovní i volnočasové aktivity.
K vidění i bezplatnému otestování tu
bylo na sedm desítek různých sportů od těch tradičních až po ty zcela
neobvyklé, jako je například plachtění, tandemová cyklistika nebo potápění.

pro tento školní rok. I zde si návštěvníci mohli vyzkoušet celou řadu zajímavých činností a zároveň se přihlásit do různých kroužků a volnočasových aktivit. Počasí vyšlo skvěle,
a tak si organizačně perfektně zvládnutou akci všichni užili, jak se patří.
Také díky tomu se možná zrodí nová
tradice v Praze 14.
(jam)

Součástí akce byl stejně jako vloni
i veletrh nazvaný Městečko volnočasových aktivit, kde se pod hlavičkou
MČ Praha 14 prezentovaly místní neziskové organizace se svou nabídkou
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ŘÍJEN 2016
JUDO CLUB KIDSPORT
www.judoprodeti.cz
Judo pro děti – ZŠ Hloubětínská – Středa 14:00–16:00
– 21. 9. – 31. 5. 2017 – Judo pro děti od 6 let – začátečníci i pokročilí. Cena: 1 200 Kč.
Judo pro děti – ZŠ Chvaletická – Pondělí 14:00–16:00
– Judo pro děti od 6 let – začátečníci i pokročilí. Cena:
1 200 Kč.

Kurzy šití – Středa, čtvrtek – 18:00–19:30 – Čtvrtletní
kurz pro začátečníky i pokročilé. Učíte se ručnímu
i strojovému šití. Individuální přístup. Cena: 300 Kč/1
lekce (první lekce zdarma).
Hlídání dětí – Pondělí–čtvrtek – 9:00–13:00 – Potřebujete čas sami pro sebe? Chcete si něco v klidu vyřídit? Nabízíme krátkodobé hlídání dětí. Rezervace termínů je nutná nejméně 24 hodin předem. Cena: 60 Kč/
dítě, sourozenci každý 40 Kč.

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
ZAJÍČEK NA KONI, O. P. S.
www.zajiceknakoni.cz
K Horkám 46/54, Hostivař
Jízdy na koních pro děti s handicapy – Sobota – 13.30–
16.00 (výjimečně jiný den a čas) – Dvacetiminutové terapeutické jízdy pro děti s handicapy – zdarma.

KD KYJE
www.kdkyje.cz
Šimanovská 47, Praha 9
Herna pro děti s rodiči – Pondělí–čtvrtek – 9:00–13:00
– Kromě hraček a didaktických pomůcek zde potkáte
další rodiče, se kterými můžete sdílet radosti i starosti
všedních dnů. Cena: 50 Kč/dítě, sourozenci každý 40 Kč.
Pilates – Pondělí – 9:30–10:30 – Cvičení je vhodné pro
všechny, kteří chtějí zpevnit střed těla, a předcházet
tak bolestem zad. Možnost hlídání dětí. Cena: 100 Kč/1
vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Jóga – Středa – 9:30–10:30 – Cvičení vhodné k odreagování, zastavení v rušném dni, posílení těla a zlepšení
duševní kondice. Možnost hlídání dětí. Cena: 100 Kč/
1 vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Pohybová hodinka pro děti – Úterý – 9:30–10:30 –
Zaměřeno na rozvoj jemné i hrubé motoriky pro děti
od 2 let – skupinové hry, pohádky, relaxace s prvky
jógy a další aktivity. Cena: 100 Kč/dítě, sourozenci
každý 80 Kč.
Tvořivá hodinka pro děti – Čtvrtek – 9:30–10:30 – Zaměřeno na tvoření, malování a výrobu věcí z okolního
světa tak, jak ho vidí děti. Vhodné pro děti od 18 měsíců.
Po programu herna zdarma. Cena: 100 Kč/1 dítě, sourozenci každý 80 Kč
Baby judo – Pondělí – 15:15–16:15 – začátečníci od
6 let; 16:15–17:15 – pokročilí od 6 let; 17:15–18:00 –
děti 3–5 let – Děti se učí základní judistické techniky
formou her, náplní je i příprava a osvojení si základních
pohybových dovedností a spolupráce s kamarády.
Cena: 1 900 Kč/pololetí.
Taneční kurzy (Astra Praha) – Pondělí, úterý, čtvrtek
– Po/20:30–22:15 – základní; Út/18:30–20:15 – velmi
mírně pokročilí; Út/20:15–22:00 – pokročilí; Čt/18:30–
20:15 – středně pokročilí; Čt/20:15–22:00 – mírně pokročilí – Taneční pro páry, vhodné pro mládež i dospělé.
A když nemáte partnera? Nezoufejte, máme pro vás
taneční seznamku na webu www.astra-praha.cz.
Jazykové kurzy – angličtina – Úterý, čtvrtek –
Út/08:30–10:00 – falešní začátečníci A; Út/10:00–11:30
– začátečníci; Út/17:30–19:00 – mírně pokročilí A;
Út/19:00–20:30 – mírně pokročilí B; Čt/16:00–17:30 –
falešní začátečníci B; Čt/19:00–20:30 – středně pokročilí. Kurzy ve skupinkách max. 6 osob jsou určeny pro
dospělé, studenty středních škol i žáky druhého
stupně. Cena: 3 200 Kč/pololetí.
Irské tance pro děti/dospělé – Úterý, středa –
Út/16:00–17:15 – děti 6–14 let (začátečníci, mírně pokročilí); St/16:00–17:15 – děti 6–14 let (začátečníci,
mírně pokročilí); St/18:00–19:30 – irský set dancing
pro dospělé (všechny úrovně). Dětské kurzy jsou zaměřeny na současný sólový irský tanec, dospělí se seznámí s jeho společenskou formou.
Klub seniorů – Středa – 13:00–16:00 – Patříte mezi
seniory, potkáváte se rádi s ostatními, máte rádi zábavu? Přijďte vždy ve středu, jste vítáni.
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www.plecharna.com
Bryksova 1002/20
MČ Praha 14
Sebeobrana pro seniory – Pondělí – 14:00–15:15 –
V rámci programu prevence kriminality MČ Praha 14
obnovuje úspěšný projekt Sebeobrana pro seniory. Více
informací a přihlášky získáte u Bc. Veroniky Havlíčkové
na telefonním čísle 225 295 450 nebo mailu
veronika.havlickova@praha14.cz. Tréninky běží od 3. 10.
do 21. 11. 2016 a do naplnění kapacity je možné po domluvě začít docházet i během kurzu. Kurz je zdarma.
SpeakEnglish.cz – Angličtina pro pokročilé s rodilým
mluvčím – Pondělí – 15:30–16:30 – V našich kurzech
se naučíte bez zábran komunikovat v cizím jazyce.
Tento kurz je určen pro pokročilost B1/B2 a obsahuje
16 lekcí po 60 minutách. Kurz běží od 10. 10. 2016 do
30. 1. 2016 a po naplnění kapacity se již není možné
přidat. Cena: 2 560 Kč.
Angličtina pro děti zaměřená na konverzaci – Úterý –
17:00–17:45 – Cílem našich kurzů je vzbudit v dětech
zájem a nadšení pro cizí jazyk, proto jsou kurzy zaměřeny na přímou komunikaci dětí s lektorem, nikoliv na
memorování dlouhých seznamů slovíček a gramatiky.
Tento kurz je určen pro žáky 6.–8. třídy a obsahuje
16 lekcí po 45 minutách. Kurz běží od 11. 10. 2016 do
31. 1. 2016 a po naplnění kapacity se do něj není možné
přidat. Cena: 2 000 Kč.
Angličtina pro mírně až středně pokročilé s rodilým
mluvčím – Úterý – 18:00–19:00 – V našich kurzech se
naučíte bez zábran komunikovat v cizím jazyce. Tento
kurz je určen pro pokročilost A2/B1 a obsahuje 16 lekcí
po 60 minutách. Kurz běží od 11. 10. 2016 do 31. 1.
2016 a po naplnění kapacity se již není možné přidat.
Cena: 2 560 Kč.
Více informací a přihlášky na telefonu 608 278 181
nebo e-mailu speakenglish.cz@gmail.com.
Taneční škola Elements Crew – Street Dance pro dospělé – Pondělí – 16:05–18:05 – Open Class Street
Dance pro začátečníky i pokročilé pod vedením profesionálního lektora, tanečníka, choreografa a několikanásobného mistra ČR v hip-hopu Radka Brusche.
Více informací a přihlášky na info@elementscrew.cz,
tel. 775 919 051, FB/elements1crew. Tréninky běží od
3. 10. do 26. 6. 2017 a po domluvě s lektorem je možné
začít docházet kdykoli.
Praha 14 kulturní
Jóga – Středa – 17.00–19:00 – Přijďte si protáhnout
záda, zrehabilitovat celé tělo, odpočinout a uklidnit se
při cvičení jógy zaměřeném na uvolnění a protažení
celého těla. Vezměte si s sebou pohodlné oblečení
(tepláky, triko) a karimatku nebo jinou neklouzavou
podložku. Více informací na HanaDM@seznam.cz. Kurz
běží od 12. 10. do 25. 1. 2017 a je možné docházet na
jednotlivé hodiny. Cena: 100 Kč/hodina.
Jógalates – Čtvrtek – 18:00–19:00 – Cvičení spojuje
prvky jógy a pilates. Více informací u lektorky Evy Mičincové, e-mail: E.Micincova@seznam.cz. Kurz běží od
13. 10. do 15. 12. a po domluvě s lektorkou je možné
přidat se i po zahájení kurzu. Ukázková lekce zdarma
ve čtvrtek 6. října v době 18:00–19:00. Cena: 90 Kč/hodina, 750 Kč/permanentka na 10 vstupů.
Dětská sobota na Plechárně – Sobota – 12:00–18:00 –
Užijte si společně aktivity, se kterými se do dětského
pokoje nevejdete! Od 8. října je pro vás a vaše děti každou sobotu na Plechárně připraven prostor na hraní,
dovádění a sportování. Cena: 50 Kč rodina.

Box na Plechárně – Pondělí – 18:15–19:45, středa –
18:15–19:45, čtvrtek – 16:00–17:00, pátek – 18:15–19:45
– Tréninky boxu s Miroslavem Gašparem jsou určeny
primárně pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Registrace probíhá přímo na místě, stačí jen přijít. Více informací na www.facebook.com/box.praha nebo
e-mailu boxplecharna@seznam.cz. Tréninky běží od 5. 9.
2016 do 30. 6. 2017 a do naplnění kapacity je možné
začít docházet kdykoli. Kurz je zdarma.
Meditační večer pro každého – Každé druhé pondělí v měsíci – 18:00–19:30 – Meditace je praktika, která vám
umožní zřetelněji porozumět všemu, co se ve vašem životě
odehrává. Pojďme společně do toho v pondělí 10. října!
Více informací a přihlášky u lektorky Karolíny Kučerové,
telefon 739 350 348, e-mail KarolcaK@gmail.com. Cena
dobrovolná – dle spokojenosti.
Senior ﬁtness
Zdravotní cvičení pro seniory – Úterý – 9:00–10:00 –
Přijďte si zacvičit se svými vrstevníky. Zdravotní cvičení
je zaměřeno na protažení zkrácených a posílení oslabených svalů i uvolnění kloubů. Kurz garantuje Senior
ﬁtnes a vede lektorka Kateřina Štolfová.
Cvičení na židlích pro seniory – Čtvrtek – 9:00–10:00.
Více informací a přihlášky na katstol@seznam.cz nebo
608 545 437. Cvičení běží od 4. 10. 2016 do 24. 1. 2017
a po domluvě s lektorkou je možné začít docházet kdykoli. Cena: 40 Kč/lekce.
Skate škola – Úterý, čtvrtek – 16:00–17:00 – Základní
myšlenkou školy je ukázat lidem, že skateboarding je
plnohodnotný sport. Hlavní výhodou školy je, že můžeme trénovat celoročně, využíváme jak kryté prostory
indoor skateparku Plechárna, tak venkovního skateparku. První lekce zdarma! Více informací na www.facebook.com/skateboardskola nebo u Honzy Bašného
na čísle 734 766 032. Kurz běží od 6. 9. 2016 do 29. 6.
2016 a po domluvě s lektorem je možné začít docházet
kdykoli. Cena: 150 Kč/lekce, 1 000 Kč/permanentka
na 10 lekcí.
David Grbavčic
Kondiční tréninky (outdoor) – Středa – 6:45–7:45 –
Kondiční tréninky zaměřené na zvýšení celkové fyzické
zdatnosti všech účastníků. Cvičíme na čerstvém vzduchu a za každého počasí! Více informací u lektora Davida Grbavčice na e-mailu davidgrbavcic@gmail.com.
Kurz běží od 12. 10. 2016 do 25. 1. 2016 a do naplnění
kapacity je možné se do něj po domluvě s lektorem
přidat. Cena: 90 Kč/lekce.
Běžecká škola Miloše Škorpila
Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem – Středa,
pátek – 9:30–10:30 – Více informací u paní Simony
Vlašimské na telefonu 603 400 888 nebo e-mailu
simonavlasimska@seznam.cz. Místo srazu je před Plechárnou. Cena: 500 Kč.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org
Vlčkova 1067, Praha 9
Centrum denních služeb pro děti
se zdravotním postižením
Canisterapie – Úterý – 13:30–16:00 – Terapie poskytovaná prostřednictvím psa je vhodná pro klienty od 3
do 19 let s mentálním či kombinovaným postižením,
s diagnózami jako např. Downův syndrom, dětský autismus, DMO. Její pomocí lze dosáhnout zlepšení sebevědomí a komunikačních schopností, zklidnění či
přispět k rozvoji sociálních a psychomotorických dovedností. Cena: 50 Kč/30 min.
Sportovní klub – Pondělí – 14:00–17:00 – Sportovní
klub je určen dětem školního věku se zdravotním postižením. Je zaměřen především na rozvoj pohybových
dovedností (hrubá motorika, rovnováha, správné držení
těla, základy sportovních her). Cena: 50 Kč/30 min.
Muzikoterapie – Pondělí–pátek, dle domluvy – Prostřednictvím hudebních aktivit dochází u dítěte k rozvoji

Praha 14 žije
komunikačních schopností a řeči, k všestrannému rozvoji jeho osobnosti, ke zlepšení praktických dovedností,
jemné i hrubé motoriky, celkového psychického rozpoložení a v neposlední řadě k posílení sebevědomí.
Jedná se o individuální aktivitu. Cena: 50 Kč/30 min.
Klub pro rozvoj sociálních dovedností – Středa – 14:30–
16:00 – V tomto klubu mají děti od 8 do 18 let možnost
ztvárňováním různých běžných životních situací i rozličných fantazií získat vlastní prožitky. Ty poté rozebírají
v rámci společné diskuze. Cena: 50 Kč/30 min.
Dívčí klub – Čtvrtek – 15:00–16:30 – Rozvoj sociálních
a komunikačních dovedností klientek, společenského
chování a posílení vlastního sebeuvědomění v ženské
roli. Cena: 50 Kč/30 min.
Logopedie – Úterý a čtvrtek – dle domluvy – Cena:
50 Kč/30 min.
Cvičení – Pondělí a pátek – 14:00–14:30, 14:30–15:00
– Cena: 50 Kč/30 min.
Individuální práce – nácvik sebeobsluhy – Pondělí–pátek, dle domluvy – Cena: 50 Kč/30 min.
Společensko-kulturní odpoledne – Středa – 16:00–
19:00 – Cena: 50 Kč/30 min.
Klub pro rozvoj praktických dovedností – Úterý –
13:30–17:00 – Cena: 50 Kč/30 min.
Keramika – Čtvrtek – 14:15–15:00 a 15:15–16:00 –
Cena: 75 Kč/45 min.
Job klub pro náctileté – Pondělí – 16:30–17:30 – Aktivita, která pomůže dospívajícím dětem se zdrav. postižením zorientovat se na trhu práce, a snáze tak vybrat vhodnou školu či učební obor. Cena: 100 Kč/hod.
Pomoc se školní přípravou – Pondělí–čtvrtek – v odpoledních hodinách dle domluvy – Pomoc s plněním
školních povinností a dodržování pravidel chování stanovených školou, podpora v pravidelné docházce do
školy. Zdarma.
Plavání – Čtvrtek – 15:00–16:00 – Cílem je získání plaveckých dovedností, rozvoj dovedností sociálních, komunikačních a sebeobslužných, zlepšení zdravotního
stavu, otužování. Cena: 100 Kč/hod. Plavání se koná
v Aquacentru Šutka.

Angličtina pro dospělé – Středa – 18:00–19:00 – Kurz
angličtiny pro mírně a středně pokročilé, přihlášení
nutné. Velký důraz kladen na konverzaci. Cena: 100 Kč/
lekce, formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (starší) – Pondělí –
14:30–15:10 – Podpora psychomotorického vývoje,
upevnění citové vazby rodič – dítě. Cena: 80 Kč/lekce,
formou předplatného.
Tai-či – cvičení pro dospělé – Čtvrtek – 19:45–20:45 –
Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními účinky spočívající v sérii plynulých pomalých pohybů. Přihlášení
nutné. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Čchi-kung – cvičení pro dospělé – Čtvrtek – 21:00–
22:00 – Zdravotně relaxační cvičení. Přihlášení nutné.
Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Jóga pro začátečníky – Pondělí – 17:30–19:00 – Cvičení
pro dospělé. S sebou si vezměte podložku na cvičení
a pohodlný oděv. 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. Cena: 70 Kč/lekce, formou permanentky na
10 vstupů.
Cvičení pro zdraví a veselou náladu – Pondělí – 19:30–
21:00 – Protahovací, posilovací a uvolňovací cvičení
v nesoutěživé atmosféře. Cena: 70 Kč.
Školička Šikulka – Úterý – 8:15–12:15 – Pro děti od
2,5 let bez přítomnosti rodičů – příprava na vstup do
MŠ, výtvarné a pohybové aktivity, individuální přístup.
Přihlášení nutné. Cena: 170 Kč/dopoledne.
Problémové partie – Úterý – 19:00–20:00 – Cvičení je
zaměřeno na posílení problémových partií břicha,
hýždí, boků, stehen a paží. Cena: 85 Kč/lekce, formou
permanentky na 10 vstupů.

OKINAWSKÉ KARATE
SHUBUKAN SHORIN-RYU
www.karate-shorin-ryu.cz, www.rbka.cz
Bezdrevská ulice – Sokolovna

49. PH ROYAL RANGERS
facebook.com/49PHRR
Stoliňská 41B, Praha 9
Schůzky křesťanského skautského oddílu – Úterý –
16:00 – Hry, sporty, bobříci, písničky, diskuze, biblické
příběhy, to vše zaměřeno na všestranný rozvoj dětí –
fyzický, duševní, duchovní i sociální. 600 Kč/pololetí
(více sourozenců sleva).
English Club pro teenagery (13–18 let) – Středa –
16:30 – Konverzační angličtina s Američany formou
her a diskusí. Cena: 20 Kč setkání (Bude upřesněno).

Sebeobrana – okinawské karate pro děti i dospělé –
Pondělí a středa – 17:30–19:00 – Zkušení trenéři s licencí, organizace s MŠMT, dobrá parta a spousta nových znalostí a zkušeností, které instruktoři sbírají od
samotných okinawských mistrů. Cena: 1 000/měsíc
(rodinní příslušníci mají poloviční slevu), možno chodit
jen 1x v týdnu za poloviční cenu.

Aby záda nebolela – Středa – 20:00–20:55 – Lekce
ideální pro všechny, kteří se chtějí důkladně protáhnout, srovnat a pomoci nejen svým zádům. Cena: 60 Kč/
lekce, 500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce
zdarma.
Body Fit / břišní pekáč – Středa, neděle – 19:00–19:55;
19:30–20:25 – Naše kondice se zvyšuje a postava tvaruje! Lekce je určena všem bez rozdílu věku a kondice
(posilování přizpůsobíte svým možnostem), nedoporučujeme pouze těhotným ženám. Cena: 60 Kč/lekce,
500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.
Step aerobik – Čtvrtek – 18:30–19:25 – Step aerobik
patří mezi rozšířené formy aerobiku, je však obohacen
o pomůcku: malý nastavitelný stupínek – step. Cena:
60 Kč/lekce, 500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce
zdarma.
Jóga pro zdraví a krásu – Neděle – 20:30–21:25 – Není
třeba být jogínem, abyste si s námi mohli zacvičit.
Cena: 60 Kč/lekce, 500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou
jedna lekce zdarma.
Sportovní/pohybové hry pro děti – Úterý, středa, čtvrtek – odpolední hodiny – Rytmická pohybová průprava,
která děti zábavnou formou či za poslechu hudby učí
správnému držení těla a fyzické obratnosti a zdatnosti.
Cena: 400 Kč/pololetí, 150 Kč/měsíc.

RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA
www.jahoda.cz
Seminář focení dětí – Pondělí – 9:00–10:00 – Jak vytvořit nejlepší foto. Cena: 360 Kč/4 lekce.
Břišní tance – Pondělí – 10:00–11:00 – Určeno ženám,
hlídání dětí zajištěno. Cena: 1 hodina jednorázově 90 Kč.
Pohybové hrátky, tanečky – Středa – 9:00–9:45 – Určeno rodičům s dětmi ve věku od 1,5 roku. Cena: 1 hodina jednorázově 90 Kč.
Kurz háčkování – Středa – 9:45–10:45 – Výroba dětských hraček, hlídání dětí zajištěno. Cena: 400 Kč/5
lekcí + jednorázově 100 Kč na materiál.
Cvičení s miminky – Pátek – 9:30–10:30 (pro děti ve
věku 3 až 5 měsíců), 10:30–11:30 (pro děti ve věku 6 až
8 měsíců). Cena: 1 hodina jednorázově 100 Kč.

PILATES HLOUBĚTÍN
www.pilateshloubetin.cz
Litošická 409/10, Praha 9 – Hloubětín
Pilates, Power jóga – vstup přes recepci Dentální kliniky.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz
Bezdrevská 26, Praha 9

MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín

PIONÝR, Z. S. – 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz
Kpt. Stránského 994/6, Praha 9
Klub Šikulky – rukodělná činnost – Úterý 11. a 18.
října 2016 – 16:00–18:00 – Rukodělná činnost, zejména
korálkování – základní materiál si donést vlastní,
ostatní můžeme poskytnout zdarma.
Turistický oddíl Orion – Pondělí – 16:00–18.00 – Pravidelné schůzky oddílu, turistické disciplíny, hry, závody,
soutěže s partou kamarádů.
Klub Magic – Pátek – 16:00–18.00 – Určeno pro příznivce karetní fantasy hry Magic, případně se mohou
hrát i deskové hry.

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz
Vlčkova 1067, Praha 9
Herna s programem pro děti s rodiči – Každé pondělí
a středu – 9:00–12:00 – Cvičení, tvoření, zpívání s kytarou, programy začínají od 10 hod. Není třeba se předem objednávat. Cena: 50 Kč/rodina.
Volná herna pro děti s rodiči – Každý čtvrtek (od 20. 10.)
– 15:30–17:30 – Přijďte do Klubíčka strávit příjemné
odpoledne a pohrát si s neokoukanými hračkami. Není
třeba se předem objednávat. Cena: 50 Kč/rodina.
Multikulturní herna – Každý pátek – 16:30–19:00 –
Místo pro setkávání a poznání rodin z různých kultur.
Vstup bez přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina.

Port De Bras – Pondělí – 19:00–19:55 – Port De Bras je
originální cvičební aerobní program, který vznikl spojením prvků moderního tance a baletu s principy balančního tréninku. Cvičíme bez obuvi. Cena: 60 Kč/lekce,
500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.
Tabata – Pondělí – 20:00–20:55 – Efektivní metoda intervalového tréninku, která zároveň zvyšuje kondici
i výkonnost. Snižuje množství tělesného tuku, zvyšuje
svalový tonus, zlepšuje kvalitu pokožky a přináší dobrou
náladu. Každý cvičí dle svých možností a fyzické kondice = vhodné i pro začátečníky. Cena: 60 Kč/lekce,
500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.
Trampolínky – Úterý, neděle – 18:00–18:55; 18:30–
19:25 – Vytrvalé nízké skákání, posilování „skrytých“
svalů, ale hlavně zábava. Doporučujeme bezprostředně
před lekcí nejíst (cca 2 hodiny). Nosnost trampolínky –
100 kg. Cena: 60 Kč/lekce, 500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.
Pilates – Úterý, čtvrtek, pátek – 19:00–19:55; 19:30–
20:25; 9:30–10:25 – Cvičení typu body and mind, což
vyžaduje naši plnou koncentraci, ale na oplátku přináší
fantastické výsledky. Cena: 60 Kč/lekce, 500 Kč/10
lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.
Jógalates – Úterý – 9:30–10:25 – Cvičení, které kombinuje tisíciletími prověřenou jógu a oblíbený pilates. Cvičení posiluje, vitalizuje a osvěžuje. Cena: 60 Kč/lekce,
500 Kč/10 lekcí; se Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.
Aerobik – Úterý – 20:00–20:55 – Komerční hodina pro
všechny, kdo se chtějí udržet v kondici a mají rádi hravost a variabilnost aerobních tanečních sestav. Zcela
jistě povede ke zvýšení fyzické kondice a zlepšení psychické pohody. Cena: 60 Kč/lekce, 500 Kč/10 lekcí; se
Čtrnáctkou jedna lekce zdarma.

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):
1/ ZÁPIS do Montessori školky PASTELKA (pro děti
od 2,5 let) na školní rok 2016/2017 je možný pouze na
volná místa (na dotaz). 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, připravené a motivující prostředí pro vzdělávání dětí, biostravování, exkurze, výlety, angličtina s rodilým mluvčím 2x týdně v odpoledním kroužku.
2/ 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 1–2x týdně dopoledne. Stejně jako v minulých
letech další běh programu začíná od září 2016. Zápis
do tohoto programu probíhá do 3. 10. 2016.
3/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY na školní rok 2016/2017: Montessori dílnička (rodič + dítě 1,5–3 roky), angličtina
s rodilým mluvčím (2 skupiny dětí 3–5 let a 5–7 let, výuka zážitkovou pedagogikou 2x týdně, v pondělí a ve
středu), SPORTOVNÍ HRY (3–6 let, čtvrtek od 16 hod.),
MALÉ FLÉTNY (4–7 let, úterý od 16 hodin).
4/ RODIČOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Kurzy pro rodiče, kteří
chtějí své dětmi vychovávat a vést Montessori metodou.
Montessori cestou (2 hod. úvodní seminář), Minimum
pro montessori rodiče (podzimní kurz o základech MM,
3 setkání po 2 hodinách).
Více informací na webových stránkách.
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CELÝ
MESÍC
SOBOTA 1. 10.
14:00

NEDELE 9. 10.
14:00

14:00
- 17:00
NEDELE 2. 10.
15:00

15:00

Pískovna a ihadla – p írodov dná vycházka
Průvodci budou přírodovědci a botanici.

15:00

D tské odpoledne s Royal Rangers
Mini lanový park, pickleball, malování na obličej, písničky...

Prodejní výstava obraz
Architektura Prahy, Plzeně a Domažlic ve snových představách Jana Mathausera

KAVÁRNA MAÁNA (CENTRUM SLUNENICE, O. P. S.)
WWW.FACEBOOK.COM/KAVARNAMANANA

Tanení odpoledne
Hudební doprovod kapely Color Club Praha.
KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ, 50 K, AKCE 5+1

Den senior na Plechárn
Jídlo, tanec, zpěv a představení nových kurzů pro seniory.
PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ, ZDARMA

Pohádková ned le – 20 000 mil pod mo em
Loutková sci-ﬁ pohádka na motivy románu J. Verna.
KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ, 50 K, AKCE 5+1

PONDELÍ 3. 10.
do 5. 10.

Týden otev ených dve í
Láká vás jóga či box? Přijďte si vyzkoušet naše kurzy zdarma.
PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002/20
WWW.PLECHARNA.COM, ZDARMA

STREDA 5. 10.
10:00

Dobroinný Pestrobazar pro asistenní psy
Přijďte si nakoupit báječné věci za bazárkové ceny na náměstí
před metrem Černý Most.
PESTRÁ SPOLENOST, O. P. S., WWW.PESTRASPOLECNOST.CZ
NÁMSTÍKO PED METREM ERNÝ MOST

14:00

Setkání s Irskem – výstava fotografií V. Honsové
Otevřeno út, st, čt 14:00–18:00 hod
M PRAHA 14, GALERIE 14, NÁM. PLK. VLKA 686
WWW.PRAHA14.CZ

12. narozeninová zahradní párty
Staň se na jedno odpoledne pirátem. Akce za každého počasí.
DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ

15:00

Pohádková ned le – Šapitó
Představení není postaveno na hercích, ale na samotných
dětech, které dávají za pomoci herců dohromady příběh.
KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ, 50 K, AKCE 5+1

KRÁSNÁ PRAHA 14, WWW.KRASNAPRAHA14.CZ
IHADLA, SRAZ: ZASTÁVKA AUTOBUSU KYJE

49. PH ROYAL RANGERS A CÍRKEV BRATRSKÁ
FACEBOOK.COM/49PHRR
DTSKÉ HIŠT A PARK U NÁM. PLK.VLKA

ÚTERÝ 11. 10.
19:00

Poslechový veer
Známé duety 50.–70. let s Ivanem Pleschnere.
KAVÁRNA MAÁNA (C. SLUNENICE, O. P. S.)
WWW.FACEBOOK.COM/KAVÁRNAMAÁNA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

TVRTEK 13. 10.
14:00

Klub senior – P íb h vinné láhve
Pukání vinných lahví a jejich dotvoření na vázy, sklenice.
PRAHA 14 KULTURNÍ, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ, VSTUPNÉ 20 K
KATERINA.PLEVOVA@PRAHA14KULTURNI.CZ

18:00

Vybíralka 25 – prezentace plánu revitalizace
Představení návrhu obnovy veřejného prostoru.
IPR PRAHA, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002/20
WWW.VYBIRALKA25.CZ

TVRTEK 6. 10.
14:00

PÁTEK 14. 10.
18:00

PÁTEK 7. a 8. 10.
SOBOTA
20:00
SOBOTA 8. 10.
14:00

SOBOTA 15. 10.
8:30

Klub senior na Plechárn – degustace vína
Přijďte na Plechárnu ochutnat dobrá vína z vinného šenku Réva!
PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ, VSTUPNÉ 20 K

Zá ící m sto – divadlo o život v paneláku
Netradiční představení odehrávající se přímo v paneláku.

Pyžámková noc
Zveme všechny čertice a čertíky na pyžámkovou noc.
MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., NÁRODNÍCH HRDIN 3
WWW.VESELYCERTÍK.CZ, 300 K/DÍT, 500 K/SOUROZENCI

Turistický pochod – 14 km kolem Prahy 14
Prezence 8:30 –12:00 pro velký okruh (14 km), 8:30–14:00
pro malý okruh (4 km). Ukončení pochodu v 16:00 hod.
M PRAHA 14, WWW.PRAHA14.CZ, 20/10 K
RESTAURACE TJ SLAVOJ HLOUBTÍN, HLOUBTÍNSKÁ 88

PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHÁRNA.COM, PEDPRODEJ NA PLECHÁRN, 70 K

Sobotní vyjížka na handbicích
Sedněme společně do sedel a užijme si podzim sportovně.
SPORTOVNÍ KLUB VOZÍKÁ PRAHA, VNP.SKVPRAHA.ORG
POLIKLINIKA PARNÍK, GENERÁLA JANOUŠKA 902/17

www.praha14kulturni.cz

íjen

kalendár akcí

14:00

Tanení odpoledne
Zahraje vám k tomu kapela Color Club Praha.

15:00

Film na Plechárn
Filmový festival o životech cizinců...a popkorn bude gratis

KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ, 50 K, AKCE 5+1

PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHARNA.COM

Kalendá akcí p ipravuje Praha 14 kulturní
pro M stskou ást Praha 14.
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NEDELE 16. 10.
10:00

Uvedení do služby kazatele Pavla Mošnera
Slavnostní bohoslužba nového kazatele sboru Církve bratrské.

CÍRKEV BRATRSKÁ – ERNÝ MOST, WWW.CB.CZ/CERNY.MOST
PRAŽSKÝ TYRANNUS HALL, STOLISKÁ 41B

Boccia na Plechárn
Trénink bocciy, sportu podobnému hře petanque.

14:00

Svítící a strašidelné tvoení
Přijďte si vyrobit lucerničku, pavouka či netopýra.

15:00

tení v bunkru
Navíc prohlídka krytu a promítání syrského sitcomu. Určeno dospělým
i dětem. Za podpory Městské části Praha 14 a Hlavního města Prahy.

Pohádková ned le – O Budulínkovi
Klasická pohádka na známé téma J. V. Plevy.
KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ, 50 K , AKCE 5+1

ÚTERÝ 18. 10.
18:00

CENTRUM SLUNE NICE, O. P. S., WWW.WELLRYBA.CZ, ZDARMA,
ATELIÉR KAVÁRNY MAÁNA

18:00
19:00

Píb hy pes bariéry
Životní osudy těch, kteří mají kvůli tělesnému handicapu
značně ztíženou cestu životem.

D M DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9,
WWW.DDMPRAHA9.CZ, 190 K

15:15

M PRAHA 14, GALERIE 14, NÁM. PLK. VL KA 686, ZDARMA
WWW.PRAHA14.CZ

TVRTEK 20. 10.
10:00

Velký jahodový bazar
Bazar u metra Černý Most. Věci (elektronika, oblečení, hračky)
k prodeji můžete nosit do Jahody až do úterý 18.10.
ERNÝ MOST, WWW.JAHODA.CZ

Klub senior – exkurze do vinice Máchalka
Čeká nás prohlídka s výkladem od zasvěceného odborníka.

PIONÝR, Z. S.- 93. PS ORION, DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM
WWW.93-ODDILORION.WBS.CZ, 800 K ZA CELÝ POBYT

STREDA 26. 10.
19:00

Top koncert – Pavel Dobeš
Co zpívá o lásce v písničce Něco o lásce? Přijďte to zjistit!
KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ
250 K , AKCE 5+1

TVRTEK 27. 10.
14:00

PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ, VSTUPNÉ 20 K

PÁTEK 21. 10.
15:00

Halooweenský rej
Tradiční dlabání dýně, ochutnávka různé havěti, tajemná truhla..

17:30

Podzimní prázdniny
Víkendová akce s partou dětí – jednodenní turistické výlety po okolí.

Klub senior – Vinav chléb
Společné pečení.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ
ODJEZD MHD OD PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002/20

MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., WWW.VESELYCERTIK.CZ
CENA 140 K /DÍT, 220 K /SOUROZENCI
DIVADELNÍ SÁL, RESTAURACE LÉTA PÁN, NÁRODNÍCH HRDIN

ZUŠ, PRAHA 9, RATIBO ICKÁ 30, WWW.ZUS-HP.CZ

Za Kelty do Nižboru
Procházka místy, kde ožívají hrdinové pohanských bájí.

PRAHA 14 KULTURNÍ, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.PLECHARNACERNYMOST.CZ, VŠE ZDARMA

JAHODA, O. P. S., METRO

Hudební veer
Tradiční koncert žáků ZUŠ

ÚTERÝ 25. 10.
8:00

MC KLUBÍ KO YMCA PRAHA, VL KOVA 1067, 50 K /RODINA
WWW.MCKLUBICKO.CZ

14:00

PONDELÍ 24. 10.
8:00
18:00

Jak vychovat šastné dít
Interaktivní seminář pro rodiče s Ing. Mgr. Marií Novákovou.

Koncert komorní hudby
Vystoupí Trio Eufonico, promítat budeme Ženy od vedle,
výstava Nenávist ti nesluší od organizace HateFree Culture.

KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ, 50 K , AKCE 5+1

SRAZ D M DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
WWW.DDMPRAHA9.CZ, 230K

STREDA 19. 10.
10:30

18:30

NEDELE 23. 10.
15:00

Výlet do Techmanie Plze
Celodenní výlet do vědecko-zábavného centerav Plzni

KAVÁRNA MAÁNA, MAÁKOVA 745, ERNÝ MOST
WWW.FACEBOOK.COM/KAVARNAMANANA

16:00

MC KLUBÍ KO YMCA PRAHA, VL KOVA 1067
WWW.MCKLUBICKO.CZ
100 K /RODINA S JEDNÍM DÍTTEM, KAŽDÉ DALŠÍ DÍT 30 K

Pohádková ned le – Neposlušná kzlátka
Pohádka plná lidových písniček v novém kabátě.

SKP HOPO – ST EDISKO K ESANSKÉ POMOCI HORNÍ PO ERNICE
WWW.CTISNAMI.CZ, K OVINOVO NÁM. 11/16

Blešák
Další bleší trh na Plechárně!

PRAHA, PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002

INC. + SCART + CORRUPT TOUR + MSTSKÁ KNIHOVNA + JAHODA
WWW.CORRUPTTOUR.COM
KRYT CIVILNÍ OBRANY, GENERÁLA JANOUŠKA 1060/2

Kurz pedporodní pípravy
Kurz s MUDr. Němečkovou pro maminky i tatínky těch,
kteří se do našeho světa teprve chystají.

ti s námi
Čtení pohádek v podání herečky Elišky Bouškové

SPORT. KLUB VOZÍ KÁ
VNP.SKVPRAHA.ORG

3

SOBOTA 29. 10.
9:00

Bazárek, dáme v cem nazdárek
Bazárek - od oblečení až po hračky a sportovní potřeby.
KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, WWW.KDKYJE.CZ
PRODEJNÍ MÍSTO 50 K

Výroba pohankových polšták s bylinkami
Přivítání, krátké zamyšlení a vyrábění.

Kalendá akcí pipravuje Praha 14 kulturní
pro M stskou ást Praha 14.

15:00

14:00

CÍRKEV BRATRSKÁ – ERNÝ MOST, WWW.CB.CZ/CERNY.MOST
PRAŽSKÝ TYRANNUS HALL, STOLISKÁ 41B,

SOBOTA 22. 10.
14:00

Plechárna / skateboard indoor grand opening
Slavnostní otevření jediného vnitřního prostoru pro skateboard
a freestyle sporty v Praze.
3B SPORTS, Z. S., PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002
WWW.3BSPORTS.CZ

14:00

Podzimní bazar
Přijďte nabídnout již nepotřebné věci jiným maminkám.
Cena za prodejní stůl : 100 Kč
MC A RK VESELÝ ERTÍK Z.S., WWW.VESELYCERTIK.CZ
DIVADELNÍ SÁL, RESTAURACE LÉTA PÁN, NÁRODNÍCH HRDIN

3

www.praha14kulturni.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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prodej značkového
sportovního zboží
vyplétání
tenisových raket
zapůjčení
testovacích
tenisových raket
Černý Vlastislav,
Českobrodská 79
190 12 Praha 9
Dolní Počernice
tel.: 775 777 973
obchod@whitesport.cz

www.whitesport.cz
Placená inzerce

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

❱ 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.

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

❱ Starší manželé hledají dlouhodobý
podnájem, ne sídliště. Tel.: 721 390 850.

Prodej spodního prádla
fa Andrie, Lormar, Sielei aj.
Punčochové zboží fa Aries.

Tel.: 737 800 130
Email: irbo@seznam.cz

❱ 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.

❱ 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.

Veškeré opravy a úpravy
látkových oděvů.
Výměny zipů, zkracování.
Šití záclon, závěsů
a dekoračních doplňků.

Bohatá Irena
Bryksova 781
198 00 Praha 9

❱ Koupím starší dům nebo stavební pozemek v Kyjích nebo blízkém okolí.
Může být i ve špatném stavu nebo k demolici. Případně vyměním za byt. Tel.
728 863 212.

❱ 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.
❱ Levná doprava z/na letiště. 480 Kč/
auto, pevná konečná cena bez poplatků
za čekání a nástup, max. 4 pasažéři,
snadné objednání, spolehlivost:
www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716,
608 553 080.
❱ Nekuřácký pár hledá pronájem menšího čistého bytu v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis., 2+kk nebo 2+1 do
13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. Za případnou nabídku děkuji. Tel.:
605 845 088.
❱ PRONAJMU SAMOSTATNOU GARÁŽ
v Praze 9 – Jahodnici v objektu parkingu v ul. Manželů Dostálových tel.:
602 313 833.
❱ Instalatér-voda, topení. Výměna kuch.
desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.

❱ Nakupujeme za hotové st. zl. šperky, i pošk. s brilianty i bez nich, st.
zlaté mince, st. stříbrné předměty, st.
sečné zbraně aj., obrazy aut, lokomotiv podeps. Kreibich, Ronek a dále
obrazy od Barneta, Košvance. INTERANTIK Praha 9, Pod Pekárnami 3,
Tel.: 605 829 440.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.
❱ Hledáme lektory jógy pro otevření
jógového studia na Černém Mostě.
Tel.: 604 564 600.
❱ Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny
16 tisíc i s poplatky, celkem pro 3 osoby,
nekuřáky. Zařízení na dohodě, výhodou
lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý
a čistý stav. Děkujeme. Tel.: 603 789 381.
❱ Hledám spolehlivou paní na úklid malého rodinného domu v Praze-Kyjích pro
dlouhodobou spolupráci. Úklid dvakrát
týdně dopoledne, celkem 5 hod. Odměna
110 Kč/hod. V případě zájmu možnost
úklidu i domu ve Strašnicích. Pošlete prosím stručný životopis. uklidkyje@gmail.com
❱ Středoškolačka ekon. směru s praxí
v obchodním, provozním oddělení hledá
uplatnění v oboru. Znalost MS Ofﬁce,
obchodní dovednosti. Komunikativní,
všestranná, samostatná, organizační
typ. Praha 14 a okolí.
❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út, čt 9.00–17.00 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

Koňský hnůj zdarma

doprava za symbolickou cenu, dovozy písků,
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Hydepark

Křížovka o ceny
Vtip: Na terase sedí lord s lady a čte noviny. Zničehonic sjede z nebe blesk a spálí lady na popel.
Lord zazvoní na zvoneček, a když přijde sluha: „… (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. 10. 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: To je tedy hanba, propadl z dějepisu, který má jen dvě strany.
Výherci: J. Petrová, Hloubětín; K. Makovcová, Kyje; J. Linhartová, Černý Most
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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