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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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přehoupli jsme se do období, které pro
mnohé z nás není příliš oblíbené, dny se
zkracují a počasí zrovna nevybízí k venkovním
aktivitám. Ovšem – protože na všem je
třeba hledat něco dobrého – udržet si dobrou
náladu jde i tak. Třeba i díky tradičním svatomartinským oslavám, které se budou
konat v Kulturním domě Kyje a v rámci farmářských trhů na Rajské zahradě.
Jinak… pro nás na radnici jsou povzbuzující
ještě i další věci. Třeba to, že se nám daří
postupně plnit předvolební sliby. Důkazem
je například nedávné ocenění od ekonomů
Karlovy univerzity, kteří Prahu 14 vyhodnotili jako dobrého a transparentního zadavatele veřejných zakázek. Tato svým způsobem
pochvala nás nejen těší, ale zároveň také motivuje – k další práci
i k vytváření nových projektů, díky kterým posuneme kvalitu života
v naší městské části zase o něco dál.
Řeč může být v tomto případě třeba o takzvaných dětských skupinách,
projektu pro mladé rodiny s dětmi, jenž se rozjede ve dvou místních
mateřských školkách. Jeho cíl je jednoduchý: rodičům, kteří pečovali
o narozené dítě, usnadnit návrat do zaměstnání. Podrobnější informace
se dozvíte na následujících stránkách od místostarostky Lucie Svobodové.
Dalším chystaným počinem je vyčištění okolí Kyjského rybníka –
konkrétně pozemku ležícího severně od Krčínova náměstí –, což
mimo jiné rozšíří prostor pro vycházky v této oblasti.
Protože jednou z našich priorit je usilovat o to, aby byla Praha 14 co
nejbezpečnější – a zdá se, že se to skutečně daří, protože pocit
bezpečí se u Pražanů, tedy i u obyvatel naší městské části, podle
průzkumů v posledních pěti letech zvýšil –, máme v našem portfoliu
také řadu projektů zaměřených na prevenci kriminality. Podrobnosti
o našich aktivitách v této oblasti jsou zpracované jako hlavní téma
aktuálního čísla Čtrnáctky. Je navíc potěšující, že prevenci kriminality
v Praze 14 chválí i zástupci policie – což potvrzuje hlavní rozhovor
vedený s Miroslavem Novákem, pověřeným vedoucím místního
oddělení PČR Kyje.
Přeji vám, ať listopadové, bohužel většinou sychravé počasí přečkáte
ve zdraví. Věřím, že mnozí z vás odhodí mrzoutskou podzimní náladu
a přijdou se s námi pobavit alespoň na připravované podzimní akce.

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,
popřípadě poštou na adresu vydavatele:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání:
Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakční rada: předseda: Bc. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef
Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé
příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný).
Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr).
Foto na titulní straně: Nadporučík Bc. Miroslav Novák
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V PRAZE 14 JE BEZPEČNĚJI

I DÍKY PREVENCI KRIMINALITY
KRIMINALITA NEJEN V METROPOLI, ALE V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE V POSLEDNÍCH LETECH KLESÁ. PODÍLÍ SE
NA TOM CELÁ ŘADA FAKTORŮ – EKONOMICKÝ RŮST, ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, KLESAJÍCÍ
NEZAMĚSTNANOST, ALE I DŮSLEDNÁ PREVENCE. PROGRAMY, KTERÉ POMÁHAJÍ PŘEDCHÁZET NEZÁKONNÉMU
JEDNÁNÍ, MÁ VE SVÉM „PORTFOLIU“ VĚTŠINA OBCÍ I MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ. VÝJIMKOU NENÍ ANI PRAHA 14, JEŽ SE
SOUSTŘEDÍ ZEJMÉNA NA PRÁCI S MLÁDEŽÍ.
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řešit případy kyberšikany,“ doplňuje
Veronika Havlíčková.
TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Tradičními se v posledních letech
staly také preventivní aktivity zaměřené na děti a mládež ve věku 6 až 18
let, jež jsou ohroženy rizikovým chováním. Praha 14 pro ně ve spolupráci
s místními nízkoprahovými kluby –
Jahodou, Paciﬁkem a Neposedou –
každoročně organizuje dva víkendové
pobyty a jeden tábor.
Podle Havlíčkové projekt dětem
a mladistvým nabízí možnost aktivní-

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

Už dlouhá léta má v naší městské
části místo projekt „Praha 14 bezpečně online“ z dílny Národního centra bezpečnějšího internetu, postavený především na seminářích pro
žáky základních škol a jejich rodiče.
„Cílem je ochránit děti a mladistvé
před nebezpečími, která vyplývají
z neuváženého chování v internetovém světě. Ať už jde o kyberšikanu,
jiné druhy elektronického násilí či
třeba o zneužití osobních údajů. V letošním roce se uskutečnilo 85 seminářů pro žáky od třetí do deváté třídy, pro příští rok je navíc v plánu
i seminář pro rodiče,“ vysvětluje Veronika Havlíčková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Na Úřadě městské části Praha 14
má na starosti nejen prevenci kriminality, ale je také protidrogovou koordinátorkou. Účastníci seminářů se
podle ní dozvědí nejen to, jak rizikům plynoucím z užívání internetu
a moderních komunikačních zařízení
předcházet, ale také jak se zachovat
v nebezpečných situacích a kde hledat pomoc. „Pro rok 2017 máme navíc cíl zjistit co nejvíce informací
o tom, jak jsou naše školy schopny

ho využití volného času, umožňuje jim
navázat užší kontakt, a to právě
i s „nízkoprahem“ – konkrétně s pracovníky neziskovek, kteří s ohroženými dětmi dále pracují. „V příštím roce
chceme do těchto preventivních aktivit zahrnout i každoměsíční výlety, exkurze, tvořivé dílny, sportovní turnaje
a podobně,“ dodává koordinátorka.
Do projektů zaměřených na ohrožené
děti a mládež, na které radnice dostala dotaci od hlavního města Prahy,
můžeme počítat i „Box na Plechárně“. Kurzy městská část spolupořádala loni a letos, byly určeny zájemcům ve věku od 10 do 26 let, zpravidla
již dozorovaným sociálními pracovníky. Aby se nabídka obměnila, radnice
nyní jedná o možnosti nahradit kroužek boxu kroužkem futsalu v prostorách některé ze základních škol
v Praze 14. „V rámci těchto aktivit děti
získávají mnoho nových dovedností,
utvářejí si nové hodnoty, trenéři v nich
podněcují pocit sounáležitosti, smysl
pro fair play, komunikační schopnosti, disciplínu a tak dále,“ vysvětluje
Veronika Havlíčková.
Na preventivních aktivitách spolupracuje Praha 14 nejen s magistrátem,
ale také s ministerstvem vnitra. To ﬁnančně podpořilo projekt Street Work
and Fun zaměřený na děti a mládež
ve věku od 6 do 18 let, opět ohrožené
rizikovým chováním. Na starosti ho

Téma
má nezisková organizace Jahoda. Co
to v praxi obnáší? Vzdělávací, sportovní a jiné volnočasové aktivity, do
nichž se zájemci mohou nejen zapojit, ale také je pomáhat organizovat.
Turnaje ve fotbale, stolním tenisu, hry
s prvky zážitkové pedagogiky nebo
třeba závody ve skateparku se odehrávají přímo na ulici. Vždy „v režii“
zkušených terénních pedagogů volného času. „V lednu příštího roku budeme žádat o dotaci na další ročník.
Pokud uspějeme, projekt se bude
opět realizovat,“ říká koordinátorka.
NEPIJ DŘÍV. RESPEKTUJ 18
Co nyní Praha 14 chystá jako úplnou
novinku, je kampaň proti konzumaci
alkoholu dětmi a mladistvými na
místních základních školách. „Konzumace alkoholických nápojů nezletilými je nejen v naší městské části
stále značným problémem. Zástupci
městské policie, s nimiž jsem v častém kontaktu, upozorňují na řadu
případů, kdy museli řešit podnapilé
mladistvé,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce bezpečnost
v městské části patří. Pro preventivní

ANKETA

kampaň Praha 14 oslovila
společnost Plzeňský Prazdroj, která je autorem projektu Respektuj 18. Spolupráce s pražskou městkou
částí pro ni bude úplnou novinkou, dosud má obdobné
partnerství navázané jen na
krajské a městské úrovni
mimo Prahu. Kampaň se
naplno rozjede v příštím roce a zaměří se nejen na děti,
které se zapojí například
prostřednictvím slohových
prací, ale také na jejich rodiče a na obchodníky. „Chtěli
bychom také, aby jakousi
červenou nití provázející celou kampaň byla výstava
prezentující známé tváře
a další osobnosti, které budou mladé lidi od pití alkoholu odrazovat. Práce na
kampani se stále vyvíjí,
průběžně o ní budeme veřejnost informovat,“ doplňuje radní Kolmanová. Zároveň připomíná, že problematice alkoholu, kouření,

drog a dalších závislostí se prostřednictvím přednáškových pásem na základních školách
v Praze 14 dlouhodobě věnuje
organizace Prev-Centrum.
PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
Další kapitolu v oblasti prevence
kriminality přestavují projekty
zaměřené na seniory. Prvním
z nich je série přednášek pokrývající různé nebezpečné či komplikované situace, do kterých se
staří lidé mohou dostat – tak
zvaná Senior akademie.
„Koná se v KD Kyje. S radnicí
na ní intenzivně spolupracuje
městská policie, pokračování je
naplánováno na podzim příštího
roku. Na dosavadní přednášky
jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy. K naší velké radosti
byla účast na seminářích skutečně velká,“ vysvětluje Veronika Havlíčková. A co se senioři na akademii například dozvědí? Získají základní právní
povědomí o přestupcích a trestných
činech či informace o tom, jak

Jakými dosud nerealizovanými kroky by podle vás radnice mohla zvýšit bezpečnost
v městské části?

Soňa Tománková (BEZPP)

Viktor Šíma (KSČM)

Ing. Jan Adámek (ANO)

Vždy jsem zastávala názor,
že vzhledem k různorodé
skladbě obyvatel naší MČ
je velmi důležité dbát na
pravidelné přidělování
bytů z bytového fondu ve „veřejném
zájmu“. Tedy pravidelně přidělovat
byty policistům, hasičům, lékařům,
učitelům... Tento preventivní prvek má
nejen pozitivní vliv na bezpečnost, ale
napomáhá zdravému občanskému
soužití v širším slova smyslu. Vedení
radnice bohužel tuto politiku nepreferuje, což je, myslím, velká škoda.

Já si myslím, že
by bylo dobré
zvýšit přítomnost strážníků
městské policie
v ulicích městské části Praha 14, nejen v dopoledních
hodinách, ale hlavně v odpoledních a nočních hodinách. Je smutné, když je
činnost strážníků v povědomí občanů spojena pouze
s pokutováním špatného
parkování.

I když je Praha 14 objektivně
bezpečná, subjektivně tento
pocit nemáme. Často za to
může špatná kvalita veřejných
prostor. Zvláště na sídlišti se
díky velkým prostranstvím lidé méně potkávají, a tak mají pocit, že se na ulici nacházejí sami. Radnice by se např. mohla
zaměřit na vhodnější výběr a údržbu zeleně, neboť vysoká křoví podél cest či
stromy s nízkou korunou vytvářejí nepříjemná temná zákoutí. Dále by pomohlo
lepší osvětlení nebo hustší kamerový systém podél chodníků.

Ing. Petr Hukal (SZ)

Josef Kutmon (ODS)

Možností je celá řada a mnoho z nich se
snaží Praha 14 již delší dobu uplatňovat.
Kromě obligátní snahy o zvýšení kontrolní
činnosti Policie ČR a Městské policie Praha
se nabízí budování přehledných prostranství
a transformace těch stávajících do bezpečných míst.
Další kapitolou je i bezpečnost v dopravě. Velkou výzvou
je pro nás zvyšování bezpečnosti na přechodech pro
chodce. Doba, kdy zkostnatělí dopravní projektanti tlačili
chodce do temných podchodů, aby nepřekáželi autům,
je snad už nadobro za námi.

Naši městskou část trápí především drobnější kriminalita, jako jsou krádeže, vloupání
do bytů a aut. I ta však dokáže pořádně
ztrpčit život. V místech největšího výskytu
pouliční kriminality by bylo vhodné po dohodě
s Policií České republiky umístit kamery. Za nejdůležitější
však považuji četnější a aktivnější přítomnost městské
policie v ulicích. Kontroly parkování podle mého názoru
nejsou to, proč byla MP založena. Občané by neměli
váhat MP upozorňovat na nepřizpůsobivé počínání některých našich spoluobčanů.

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

NOVÝ PROJEKT PRO SENIORY
Zcela novým projektem zaměřeným
na seniory je pak počin spolku Krav
Maga, ﬁnančně podporovaný pražským magistrátem i ministerstvem
vnitra – Senioři v bezpečí. Začíná od
letošního listopadu a půjde o čtyři
semináře na téma obecná bezpečnost, bezpečnost doma, podvodné
prodeje a domácí násilí. Součástí
projektu je také vznik internetového
portálu, který bude obsahovat nejen
řadu užitečných a přehledně strukturovaných informací, ale také instruktážní, částečně autentická videa.
Vedle projektů na prevenci kriminality se Praha 14 snaží zvyšovat místní bezpečnost i jinak. Zejména tím,
že úzce spolupracuje se státní
a s městskou policií. „Nejedená se
přitom jen o spolupráci na kampaních či na zmíněných přednáškách
pro seniory, případně pro děti. Na
pravidelných společných schůzkách

probíráme samozřejmě i různé stížnosti obyvatel, zvláště ty opakované,
a hledáme možná řešení,“ říká radní
Kolmanová. A dodává: „Osobně si
myslím, že s bezpečností to v naší
městské části není nijak dramaticky
zlé. Ovšem to, jestli se zde lidé bezpečně cítí, to je něco docela jiného.
Pocit bezpečí je ryze subjektivní.
Někdo se bojí při procházce setmělými ulicemi sídliště, jiný zase v davu neznámých lidí na Václavském
náměstí.“

mu, aby se po ulicích válely použité
stříkačky,“ říká radní Kolmanová.

Foto: archiv MČ Praha 14

předcházet loupežným přepadením
na ulicích a v bytech, nebo jak se
chránit proti tak zvaným „šmejdům“.
Dalším projektem je sebeobrana pro
seniory, která zahrnuje osm 75minutových lekcí pod vedením zkušeného
instruktora sebeobranného systému
Krav Maga. „Projekt běží od roku
2015 a je o něj velký zájem, museli
jsme i navyšovat kapacitu. Účast je
zdarma, podmínkou je pouze věk nad
65 let a místo bydliště v naší městské
části,“ doplňuje koordinátorka preventivních aktivit.

K VĚTŠÍ BEZPEČNOSTI POMŮŽE
TAKÉ KULTIVACE PROSTŘEDÍ
K posilování bezpečnosti i pocitu
bezpečí podle radní Kolmanové přispívá také kultivace prostředí. „Zajišťujeme pravidelný úklid na našich
pozemcích, usilujeme o revitalizaci
různých území – například parku
Pilská v Hostavicích, která je již hotová, nebo Centrálního parku u metra
Rajská zahrada, která se plánuje –,
dále spolupořádáme dobrovolnické
úklidy v rámci kampaně Chceme tu
mít čisto a tak podobně. Máme také
terénní program na monitoring
drog, který mimo jiné předchází to-

ANTIFETFEST
ANEB JDE TO I JINAK!
S tématem prevence úzce souvisí
i to, že odstartoval další, v pořadí již
desátý ročník AntiFETfestu, festivalu
amatérských ﬁlmů určených pro
školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby, který pořádá hlavní město
Praha ve spolupráci s městskými
částmi a Centrem sociálních služeb
Praha – Pražským centrem primární
prevence. „AntiFETfest je skvělou
příležitostí dát žákům a studentům
možnost vyjádřit se k tomu, co vidí
kolem sebe ve školách, na ulicích
a ve svém nejbližším okolí,“ říká radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko.
Do 24. října mohli žáci zasílat soutěžní
návrhy plakátů s tím, že ten vítězný se
stane hlavním propagačním materiálem celého letošního ročníku festivalu. Od listopadu do konce března příštího roku je v běhu druhá fáze, a sice
tvorba a zasílání školních amatérských videí zaměřených na problematiku rizikového chování, jako jsou například drogová závislost, kriminalita,
šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí a podobně. Snímky budou točit přímo žáci základních
a středních škol – přihláška a další
podrobné informace jsou k dispozici
na www.antifetfest.cz a www.praha.eu.
Výběr vítězných snímků městských
částí proběhne v dubnu 2017, pražské
ﬁnále se uskuteční v červnu.
(red)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

V sobotu 5. listopadu ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín

VÝSTAVA V GALERII 14
Od 8. do 30. listopadu 2016 v Galerii 14

POZVÁNKA

Výstava obrazů Vladimíra Mencla „Česká krajina“ bude otevřena v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, od 8. do
30. listopadu 2016 vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 23. listopadu v Galerii 14

Ve středu 23. listopadu se od 18.30 hodin koná v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most, koncert komorní hudby. Vystoupí VERNER COLLEGIUM. Na programu jsou díla W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších. Vstup volný.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

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.

Aktuality

Jak se pozná vrak? Od letošního ledna je to na městských částech
služeb hl. m. Prahy posílají radnicím,
konkrétně oddělení dopravy, „tipy“ na
potenciální vraky. Úředníci následně
všechny podněty osobně prověří,
a pokud vyhodnotí, že to či ono vytipované vozidlo lze dle deﬁnice v zákoně o pozemních komunikacích nazvat vrakem, vyzvou vlastníka k jeho
odstranění. Na likvidaci vozu zákon
stanovuje dvouměsíční lhůtu běžící

Ilustrační foto

„Nově je na nich, aby vedly řízení ve
věci odstraňování vraků, respektive
ukládaly vlastníkům povinnost nepojízdné vozidlo odstranit,“ říká vedoucí
Odboru dopravy a ochrany prostředí
Prahy 14 Ing. Markéta Adámková. Jak
celý proces v současnosti funguje?
Občané, policisté či pracovníci Správy

PRAHA 14 PATŘÍ MEZI PREMIANTY
VE VYPISOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Městská část Praha 14 odvádí dobrou práci při vypisování veřejných
zakázek. Vyplývá to z hodnocení
ekonomů z Univerzity Karlovy, kteří
na webových stránkách systému pro
hodnocení zakázek – www.zindex.cz
– zveřejnili, jak transparentně si jednotliví veřejní zadavatelé počínali od
roku 2013 do roku 2015. Praha 14
byla ohodnocena jako „dobrý zada-

vatel“, u kterého se „nevyskytují
nadměrné vícepráce a nesoutěžené
smluvní dodatky“. Skončila mezi tak
zvanými premianty, na úctyhodném
3. místě. Pravidelným hodnocením
výsledků veřejných zakázek chtějí
autoři projektu dát veřejnosti i profesionálům nástroj pro sledování toho či onoho úřadu, města, nemocnice nebo státního podniku.
(red)

Rekonstrukce točny v Hostavicích
Dobrá zpráva pro obyvatele Hostavic.
V listopadu se začíná s dlouho očekávanou rekonstrukcí autobusové točny
u parku Vidlák, která potrvá zhruba tři
měsíce. Práce by mohlo protáhnout
jen nepříznivé počasí, v takovém případě by byla oprava točny dokončena
na jaře. Co rekonstrukce lidem přinese? Větší bezpečí jak pro projíždějící

řidiče, tak i pro cestující MHD, kteří se
pohybují blízko místních zastávek.
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.
(red)

od vydání pravomocného rozhodnutí.
Pokud vlastník do té doby vrak neodstraní, městská část věc předá Správě služeb hlavního města Prahy, jež
vůz odveze, zlikviduje a vzniklé náklady pak po vlastníkovi vymáhá.
„Největším úskalím je, že 90 procent
aut, které ti, co podnět zasílají, považují za vraky, ve skutečnosti vraky nejsou. Zákon totiž mimo jiné říká, že za
vrak je považováno vozidlo, které je
buď trvale technicky nezpůsobilé
k provozu a současně není opatřeno
poznávací značkou, anebo je zjevně
trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Za vrak tedy nemůže být považováno například vozidlo, jehož majitel
se jen opozdil s technickou kontrolou,“ vysvětluje Adámková.
(red)

REKONSTRUKCE

výtahu v budově úřadu
Opětovně upozorňujeme, 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.
Klienti se sníženou mobilitou či rodiče s kočárky budou moci jednání
s úředníkem absolvovat v předem určené místnosti v přízemí budovy. Stačí, když se ve vrátnici obrátí na přítomného člena ostrahy, který přivolá
příslušného zaměstnance a poskytne
informace o tom, kde jednání proběhne. Děkujeme za pochopení.
(red)

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
NA HUTÍCH
Ilustrační foto

ZBAVOVAT ULICE NEVZHLEDNÝCH
NEPOJÍZDNÝCH AUT, TAK ZVANÝCH
VRAKŮ, BYLO AŽ DO KONCE
LOŇSKÉHO ROKU PLNĚ V REŽII
SPRÁVY SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY. OD LETOŠKA SE S TÍMTO
ZDÁNLIVĚ PROSTÝM, ALE VE
SKUTEČNOSTI POMĚRNĚ
SLOŽITÝM ÚKOLEM POTÝKAJÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Žákovské zastupitelstvo má nového předsedu
Praha 14 patří k městským částem,
kterým není lhostejné, co si myslí
a chtějí děti. I proto zde už před několika lety vzniklo tak zvané Žákovské zastupitelstvo, jehož členové –
zástupci místních školáků – pravidelně spolupracují s radnicí a zapojují se do řady aktivit, které Praha 14
organizuje. Na svém posledním jednání, které se konalo na začátku října, tradičně v budově Domu dětí
a mládeže na Černém Mostě, žákov-

ští zastupitelé volili nového předsedu a místopředsedy. Předsedou se
stal Matěj Čížek ze ZŠ Hloubětínská,
místopředsedkyněmi byly zvoleny
Hana Wichová, rovněž ze ZŠ Hloubětínská, a Tereza Francová ze ZŠ
Bratří Venclíků.
(red)

Přijďte v úterý 22. listopadu na
1. ročník lampionového průvodu na
Hutích. Sraz je v parčíku před minigolfem, ulice Splavná 652. V čase
od 17 do 17.45 hodin si děti budou
moci vyrobit vlastní lampion v dílně, která bude uvnitř v hospůdce
minigolfu. Výroba trvá asi 20 minut, přineste si skleničku od přesnídávky. Samotný průvod bude
vycházet od minigolfu v 18 hodin.
Těší se na vás sousedé z Hutí.
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MIROSLAV NOVÁK:
ODCHÁZET DOMŮ S ČISTOU HLAVOU?

TO PŘI PRÁCI U POLICIE NEJDE.
U POLICIE PRACUJE PŘES PĚTADVACET LET. JE ZKUŠENÝM POLICISTOU A OPERATIVCEM KRIMINÁLKY, KTERÝ
VYRŮSTAL NA STARÉM LEHOVCI A DLOUHÁ LÉTA BOJOVAL PROTI KRIMINALITĚ V PRAZE 14. O TOM, JAK SE MĚNÍ
ZLOČIN V PRAZE 14, O PREVENCI I ROZDÍLU MEZI AKCÍ A PAPÍROVÁNÍM, JSME HOVOŘILI S NADPORUČÍKEM
BC. MIROSLAVEM NOVÁKEM, KTERÝ JE ČERSTVĚ POVĚŘEN VEDENÍM MÍSTNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR KYJE.
oddělení v Čakovicích, pořád ještě
v rámci vnější služby v uniformě. Asi
po deseti letech služby se mi naskytla
možnost vstoupit ke službě kriminální
policie a vyšetřování, kde jsem pracoval na úseku majetku se specializací
na objasňování vloupání do rodinných
domů a bytů, a to také v oblasti, do níž
spadala i Praha 14. Fakticky působím
u kriminální policie do současnosti,
ačkoliv nyní jsem pověřen vedením
současného Místního oddělení policie
ČR Kyje. Celkem tedy u policie sloužím už déle než pětadvacet let.

ČÍM JSTE PŮVODNÍ PROFESÍ A CO
VÁS PŘIVEDLO DO ŘAD POLICIE?
Jsem rodilý Pražák a do svých asi
dvaceti let jsem vyrůstal a žil na starém Lehovci. Po základní škole jsem
absolvoval učební obor s maturitou
v ČKD na Poděbradské jako silnoproudař. Po maturitě jsem nastoupil
v ČKD Elektrotechnika a jako mnozí
další jsem záhy řešil, jak se vyhnout
vojenské službě. Do toho mi přišla
nabídka, zda bych nechtěl nastoupit
k Policii České republiky. V rodině
jsme policistu měli, takže jistou představu o policejní práci jsem už měl.
Nabídku jsem nakonec přijal i proto,
že jsem se tím zbavil závazku v ČKD.
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Na půl roku jsem se ocitl nedaleko
Frýdku-Místku v rámci náhradní vojenské služby, což byl svým způsobem základní policejní výcvik. Potom
už jsem nastoupil na střední policejní
školu v Hrdlořezích. Tehdy to byl ještě uzavřený areál, jako kasárna, takže jsem koukal na protější kopec,
kde jsem bydlel, ale musel jsem být
v areálu školy.
VRÁTIL JSTE SE POTÉ DO
DOMOVSKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Po škole jsem nastoupil na starém
místním oddělení Kyje, které tehdy
sídlilo na Černém Mostě nedaleko kina Sparta. Odtud mě pak převeleli na

PRAHU 14 TVOŘÍ NĚKOLIK
RŮZNÝCH LOKALIT. VNÍMÁTE
Z POHLEDU POLICIE NĚJAKÉ
ROZDÍLY MEZI JEDNOTLIVÝMI
ČTVRTĚMI NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Rozdíly mezi jednotlivými částmi
Prahy 14 jsou jasně dané už urbanistickou zástavbou. V rámci policejního
obvodu Praha III je rajón našeho
místního oddělení jeden z největších.
Najdete tu velké sídliště i téměř venkovskou zástavbu rodinných domků.
Tam, kde není velká hustota osídlení,
se lidé zpravidla lépe znají, většinou,
jsou to starousedlíci, kteří si navzájem pomáhají a jsou v kontaktu. Naproti tomu sídliště je v tomto ohledu
úplně jiné. Během pár let tu vyrostou
byty pro dvacet i více tisíc lidí, kteří
se předtím neznali, přijeli z různých
míst v Praze i jinde v republice. Z toho pramení jisté osamocení a potažmo i anonymita sídliště. Od těchto
rozdílných parametrů se pak odvíjí
i druh a četnost trestných činů v té
které lokalitě.
JAK SE TEDY TRESTNÁ ČINNOST
LIŠÍ NAPŘÍKLAD V KYJÍCH A NA
ČERNÉM MOSTĚ?
V zástavbě rodinných domků dojde
ke vloupání nanejvýš jednou za čas

Rozhovor
a například pachatele vloupání do rodinného domku si místní lidé spíše
všimnou. V prostředí anonymity je
pak pochopitelně počet trestných činů vyšší. Jde tu navíc vedle vloupání
do bytů i o vloupání do aut nebo do
sklepů v jednotlivých domech. Pachatel se v domě se stovkami nájemníků snadno dostane ke klíčům od
vstupních dveří, které navíc mnohdy
vůbec nepotřebuje, protože při takové koncentraci lidí na jednom místě
se vždy najde dost lidí, kteří jsou pohodlní na to, aby pokaždé zamykali
vstup. Další kriminalita na sídlišti se
týká také drog, s nimiž částečně souvisí i násilné činy.
JAK SE V TOMTO OHLEDU SITUACE
ZMĚNILA OD DOB, KDY JSTE TU
ZAČÍNAL JAKO ŘADOVÝ
POLICISTA?
Páchání trestné činnosti se děje
v určitých vlnách, záleží i na obecném vývoji společnosti. Jen pro příklad: před nějakými dvaceti lety
jsme se tu potýkali především s majetkovou trestnou činností, což souviselo i s tím, jací lidé sem na sídliště přicházeli. V současnosti je skladba obyvatel na Černém Mostě oproti
tehdejší situaci dost odlišná, a s tím
se mění i kriminalita. Aktuálně se
nám větší část přesouvá do oblasti
drobné kriminality a takové té pouliční kriminality spojené s užíváním
drog, gamblerstvím a dalšími sociálními jevy. Osobně mě tu nejvíc trápí
kriminalita mladistvých, která sice
aktuálně není velká, ale do budoucna se z tohoto trendu může stát významný problém. Touto problematikou je třeba se zabývat hned, když se
ještě dá s takovým trendem pracovat. Pokud vám uteče počáteční fáze
problému, obávám se, že řešení už
není. Je ale pravda, že Praha 14 jde
v této problematice správným směrem, je vidět, že když mladým lidem
na sídlišti nabídnete alternativu, jak
trávit volný čas, má to smysl a pozitivně se to odráží i na statistikách
trestné činnosti.
TÍM SE DOSTÁVÁME K OTÁZCE
PREVENCE KRIMINALITY... JAK
VNÍMÁTE SOUČASNOU SITUACI
A CO JE PODLE VÁS TŘEBA
K TOMU, ABY BYLA PREVENCE
ÚČINNÁ?
Aby prevence byla účinná, musí
všechny programy jet na sto procent, musí být vzájemně provázané

a musí fungovat spolupráce všech
zainteresovaných. Osobně se domnívám, že v Praze 14 toto v současné době funguje dobře, protože
programy, které má aktuálně nastartované městská část, mají široký
záběr a zaobírají se všemi jevy sídlištní kriminality. Prevence se tu zaměřuje na zdravý životní styl, smysluplné využití volného času dětí
i mladých lidí, na rizika závislostí
i na práci s rizikovými, respektive
sociálně ohroženými skupinami
obyvatel. Nechybí tu ani informace
o možnostech ochrany před trestnou činností nebo přímá a nepřímá
pomoc obětem trestných činů. Myslím si, že jak radnice, tak i policie
v tomto ohledu dělá maximum, vzájemná spolupráce je tu velice úzká
a myslím si, že prospěšná.
PLATÍ TOTÉŽ O SPOLUPRÁCI
MĚSTSKÉ POLICIE A POLICIE ČR
V PRAZE 14?
Se strážníky městské policie spolupracujeme také velmi úzce, s paní ředitelkou (Danou Hetzlovou – pozn.
red.) jsme v častém kontaktu a dobře
funguje i vzájemná výměna informací.
JAKÉ JSOU VZÁJEMNÉ VZTAHY
MEZI POLICISTY VE VAŠEM
ODDĚLENÍ A ČEHO BYSTE JAKO
ŠÉF ODDĚLENÍ RÁD V TOMTO
OHLEDU DOCÍLIL?
Na našem oddělení jsou, tak jako
všude, zastoupeny různé povahy lidí,
navíc tu máme část policistů, kteří
žijí v Praze, část jich do služby dojíždí... Naše oddělení tvoří poměrně početný kolektiv, kde jsou si někteří lidé bližší, a ti pak tvoří skupinky,
v nichž jsou vzájemné vztahy užší
a více přátelské. Osobně bych řekl,
že osobní vztahy u nás jsou profesionální, takže i když si někteří kolegové vzájemně úplně nesednou, chovají
se k sobě s úctou a profesionální tolerancí. Mnoho mých kolegů se ale
stýká i mimo práci, zajdou spolu na
pivo, společně sportují nebo jinak
tráví volný čas. Ostatně už Svatopluk
ukazoval svým synům, že jeden proutek se zlomí snáze než tři najednou,
a to je i má vize jakožto vedoucího
zdejšího oddělení. Rád bych tu nastolil takovou atmosféru, v níž potáhneme všichni za jeden provaz, protože
i současná bezpečnostní situace toto
vyžaduje. V naší práci platí, že se na
svého kolegu musíte stoprocentně
spolehnout.

PRÁCE U POLICIE JE JISTĚ
NÁROČNÁ JAK FYZICKY, TAK I PO
PSYCHICKÉ STRÁNCE. DOKÁŽE SI
VŮBEC POLICISTA PO PRÁCI
ODDECHNOUT, NEBO SI, JAK SE
ŘÍKÁ, NOSÍ PRÁCI DOMŮ?
Práce u policie nepatří k zaměstnáním, která vám umožní odcházet domů s čistou hlavou. Během služby
prožijete s lidmi tolik životních příběhů, že to jen tak odložit a nechat
v práci prostě nejde. Platové podmínky pro nastupující policisty také
nejsou, zejména na pražské poměry,
ideální. Proto je v řadách policie,
alespoň v hlavním městě, velká ﬂuktuace. Platí, že pokud vám policejní
práce nepřiroste k srdci, je jen otázkou času, kdy ze služby odejdete.
Praha je v tomto ohledu dost speciﬁcká, protože nápad trestné činnosti
je tu vyšší a naplněnost stavů naopak nižší než v jiných krajích. Náklady na život v hlavním městě jsou
také vyšší než jinde a navíc je tu dost
pracovních nabídek, jimž v současnosti policie podle mě nemůže,
úplně konkurovat.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VAŠÍ
AKTUÁLNÍ FUNKCÍ VEDOUCÍHO
ODDĚLENÍ A PRACÍ, KTEROU JSTE
DĚLAL U KRIMINÁLNÍ POLICIE?
Je to velká změna, protože v rámci
služby kriminální policie a vyšetřování jsem působil jako operativec, což
je o shánění a dokumentaci důkazů
a případně i o chytání pachatelů trestné činnosti. Mojí prací bylo vlastně
připravit vše potřebné pro vyšetřovatele, což v praxi obnáší dost času
stráveného v terénu a podstatně více
akce, než mám tady na oddělení. Zpočátku jsem s tou změnou měl trochu
problém, ale beru to jako novou výzvu
a vážím si této příležitosti.
JAK JSTE NA TOM VY OSOBNĚ
S VOLNÝM ČASEM? JAK NEJRADĚJI
RELAXUJETE?
Práce vedoucího na místním oddělení obnáší celou řadu administrativní
činnosti, takže volného času mi moc
nezbývá. Je to podobné jako na jiných manažerských postech, kde
práce vyžaduje i část volného času.
Pokud ale volno mám, věnuji se
především rodině. Celý život také
sportuji, takže si rád ve volné chvíli
dopřeji nějaký ten pohyb nebo manuální práci, při které si odpočinu od
duševní činnosti, vyžadované mým
současným povoláním.
(jam)
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Okénko policie

POLICISTA Z MÍSTNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE KYJE ZADRŽEL KAPSÁŘE
Dne 28. 9. 2016 v odpoledních hodinách
si policista z Místního oddělení policie
Kyje, který byl v době
mimo službu, povšiml před hlavním
vchodem do Centra Černý Most mladíka spícího na lavičce. To by nebylo
nic neobvyklého, kdyby vedle neseděl
již několikrát odsouzený recidivista,
který využil příležitosti a prohledával
mladíkův batoh. Vytažené věci si přeložil do své tašky, přistoupil ke spící-

mu mladíkovi z boku a pokračoval
v prohledávání kapes u kalhot. Policista už na další průběh okrádání nečekal a zloděje na místě zadržel. Posléze se probudil také doposud spící
mladík, který si evidentně vůbec krádeže nevšiml. Jelikož se zadržený
čtyřiatřicetiletý muž tohoto jednání
dopustil opakovaně, putoval ihned ze
služebny do cely předběžného zadržení, kde mu později kriminalisté
ve zkráceném přípravném řízení
sdělili obvinění z trestného činu krá-

deže. V případě odsouzení tak pachateli hrozí trest odnětí svobody v délce
šesti měsíců až tři léta. Na celém
případu je nejsmutnější lhostejnost
okolí. Ke kapesní krádeži docházelo
několik dlouhých minut, během kterých kolem předmětné lavičky prošly
desítky lidí, ale nikdo nezakročil ani
nepřivolal policii.
npor. Mgr. Marek Svoboda,
zástupce vedoucího
oddělení PČR MO Kyje

NA HŘIŠTÍCH PRAHY 14 SE POUŽITÉ STŘÍKAČKY NEVÁLEJÍ
V uplynulém měsíci městští policisté
pomohli také s dopadením osoby
v celostátním pátrání. Společně
s policistou ČR, který hlídku strážníků požádal o součinnost, prohledávali sklep jednoho z domů v ulici Generála Janouška, kde se měla skrývat hledaná osoba. Přestože hlídky
na vytipovaném místě nikoho nenašly, nepolevily. Objevily zde mobilní
telefon připojený k nabíječce, což je
přimělo zkontrolovat celý dům. V de-

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.“

vátém patře ležel na schodišti spacák, u kterého byly položené boty –
jasné známky toho, že zde někdo
přespává. Po chvíli byla osoba nalezena, lustrací bylo zjištěno, že se
skutečně jedná o osobu hledanou.
Dopadený muž se ještě na poslední
chvíli snažil prchnout přivolaným výtahem, ovšem nepodařilo se mu to.
Byl převezen na místní oddělení
k dalšímu šetření.
(MP)

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

Začátkem října strážníci Prahy 14 kontrolovali
téměř tři desítky místních hřišť a pískovišť.
Měli za úkol vyčistit tato místa od případných pohozených
injekčních stříkaček a jehel. Ukázalo
se, že pobyt na zdejších hřištích je
minimálně z tohoto hlediska bezpečný. Strážníci během akce objevili
pouze jednu odhozenou stříkačku,
a to v křoví poblíž chodníku.

Podzemí

O KRYTU CIVILNÍ OCHRANY, KTERÝ LEŽÍ POD MATEŘSKOU ŠKOLOU A SÍDLEM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V ULICI
GENERÁLA JANOUŠKA, UŽ JSME PSALI. OD TÉ DOBY SE ALE MNOHÉ ZMĚNILO, A VY PROTO MŮŽETE PŘIJMOUT
NAŠE POZVÁNÍ DO PROSTORU ZVANÉHO PROSTĚ „VÍCEÚČELÁK“.
O tom, že i tajemný a architektonicky
syrový prostor bunkru se může „vybarvit“, ostatně svědčí obrázky z jeho
interiéru. A když se v tomto podzemí
rozlehne hudba v rámci školičky pro
malé DJs, vystoupení dětských hudebníků nebo jen křik dětí při karnevalu
či oslavě narozenin, pocítíte změnu
naplno. Do budoucna se pak můžete
těšit i na divadelní představení, pořádání kurzů, přednášek a besed či bazárky všeho možného. A že již dávno
Někdejší strohý betonový prostor bez Vysočanech. Účel nového unikátního nejste děti? Nevadí. Nový klub chystá
oken, vybavený spletitým potrubím prostoru v Praze 14 popisuje ve třech například i poslechové večery pro
vzduchotechniky a dalších technolo- bodech. „Za prvé nám jde o pořádání starší a pokročilé ve stylu osmdeságií, se v poslední době proměnil v je- kulturních a vzdělávacích aktivit tých a devadesátých let s podtitulem
dinečný víceúčelový prostor, který už a školení pro děti, mládež a rodinu. disco-trisco. A pokud vás neoslovila
má za sebou i první uspořádané ak- Za druhé se věnujeme vzdělávání dě- ani tato nabídka, můžete prostor vyce. „Naším cílem není jen sdružování tí a mládeže v oblasti IT a mobilních užít podle vlastních představ v rámci
mládeže a dětí, ale také nabídnout aplikací a za třetí se chceme sou- pronájmu, který nabízí i zapůjčení prostarším občanům možnost aktivního středit na pořádání uměleckých se- fesionální aparatury.
trávení volného času,“ říká Lucie Ho- tkání, workshopů, výstav, festivalů Více najdete na www.viceucelak.cz
řejší ze sdružení Cover Place, které a soutěží,“ shrnuje projektová mana- a na Facebooku: víceúčelák.
(jam)
provozuje i větší bunkr v nedalekých žerka Lucie.

Městská část Praha 14 vás zve na veřejné setkání k aktualizaci
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na svém území.
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POZVÁNKA

Pozvánka

Foto: archiv Cover Place

Podzemí Prahy 14 ožívá jako víceúčelák

Aréna
Aréna Sparta
Sparta
(Podvinný
(Podvinný mlýn, PPraha
raha – Vysočany)

Fandit ﬂorbalu
Účastnit se soutěží pro veřejnost
(už jste se potápěli v akvárku?)
Zabavit své nejmenší v dětském koutku
výtvarná
(malování na obličej, výtvar
ná dílna,
skákací hrad)
sportem
Seznámit se se spor
tem vozíčkářů
PProgram:
rogram:
9.00–18.00
9.00–18.00
PPořadatel:
ořada
ř d tel:
el
vozíčkářů Praha
Spor
Sportovní
tovní
vn
v klub vozíčkářů
PPatron
atron turnaje:
MILAN FRIDRICH

do r. 2014 kkapitán
a
apitán české ﬂorbal
ﬂorbalové
ové repr
reprezen
reprezentace
tace

www.skvpraha.cz

K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V PRAZE 14
KDY: 8. 11. 2016 od 17.30 hodin
KDE: Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9

Přijďte!
Přijď
ďte!
t

Vstup vveřejnosti:
eřejnosti:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

ZDARMA
ZDARMA

Jste spokojeni se sociálními službami v Praze 14?
Máte návrhy na jejich zlepšení? Přijďte diskutovat
s politickými představiteli a odborníky městské části.
Na setkání společně probereme nejen zjištěné
problémy, ale i návrhy na jejich řešení. Debatovat
budeme o sociálních službách pro:
 SENIORY
 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
 RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ
 CIZINCE A MENŠINY
Neseďte doma
a přijďte říci svůj
názor. Každý se může
stát přínosem pro
ostatní. Občerstvení
zajištěno.
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Zprávy

POZOR NA ČERNOU ZVĚŘ
Vzhledem k tomu, že v nedávné době
došlo v Praze 14 k několika napadením psů divokými prasaty, městská
část doporučuje zvýšenou opatrnost
při pohybu v přilehlých lesích a křovinových porostech.
Jak vyplývá ze statistik Mysliveckého
spolku Horní Počernice, který i v lokalitě Prahy 14 provádí hony na černou zvěř, divokých prasat se nyní
v českých lesích i lesích celé střední
Evropy pohybuje více než před několika lety. Zatímco například v letech
2009–2010 bylo Mysliveckým spolkem Horní Počernice odchyceno, případně nalezeno 41 kusů mrtvé (lov

a úhyn) černé zvěře, v posledních
dvou letech to bylo 62 kusů.
Městská část Praha 14 situaci nepodceňuje, je v úzkém kontaktu
s myslivci, veškeré podněty jim hlásí
a žádá o jejich řešení. Stejně tak pravidelně zveřejňuje seznam honů
a z nich pramenící doporučení pro
obyvatele. Na druhou stranu je třeba
si uvědomit, že myslivci musí při honu dodržovat zákonná omezení (některá vyplývají z toho, že lov probíhá
v blízkosti bytové zástavby, jiná z toho, že lovit je možné jen kusy od určité velikosti apod.) a coby nezisková
organizace se potýkají i s nedostat-

kem ﬁnančních prostředků. Městská
část Praha 14 nyní zvažuje možnost
ﬁnanční podpory, která by myslivcům
umožnila nákup dalších chemických
ohradníků (odpuzovačů).
Obecně lze říci, že nejrizikovějším
obdobím pro napadení divokým prasetem je jaro, kdy zvířata vyvádějí
mladé, a tudíž se lidmi, případně psy
ve své blízkosti mohou cítit ohrožena.
Ovšem vzhledem k tomu, že k posledním útokům došlo na podzim,
nelze vyloučit výjimky, případně to, že
útočníkem bylo zraněné, tudíž vystresované a více agresivní zvíře.
(red)

PROMĚNA VYBÍRALKY?

Pozvánka

Obyvatelé vnitrobloku Vybíralova se
mohli seznámit s první verzí proměny „jejich“ sídliště. Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy pro
ně ve spolupráci s naší městskou
částí a organizací Praha 14 kulturní
v říjnu přichystal setkání, během
kterého představil již konkrétní návrhy. Věří, že některé z nich bude možné uskutečnit už příští rok.
„Někde může vzniknout venkovní posilovna, jinde přibýt lavička nebo záhonek,“ uvádí za Institut Milan Brlík.
Dále by podle něj mohla v příštích letech ve „Vybíralce“ vzniknout nová
místa pro návštěvnické parkování
před mateřskými školami, příležitost, jak zlepšit pořádek v místních
ulicích, pak vidí v instalaci uzamyka-
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Foto: archiv Praha 14 kulturní

Plechárna představila první verzi revitalizace

telných kójí na popelnice. V nejbližším období je pak podle radní Prahy
14 Mgr. Ireny Kolmanové v plánu
úprava zeleně v celém školním
areálu. „Mimo to chystáme úpravy
jednotlivých hracích ploch tak, aby
byly dobře využitelné i dětmi chodící-

mi do družiny a širokou veřejností,
tedy aby na nich bylo možné provozovat různé druhy sportů,“ říká radní
Kolmanová. Upozorňuje také, že radnice uvažuje o tom, že by pro dohled
nad hřištěm angažovala kustoda.
„Byl by na místě v průběhu odpoledních hodin, tedy po vyučování, kdy je
sportoviště přístupné veřejnosti. Kromě toho, že by objekt hlídal, mohl by
třeba také půjčovat sportovní pomůcky. Večer by pak zajistil úklid hřiště
a zamknutí areálu,“ dodává radní.
Návrhy proměny vnitrobloku Vybíralova představí i výstava vizualizací,
která bude od 9. listopadu 2016 k vidění na panelech v areálu kulturně
komunitního centra Plechárna. Potrvá do začátku prosince.
(red)

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
ČTRNÁCTKA
A ŽELEZNICE

Bavit se o rozvoji pražské městské železnice je už pro trochu zasvěceného
čtenáře celkem klišé. Hodně a vznosně
se o tom mluví, realizace jde však velmi pomalu. Když už se něco podaří,
výsledky bývají často rozpačité. Své
o tom víme i na Praze 14, kde již snad
více než 20 let hovoříme o možnosti
vzniku železniční zastávky Rajská zahrada. Ta by umožnila přestup ze stávající zastávky metra na linky S ve
směru na Lysou nad Labem, Neratovice a do centra našeho města. Další přidanou hodnotou je samozřejmě i vznik
velmi chybějícího pěšího propojení
s oblastí Hutí. Jak to tak vypadá, realizace bohužel ještě nějaký ten rok potrvá. Aktuálně je na stavbu vydáno
územní rozhodnutí, do kterého se však
budou zapracovávat další změny. Za
Prahu 14 se snažíme tuto akci všemi
možnými způsoby uspíšit. Naše městská část má však i další železniční potenciál. Kromě využívané zastávky Praha–Kyje, která se díky neukojené graﬁcké kreativitě a vandalismu našich
některých spoluobčanů stala bohužel
ostudou širokého okolí (průběžně se
SŽDC zjednáváme nápravu), je zde také
nákladní spojka Běchovice–Malešice.
Na této trati, procházející kolem Jahodnice a Jiráskovy čtvrti, plánuje ROPID v budoucnu vést linku z Úval přes
Depo Hostivař do Vršovic, Smíchova
a dále do Radotína. Pro Čtrnáctku je to
další příležitost rychlého, komfortního
a ekologického spojení do dalších částí
města. Kromě zastávky na Jahodnici je
ve hře i zastávka Za Horou, která by
mohla být vzhledem ke své pozici zajímavým přestupním uzlem pro širší
okolí. Účelnost však musí prověřit další
dopravní a demograﬁcké studie. Této
iniciativě jdeme samozřejmě maximálně naproti, tak nám držte palce.
Petr Hukal,
radní MČ, předseda dopravní komise

AŽ SE NÁS
MIKULÁŠ ZEPTÁ…
Den se krátí, teplých slunečních paprsků je čím dál tím méně. Listí ze stromů
opadává, dokonce již místy napadly první sněhové vločky… Mnozí občané již
zvláště o víkendu brouzdají nákupními
centry s myšlenkami na blížící se Váno-

ce. Jupí, už zase Vánoce. Jaký dárek asi
najdou od Ježíška pod stromečkem?
Jeden takový dárek dostali uvolnění zastupitelé už na zářijovém zastupitelstvu.
Sice malý, ale ty přece taky dělají radost, viďte… Jedním z projednávaných
bodů programu byla odměna na zkrášlení vzhledu zastupitelů, účastnících se
akcí u příležitosti významných životních
jubileí občanů Prahy 14 či vítání občánků, s odměnou 400 Kč pro muže
a 800 Kč pro ženy. Že vám tady něco nehraje? Mně také ne. Že by na Praze 14
neexistovala rovnoprávnost pohlaví?
Předložil jsem proto pozměňovací návrh
s částkou 800 Kč pro zastupitele bez
ohledu na pohlaví, abych zabránil této
diskriminaci, ale tvrdě jsem narazil.
Zvláště u místostarostky sociální demokracie s odůvodněním, zdali vím, kolik
že takový kadeřník stojí… Pamatuji si ji
z billboardu, jak psala, že se o nás bude
starat s mateřskou péčí. Tak vám nevím… Při pohledu na mzdové ocenění
starosty, místostarostů či uvolněných
radních jsem na žádný platový rozdíl díky pohlaví nenarazil. Dle upřesňujících
slov pana starosty probíhají tyto akce
v pondělí a ve středu od 14.00 hod., tj.
v úředních hodinách. Má-li na tuto odměnu ve své pracovní době nárok uvolněný člen zastupitelstva (rozuměj placený), ať si každý občan posoudí sám.
Já myslím, že ne! Můj pozměňovací návrh podpořil nejen bývalý starosta či bývalá místostarostka, ale také stávající
místostarosta pan Zajac. Správně pochopil, že je to nejen diskriminační, ale
také součást jeho práce. Takže až se
nás Mikuláš zeptá, zdali jsme byli hodní
a nezlobili jsme, pak může být místostarosta Zajac v klidu, stejně tak jako
nezávislí zastupitelé. Ti ostatní ať se
rychle začnou učit básničku či písničku,
aby je čert neodnesl do pekla…
Mgr. Vladimír Tománek,
nezávislý zastupitel

AŽ SE TĚ
MIKULÁŠ ZEPTÁ…
Milý Vladimíre,
děkuji Ti za dopis, který jsem našel
v listopadové Čtrnáctce, ale co bych zapíral, no nepotěšil jsi mě. Píšeš, že bych
měl dobře zvážit, komu u vás na městské části něco hezkého nadělit, komu
domluvit a koho rovnou přenechat čertovi. Hele, víš co? Nech to na mně. Já se
totiž, než se pustím do Radka, Lucky,

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

Ilony a těch ostatních, na základě toho
Tvého dopisu nejdřív podíval, co mám
vlastně za ty poslední roky zapsáno
u Tebe. A musím říct, Vladimíre, že Ty
jsi opravdu, ale opravdu zlobil. Člověče,
za Tvoji politickou kariéru Tě stihli vymést ze dvou politických stran tak, že by
to ani ten čert, co se mnou chodí, lépe
nesvedl, bydlel jsi v bytě městské části
a nájemné jsi platil či spíše neplatil tak,
že se s Tebou málem museli soudit,
a zasedání zastupitelstva si necháš jako
jeden z mála proplácet hodinově, takže,
jen tak důvěrně mezi námi, za to bereš
víc než ostatní. To Ti to fakt není ani
trochu blbý navážet se s takovým kopcem másla na hlavě do ostatních a ještě
mi posílat taková rádoby nenápadně
udavačská psaníčka? Třeba ta Svobodovic Lucka, jak sis do ní tak jakoby „nenápadně“ šťouchl. Ta Ti prostě jenom
normálně řekla, že takovej holič dneska
není úplná laciná záležitost. Co bys, pro
pána Jána, čekal od ženský jinýho? A Ty
z toho děláš politiku? Navíc ona sama si
ten příspěvek na zkrášlení „s mateřskou péčí“… hele, tak mě tak napadá,
a cos to, tenkrát ještě v bílé košili ANO,
sliboval na billboardech Ty, že reješ do
ní?… tak ona si ten příspěvek nikdy nevybrala, jak se mi snažíš podsunout.
A holiče si platí z té vejplaty, kterou jsi
taky nezapomněl zmínit. Nebo si fakt
myslíš, že jsem tak naivní, abych Ti věřil, že mi to píšeš kvůli rovnoprávnosti
mužů a žen? Vladimíre, Vladimíre, na
tohle já už jsem přece jen kapku starej.
Ne že by sis to po tom všem zasloužil,
ale dám Ti závěrem mého dopisu místo
nadílky jednu dobrou radu: Jestli budeš
po všech svatých rozesílat dopisy, že
největším problémem tam u vás je kadeřník, tak si nejen oni začnou myslet,
že to tam ta vaše koalice asi vážně nevede až tak špatně. Nebo co hůř, začnou
si myslet, že se tam všichni tak akorát
nimráte v nesmyslech, a aby vás všechny, i s celou slavnou komunální politikou, pokud možno už letos, odnesl čert
do pekel. Slib mi, že o tom všem budeš
přemýšlet, a já se Tě zase „za rok zeptám“, to jsi napsal moc hezky. Otázku
nadílky nech do té doby laskavě na mně.
Nebo na voličích. S pozdravem Tvůj
svatý Mikuláš

(Ve věcech pozemských dočasně zastoupen Lucií Svobodovou, zastupitelkou za ČSSD, protože té by to za reakci
ani nestálo.)
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Na naší základní škole se Zátopkovy
štafety konají už řadu let. Vždycky
kolem 19. září, protože ten den se
v roce 1922 Emil Zátopek narodil.
Naši žáci už dávno vědí, že to byl výborný běžec, čtyřikrát vyhrál zlatou
olympijskou medaili a získal i plno
dalších, třeba na mistrovstvích Evropy. Běhával dlouhé tratě, a proto naši
žáci běhají na jeho počest štafetu,
v níž soupeří mezi sebou vždy třídy
jednoho ročníku prvního i druhého
stupně. Ráno začínají ti malí, v poledne končí deváťáci.

Už několik dní předem se vymýšlí ta
správná strategie. Důležité je, kdo
závod rozběhne, ale také se ti nejlepší musí zařadit až na konec, aby ve
správnou dobu ﬁnišovali a pomohli
své třídě k vítězství. Každá třída je
tady celek, běhají rychlí i pomalejší
a spolužáci fandí každému – je přece
náš a běží za nás. Nevadí, když běží
někdo pomalu, hlavně že se účastní
a pomáhá své třídě.
Štafeta se běhá na počest Emila
Zátopka, a myslím, že kdyby mohl
naše žáky při závodech vidět, byl by
určitě rád.
Tereza Kárová, 9. A

ZŠ Tolerance, Mochovská 570,

slaví letos 85. výročí svého založení

Foto: archiv ZŠ

Od roku 1931 škola sídlila v Praze 9 –
Vysočanech. Na současné adrese je

od roku 1983. Klidné, moderní, dobře
vybavené zázemí, snížený počet žáků
ve třídách, kvaliﬁkovaný pedagogický
sbor – to vše zajišťuje kvalitní vzdělávání žáků se speciﬁckými vzdělávacími potřebami. U příležitosti 85. výročí
proběhne ve škole oslava dne
16. 11. 2016 od 10.00 hod., součástí
oslavy je i prezentace prací žáků
a výstava fotograﬁí ze života školy.
Všichni jsou srdečně zváni.
(dm)

z MŠ Chvaletická se
připravují na zimu

Foto: archiv MŠ (2x)

Foto: Eva Jiříková (2x)

Zátopkovy štafety 2016 BROUČCI

Podzim už je v plném proudu, příroda
se oblékla do barevného kabátku
a některá zvířátka se pečlivě připravují na příchod zimy. Své o tom víme
i my na Lehovci, a tak jsme si ve středu 19. 10. vyzkoušeli, co všechno musí obstarat svatojánští broučci, než se
zachumlají k zimnímu spánku.
Společně s rodiči jsme vyráběli lucerničky, procvičovali se v letu, pomáhali kmotřičce rovnat dříví a také
vyráběli koláčky ze slaného těsta.
Nakonec jsme v připravené světničce
přebrali potřebné zásoby na zimu,
a teď ať si mrzne. Odměnou nám byly
opravdové makové koláče, které napekly paní kuchařky, a vyřezávaní
broučci, kteří nám budou připomínat
příjemně strávené odpoledne.
Kluci a holčičky z lehovecké školičky

Během letošních
prázdnin v mateřské škole Sluníčko
nebyly slyšet hlasy dětí, ale hluk vrtaček, sbíječek a pouze mužské barytony. Probíhala totiž rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace, nově se
malovalo a potom samozřejmě hodně uklízelo. Vše se nakonec i díky
úsilí všech zaměstnanců školy podařilo stihnout a v září jsme mohli přivítat všechny děti v čistých a hezkých
třídách.
Proběhla adaptace nových dětí, přišli
se na nás podívat i bývalí žáčci, dnes
už prvňáčci, a naplno se rozjel nový
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školní rok. Snad každý už ví, že děti
si ve školce jen nehrají, ale hravou
a prožitkovou formou se učí a rozvíjejí v mnoha směrech. V naší školce
pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Sluníčko svítí všem
dětem“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání. Vycházíme
z poznatku, že předškolní dítě aktivně vstřebává všechny podněty a vlivy
vnějšího okolí a reaguje na ně různými činnostmi a vlastní aktivitou. Proto podporujeme všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí,
schopností a dovedností s respekto-

Foto: archiv MŠ

SLUNÍČKO SVÍTÍ NOVĚ

váním individuálních potřeb. Prostřednictvím témat, která jsou dětem
blízká, se děti nejen dozvídají spoustu informací, ale také cvičí, tancují,
zpívají, tvoří a učí se za pomoci didaktických i námětových her.
Přejeme si, aby se i v dalším školním
roce dětem i rodičům ve Sluníčku
líbilo.
MŠ Sluníčko

Naše školy

Foto: archiv MŠ (2x)

Dýně. Většina z nás si v souvislosti
s nimi představí Halloween, u nás
ve školce je však máme spojené
s vítáním podzimní rovnodennosti.
Astronomický podzim letos začal
22. září 2016 v 16 hodin 20 minut.
A na ten samý den, aby bylo vše
pěkně načasované, jsme se pustili
do „Dýňování“. Na vyzdobené zahradě se sešlo mnoho rodičů i dětí. Vyřezávání dýní všechny velmi
bavilo. Objevovaly se dýně nejrůznějších velikostí a „nálad“ – usměvavé, zamračené, ale i strašidelné.
Nakonec jsme uspořádali výstavu
a dýně se na nás smály či mračily
z trávy na naší zahrádce. Naše kuchařky připravily skvělé dýňové
pohoštění. Dětem jsme rozdali
medaile a malou sladkost. Loučili
jsme se okolo šesté hodiny, když
se začalo ochlazovat a stmívat.
Pravda je, že sluníčko po celou dobu krásně hřálo a přispělo nemalou měrou k dobré náladě. Těšíme
se na hojnou účast i v příštím roce. Zdá se, že naše slavnost „Dýňování“ patří už k opravdu oblíbeným tradicím naší MŠ. Všem
zúčastněným děkujeme za společné prožití jednoho krásného zářijového podvečera.
MŠ Paculova

Když se podíváme do minulosti,
zjistíme, že nelze
s jistotou určit,
kdy byla škola
v Kyjích založena.
Již v polovině
18. století najdeme zmínku o pozemku pro učitele, což dosvědčuje,
že tu v té době byla školní pastouška, do které mládež docházela jen
v zimě, protože zjara musely děti na
pastviny. První zachovanou zprávu
o škole máme z roku 1816, kdy byla
provedena školní vizitace.
Kyjská škola byla jednotřídní, byla
malá, vlhká, strop a dveře shnilé.
Děti byly nuceny sedět i na zemi
a často stonaly… Obec musela postavit novou školu. To se stalo v roce
1841, v čísle p. 16, kde je škola dodnes. Nová budova byla vysvěcena
24. 8. 1842. Byla jednopatrová, v přízemí byl byt pro učitele a pomocníka, v prvním patře dvě třídy.
Školní obvod tvořily Kyje, Hostavice,
Aloisov, Štěrboholy, Malešice, Dolní
Počernice a Hrdlořezy. Škola byla postupně rozšířena na pětitřídní, ale ani
to nestačilo. Dlouho odkládanou přístavbu realizoval v roce 1931 místní
stavitel Josef Slavík. V budově s novou přístavbou byla v roce 1932 zřízená měšťanská škola. Po druhé světové válce škola opět zápasila s nedo-

Foto: archiv ZŠ

v MŠ Paculova

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE ŠKOLA S DLOUHOLETOU TRADICÍ,
S POHNUTOU HISTORIÍ, POZNAMENANOU NEDOSTATKEM PROSTOR,
STĚHOVÁNÍM BUDOV A NEPŘÍZNÍ ZE STRANY CÍRKVE I ŠLECHTY.
ALE BYLA TO ŠKOLA MILOVANÁ ŽÁKY I UČITELI.

statkem učeben. V roce 1948 bylo pro
školu upraveno 5 místností v budově
U Spudilů. Poslední přestavba školy
se uskutečnila v roce 1995 – dnešní
podoba budovy byla dovršena mansardovou nástavbou druhého patra.
V posledních letech se některé události z historie zopakovaly, ředitelé
i učitelé odcházeli, rodiče psali petice,
škola ztrácela dobré jméno. Naštěstí
tento trend se zastavil, situace se stabilizovala. Škola má letos téměř 270
žáků – 12 tříd, 5 oddělení školní družiny. Na rozdíl od let minulých máme
podporu od zřizovatele, budova prošla
rekonstrukcí elektroinstalace, střešní
krytina má nový vzhled, chystáme se
na výstavbu tělocvičny.
Od roku 1816 uplynulo 200 let –
vhodný čas na slavnost, na setkání
s bývalými zaměstnanci a žáky školy.
Připravili jsme program, který bude
v kulturním domě, tiskneme brožuru, instalujeme výstavu fotek... Těšíme se. I vy se s námi přijďte potěšit.
Naše škola si to zaslouží.
(dm)

DRAVCI V OBLÁČKU
Dne 13. 10. nás přijeli navštívit sokolníci. Děti tak měly možnost seznámit
se s dravci, jako je poštolka, káně, sova, výr a orel. Dozvěděly se tak nejen
spoustu informací o jejich životě a způsobu lovu kořisti, ale také si je mohly
přivolat na svou ruku a prohlédnout si
je zblízka. Sovu si dokonce pohladily,
z čehož byly velmi nadšené. Toto vystoupení u dětí vzbudilo přirozenou
zvídavost, neboť po jeho ukončení si
děti samy chtěly prohlížet encyklopedii
zvířat a hledaly dravce, které viděly.

Foto: archiv MŠ

DÝŇOVÁNÍ

Základní škola v Kyjích slaví 200 let

Samozřejmě nechybělo ani výtvarné
vyjádření zážitků. Obrázky poté s radostí a s vyprávěním děti ukazovaly
nejen svým kamarádům, ale také rodičům a sourozencům.
MŠ Obláček
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DÍKY DĚTSKÝM SKUPINÁM PŘIBUDE
VE ŠKOLKÁCH TŘICET NOVÝCH MÍST
ZNAMENÁ TO, ŽE DĚTSKÁ
SKUPINA JE DRAŽŠÍ
NEŽ MATEŘSKÁ ŠKOLKA?
V obecné rovině určitě. Školka takzvaně zapsaná do sítě, a to jsou třeba námi zřizované mateřské školky,
dostává státní příspěvek na platy
učitelů, a proto poplatek na dítě je
zde nižší než například ve školkách
soukromých, které stejně, jako ty
dětské skupiny, takovouto podporu
nedostávají.

Foto: archiv Lucie Svobodové

PROČ SE TEDY MĚSTSKÁ ČÁST
POUŠTÍ DO JEJICH ZŘIZOVÁNÍ?
Faktem je, že ﬁlozoﬁe dětských skupin primárně míří jinam než k samosprávám. Je to příležitost třeba pro
ﬁrmy, pro neziskové organizace, příležitost udělat dětem takovou „malou
školku“ v místě, kam naopak dochází
rodiče, a ulevit rodinám touto cestou.
Jenže my jsme to vzali z úplně opačného konce a došli jsme k závěru, že
nám vůbec nic nebrání udělat dětské
skupiny právě ve školkách.

JEDNOU Z OBLASTÍ, V KTERÝCH SE MČ PRAHA 14 ANGAŽUJE, JE POMOC
RODIČŮM, KTEŘÍ SE PO OBDOBÍ CELODENNÍ PÉČE O NOVĚ NAROZENÉHO
POTOMKA CHYSTAJÍ VRÁTIT DO PRÁCE. ZATÍMCO AŽ DOPOSUD BYLA PRO
VĚTŠINU RODIN JEDINÝM REÁLNÝM ŘEŠENÍM ŠKOLKA, JIŽ BRZY
PŘIBUDE NA NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI I DALŠÍ DOSTUPNÁ ALTERNATIVA:
DĚTSKÁ SKUPINA. NA TO, JAK BUDE SLUŽBA FUNGOVAT A JAK SE TO
PROJEVÍ V CHODU ŠKOLEK ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ, JSME SE
ZEPTALI 1. ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY LUCIE SVOBODOVÉ.
PŘEDNĚ, MATEŘSKÁ ŠKOLKA,
DĚTSKÁ SKUPINA, JAKÝ JE V TOM
ROZDÍL? JAK TO POZNAJÍ DĚTI?
JAK TO POZNAJÍ RODIČE?
To je hned několik úhlů pohledu. Pokud jde o děti, ty to v zásadě nepoznají vůbec, protože obě cesty sledují
tentýž cíl: umožnit tomu rodiči, který
zabezpečoval péči o dítě po narození,
vrátit se k nějaké vlastní seberealiza-
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ci, zpravidla k práci, protože jak říká
moje dvouletá dcera, z práce se nosí
korunky a za korunky si koupíme banány. Tak už je to na světě zařízeno.
A když už jsme u těch korunek, což
bude asi nejvíc zajímat rodiče, tak my
se na naší městské části snažíme
dětské skupiny zřídit tak, aby to pro
rodiny bylo zajímavé i z hlediska těch
nákladů.

A CO TAKOVÉTO ŘEŠENÍ PŘINESE?
Jako vždy, když to jde, snažíme se
takzvaně „zabít několik much jednou
ranou“. A když už jsem použila to přísloví, tak, pochopitelně s velkou nadsázkou, nějaké ty „mouchy“ nás pořád
trápí. Stále se například potýkáme
s obrovským nárůstem poptávky po
místech pro děti mladší tří let, které
chceme vyjít vstříc. Jenže aby se celý
ten systém mateřských školek vůbec
dal zaplatit, a to jsme si nevymysleli,
tak prostě, ať se nám to líbí nebo nelíbí, vychází jeden pedagog na 24 dětí.
No a do třídy o 24 dětech nemůžeme
umístit větší množství těch mladších
dětí, to není dobré ani pro ty děti, ani
pro toho pedagoga, jen ať si to každý
představí. My jsme doma dospělí
s dětmi v poměru jedna ku jedné,
když pomůžou babičky, tak i v přesile,
ale stejně většinou prohráváme.
JAK TO TEDY ZVLÁDNOUT?
Pokud jde o ty děti doma, s tím si jako
rodič začátečník netroufám radit, pokud jde o kapacitu našich „mateřin“,
hledali jsme řešení společně s jejich
vedením. A jak už to tak bývá, diskuzí
se přišlo na to, že těch problémů je

Školství
ještě daleko víc. Nejen že je tu poptávka po místech pro děti mladší tří
let, která je klasickými třídami neřešitelná, i kdyby bylo, kam je dát, jakože není. Ale do toho v Sadské a v obou
„Vybíralových“ byly kuchyně de facto
v havarijním stavu, ta v Zelenečské už
se na dnešní hygienické normy vůbec
nedá upravit, takže vyvstal problém,
co s ní, do toho ﬁnanční odbor protestuje, že provoz čtyř kuchyní je neekonomický, a na investičním už nějakou
dobu leží požadavky na adaptaci uvolněných školnických bytů pro potřeby
školky. A teď kde na to vzít?
JE ZA TAKOVÉTO SITUACE
ZALOŽENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN
VŮBEC REÁLNÉ?
Jakkoli to tak nevypadá, tak právě
díky nápadu založit při těchto „mateřinách“ dětské skupiny vyřešíme
všechny problémy najednou a vše do
sebe docela pěkně zapadne.
CO TEDY KONKRÉTNĚ
BUDE REALIZOVÁNO?
Budovy v Zelenečské a v Sadské jsou
dvě budovy téže školy. V Sadské byl
letos v lednu vybudován moderní gastroprovoz, v Zelenečské se bude
v návaznosti na to rekonstruovat
a modernizovat výdejna jídla. Jedna
nová kuchyně bez problémů obslouží
obě pracoviště, prostor, který v Zelenečské vznikne ze zbývající části staré
kuchyně a ze školnického bytu, pak
„pojme“ až patnáctičlennou dětskou
skupinu. Školky ve Vybíralově sloučíme do jedné, čímž vyřešíme nejen
problém odchodu jedné paní ředitelky,
ale uspoříme tak i celkové náklady.
Také zde zrekonstruujeme pouze jednu kuchyni, která, stejně jako ta
v Sadské, díky moderním technologiím kapacitně postačí pro všechny děti.
Mimochodem díky úsporám, kterých
se již podařilo dosáhnout, můžeme
dětem nabídnout kvalitnější produkty
za stejnou cenu, například farmářské
mléko. Zbylý prostor ve Vybíralově
adaptujeme opět pro patnáctičlennou
dětskou skupinu. Ve výsledku tedy získáme 30 míst ve dvou menších skupinách, která nabídneme právě i dětem mladším tří let.
TO VŠE BUDE JISTĚ
VYŽADOVAT NEMALÉ INVESTICE.
VYPLATÍ SE TO VŮBEC?
Předně, problém kuchyní by se musel řešit tak jako tak, už jsem mluvila
o tom, že to byla v podstatě havárka,

KONTAKTY NA MATEŘSKÉ ŠKOLY,
KTERÉ BUDOU PROVOZOVAT DĚTSKÉ SKUPINY
 MŠ Zelenečská, detašované pracoviště MŠ Sadská
Ředitelka školy: Helena Zychová, DiS.
Telefon: 281 863 943
E-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz
Webové stránky: www.ms-zeleneska.cz

 MŠ Vybíralova 968, detašované pracoviště Vybíralova 967
Ředitelka školy: Bc. Nina Vatolinová
Telefon: 281 911 723
E-mail: reditelna@msvybiralova968.cz
Webové stránky: www.msvybiralova968.cz
Termíny zápisů dětí do dětské skupiny budou zveřejněny na internetových
stránkách mateřských škol.
kterou by nám hygiena nedovolila dál
provozovat, a byli bychom bez kuchyní, jen jsme to celé pojali koncepčně.
Pokud jde o vybavení pro dětské skupiny, tam se nám podařilo získat
podporu z evropských fondů, konkrétně z operačního programu „Praha – pól růstu“. Nicméně ráda bych
při této příležitosti požádala o pochopení rodiče, jejichž děti uvedená zařízení navštěvují, protože každý dotační program má své podmínky, včetně
podmínek termínových, takže část
prací musí proběhnout za běžného
provozu, i když se samozřejmě budeme snažit ty dopady minimalizovat.

dou asi nejzajímavější pro děti nyní
ve věku přibližně dva až dva a čtvrt
roku, jejichž rodiče uvažují o postupném návratu do práce, protože těmto
dětem dětská skupina umožní adaptaci na školní prostředí v menším kolektivu. To je určitě výhoda, opět jak
pro děti, tak pro rodiče, protože, jak
jsem sama poznala, ta rána ve školkách, zvlášť zpočátku, bývají pro obě
strany krušná. S tím souvisí i to, že
pokud pak rodiče budou chtít přihlásit dítě do mateřské školy v místě
dětské skupiny, tak opět oběma stranám odpadnou komplikace plynoucí
z přechodu do nového prostředí.

VRAŤME SE NA ZAČÁTEK, K TĚM
„KORUNKÁM“. UVEDLA JSTE, ŽE
DĚTSKÉ SKUPINY NEDOSTÁVAJÍ
PŘÍSPĚVEK NA MZDY, A PROTO
JSOU DRAŽŠÍ, PŘESTO JSTE
NAZNAČILA, ŽE V PŘÍPADĚ
DĚTSKÝCH SKUPIN ZŘIZOVANÝCH
PRAHOU 14 TOMU TAK NEBUDE.
Nebude. Krom dotace na vybavení se
nám podařilo získat i dotaci na provoz
dětských skupin, takže i když o konkrétní ceně za místo ještě nebylo
k dnešnímu dni rozhodnuto, tak už teď
je jisté, že to nebude více než v našich
mateřských školkách, tedy nebude to
více než 600 Kč měsíčně, plus platba
stravného, která se dnes pohybuje kolem 35 Kč za den. Proto pevně věřím,
že naše dětské skupiny skutečně budou pro řadu rodin zajímavou a hlavně
dostupnou alternativou.

VRAŤME SE JEŠTĚ ZÁVĚREM
K PROBLEMATICE PŘEDŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ. MÁTE TEDY
ZALOŽENÍM DĚTSKÝCH SKUPIN
TAKŘÍKAJÍC „SPLNĚNO“?
To v žádném případě, to je asi nikdy
nekončící proces. Nicméně jsem velmi
ráda, že se podařilo vyřešit jiný palčivý
problém v této sféře, a to že se reálně
začala stavět nová školka na Jahodnici. Tu jsme slibovali snad všichni, a já
jsem ráda, že se nám to společně, a to
i s kolegy z „velkého“ magistrátu, zejména za podpory paní radní Ropkové,
podařilo dotáhnout až do té fáze, že
nám to roste před očima. Byť přiznávám, že třeba s paní ministryní školství jsem si musela vyměnit hodně
zpráv, aby se na ministerstvu nezapomnělo, že nějaká Praha 14 taky
existuje. A i když je nová školka na Jahodnici jistě velký důvod k radosti,
„splněno“ tím určitě nemáme. (red)

KDY ZAČNOU DĚTSKÉ SKUPINY
FUNGOVAT A PRO KOHO BUDOU
KONKRÉTNĚ VHODNÉ?
Obě dětské skupiny plánujeme otevřít už od 1. února příštího roku a bu-
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Informace

Harmonogram svozu velkoobjemového odpadu
Přistavení VOK ze systému HMP

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
5. 11.
5. 11.
5. 11.
5. 11.
5. 11.
5. 11.
5. 11.
5. 11.
6. 11.
6. 11.
6. 11.
6. 11.
6. 11.
6. 11.
6. 11.
6. 11.

9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00

V Humenci x Mochovská
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Vodňanská x Skorkovská
Hejtmanská x Vranovská
V Chaloupkách x Vaňkova
Žehuňská u separace
Tálinská x U Rybníka
Spolská x Mílovská
Zvíkovská x Dářská
Vlkovická x Herdovská
Lomnická x Panenská
Baštýřská x Bezdrevská
Lipenské náměstí
nám. Zdenky Braunerové
Jezdovická x Froncova

2. 11.

ST

Vírská/Branská

2. 11.

ST

Šimanovská/Za Školou

3. 11.

ČT

Cvrčkova/Burdova

3. 11.

ČT

Splavná/Svárovská

4. 11.

PÁ

Mochovská/Zelenečská

4. 11.

PÁ

Cidlinská/Maršovská

4. 11.

PÁ

Jezdovická/Froncova

9. 11.

ST

Svépravická/Šestajovická

9. 11.

ST

Konzumní/Na Obrátce

10. 11.

ČT

Liblická/Klánovická

10. 11.

ČT

Kukelská/Chvaletická

11. 11.

PÁ

Hloubětínská/V Chaloupkách

11. 11.

PÁ

Zámečnická/Mochovská

11. 11.

PÁ

Hejtmanská/Vranovská

16. 11.

ST

Tálinská/Oborská

16. 11.

ST

Kardašovská – u obch. střediska

18. 11.

PÁ

Světská/Lipnická

18. 11.

PÁ

Spolská/Mílovská

18. 11.

PÁ

Lásenická/Lipnická

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14

23. 11.

ST

Horusická/Osická

23. 11.

ST

Vlkovická/Dvořišťská

24. 11.

ČT

Koclířova/Vodňanská

24. 11.

ČT

Hodějovická/Za Rokytkou

25. 11.

PÁ

Zvíkovská/Dářská

25. 11.

PÁ

Sicherova

12. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.
Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.
Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.
Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
7. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
28. 11.
29. 11.

PO
UT
ST
ČT
PO
UT
ST
ČT
PO
UT
ST
ČT
PO
UT

Bří. Venclíků/Vlčkova
Smikova/Gen. Janouška
Bryksova/Fejfarova
Bryksova/Kpt. Stránského
9. května/Písčitá
Vašátkova/Doležalova
Bobkova/Maňákova
Kpt. Stránského/Vybíralova
Trytova/Paculova
Šromova/Gen. Janouška
Mansfeldova/Kučerova
Vašátkova/Dygrýnova
Travná/Kostlivého
A. Valenty/Šedova

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).
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. VOK
ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod. dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
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Na základě přidělené kvóty ze systému hl. m. Prahy (HMP), který tento systém
ﬁnancuje, proběhne na území Prahy 14 sběr bioodpadu, a to formou pevných
stanovišť. VOK budou přistaveny po dobu max. 3 hodin. Letos jemožnost otoček VOK, pokud dojde k naplnění kontejneru před koncem doby přistavení.

8:00–8:30
8:45–9:15
9:30–10:00
10:15–10:45
11:00– 11:30
11:45–12:15
12:30–13:00
13:15–13:45
14:00–14:30
8:00–8:30
8:45–9:15
9:30–10:00
10:15–10:45
11:00– 11:30
11:45–12:15
12:30–13:00
13:15–13:45
14:00–14:30

Sadská x V Humenci
Svatojánská x Vodňanská
Světská x Lipnická
Hůrská – u č.p. 528
V Chaloupkách x Poříčanská
V Chaloupkách x Kyjská
V Chaloupkách x Hloubětínská
Svépravická x Šestajovická
Tálinská – u č.p. 1038
Hodějovická u separace
Vlkovická x Dvořišťská
Podedvorská x Podlišovská
Rožmberská x Medlovská
Sýkovecká x Pávovské nám.
Lomnická x Panenská
9. května x Písčitá
Doubecká x Baštýřská
Staňkovská x Pasecká

Upozorňujeme: Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný odpad
včetně větví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány (upraveny) na menší
díly, aby byla lepší manipulovatelnost a uložení do kontejneru. Rostlinný odpad
musí být vysypán z přinesených nádob (PVC pytlů, bedniček, apod.). Bioodpad
nesmí obsahovat PVC, papír apod. Kontejnery nejsou určeny na odpad z domácností, chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

23.11.

Bouřilova/Bojčenkova
Volkova/Pospíchalova
Vašátkova/Dygrýnova
Smikova/Gen. Janouška
Himrova/Gen. Janouška
Vybíralova/Kpt. Stránského
Fejfarova/Bryksova
Kučerova/Mansfeldova

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Tel. na řidiče při nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Z městské části

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE 14
CÍLEM KAŽDÉHO MĚSTA, OBCE I MĚSTSKÉ ČÁSTI, TEDY ZŘIZOVATELŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL, JSOU
SPOKOJENÍ ŽÁCI, POTAŽMO SPOKOJENÍ RODIČE A UČITELÉ. PRAHA 14 PROTO PŘIPRAVILA PROJEKT ZAMĚŘENÝ
NA ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁNÍ V MÍSTNÍCH ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH S NÁZVEM „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
PRAHA 14“ (MAP PRAHA 14), S NÍMŽ USPĚLA PŘI ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU
VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU. PROJEKT JE SOUČÁSTÍ TZV. AKCE KLIMA,
KTERÁ MÁ TRVALE ROZVÍJET ZDRAVÉ A MAXIMÁLNĚ MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO ŠKOLÁKY I PEDAGOGY.
Vedle zvyšování kvality vzdělání je důležitým cílem MAP Prahy 14 také podpora spolupráce naší městské části
a Dolních Počernic jako zřizovatelů
a dále pak škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání. Projekt počítá například se
společným informováním či s plánováním partnerských aktivit při řešení
místně speciﬁckých problémů a potřeb. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost

dosavadních strategických materiálů
a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP
pak bude konkretizace jednotlivých
strategických rozvojových záměrů, a to
do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v Praze 14.
Velmi cennými budou výstupy z jednání s pedagogickou veřejností, rodičovskou veřejností, zřizovateli škol
a ostatními aktéry ve vzdělávání.

MAP bude sloužit také jako podklad
pro zaměření podpory z Operačních
programů Výzkum, vývoj, vzdělávání
a Praha – pól růstu, kdy jde o nutnou
přílohu žádosti o podporu investičních projektů. Bez existence MAP
bude v území omezeno čerpání dotací do oblasti vzdělávání.
(red)

školek. Členové věrnostního programu Centra Černý Most mohou využít
50% slevy na půjčovné bruslí. V sobotu 12. listopadu bude bruslení pro
všechny zcela bezplatné.

Unikátní točící
stromek a betlém
se živými zvířátky

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vybruslené

VÁNOCE
Přípravy na nejkrásnější svátky roku
se již rychle blíží. Centrum Černý
Most předvánoční období přivítá
v sobotu 12. listopadu, kdy svým zákazníkům přinese hned několik překvapení. Pod taktovkou populárního
moderátora Leoše Mareše bude totiž slavnostně rozsvícena vánoční
výzdoba.
V rámci programu navíc prostory
centra oživí koncerty a autogramiády
hudebních hvězd – například zpěvačky Jany Kirschner s kapelou.
12. listopadu bude představena
a zprovozněna také nová ledová plocha před západním vstupem do centra. Bruslit na ní mohou návštěvníci
centra a po rezervaci i žáci škol či

Volnočasové aktivity v Centru Černý Most
Centrum Černý Most dlouhodobě podporuje rozmanité společenské dění
městské části, a tak nabízí řadu volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Nejmenším věnuje například pravidelná středeční setkání s divadélky, hudebními vystoupeními a dalšími zábavnými aktivitami, jež zdarma probíhají
vždy od 16 hodin. Bezplatné čtvrteční

jazykové kurzy nabízí zdarma žákům
jedinečnou možnost osvojit si základy anglického jazyka metodou Berlitz
pod vedením speciálně vyškoleného
lektora – rodilého mluvčího, který
s dětmi komunikuje výhradně v angličtině. Rodiče mohou děti do výuky
zaregistrovat na www.facebook.com/
centrumcernymost.cz.

Nepřehlédnutelnou vánoční dominantou centra bude i letos 7,5 metru vysoký točící stromek se speciálními lavicemi, které zájemcům zajistí nezapomenutelný zážitek v podobě „jízdy“ za
doprovodu koled. Navštivte jej v prostoru u prodejny Marks & Spencer
a nechte se naladit na sváteční notu.
U západního vstupu do centra sváteční
atmosféru podpoří 8 stánků s vánočním sortimentem, ale i betlém s dřevěnými sochami a živými zvířátky.

Více informací: www.centrumcernymost.cz nebo na www.facebook.com/centrumcernymost.cz.
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Akce

PŘIVÍTEJTE SVATÉHO MARTINA V KYJÍCH

MOŽNÁ NÁM SVATÝ MARTIN NEPŘINESE SNĚHOVOU PŘIKRÝVKU, ALE JEHO DEN MŮŽEME OSLAVIT STEJNĚ
S RADOSTÍ. SVÁTEK TOHOTO VÝZNAMNÉHO SVĚTCE PŘIPADÁ LETOS NA PÁTEK 11. LISTOPADU A PATŘÍ K TĚM,
KTERÝ ČEŠI RÁDI UDRŽUJÍ. JE TO TOTIŽ JEDNA Z NEJPŘÍJEMNĚJŠÍCH OSLAV PODZIMU. PEČE SE HUSA,
OTEVÍRAJÍ SE LAHVE S PRVNÍM VÍNEM A JE TO ROZHODNĚ PŘÍLEŽITOST K SETKÁVÁNÍ.

jaká vína se na tento den otvírají a proč. Kdo
bude mít chuť, může si dát sladké pečivo
a zapít ho pečeným čajem nebo svařákem.
Chladné dny jsou totiž tady.
Večer se oslava přesune do sálu kulturního domu, kde k tanci i odpočinku zahraje
folková kapela Nigdy nevíš. Vyhlásí se tu
také výherci cen ze slosování.
Pokud máte rádi české tradice
a chcete, aby se v naší společnosti
udržely, podpořte je a přijďte na naši
slavnost. Svatý Martin přijede do Kyjí
na bílém koni 11. listopadu ve čtyři
hodiny odpoledne. Už o hodinu dříve začne program pro nejmenší
návštěvníky. Od půl páté se bude
podávat propečená husa a proběhne ochutnávka svatomartinských vín, v půl sedmé pak vypukne taneční zábava. Matouš Hartman
Více informací najdete na kdkyje.cz
a www.facebook.com/kdkyje.

SVATÝ MARTIN

na Rajské zahradě
16. listopadu 2016
od 15 do 18 hodin
Farmářské trhy na Rajské zahradě a městská
část Praha 14 vás srdečně zvou na svatomartinskou oslavu. Uskuteční se v prostoru před
stejnojmennou stanicí metra od 15 hodin.
Na místě budete moci ochutnávat a nakupovat letošní mladá vína z Čech i Moravy, a také
si pochutnat na svatomartinských lahůdkách.
K poslechu bude hrát kapela Motovidlo Praha,
farmářský trh bude pro vás otevřen až do
19 hodin.
Těšíme se na vás.
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Pozvánka

Pozvánka

Proto letos přijede svatý Martin i do kulturního domu v Kyjích, kde všechny zájemce nejen o husu a víno, ale také o pořádnou sousedskou sešlost čeká
oslava v tradičním duchu. Děti se tu
navíc podívají na divadelní pohádku,
která jim osudy světce přiblíží. Mohou se také zapojit do hry a vydat se
po stopách svatého Martina. Za
správně vyluštěnou tajenku je čekají odměny, jako třeba jízda na
koni. Pro ty, kterým bude zima, se
v teple otevře výtvarná dílna.
Svatý Martin je patronem hus, což
si lidé přetvořili v tradici pečínek.
Tento zvyk dodrží i naše oslava.
Za osmdesát korun si můžete dát
husu s knedlíkem a zelím. Za nákup husy dostanete lístek, který
půjde do slosování. K jídlu pochopitelně patří víno, které se na svatého Martina také ochutnává. Těšit se
můžete i na vinaře, který vám vysvětlí,

Zeleň

Okolí Kyjského rybníka prokoukne Prahu 14 trápí
Praha 14 nechá vyčistit dlouhodobě práce na revitalizaci proběhnou bězloději květin
neudržovaný pozemek ležící severně hem listopadu. Městská část je zaﬁod Krčínova náměstí v Kyjích. „Nejen
že to bude vypadat mnohem lépe, lidem také přibydou možnosti procházek k rybníku,“ říká místostarostka
Ing. Ilona Picková, která má v Praze 14
na starosti životní prostředí.
Co z břehu zmizí? Náletová zeleň, tedy keře a další dřeviny v havarijním
stavu, a nefunkční plot. „Počítá se také s plošnou úpravou terénu a s odstraněním černých skládek,“ doplňuje místostarostka Picková. Veškeré

nancuje ze svého rozpočtu, budou
stát zhruba půl milionu korun. (red)

Vandalismus na Bramboráku

Foto: archiv MČ Praha 14 (3x)

Nepochopitelného činu se na konci října dopustili vandalové u hřiště Bramborák – u Mochovské ulice v Hloubětíně. Zničili jednu z lip, která byla součástí tamního stromořadí. „V roce
2013 byly jako součást revitalizace celého prostoru na místo vysázeny zhruba šestileté lípy, kterým se k naší radosti až dosud dařilo a pěkně prospívaly. Až do té doby, než si jednu z nich
vyhlédl neznámý vandal a zlomil ji,“ říká vedoucí Odboru dopravy a ochrany
prostředí Ing. Markéta Adámková. Zničit dnes již zhruba devítiletý strom vyžadovalo notnou dávku síly a agresivity. Žádáme obyvatele, aby neváhali
a kontaktovali policii, pokud se stanou
svědky takového jednání.
(red)

Kdo by si nepřál mít pěkně rozkvetlou zahradu, balkon, případně jen
truhlík za oknem? Zatímco většina
lidí tuto touhu řeší návštěvou zahradnictví a poctivým nákupem sazenic, najdou se i tací – a bohužel
jich vůbec není málo –, kteří si své
soukromé záhonky vylepšují rostlinkami nakoupenými z obecního rozpočtu. Od jara Praha 14 nově osázela prostory v ulicích Kpt. Stránského
a Bryksova a také takzvaný Centrální park u metra Rajská zahrada.
„Jak to dopadlo? V září jsme museli
dosázet téměř tři stovky rozkradených rostlin. A i ty už, například právě v Centrálním parku, zase částečně zmizely,“ stěžuje si místostarostka Ing. Ilona Picková, která má zeleň
v městské části na starosti. Cílem
radnice je utvářet co možná nejhezčí
prostředí, což „práce“ květinových
zlodějů pochopitelně značně komplikuje. Neváhejte ohlásit, když uvidíte někoho, kdo takto ničí obecní
majetek. Pomůžete tím každému,
komu na jeho okolí záleží.
(red)

U metra Hloubětín Dobrovolnická sezóna 2016 vrcholí
zavoní levandule Podzimní „sezóna“ dobrovolnických ročník dobrovolnickým úklidů uskuOkolí výstupu ze stanice metra Hloubětín – ve směru
k Havaně – rozhodně nepatří
k nejkrásnějším místům
v městské části. Mimo jiné i v reakci na podněty obyvatel se radnice Prahy 14 rozhodla prostor
alespoň částečně zkulturnit.
V současnosti tamní svah už
nehyzdí letitý skalník, tedy
rozsáhlá křovina, která byla
ve špatném zdravotním stavu, ani neuspořádané keříky
planých růží. „Během podzimu
na místo vysadíme nové rostliny,
konkrétně třezalku, levanduli, dochan
a barvínek. Na jaře příštího roku
k nim přibyde ještě ostřice. Věřím, že
místo takto hodně prokoukne,“ říká
místostarostka Ing. Ilona Picková,
která má v gesci životní prostředí
v městské části.
(red)

úklidů v Praze 14 dospěla do ﬁnále. Po
úžasném výkonu několika mimořádně
pracovitých obyvatel v okolí ulice Poděbradská a posléze zhruba tří desítek lidí na Hutích předvedli svůj elán
dobrovolníci z Kyjí a z Jahodnice.
U kostela sv. Bartoloměje se na začátku října sešlo 13 nadšenců, kterým se podařilo posbírat zhruba
dvacet pytlů nejrůznějšího odpadu.
A stejně poctivě k úklidu přistoupili
i již zkušení jahodničtí dobrovolníci,
kteří na svou misi vyrazili asi o tři
týdny později. „Úklidem na Jahodnici
letošní sezóna skončila. Všem, kteří
takto aktivně usilovali o to, aby byla
Praha 14 co nejhezčí, mnohokrát děkuji. Jejich práce si nesmírně vážím,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné
i kampaň Chceme tu mít čisto. Právě
v rámci této akce se letošní pilotní

tečnil. A nutno dodat, že byl velmi
úspěšný. „Sečteme--li účast na
všech letošních úklidech, zjistíme,
že se do nich zapojilo téměř 350 lidí.
To je neuvěřitelné číslo,“ dodává
radní Kolmanová. V úklidech se během roku angažovala nejen celá řada místních neziskových organizací
a lidí napojených na ně, ale i mnoho
jednotlivců. Městská část mimo jiné
pomohla s propagací jednotlivých
akcí, zajistila úklidové pomůcky, jako
jsou pytle a rukavice, odvoz odpadu
a občerstvení. „Těším se, až příští
rok kampaň, jejíž součástí úklidy
jsou, vypukne nanovo,“ uzavírá radní
Kolmanová.
(red)
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MISTR LUKU Z PRAHY 14
AKTUÁLNÍ SEZÓNA PRO VÁS BYLA
VELMI ÚSPĚŠNÁ... JAK JI
HODNOTÍTE VY SÁM A CO VÁS TEĎ
AKTUÁLNĚ ČEKÁ V RÁMCI
LUKOSTŘELBY? JAKÉ JSOU VAŠE
NEJBLIŽŠÍ A DLOUHODOBÉ
SPORTOVNÍ METY?
Letošní sezónu musím zhodnotit jako
další úspěšnou. Podrželo mě zdraví,
dvakrát jsem tak střelil světový rekord a získal zlato a titul Mistra Evropy. Z paralympijských her jsem si pak
přivezl stříbro ze soutěže jednotlivců
a bronz ze soutěže týmů. Každý sportovec chce na hrách získat medaili, já
už byl na třetí paralympiádě a dovezl
si celkem čtyři placky. To je super
skvělé. Další meta je pro mě Tokio,
které bude za čtyři roky. Člověk se
zkušenostmi, které mám já, ví, co
udělat, aby se zase skvěle připravil.
Do té doby, tedy během těch následujících čtyř let, absolvuji Mistrovství
světa v čínském Pekingu – to bude
příští rok, pak v roce 2018 Mistrovství
Evropy v Plzni, v roce 2019 Mistrovství
světa v Nizozemí, spoustu domácích
závodů a také několik kol světového
poháru. Na všechny závody se chci co
nejlépe připravit, abych podával dobré výkony na světové úrovni.
KDY JSTE SE ZAČAL VĚNOVAT
TOMUTO SPORTU A JAKÁ JE
V SOUČASNOSTI ÚROVEŇ ČESKÉ
PARALUKOSTŘELBY? KDE
AKTUÁLNĚ TRÉNUJETE?
S lukostřelbou jsem začal v roce
2001. Myslím, že pro tento sport Česko nabízí dostatek možností, člověk
jen musí chtít. Nikdo mu nic nepřinese na zlatém podnose. Už jedenáct let
trénuji především v Praze, ale v letošní sezóně jsem jezdil i do Hradce Králové, kde je hala Slavie. Přes zimu
jsem tam mohl střílet na 50 metrů.
V létě – před paralympiádou – jsem
trénoval v Janských Lázních.
V SOUČASNOSTI JSTE DRŽITELEM
ŘADY REKORDŮ, MŮŽETE
ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT, CO TYTO
VÝSLEDKY V PRAXI OBNÁŠEJÍ?
Držím všechny světové rekordy v mojí
kategorii. Jeden na 72 šípů na vzdále-
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Foto: archiv Davida Drahonínského (2x)

PRAHA 14 JE DOMOVEM AKTUÁLNĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO LUKOSTŘELCE Z ČESKÉ REPUBLIKY. NIC NA TOM NEMĚNÍ
ANI FAKT, ŽE JE DAVID DRAHONÍNSKÝ UŽ OD MLÁDÍ UPOUTÁN NA INVALIDNÍ VOZÍK. VE SVÉ DISCIPLÍNĚ JE
MNOHONÁSOBNÝM MISTREM, PARALYMPIJSKÝM MEDAILISTOU A AKTUÁLNÍM DRŽITELEM SVĚTOVÉHO REKORDU.

nost 50 m – na letošním Mistrovství
Evropy ve Francii jsem nastřílel 675
bodů ze 720 možných. Druhý rekord
v eliminacích na 15 šípů – 145 bodů ze
150 možných. Můj trénink se skládá
z tréninků na lukostřelnici a v posilovně, dále pak z rehabilitace a z mentální přípravy. Na střelnici mám i sedm
tréninkových jednotek týdně. Důležitý
je samozřejmě i odpočinek, který potřebuje tělo každého sportovce.
MÁTE ZA SEBOU ŘADU ZÁVODŮ
V MNOHA ZEMÍCH... KDE TO PRO
VÁS BYLO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ?
V každé zemi je to krásné. Poznal
jsem mnoho kultur a mnoho lidí. Viděl jsem, jak lidé žijí v jiných státech.
Člověk si pak uvědomí, že všude dobře, ale doma nejlíp.
JAKOU VLASTNOST MUSÍ ČLOVĚK
MÍT, ABY USPĚL V LUKOSTŘELBĚ
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI?
Potřebujete pokoru a trpělivost. To
jsou vlastnosti nezbytné pro úspěch
v jakékoliv činnosti.
ŽIJETE V PRAZE 14... CO SE VÁM
TADY LÍBÍ A CO BYSTE NAOPAK
CHTĚL ZMĚNIT?
Co mi vadí, jsou třeba vajgly na chodníku a nepořádek v zeleni nebo kolem popelnic. Občas také potkám nezletilé s cigaretou nebo i s lahví alkoholu a říkám si, že jejich rodičům je

to asi jedno. Co se mi líbí, je bezbariérové prostředí – bezbariérové WC
v některých podnicích, bezbariérové
zastávky MHD… a určitě se tu najde
i mnoho slušných lidí, kteří si uvědomují, že se člověk má chovat ohleduplně k ostatním, že tu nežijí sami.
JSTE V KONTAKTU S DALŠÍMI
SPORTOVCI Z PRAHY 14?
JAK HODNOTÍTE NABÍDKU
SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT PRO VOZÍČKÁŘE V NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Vím, že se tu tyto aktivity odehrávají
a že sportovní klub SKV je u nás hodně aktivní. Několik super lidiček
z naší části je jeho členy a jsou to
úspěšní sportovci. Moje sportovní zázemí pro lukostřelbu se však nachází
mimo Prahu 14. Tady jsem akorát
kdysi nabízel vlastní aktivity, které
měly podpořit zejména oblast prevence úrazů. Nikdo o to však tehdy
zájem neprojevil. Jinak jsem rád, že
mohu dělat, co mě baví. Přál bych to
všem lidem.
(jam)

Placená inzerce

Pozvánka

Inzerce

SPRÁVCE KOTELEN
S NÍZKOU CENOU ZA PLYN
se rád postará o vaší plynovou kotelnu non-stop.
Garantujeme ušetřit za rok každému vlastníkovi
1 400 Kč proti předcházejícímu období (garance ve
smlouvě). Pro domy od 10 bytů. Pro 24 bytových
jednotek tedy sleva minimálně 33 600 Kč za rok.

Veronika Gajerová • ŠANSONY
Výtěžek z koncertu je určen na terapie,
které dětem pomáhají rozvíjet sociální
a motorické dovednosti.

KC Matky Terezy,
metro C – Háje

11.11. 2016 v 18.00

Vstupenky v síti
Ticketportal.cz

250 Kč

Placená inzerce

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.

Nečekejte a změňte svůj život jako Bohunka Pirklová.

VÝVOJ VÝSLEDKŮ

Asi začnu jako každý nebo každá z Vás.
Jmenuji se Bohunka. Už delší dobu jsem se
na sebe nemohla ani podívat do zrcadla.
Přestala jsem chodit do společnosti, styděla
jsem se za to, jak vypadám. Při výšce 162cm
a 92kg. No řekněte sami – hrůza. Pak jsem
viděla inzerát v novinách Svět zdraví a byla
jsem zvědavá, čím se zabývají. Zavolala
jsem tam a asistentka na recepci mě hned
PŘED
PO
objednala na konzultaci. Při příchodu na pobočku mě hned uvítala nutriční terapeutka Katka. Byla velice milá a vše mi začala vysvětlovat a ptát se, co jím, co piji, jestli sportuji a co moje zdraví. Zřejmě se musela
zhrozit toho, co jsem jí vše o sobě pověděla. S nutriční terapeutkou Katkou byla výborná
spolupráce. Vše jsem se musela naučit od základů – vařit zdravě, jíst pravidelně, více pít
a také sportovat. Hlavně změnit z gruntu jídelníček. Divila jsem se, jak snadno a rychle
jde váha dolů. Už se na sebe zase můžu podívat do zrcadla, ale nebudu polevovat, budu
pokračovat dál. Moc moc děkujiKatce a všem vzkazuji: „Zkuste to, nebojte se“.

Voda Viscerální tuk Obvod pasu Obvod boků
39.2%
11
112.0 cm
116.0 cm
40.7%
10
111.0 cm
113.0 cm
40.3%
10
111.0 cm
112.0 cm
40.1%
9
106.0 cm
111.0 cm
41.7%
8
103.0 cm
109.0 cm
42.1%
8
99.0 cm
108.0 cm
44.5%
7
97.0 cm
105.0 cm

dole.
Po 4 měsících jsem měla 15kg

C14PHA616

Placená inzerce

Hadrman s.r.o., Travná 1292, Praha 9; Lužická 1593, Praha 2
tel.: 725 563 663, e-mail: hadrman@hadrman.cz
Průjezdy Prahou každý den – přijedeme za vámi

Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6,

Tuk
45.8%
43.4%
44.0%
44.1%
41.7%
41.0%
37.2%

CO PROTO UDĚLAT?
Nechat nás nahlédnout do smluv, nebo účetnictví.
Potom obdržíte nabídku s cenovým závazkem.
V případě, že nedokážeme vytvořit
slibovanou nabídku, obdržíte poukaz
od nás 500 Kč na zboží Ikea.

Záštitu převzal
Mgr. Radek Vondra,
starosta

Hmotnost
92.3 kg
89.4 kg
87.7 kg
85.1 kg
82.2 kg
80.8 kg
75.7 kg

bez vstupních investic | non stop pohotovostní linka
pro výbor přímá linka na vedení firmy

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

www.spilka-truhlarstvi.cz
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Komunita

BĚHEJTE S NÁMI. A NEPŘESTÁVEJTE ANI V ZIMĚ
BĚŽECKÁ HOREČKA NEUSTÁVÁ ANI
V ZIMĚ. POKLES TEPLOT A KRATŠÍ
DEN NEMUSÍ ZBRZDIT VAŠE
ROZJETÉ NADŠENÍ ANI
VAŠI AKTIVITU. JAK NA TO, VÁM
PORADÍ SIMONA VLAŠIMSKÁ,
VÍTĚZKA WOMAN´S CHALLENGE
RUN CZECH 2013, MARATONSKÁ
BĚŽKYNĚ A MÁMA TŘÍ MALÝCH
DĚTÍ Z HOSTAVIC. MŮŽETE JI
SKORO DENNĚ POTKAT BĚHAT PO
ČIHADLECH, ČERNÉM MOSTĚ
NEBO DOLNÍCH POČERNICÍCH.
OPRAVDU SE DÁ BĚHAT STEJNĚ
KVALITNĚ I V ZIMĚ JAKO V LÉTĚ?
Ano, žádný strach. Běžci všech úrovní, od sportovních závodníků až po ty,
co běhají jen pro sebe a pro radost, si
obvykle v období na sklonku podzimu
dávají dva až čtyři týdny úplné volno,
aby nechali odpočinout tělo a hlava
se na běhání zase začala těšit. A pak
začnou znovu, pozvolna a postupně
se zvyšují objemy. Obecně platí, že
v zimě se vyráží na delší výběhy, ale
v pomalejším tempu. Nabírají se objemy, jak říkají běžci.

Foto:Tomáš Nohejl (2x)

JAK SE SPRÁVNĚ OBLÉKNOUT?
Říkají to sportovci všech oborů, není
špatné počasí, jen špatně oblečený
člověk. Pro běhání i v zimě platí, že

se oblékáme tak, jako by bylo o přibližně osm stupňů víc, než ukazuje
teploměr. To znamená, že v počátku
můžu cítit chlad, ale v pohybu ten
pocit brzy přejde. I zkušení běžci, tím
spíše ti, kteří sami sebe tolik neznají,
vyznávají princip cibule. Tedy více
slabších vrstev, které mohou v průběhu zátěže a zahřátí postupně svlékat. Mezi vrstvami se také lépe drží
teplo. Základem je kvalitní první
vrstva sportovního prádla.
DÁ SE I V ZIMĚ BĚHAT TŘEBA
V KRÁTKÝCH KALHOTÁCH?
Jasně, dá. Ale je to velmi individuální, jde o to, abyste se cítili dobře.
Nejvíc tepla uniká z okrajových částí
těla, hlavy a rukou. Proto často potkáte běžce v trenýrkách, ale s dlouhými rukávy nebo v bundě, rukavicemi a čepicí nebo aspoň čelenkou či
šátkem. A naopak při větší zimě vůbec nevadí běžet ve volných běžeckých kalhotách, kde se udržuje teplo.
V JAKÉ NEJNIŽŠÍ
TEPLOTĚ JSTE BĚŽELA VY?
Připravovala jsem se na první maraton a v zimě 2013 bylo jednou minus
šestadvacet. A taky to šlo. Vzala jsem
si navrch jen zateplenou vestu a přes
nos a pusu přetáhla šátek, abych nevdechovala ledový vzduch a nepoškodila si průdušky. Běhat se dá i ve
sněhu a na ledě, existují boty s hřeby,
zateplené návleky přes botu a kotník.
Hlavně se nezdržujte a po doběhu
hned zamiřte do tepla a do suchého.
JE POTŘEBA TAKÉ PÍT?
Jistě, přestože vám to hned nepřijde
a mnoho lidí to podceňuje. Oblečeni

POZVÁNKA

TIP NA PROSINEC

ale často vypotíte a odpaříte víc vody
než v příjemném počasí. Na opravdu
dlouhé běhy aspoň přes hodinu se
doporučuje brát s sebou běžecký batůžek s pitím třeba v malé termosce,
nebo se někde zastavit. Ale nenoste
v ruce lahev na každý výběh, zbytečně vám narušuje rovnováhu a voda
se stejně ochladí.
JAK FUNGUJE PŘES ZIMU
BĚŽECKÁ ŠKOLA V PRAZE 14,
KTEROU ZAKLÁDAL
MILOŠ ŠKORPIL?
Každou středu a pátek vybíháme
v 9.30 s kočárky od Plechárny, mámy
i tátové. Vždyť naše školička začala
3. února, tedy v zimě, a běhali jsme
i na sněhu. Děti mají zimní fusaky
a někdy navrch ještě pláštěnky, aby
zůstaly v teple. Zázemí Plechárny se
šatnou i teplou sprchou můžete ale
využít, i když půjdete běhat sami. Ve
všední den od 14 do 20 hodin, o víkendech od 12 do 18. Běhat se dá po
chodnících směrem k rybníku Vidláku a Dolním Počernicím, ale i po přírodních stezkách na Čihadlech a ke
Kyjím, nebo na druhou stranu až do
Svépravického a Klánovického lesa.
Tomáš Nohejl
Poznámka: Změna programu vyhrazena.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 3. prosince v Kulturním domě Kyje

POZVÁNKA

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 3. prosince ve dvou stejných představeních od 11.00 a 14.00 hodin v Kulturním domě Kyje, Šimanovská 47. Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert
dětem nadílku. Předprodej vstupenek bude 21. 11., 23. 11., 28. 11. a 30. 11. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1073, přízemí, č. dveří 04. Vstupné dospělí 50,- Kč a děti 30,- Kč. Sponzorem je Coca-Cola.

ADVENTNÍ KONCERT
Ve středu 7. prosince v Galerii 14

Ve středu 7. prosince se uskuteční v Galerii 14 od 18.30 hodin adventní koncert. Vystoupí soubor MAURICE ENSEMBLE.
Vstup volný.
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Reportáž

LISTOPAD
2016

PRAVIDELNÉ AKCE V LISTOPADU

PO-ČT HERNA PRO RODIČE S DĚTMI

PO
PO, ÚT, ČT
ÚT, ČT
ÚT
ÚT, ST
ST
ST,ČT
ČT

SPÁNEK A JEHO PORUCHY,

MALÁ POHÁDKA

2. 11. JAK BÝT FIT (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
O VELKÉ ŘEPĚ
5. 11. TANEČNÍ ODPOLEDNE
6. 11. POHÁDKA – HRÁTKY S ČERTEM
DUBNA
11. 11. SVATOMARTINSKÉ3.SLAVNOSTI
NEDĚLE 15:00
13. 11. POHÁDKA - O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
19. 11. TANEČNÍ ODPOLEDNE
20. 11. POHÁDKA - POHÁDKA NA DOBROU NOC
23. 11. JAK BÝT FIT (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
25. 11. 200 LET ZŠ ŠIMANOVSKÁ
26. 11. BAZÁREK, DÁME VĚCEM NAZDÁREK
27. 11. POHÁDKA - PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
30. 11. TOP KONCERT – FLERET

HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
COWORKING (WIFI, TISKÁRNA)
PILATES (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
BABY JUDO
TANEČNÍ KURZY (ASTRA PRAHA)
JAZYKOVÉ KURZY - ANGLIČTINA
POHYBOVÁ HODINKA PRO DĚTI
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
KLUB SENIORŮ
JÓGA (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
TVOŘIVÁ HODINKA PRO DĚTI

PŘEDNÁŠKA A BESEDA
23. 11. od 18.30 hod. v kávárně Maňána

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

Pozvánka

Zní to možná šíleně, ale i z panelákové chodby se dá udělat pořádné divadelní jeviště. Ostatně, kdo tam kdy
nějakou scénu nezažil…
Projekt Zářící město inspirovaný
snem francouzského génia funkcionalismu architekta Le Corbusiera
rozsvítil okna jednoho z paneláků na
Černém Mostě hned třikrát v dubnu
a dvakrát v říjnu.
Le Corbusier chtěl bydlení v zeleni
pro všechny. Tahle myšlenka se pak
na Východě proměnila v projekty panelových domů. Tak vzniklo i sídliště
na Černém Mostě, kde domov našlo
na třicet tisíc lidí. Všech těch se příběh Zářícího města týká. Vytvořili ho
Jan Mocek a Táňa Švehlová v rámci

své produkční platformy pro experimentální projekty SixHouses a zahrála si v něm trojice Irina Andreeva,
Jakub Folvarčný a Iveta Jiříčková.
Z bytů sousedů se ozývají různé zvuky, někdo se baví na chodbách, výtah
se dá do pohybu, někdo bouchne
dveřmi a někde cinkají klíče. Panelák
je vesmír, který je potřeba prozkoumat. Diváci k tomu mají příležitost.
Schází se před jedním z panelových
domů a pozorují, jak se v jeho stěnách rozsvěcují různobarevná okna
s různými příběhy lidí ze sídliště.
Na každém představení je stovka
zvědavců, kteří zvedají zrak ke třem
patrům paneláku. Je to představení
o improvizaci a o propojení s diváky
a otevření nepřístupně vyhlížejících
panelových bloků. Komu se třeba po-

daří jít domů za potlesku publika?
V paneláku ze Zářícího města je tohle všechno možné. Propojení posilují sluchátka, s jejichž pomocí diváci
představení sledují. Náhodní kolemjdoucí netuší, co se děje. Spojení je
jen mezi herci, diváky a panelákem.
Po představení následuje silent disco
o kousek dál na Plechárně. Všichni si
ještě jednou nasadí sluchátka. Kdo je
nemá, vidí jen dav pohybující se do
rytmu neznámé hudby. Je to zábava
a taky metafora takových panelákových bytů. Možná někdy něco zaslechnete, ale jinak tu lidé mají svůj
prostor a je na nich, co si doma pustí.
Právě seznam skladeb z osmdesátých a devadesátých let sestavili obyvatelé Vybíralky, jednoho vnitrobloku
na Černém Mostě, který testuje, jak
funguje komunitní život mezi panely.
Novátorské a experimentální představení by se na Černý Most mohlo
vrátit ještě dvakrát. Na jaře se tak
možná budete moct beztrestně podívat do panelákových oken, pokaždé
to bude jiné, protože životy na sídlišti
se také mění.
Matouš Hartman

„V rámci kampaně Program zdraví v Praze 14 pořádá
Centrum Slunečnice o.p.s. ve spolupráci se sociálním
odborem MČ Praha 14 večer o spánku a jeho poruchách s lékařkou celostní medicíny MUDr. Helenou
Bartůškovou. Přednáška je doplněna diskusí s praktickými radami a nácvikem jednoduchých relaxačních
technik, které pomáhají navodit klidný spánek. Nácvik
relaxace vede fyzioterapeutka Krystyna Poloková.

Centrum Slunečnice o.p.s.
Maňákova 745/13, 198 00 Praha 9
www.facebook.com/kavarnaManana
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Pozvánka

„COŽE? TADY SE ZKOUŠÍ DIVADLO?
PROČ U NÁS?“ OZVE SE JEDNA
Z OBYVATELEK PANELÁKŮ NA
PRAZE 14. PODAŘILO SE JÍ TOTIŽ
VSTOUPIT ROVNOU DO ZKOUŠKY
DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ,
KTERÉ SI POHRÁVÁ S REÁLNÝMI
KULISAMI, A DOKONCE
I S REALITOU JAKO TAKOVOU.

Foto: Karel Fořt

Paneláky na Černém Mostě zažily netradiční představení

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – LISTOPAD 2016
OKINAWSKÉ KARATE

www.karate-shorin-ryu.cz, www.rbka.cz
Sokolovna, Bezdrevská ulice,
Praha 9 – Jahodnice, zastávka bus Jahodnice
Sebeobrana okinawské karate pro děti i dospělé –
Pondělí a středa – 17:30–19:00 – Vítáme děti i dospělé, začátečníky i pokročilé, učíme studenty sebeobraně, úctě a disciplíně. Nepořádáme soutěže.
Organizace má akreditaci MŠMT a instruktoři trenérské licence 2. třídy z FTVS. V ČR působíme již od
roku 1988. Přijďte na nezávaznou hodinu a zkuste
zase něco jiného. Cena: 1000 Kč/2 měsíce.

ČLOVĚK A PES – VÝCVIK HROU
A ČESKÝ DOG RACING KLUB

www.clovekapes.cz
a www.ceskydogracingklub.cz

Starý Hloubětín, cvičiště, ul. Čelákovická
Agility, základní ovladatelnost – kurz poslušnosti –
Čtvrtky a neděle – Celoroční kurzy pro všechny zájemce, kteří mají štěně nebo neposlušného dospělého psa či potřebují pomoci s nějakým jejich zlozvykem. Dále naše organizace pořádá kurzy agilit
a coursingu. Cena: 1500 Kč/10 lekcí.
Tréninky sportu dog racing – 2x až 3x za měsíc,
převážně víkendy – celoročně – Sport, kde se váš
pes unaví. Dog racing je vhodný pro temperamentní
psy, kteří rádi běhají. Cena: 200 Kč za trénink.

KD KYJE

www.kdkyje.cz
Šimanovská 47, Praha 9
Herna pro rodiče s dětmi – Pondělí–čtvrtek – 9:00–
13:00 – Kromě hraček a didaktických pomůcek zde
potkáte další rodiče, se kterými můžete sdílet své
radosti i starosti. Cena: 50 Kč/1 dítě, sourozenci
40 Kč.
Pilates – Pondělí – 9:30–10:30 – Pravidelným cvičením pilates získáte pevné a štíhlé tělo. Cvičení
je vhodné zejména pro ženy po porodu, pro ženy,
které mají problémy s početím, a pro všechny, kteří
chtějí zpevnit střed těla, a předcházet tak bolestem
zad. Cena: 100 Kč/1 vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Pohybová hodinka pro děti – Úterý – 9:30–10:30 –
Přijďte zažít legraci se svými dětmi a zároveň udělat
něco pro své zdraví. Naučíme se hudebně-pohybové básničky, zazpíváme si a zacvičíme. Doporučeno pro děti od 6 měsíců. Cena: 100 Kč/1 dítě,
sourozenci 80 Kč.
Jóga – Středa – 9:30–10:30 – Jóga vám pomůže se
odreagovat, zastavit se v rušném dni, současně vám
posílí tělo a dodá pružnost a ladnost. Cena: 100 Kč/
1 vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Tvořivá hodinka pro děti – Čtvrtek – 9:30–10:30 –
Chvilka zaměřená na tvoření, malování a výrobu
věcí z okolního světa tak, jak ho vidí děti. Doporučeno pro děti od dvou let. Cena: 100 Kč/1 dítě, sourozenci 80 Kč.
Baby judo (děti od tří do pěti let) – Pondělí – 17:15–
18:00 – Děti se na baby judu naučí základní judistické techniky formou her, judistickou průpravou
nejmenších dětí jsou především základní gymnastická cvičení. Náplní kroužku je též všeobecná příprava a osvojení si základních pohybových dovedností. Cena: 1 900 Kč/pololetí.
Baby judo (začátečníci od šesti let) – Pondělí –
15:15–16:15 – Cena: 1 900 Kč/pololetí.
Baby Judo (pokročilí od šesti let) – Pondělí –
16:15–17:15 – Cena: 1 900 Kč/pololetí.
Taneční kurzy (základní) – Pondělí – 20:30–22:15
– Kurzy pro dospělé pořádáme pro páry, jsou vhodné
pro mládež i dospělé. Při pozdějším nástupu (po
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zahájení kurzu) je možnost doučení probrané látky
vyrovnávací individuální lekcí. Výukou provází zkušení taneční lektoři se svými asistenty. Naučíte se
standardní tance: waltz, valčík, tango, foxtrot, quickstep, slowfox, blues, polku, latinskoamerické tance:
čaču, rumbu, jive, sambu, mambo; a další tance
pro zpestření: salsu, charleston, mazurku. A když
nemáte partnera? Pak nezoufejte, je tu Taneční seznamka. Cena: 1800 Kč/pololetí.
Taneční kurzy (velmi mírně pokročilí) – Úterý –
18:30–20:15 – Cena: 1800 Kč/pololetí.
Taneční kurzy (mírně pokročilí) – Čtvrtek – 20:15–
22:00 – Cena: 1800 Kč/pololetí.
Angličtina (falešní začátečníci A) – Úterý – 08:30–
10:00 – Kurzy probíhají v malých skupinkách, maximálně šest osob. Našimi studenty jsou dospělí, studenti středních škol i žáci druhého stupně. Učíme
profesionálně, zábavně, komplexně a hlavně s chutí.
Cena: 3 200 Kč/pololetí.
Angličtina (začátečníci) – Úterý – 10:00–11:30 –
Cena: 3 200 Kč/pololetí.
Angličtina (mírně pokročilí A) – Úterý – 17:30–
19:00 – Cena: 3 200 Kč/pololetí.
Angličtina (falešní začátečníci B) – Čtvrtek – 16:00–
17:30 – Cena: 3 200 Kč/pololetí.
Angličtina (středně pokročilí) – Čtvrtek – 19:00–
20:30 – Cena: 3 200 Kč/pololetí.
Irské tance – děti 6–14 let (začátečníci, mírně pokročilí) – Úterý – 16:00–17:15 – Kurz je zaměřen
především na současný sólový irský tanec, tzv. irský
step dancing v jeho nesoutěžní i soutěžní formě.
Důraz je kladen na správné držení těla, přirozený
pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních rytmů
a dynamiky. Cena: 1 800 Kč/16 lekcí (ÚT–1 h 15 min
týdně), 2 800 Kč/28 lekcí (ÚT+ST–2,5 h týdně).
Irské tance – děti 6–14 let (začátečníci, mírně pokročilí) – Středa – 16:00–17:15 – Cena: 1 350 Kč/12
lekcí (ST–1 h 15 min týdně), 2 800 Kč/28 lekcí
(ÚT+ST– 2,5 h týdně).
Klub seniorů – Středa – 13:00–16:00 – Patříte mezi
seniory, potkáváte se rádi s ostatními, máte rádi
zábavu, tanec, nové informace? Kontaktujte paní
Řádovou a přijďte vždy ve středu od 13:00 hod. do
příjemné společnosti, jste vítáni.
Kurzy šití – Středa a čtvrtek – 18:00–19:30 – Pro začátečníky i pokročilé, možné i pro cizince s AJ. Učíte
se základnímu ručnímu i strojovému šití. Lektorka
ke každému přistupuje individuálně, podle jeho zručnosti. Cena: 300 Kč/1 lekce, 1. lekce zdarma.

TJ SOKOL JAHODNICE

www.tjsokoljahodnice.cz
Bezdrevská 26, Praha 9

Port De Bras – Pondělí – 19:00–19:55 – Originální
baletně taneční a balanční cvičení určené pro
všechny věkové kategorie i kondici. Cena: 10 lekcí
500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Tabata – Pondělí – 20:00–20:55 – Intenzivní, dynamický, kardio intervalový trénink s využitím náčiní
určený pro zdravé cvičence ke zvýšení jejich kondice
a případnému snížení hmotnosti. Cena: 10 lekcí
500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Yogalates – Úterý – 9:30–10:25 – Unikátní lekce
spojující prvky pilates a jógy. Cvičení, jež posílí
a protáhne tělo a uvolní mysl. Cvičíme bez obuvi.
Není nutná rezervace. Podložky k dispozici. Cena:
10 lekcí 500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Pilates – Úterý, čtvrtek, pátek – 19:00–19:55
a 19:30–20:25 a 9:30–10:25 – Zpevní, stabilizuje,
protáhne, přinese klid tělu i mysli. Cvičební lekce
pro všechny bez rozdílu věku a kondice, vždy s jinou
lektorkou, tedy v jiném podání. Cvičíme bez obuvi,
bez rezervace, pouze s chutí a úsměvem. Cena:
10 lekcí 500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Aerobik – Úterý – 20:00–20:55 – Tři bloky výtečné
aerobní choreograﬁe. Kardio cvičení doplněné posilováním a nezbytným strečinkem, které dokonale

zaměstná mysl a tělo, vyplaví endorﬁny a vykouzlí
úsměv na tváři. Cena: 10 lekcí 500 Kč, nebo 1 lekce
60 Kč.
Trampolínky – Úterý a neděle – 18:00–18:55 a 18:30–
19:25 – Intenzivní, vytrvalé nízké skákání na minitrampolínách posiluje srdce a zvyšuje kondici. Posilování zpevní a strečink uvolní a protáhne. Nutná
sportovní obuv a ručník. Bez rezervace. Cena: 10 lekcí
500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Body Fit – Středa a neděle – 19:00–19:55 a 19:30–
20:25 – Ucelená lekce, která posílí, zahřeje a zvýší
tepovou frekvenci, tedy nastartuje a následně posílí
a protáhne všechny důležité svalové partie s pomocí
náčiní (činky, gumičky, ketlbally aj.) či vahou vlastního těla. Cena: 10 lekcí 500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Aby záda nebolela – Středa – 20:00–20:55 – Pod
vedením zkušené lektorky se naučíme rozumět
svým zádům – uvolnit, protáhnout, lehce posílit
a zklidnit. Cena: 10 lekcí 500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.
Step aerobik – Čtvrtek – 18:30–19:25 – Originální
aerobní sestava na stepech Reebook určená všem
zkušeným „aerobičkám“ a nadšencům, kteří mají
chuť se učit nové kroky a jejich vazby. Cena: 10 lekcí
500 Kč, nebo 1 lekce 60 Kč.

PLECHÁRNA

www.plecharna.com
Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most
Praha 14 kulturní
Box na Plechárně – Pondělí, středa, pátek –
18:15–19:45 – Tréninky boxu s Miroslavem Gašparem určené 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. Zdarma.
Meditační večer pro každého – Liché pondělí –
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
11. a 21. 11.! Na meditaci je nutné se přihlásit u lektorky Karoliny Kučerové, telefon 739 350 348, e-mail
Karolina@vrytmuduse.cz. Cena dobrovolná dle spokojenosti.
Skate škola – Úterý a čtvrtek – 16:00–17:00 – Základní myšlenkou školy je ukázat lidem, že skateboarding je plnohodnotný sport. 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. 2017
a po domluvě s lektorem je možné začít docházet
kdykoli. Cena: 10 lekcí 1 000 Kč, nebo 1 lekce
150 Kč.
Jóga – Středa – 18:00–19:00 – Přijďte si protáhnout
záda, zrehabilitovat celé tělo, odpočinout si a uklidnit se při cvičení jógy, zaměřeném na uvolnění
a protažení celého těla. Více informací u lektorky
Hany Martinkové, e-mail: HanaDM@seznam.cz.
Kurz běží od 12. 10. do 25. 1. 2017 a je možné docházet i na jednotlivé hodiny. Cena: 100 Kč/hodina.
Dětská sobota na Plechárně – Sobota – 12:00–
18:00 – Užijte si společně aktivity, se kterými se do
dětského pokoje nevejdete! Od listopadu do března
vám pak každou lichou sobotu zpříjemní divadelní
pohádka. Cena: 50 Kč/rodina.
Klub seniorů na Plechárně (svatomartinský podzim) – Čtvrtek – 14:00–16:00 – Každý měsíc pro vás
připravujeme aktivity na různá témata. V listopadu
se můžete těšit na svatého Martina a na tradice s ním
spojené. Cena: 20 Kč.
Senior ﬁtnes
Zdravotní cvičení pro seniory – Úterý – 9:00–10:00
– Přijďte si zacvičit se svými vrstevníky! Kurz garantuje Senior ﬁtnes a vede lektorka Kateřina Štol-

Praha 14 žije
fová. Cvičení běží od 4. 10. 2016 do 24. 1. 2017 a po
domluvě s lektorkou je možné začít docházet kdykoli. Cena: 40 Kč/lekce.
Cvičení na židlích pro seniory – Čtvrtek – 9:00–
10:00 – Společným pohybem proti nástrahám stáří!
Cvičení na židlích je zaměřeno na protažení a posílení celého těla, uvolnění kloubů a nácvik správného
dýchání. Cvičení běží od 6. 10. 2016 do 26. 1. 2017
a po domluvě s lektorkou je možné začít docházet
kdykoli. Cena: 40 Kč/lekce.
Více informací a přihlášky na oba kurzy na
katstol@seznam.cz nebo 608 545 437.
David Grbavčic
Kondiční tréninky (outdoor) – Středa – 6:45–7:45
– Kondiční tréninky zaměřené na zvýšení celkové
fyzické zdatnosti všech účastníků. V průběhu tréninků budou využívány různé cvičební pomůcky –
TRX, Bosu, KettleBel, expandery, švihadla aj. 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. 2017 a do naplnění kapacity
je možné se do něj po domluvě s lektorem přidat
kdykoliv. Cena: 90 Kč/lekce.
Běžecká škola Miloše Škorpila
Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem – Středa
a pátek – 9:30–10:30 – V rámci tohoto tříměsíční
programu se naučí jeho absolventi běhat správně
s kočárkem, ale také různá protahovací a posilovací
cvičení. 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/kurz.
Eva Mičincová
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. Cena:
10 vstupů 750 Kč, nebo 1 hodina 90 Kč.
SKV Praha
Stolní tenis s SKV Praha – Čtvrtek – 19:15–20:45 –
Pomozte nám rozjet pravidelné tréninky a přijďte
si zahrát společně s některými členy pingpongového oddílu SKV Praha. K dispozici budou dva stoly.
Tréninky běží od 6. 10. do 22. 12. 2016. Zdarma.
Taneční škola Elements Crew
Street Dance pro děti a mládež – Pondělí – 17:05–
18:05 – Akce Open Class Street Dance je určena
pro začátečníky i pokročilé, probíhá pod vedením
profesionálního lektora, tanečníka, choreografa
a několikanásobného mistra ČR v hip-hopu Radka
Brusche, zakladatele taneční školy Elements Crew.
Naučíte se všechny styly hip-hop dance (Street
dance, Break dance, House dance, Lockin, Poppin).
Více informací a přihlášky u lektora 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. Jednorázový vstup 150 Kč.

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA

www.mcklubicko.cz

Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most
Učíme se se Zlobivákem – Každá druhá středa
v měsíci – 10:30–11:30 – Program pro děti s rodiči
zaměřený na rozvoj dovedností a schopností dětí,
příprava na vstup do MŠ. Lektorka: Ing. Mgr. Marie.
Herna s programem pro děti s rodiči – Pondělí
a středa – 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 – Čtvrtek – 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 – Pátek – 16:30–19:00 – Místo
pro setkávání a poznání rodin z různých kultur. Vstup
bez přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina.
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.
Jóga pro začátečníky – Pondělí – 17:30–19:00 –
Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte podložku
na cvičení, pohodlný oděv, polštářek a deku. Cena:
70 Kč/lekce, formou permanentky na 10 vstupů.
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.
Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela – čtvrtek –
18:00–19:30 – Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte podložku na cvičení, pohodlný oděv, polštářek
a deku. Prosíme o přihlášení. Cena: 70 Kč/lekce,
formou permanentky na 10 vstupů.
Tai-či: – cvičení pro dospělé – Čtvrtek – 19:45–
20:45 – Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními
účinky spočívající v sérii plynulých pomalých pohybů. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Čchi-kung – cvičení pro dospělé – Čtvrtek – 21:00–
22:00 – Zdravotně relaxační cvičení. Cena: 100 Kč/
lekce, formou předplatného.
Cvičení pro zdraví a veselou náladu – Pondělí –
19:30–21:00 – Protahovací, posilovací a uvolňovací
cvičení v nesoutěživé atmosféře. Cena: 70Kč.
Problémové partie – Úterý – 19:00–20:00 – Cvičení
je zaměřeno na posílení břicha, hýždí, boků, stehen
a paží. Přihlášení nutné. Určeno pro začátečníky
i pokročilé. Cena: 85 Kč/lekce, formou permanentky na 10 vstupů.
Školička Šikulka – Úterý – 8:15–12:15 – Příprava
na vstup do MŠ, výtvarné a pohybové aktivity, individuální přístup. Je nutno se přihlásit předem. Pro
děti od 2,5 let bez přítomnosti rodičů. Cena: 170 Kč/
dopoledne.

MC PASTELKA

www.mcpastelka.cz
Sadská 530, Praha 9

Angličtina s rodilým mluvčím – Pondělí a středa –
16:50–17:35 – Děti ve věku 4–6 let se 2x týdně věnují
angličtině s rodilou mluvčí při kreativní činnosti.
Výuka angličtiny zážitkovou pedagogikou, výborné
zkušenosti. Cena: 3 900 Kč/kurz.
Sportovní hry – Čtvrtek – 16:00–16:45 – Oblíbený
pohybový kroužek pro děti ve věku 3–6 let vedený
zkušenou lektorkou. Cena: 1 170 Kč/kurz.

CENTRUM SLUNEČNICE, o. p. s.

www.slun.cz

Ateliér za kavárnou Maňána
Výtvarný a keramický ateliér – Pondělí a středa –
PO 13:00–17:30; ST 9:00–13:30 – Tvůrčí a řemeslná
volnočasová aktivita pro lidi se zdravotním postižením a znevýhodněním (ale nejen pro ně). Tvorba
probíhá v malém týmu s lektorským vedením
a asistenční pomocí. Cena: 80 Kč/hodina.
Bowlingový klub (Prosek) – Pátek – 11:30–13:30
– Bowling pro muže a ženy se zdravotním (převážně
fyzickým) postižením. Hra probíhá s podporou dvou
koučů a v případě potřeby s pomůckami pro hod
z vozíku. Cena: 110 Kč/hod.; zvýhodněný klubový
příspěvek pro členy.
Více na www.facebook.com/CentrumSlunecnice/

PILATES HLOUBĚTÍN

49. PH ROYAL RANGERS
facebook.com/49PHRR

PTH, Stoliňská 41B, 193 00
Pravidelné schůzky křesťanského skautu – Úterý
– 16:00 – Schůzky jsou zaměřeny na celostní rozvoj
dětí – fyzický, duševní, sociální i duchovní. Hry,
sporty, písničky, příběhy, příroda. Cena: 600 Kč/pololetí.
Diakonie, Mansfeldova 801
English Club – Středa – 16:30 – Konverzační angličtina pro mládež ve věku 13–18 let s rodilými
mluvčími – Američany. Cena: 20 Kč/setkání.
English Club 2 – Středa – 18:00–19:00 – Konverzační angličtina s Američany pro mladé ve věku
18–26 let. Cena: 20 Kč/setkání.
Více na FB: Rajská Zahrada English Club

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA

www.pohadka-praha14.cz

Taneční studio ČM – Pondělí, středa, čtvrtek – viz
webové stránky – Hledáme nové členy, děti od 4 do
12 let se vztahem k hudbě a tanci. Vyučujeme scénický a lidový tanec. Cena: od 55 Kč/hod.
Výtvarné hrátky – Středa – 16:30–17:45 – Máme
ještě volné místo v kurzu. Vhodné pro děti od 4–7
let. Cena: 78 Kč/hod.
Pilates pro dospělé – Úterý a středa – 18:30–19:30
– Cvičení pro zdravá záda, pevný střed těla a dlouhé
štíhlé svaly. Cena: od 80 Kč/hod.

www.pilateshloubetin.cz

Litošická 409/10, Praha 9 – Hloubětín
Pilates – Pondělí – 17:30–18:30 a 19:00–20:00 –
Cvičí se v malých skupinách, s důrazem na kvalitu
cvičení a individuální potřeby každého klienta.
Jóga – Úterý – 19:00–20:00
Pilates – Středa: 19:00–20:00
Pilates – Čtvrtek – 17:30–8:30
Power joga – 19:00–20:00
Pilates – Pátek – 8:30–9:30
Pilates – Neděle – 19:00–20:00
Aktuality klienti najdou na Facebooku:
https://www.facebook.com/pilateshloubetin1/

VESELÁ SOVIČKA

www.veselasovicka.cz

Veselá sovička otevírá své dveře všem dětem, a to
nejen jako školička pro děti od 1,5 roku do 6 let,
ale od října fungují v odpoledních hodinách v sovičce i kroužky.
Pondělí pohybovky od 16.00.
Úterý tvoření od 16.00.
Středa farmaření (návštěva farmičky) od 16.00,
ﬂétna od 16.00, ﬂétna od 17.00.
Čtvrtek montesorri od 16.00, výuka kresby a malby
pro starší děti od 9-ti let od 17.00.
Pátek keramika od 16.00 a od 17.30, textilní dekorace 16.00 – 17.00. Více informací na facebooku.

MC A RK VESELÝ ČERTÍK, Z.S.

www.veselycertik.cz

NEPOSEDA

Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice

www.neposeda.org/jahodnice/
Sousedské centrum, Baštýřská 67/2, Praha 9
Tvoření na Jahodnici – Úterý – 9:00–12:00 – Volné
tvoření pro děti i dospělé, děti pak mohou využít
hernu a dospělí posedět u dobré kávy. Cena: 50 Kč.
Jahodnické čtvrtky (sousedské speciály) – každý
druhý čtvrtek v měsíci – 17:00–19:00 – Těšit se můžete na různé druhy degustací – tentokrát svatomartinských vín. Cena: 50 Kč
Jahodnické čtvrtky (workshopy) – Každý třetí čtvrtek v měsíci – 17:00–19:00 – Menší děti si mohou
vyrobit veselé kolíčky a starší děti větrný mlýn.
Cena: 50 Kč.

3. 11. Dětská kadeřnice stříhá malé čertíky. Cena
dle náročnosti střihu od 100 Kč – rezervace nutná.
4. 11. a 11. 11. Vánoční focení s Petrou od 14 hod.
do 17 hod. Rezervace nutná. Cena 400 Kč/5 ks.
Další fotograﬁe 1ks/70 Kč.
11. 11./12. 11. Pyžámková noc od 18 hod. do 10 hod.
Přijďte do čertovského doupěte prožít prima večer,
noc a ráno. Cena 300 Kč/dítě, 500 Kč/sourozenci.
24. 11. Adventní věnce – tvoření pro maminky
18:30–22:00, 200 Kč + ozdoby, rezervace nutná.
Zápis na podzimní semestr 2016 otevřen. Novinky
v centru – baletní tanečky, předškoláček, keramika,
jóga pro rodiče s dětmi.
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Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
 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.

Koňský hnůj zdarma

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

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

Placená inzerce

Placená inzerce

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

Pozvánka

 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.

DOGS PARTY
26. 11. od 11 do 19 hodin

Prostor vedle Skateparku u Plechárny

CHARITATIVNÍ SBÍRKA
PRO PSÍ ÚTULEK V TRÓJI

 Instalatér-voda, topení. Výměna kuch.
desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.
 Středoškolačka ekonomického 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. E-mail:
EV.kolo@seznam.cz
Oznámení

Placená inzerce

 můžete přinést granule, deky i hračky
 po celý den agility a další psí soutěže
 pořádá Stop Zevling a Mitch Moving

 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.

Švýcarská společnost, přední světový výrobce mechanických upevňovacích
komponent a systémů v oblasti automobilového průmyslu, stavebnictví,
elektroniky, letectví a zdravotní techniky hledá

SPECIALISTU ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB
a

MANAŽERA KVALITY
pro své logistické centrum v Jirnech u Prahy
nadprůměrné finanční ohodnocení, angličtina nutná
Kontakt: Ivana Pavlíčková, 222 252 999, ipavlickova@hill-praha.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.
 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.
 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.
 Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.
 BS přijme muže a ženy (i v důchodu)
pro ostrahu staveb a objektů. Uchazeče
zaškolíme. HPP i brigáda. Mzda dle zařazení až 25 000 Kč. Čistý TR. Nástup
ihned. Info na tel.: 602 464 240.
 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.
 Matematiku perfektně doučí středoškolský profesor. Ukázková hodina
zdarma.Tel.: 603 909 327.

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: pobytové
záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání.
Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling for third coutry nationals.
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn
đề khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng Séc cho người
nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси
чеської мови для іноземців безкоштовно.
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Křížovka o ceny
Vtip: Víte, co je vrchol optimismu? Oženit se s vlastní … (dokončení v tajence)

Nápověda:
ILEUM
NAN
TIOP

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. 11. 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: ...stoicky praví: „Jean, buďte tak laskav a zameťte lady.“
Výherci: J. Kubalová, Černý Most; M. Rašek, Hloubětín; I. Galušková, 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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V YBRUSLENÉ
VÁNOCE
ROZSVÍTÍME TO S LEOŠ E M M A R E Š E M
12. LISTOPADU V 17 HOD.
     
  

