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SUVerén

Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

RBS (systém nouzového brzdění)
LED světlomety
7× airbag
vestavěná navigace
parkovací senzory a kamera
www.suzuki.cz

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
adaptivní tempomat

od

386.700 Kč

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

Placená inzerce

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní.
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věřím, že byste si raději užívali bezstarostných slunných dní, než se potýkali
s dopravními problémy, které naší
městské části způsobuje rozsáhlá rekonstrukce ulice Českobrodská. Bohužel, přestože radnice nemá na její realizaci žádný vliv, neboť ji zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
ukazuje se, že připravenost akce, a zejména informovanost občanů a řidičů,
má značné trhliny, které způsobují nejen vám, ale i nám horké chvíle.
Městská část se snaží suplovat realizátora a nabídnout vám aktuální informace o dění v dané lokalitě i o průběhu oprav. Naleznete je na webových stránkách městské části či na samostatné
facebookové stránce věnované Českobrodské. Poskytovat informace se snažíme i osobně na schůzkách s vámi.
Co rovněž probíhá průběžně, jsou úpravy dopravního značení
a nastavování semaforů tak, aby řidiči s dostatečným předstihem mohli volit jinou trasu. Kvůli zvýšení bezpečnosti se na tuto
oblast více zaměří městská policie a navýší zde počet strážníků.
Řidiče, kteří nemusí do oblasti zajíždět, si dovoluji požádat, aby
se na dobu rekonstrukce této lokalitě vyhnuli.
Rekonstrukci Českobrodské se věnuje i aktuální vydání Čtrnáctky, není to však zdaleka jediné téma, o kterém si v čísle můžete
přečíst. Přinášíme vám například přehled projektů, které by
mohly zpříjemnit život v naší městské části, a nabídnout další
atraktivní místa pro odpočinek či volnočasové aktivity. Mezi takové akce patří třeba chystané přírodní koupaliště v Kyjích, které
se již začalo projektovat, rozhledna na Čihadlech, Bikepark Jahodnice a další. Dozvědět se můžete i o školských projektech.
Ten, kdo se chce bavit, může hledat inspiraci v pozvánkách na tradiční akce, jako je Den Země, Setkání kultur či Pálení čarodějnic.
Doufám, že si příchod jarního slunečného počasí užijete, ať už
při sportování nebo třeba při relaxování, které všichni také čas
od času potřebujeme. Dětem, pokud vyrazí na pomlázku, přeji
bohatou koledu.

Váš starosta
Mgr. 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: Mgr. 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: ilustrační foto
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Nebuďte tolerantní k alkoholu u mladistvých.

Foto: archiv projektu Respektuj 18!

RESPEKTUJTE 18!

Takto vloni probíhala kampaň Respektuj 18! v ulicích Plzně.

JAKO VŮBEC PRVNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ SE MČ PRAHA 14 ZAPOJILA DO KAMPANĚ RESPEKTUJ 18!, JEJÍMŽ CÍLEM JE
ZMĚNIT TOLERANTNÍ POSTOJ VEŘEJNOSTI KE KONZUMACI ALKOHOLU MLADISTVÝMI A PODPOŘIT OMEZENÍ JEHO
PRODEJE A PODÁVÁNÍ DĚTEM A NEZLETILÝM. VEDLE RADNÍ PRAHY 14 MGR. IRENY KOLMANOVÉ SVÉ TVÁŘE PRO
KAMPAŇ „ZAPŮJČÍ“ TAKÉ PRODUCENT, SKLADATEL A ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN SKUPINY LUCIE MICHAL DVOŘÁK,
PARALYMPIJSKÝ LUKOSTŘELEC DAVID DRAHONÍNSKÝ A DALŠÍ OSOBNOSTI Z OBLASTI KULTURY I SPORTU.
Statistiky strážníků městské policie
ukazují, že popíjení alkoholu mladistvými je v hlavním městě skutečným
problémem. Psychologové a odborníci na závislosti zase varují, že problém narůstá spolu s tolerancí většinové „dospělé“ populace.
„Znepokojuje nás nárůst případů,
kdy strážníci nachytali děti či mladistvé s lahví alkoholu v ruce. Chceme
s tím něco dělat. A tím něčím myslím začít u kořenů samotného problému – u dospělých, kteří dětem
a mladým lidem pod osmnáct let
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přístup k alkoholu umožňují,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová.
STATISTIKY UKAZUJÍ
NÁRŮST POČTU PŘÍPADŮ
O tom, že problém pomalu, ale jistě
narůstá, hovoří i ředitelka Městské
policie Prahy 14 Ing. Bc. Dana Hetzlová: „Podle našich statistik byl v roce 2015 alkohol zjištěn u 66 osob
mladších osmnácti let, v roce 2016
se jednalo už o 74 případů.“
Zatímco strážníci se věnují této
problematice průběžně v rámci své

služby, Policie ČR pořádá několikrát do roka celopražské akce zaměřené na užívání alkoholu mladými, kterým ještě nebylo osmnáct.
A výsledky jsou podobné, případů
zneužití alkoholu mladistvými pomalu přibývá.
Vedení městské části rozhodlo, že
nejvhodnějším způsobem, jak na neblahý trend upozornit, je zapojit Prahu 14 do již existující kampaně Respektuj 18!, tedy do prověřeného
projektu Plzeňského Prazdroje a dalších partnerských organizací.

Téma
„Jsme zodpovědný výrobce alkoholu a záleží
nám na tom, aby se naše produkty dostávaly
do rukou pouze dospělým. Jen za minulý rok
se nám podařilo skrze
Respektuj 18! zapojit
přes 17 tisíc dospělých
a projekt zaznamenalo
více než 2,6 milionu lidí,“ upozorňuje Monika
Matyáštíková, která má
projekt Respektuj 18!
v Plzeňském Prazdroji
na starosti.
SPOLUPRÁCE
S RESTAURACEMI
I ŠKOLAMI
V rámci kampaně Respektuj 18! je připravena celá řada aktivit. Budou oslovováni majitelé
restaurací na území
Prahy 14, zejména ti,
s nimiž spolupracuje
Plzeňský Prazdroj,
aby vyjádřili podporu
kampani tím, že na
viditelné místo ve své
provozovně vylepí nálepku
s logem Respektuj 18!.
Druhá linie kampaně
pak vychází ze spolupráce s místními základními školami.
Žáci škol v Praze 14 píší tematické
eseje, z nichž ty nejpovedenější (dvě
za každou školu, tedy celkem 12 prací – pozn. aut.) poputují na letní výstavu, kterou veřejnost uvidí na náměstí
v Hloubětíně a dále pak u stanic metra Rajská zahrada a Černý Most.
„Součástí výstavy budou kromě dětských prací také tváře a citáty osobností, které se rozhodly kampaň podpořit,“ vysvětluje radní Kolmanová.
Vedle zástupců radnice účast na této
akci přislíbili ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní MgA. David Kašpar, mistr Evropy v softbalu
David Mertl, spisovatelé Marek a Jitka Hladkých, paralympionik David
Drahonínský, beachvolejbalistka Martina Bonnerová a hudebník a skladatel Michal Dvořák.
KAMPAŇ DOPLNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
Kampaň doplní také AntiFETfest –
soutěžní festival amatérských ﬁlmů
žáků základních a středních škol,
který ve spolupráci s městskými
částmi pořádá Magistrát hl. m. Prahy.

POPÍJENÍ MLADISTVÝCH OČIMA
STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE
ROK 2016

Párty v parku U Čeňku
Teplé předprázdninové večery jsou
jako stvořené pro párty pod širým
nebem. Přesně to si zřejmě řekla
skupina dívek a chlapců, kteří se
v polovině loňského června vydali
do parku U Čeňku. Před půl desátou večer si mládeže, „utábořené“
za místním skateparkem, všimli
strážníci, kteří v té době kontrolovali okolí Plechárny. Už od pohledu bylo jasné, že osazenstvo parku popilo alkohol. I záznamy z kamerového systému prokázaly, že
se mládež potácela a nezvládala
normální chůzi. V okamžiku, kdy
na místo dorazily hlídky městské
policie, dívky i chlapci se dali na
útěk. Většinu z nich, celkem patnáct osob, se strážníkům podařilo
dohnat. Ukázalo se, že jde o nezletilce, z toho v deseti případech pod vlivem alkoholu (7 dívek ve věku od 13 do 15 let,
3 chlapci ve věku od 15 do
16 let). Nejvíce alkoholu v dechu (1,03 promile) strážníci zjistili u patnáctileté dívky.
ROK 2015

S lahví rumu na náměstí
Plukovníka Vlčka
Pivem a rumem se v polovině předloňského listopadu „zahřívala“ skupina dvanácti mladých lidí na náměstí
Plukovníka Vlčka na Černém Mostě.
Protože bylo krátce před půlnocí
a popíjející mládež dělala na tamním
dětském hřišti povyk, okolo žijící lidé

Desetiletá dívka měla v krvi
1,12 promile alkoholu
Velká skupina podnapilých dětí strážníky zaměstnala i o pár měsíců dříve –
v březnu. Bylo ani ne půl třetí odpoledne, když městská policie přijala
oznámení, že v parku v Jiráskově čtvrti v Kyjích je asi dvacet popíjejících
mladých lidí. Když na místo strážníci
dorazili, skupina se začala rozcházet.
Strážníci všechny zastavili a zeptali
se, zda požili alkohol. Vzhledem k tomu, že odpověď zněla ano, hlídka se
zeptala i na věk – zjistila, že se ve většině případů jedná o nezletilé děti.
Strážníci přivolali Policii ČR a následně, jako posilu, i další své kolegy – dechovou zkoušku bylo třeba na místě
udělat velkému počtu lidí. Hlídky
městské policie alkohol zjistily u třech
děvčat a čtyř chlapců. Alarmující je, že
druhé nejvyšší množství strážníci naměřili u ani ne jedenáctileté dívky –
1,12 promile. Alkohol v krvi u „své“
skupiny zjistili i státní policisté. Jeden
z mladíků byl opilý tolik, že nezbývalo
než na místo přivolat záchranáře, kteří chlapce odvezli do nemocnice.
na místo přivolali strážníky. Ti, když
na místě zjistili, v jakém stavu mládež
je a že na zemi stojí dvoulitrová plastová lahev piva a litrová lahev rumu,
přivolali posily kvůli ztotožňování
a dechovým zkouškám. Osm přítomných chlapců a dívek bylo nezletilých
(15 až 17 let), u všech těchto mladých
lidí strážníci zjistili alkohol v krvi (nejvyšší naměřenou hodnotu měl patnáctiletý chlapec – 2,26 promile).

Pozn. Podnapilé děti si ve všech případech převzali jejich zákonní zástupci. Události
dále řešili pracovníci Orgánu sociálněprávní ochrany dětí a Policie ČR. V rámci
sociálněprávní ochrany dětí byly se všemi dětmi a jejich rodiči provedeny výchovné
pohovory, na základě kterých dle individuálního posouzení došlo k následným
výchovným opatřením nebo bylo rodičům doporučeno obrátit se na další odborníky
(např. psycholog, pedagogicko-psychologická poradna).

„Zaměřuje se na rizikové chování
všeho druhu – pitím alkoholu počínaje a užíváním drog či šikanou konče.
Obvodní kolo tohoto festivalu je ryze
v režii městských částí. Ve čtvrtek 6.
dubna v 15.30 hodin se v komunitním
centru Plechárna uskuteční veřejné
promítání soutěžních snímků, zároveň zde zasedne odborná porota,
která vybere vítěze,“ říká Mgr. Dana
Havlínová, vedoucí Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14,
který kampaň i obvodní část Anti-

FETfestu spoluorganizuje. Vítězné
snímky poputují do celopražského ﬁnále, jehož vyhlášení se uskuteční letos v červnu v kině Lucerna.
Kampaň Respektuj 18! se promítne
i do náplně tradičních akcí Prahy 14,
jako je dubnové Pálení čarodějnic či
zářijový festival neziskových organizací Městečko volnočasových aktivit.
Lidé budou moci na těchto akcích
kampaň podpořit například tím, že
stisknou speciální sčítající tlačítko.
(red, jam)
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"Místo, kde žiji, je Praha"
"Chceme tu mít isto"

Mstská ást Praha 14 a ZŠ Generála Janouška vás zvou
na ekologickou kampa Dny Zem na Praze 14
DEN ZEM MSTSKÉ ÁSTI PRAHA 14

DEN ZEM 2017 V DDM

ODPOLEDNE NA ZAHRAD

Úterý 25. 4. 2017 10.00 - 16.00
Tradiní akce plná soutží pro malé i velké
s bohatým kulturním a doprovodným programem
a dárky pro soutžící
Prostranství ped stanicí metra B - Rajská zahrada

Pátek 21. 4. 2017 16.00 - 19.00
Hry, kvízy, poznávání zvíat i rostlin,
živá zvíátka a trocha té ekologie
DDM Praha 9, pracovišt erný Most
Generála Janouška 1060, erný Most

HRÁTKY S PÍRODOU

IKEA erný Most

Úterý 18. 4. 2017 15.30 - 17.30
Zábavné odpoledne na téma píroda a recyklace,
pipraveny budou hry pro dti a ukázka
živých netopýr
YMCA Praha, MC Klubíko
Vlkova 1067, erný Most

Komunitní zahrada na Plechárn se otevírá
s plnou parádou!
Sobota 22. 4. 2017 14.00 - 18.00
Divadelní pedstavení pro dti i rodie
Vivat Kompostela, prodej sazenic, praktická
zahradnická dílna i opékání but
Plechárna
Bryksova 1002, Praha 14 - erný Most

Pátek 21. 4. 2017 15.00 - 18.00
Milé dti, pijte se podívat a vyzkoušet si,
jak mžeme dále využít odpadní materiály.
IKEA erný Most - Dtské kino
Chlumecká 664/10, erný Most

DEN ZEM S JAHODOU

CHCEME TU MÍT ISTO

Steda 19. 4. 2017 14.00 - 18.00
Soutžní odpoledne s ukázkou živých
dravc a sov, workshopy
JAHODA, o. p. s.
Vybíralova969/2, erný Most

Komunitní úklidové akce.
8. 4. - TJ SOKOL Jshodnice, Bezdrevská 26, 9.30 - 16.30
8. 4. - Rajský vrch, na rohu ul. Dobrovolného a Rudolfa Holeky (úklid organizují místní obané),
9.00 - 13.00
9. 4. - Církev bratrská, Galerie 14, nám. Plk. Vlka 865, 11.00 - 12.30
12. 4. - MC Klubíko, Vlkova 1067, 15.30 - 17.00

DEN ZEM S ORGANIZACÍ TEREZA

www.praha14.cz
Hlavní partner:

Pozvánka

Dkujeme
obchodnímu domu
IKEA erný Most

Další partnei:

Aktuality

Deratizace 2017 Nad Bílým koněm hrozí propadnutí
Budoucnost bývalé pískovny Bílý kůň
na Hutích, která během své dlouhé
historie sloužila i jako sklad zeleniny
a dlouho zůstávala zapomenuta, je
stále nejistá. Městská část si nechala
zpracovat podrobný inženýrskogeologický průzkum, aby zjistila všechna případná rizika s územím spojená. Ten bohužel ukázal, že povrch

nad těmito tajuplnými podzemními
prostorami je na mnoha místech narušený a hrozí riziko propadu. Radnice žádá občany, aby se oblasti vyhýbali, na místo instaluje i výstražné
cedule. Zároveň bude zadán ke zpracování další průzkum, který pomůže
stanovit možnosti, jak s územím do
budoucna pracovat.
(red)

Pravý virtuos si poradí i s houslemi ze žuly
Foto: archiv Praha 14 kulturní

Také pro letošní rok chystá hlavní
město Praha deratizaci v kanalizační síti a v objektech a na plochách,
které vlastní či spravuje. Harmonogram se v průběhu deratizace může
upravovat, uvedená data jsou tedy
pouze informativní (průběh prací
ovlivňují klimatické podmínky, případně neodkladné požadavky na zásah ve více postižených lokalitách).
Více najdete na www.praha14.cz.

1. ETAPA DERATIZACE
na území MČ Praha 14:
3.–31. května 2017
Černý Most: Marešova, Arnošta
Valenty, Mansfeldova, Vašátkova,
Hlaďova, Dygrýnova, Kpt. Stránského, Gen. Janouška, Bojčenkova, Bobkova, Vlčkova, Ocelkova,
Doležalova, Maňákova, Šedova,
Anderleho, Bryksova, Pospíchalova, Bratří Venclíků, Cíglerova, Kučerova, Vybíralova, okolí tubusu
metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most
(jam)

Plechárna zažila začátkem března jedinečný koncert Jaroslava Svěceného. Slavný houslista zahrál skladby
Niccola Paganiniho, Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany i hudbu
z ﬁlmu Schindlerův seznam. Virtuos,

který si velmi pochvaloval akustiku
někdejší sídlištní výtopny, pak rozdal
desítky autogramů a ukázal i několik
zajímavých historických a současných
nástrojů, mezi nimiž zazněly i unikátní
žulové housle.
(jam)

V Hloubětíně
BRUSLAŘI NA HŘIŠTI ROŽMBERSKÁ
se začíná stavět Hřiště
s dopravní tematikou v ulici do 18.30 hodin, bude hřiště pro veobchodní dům Kauﬂand

OZNÁMENÍ

V ulici Kolbenova v Hloubětíně se již
začala připravovat výstavba Kauﬂandu.
Investor v současnosti upravuje plochu, na které obchodní dům vyroste.
Akce probíhá v souladu s územním
plánem na soukromém pozemku, realizuje ji společnost InterCora.
(red)

Rožmberská v Kyjích nyní každou
středu odpoledne „patří“ malým
bruslařům. Městská část vyhověla
rychlobruslařskému oddílu Roller
Team Stars Praha, který zažádal
o to, aby na tamní ploše mohl trénovat své členy – nejmenší děti
a začátečníky. Ve středu, vždy od 17

řejnost uzavřeno až do června, následně pak ve stejných dnech a časech od září do října. Máte-li zájem
aby se do aktivity oddílu zapojily
i vaše děti, je to možné. Oddíl je
otevřen novým členům. Bližší informace: stars-inline@e-mail.cz, telefon: 775 933 386.
(red)

NOVÉ VYUŽITÍ ZÁMEČKU V PILSKÉ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 INFORMUJE O PŘEDPOKLÁDANÉM UKONČENÍ NÁJMU BUDOVY „ZÁMEČKU“
V PILSKÉ ULICI Č. 9 V HOSTAVICÍCH, DOSUD VYUŽÍVANÉ JAKO UČEBNY A STUDOVNY AKADEMIE
TĚLESNÉ VÝCHOVY, KE DNI 30. 9. 2017, A ŽÁDÁ TÍMTO O SPOLUPRÁCI PŘI VÝBĚRU ÚČELU DALŠÍHO
VYUŽITÍ BUDOVY.

K této výzvě je možné se vyjádřit a předložit své návrhy a připomínky
do 14. 4. 2017, do 12.00 hodin, na adresu:
Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, PSČ 198 21
Návrhy obsahující stručný popis předpokládaného využití objektu,
včetně výše nájmu, je třeba doručit do podatelny Úřadu městské
části Praha 14 v obálkách označených „budova Pilská“ nebo zaslat
e-mailem na adresu informacni.kancelar@praha14.cz. Bližší informace na telefonním čísle 281 005 541, 281 005 388. Prohlídky budovy
jsou možné po dohodě na telefonním čísle 281 005 541.
Tato informace není veřejným příslibem, soutěží o návrh ani záměrem ve smyslu zákona č. 131/2000Sb.,
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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MAREK A JITKA HLADKÝCH
NEPOZNÁ SLADKÉHO, KDO NEOKUSIL HOŘKÉ

MAREK A JITKA HLADKÝCH SE STALI TVÁŘEMI KAMPANĚ RESPEKTUJ 18!. JAKO SPISOVATELÉ MAJÍ NA KONTĚ
FILMOVÉ SCÉNÁŘE I CELOU ŘADU KNIH. JEDNA Z POSLEDNÍCH, VELKÁ POHÁDKA O MALÉ VÍLE, SE DOKONCE
ODEHRÁVÁ PŘÍMO U HOSTAVICKÉHO POTOKA, KDE TITO SYMPATIČTÍ A TVŮRČÍ MANŽELÉ ŽIJÍ. O KNIHÁCH
I NÁSTRAHÁCH SOUČASNÉHO MLÁDÍ SE DOČTETE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
SPOLEČNĚ S DALŠÍMI
OSOBNOSTMI JSTE SE STALI
TVÁŘÍ KAMPANĚ RESPEKTUJ 18!
JAK VNÍMÁTE ROLI ZNÁMÝCH
OSOBNOSTÍ V PODOBNÝCH
KAMPANÍCH?
J: Být tváří jakékoliv kampaně je velkým závazkem. A pokud jde o kampaň, která je zacílená na ochranu
mládeže, pak to platí dvojnásobně.
M: Každá kampaň, které někdo propůjčí svou tvář, je daleko osobnější.
Lépe se o ní přemýšlí. A v případě
kampaně Respektuj 18! to platí dvojnásob.
RESPEKTUJ 18! CÍLÍ NA VŠECHNY
DOSPĚLÉ, KTEŘÍ MOHOU
OVLIVNIT PŘÍSTUP MLADÝCH
K ALKOHOLU. MÁTE BLÍZKO
K MLADÉ GENERACI?
J: Samozřejmě, vždyť my se mezi
mladé ještě stále počítáme.
M: Každému je přesně tolik, nakolik
se sám cítí. A my se cítíme býti velmi
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aktivními lidmi. Navíc při naší pracovní vytíženosti to jinak ani nejde.
JAK VNÍMÁTE VY OSOBNĚ DNEŠNÍ
MLÁDEŽ? MŮŽETE SROVNAT VÁŠ
POHLED NA DNEŠNÍ MLADOU
GENERACI S TÍM, JAKÁ BYLA
V TOMTO VĚKU VAŠE GENERACE?
M: Nedávno jsem o tom mluvil v jednom rozhlasovém pořadu s prezidentem Unie obhájců JUDr. Tomášem Sokolem. A nejen proto, že jsme
už mnoho let přátelé, jsme se shodli
na tom, že mladí jsou pořád stejní.
Dokonce jsme si s Tomášem říkali,
jestli jsme kdysi nebyli ještě větší
kvítka. Ale to už nezní moc výchovně.
J: Všechno se v životě opakuje. A je jen
na nás, abychom se poučili. Ale k tomu musíte dojít sám. Zkrátka nepozná
sladkého, kdo neokusil hořké. Ale
někdy si s mým mužem říkáme, že
jsme přece jen vyrůstali v době, kdy
nebylo tolik nástrah, jako je tomu teď.
Všechen ten alkohol, drogy, závislosti

všech možných druhů… Být dnes
teenagerem chce opravdu hodně odvahy a energie tomu všemu čelit.
KDE SE PODLE VÁS BERE PROBLÉM
SE ZNEUŽÍVÁNÍM ALKOHOLU
A DALŠÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK
U MLADÝCH LIDÍ? MYSLÍTE SI, ŽE
JE PŘÍČINA VE SPOLEČNOSTI?
M: Těch skutečných příčin je, samozřejmě, víc. Ale mezi ty nejzávažnější
patří špatná výchova. Děti mnohdy
jen opakují chyby svých rodičů. A nebo kopírují to, co vidí doma.
J: Ze společnosti se obecně vytrácejí
hodnoty. Proto se je snažíme v našich knihách dětem a teenagerům
vracet. Ukazovat jim příběhy, které
stojí na hodnotách, dobru a jistém
řádu. Protože tam, kde není řád, začne převládat chaos. A jeho důsledky
dnes vidíme všude kolem sebe. Stačí
se rozhlédnout. Proto jsme také přijali nabídku stát se součástí kampaně Respektuj 18!.

Rozhovor
CO VÁS JAKO TVÁŘE KAMPANĚ
ČEKÁ? BUDETE S MLADÝMI LIDMI
I V PŘÍMÉM KONTAKTU TŘEBA NA
ŠKOLÁCH?
J: Samozřejmě že se rádi zúčastníme
všech akcí.
M: Pevně doufáme, že se nám podaří, takříkajíc napřímo, oslovit mladé
lidi přesně tak, jak je oslovují naše
knihy.
MYSLÍTE SI, ŽE PODOBNÉ
KAMPANĚ MAJÍ SMYSL A MOHOU
POMOCI PROBLÉM VYŘEŠIT, NEBO
JE JEJICH CÍLEM PŘEDEVŠÍM NA
PROBLÉM UPOZORNIT?
M: Tyto kampaně mají obrovský
smysl. Jakákoliv možnost oslovit
mladého člověka je skvělou příležitostí k tomu, že se to třeba opravdu
podaří.
J: Někdy přece stačí, aby se mladý
člověk jen zamyslel. A ostatní jde
potom samo a Respektuj 18! má obrovský potenciál oslovit mnoho mladých lidí!
CO BYSTE VZKÁZALI MLADÝM
LIDEM Z PRAHY 14?
M a J: Všem mladým lidem, a to nejen z Prahy 14, bychom rádi připomenuli, že jednou z nejdůležitějších
věcí, proč jsme tady, na tomto světě,
je, aby po nás také něco pozitivního
zůstalo. Abychom něco podstatného,
nějaké hodnoty, mohli předat jednou
i našim dětem a ony zase těm svým.
Proto tady přece jsme! A tak přejeme
všem mladým lidem mnoho úspěchů
v jejich životech!
A NYNÍ KE KNIHÁM. NEDÁVNO
VÁM VYŠLY NOVÉ. MŮŽETE
JE PŘEDSTAVIT?
J: Koncem loňského roku nám v Nakladatelském domě Grada vyšly
hned dvě knihy. Tajemství pergamenů, což je příběh pro starší děti, spíše
pro teenagery, ve kterém prožijí dobrodružství současných dětí a dětí
z doby třicetileté války, které se díky
tajným symbolikonům ocitají v dnešní Praze. A společně musí zachránit
nejen Prahu, ale i celý svět. A v tom
jim nepomáhá nikdo jiný než tajemný
Anděl Smrti.
M: Knihu pokřtil pan režisér Dušan
Klein, se kterým vyučuji na univerzitě
a máme spolu opravdu výjimečný
vztah. Kniha Tajemství pergamenů
ho dokonce natolik zaujala, že promýšlíme nabídku na její zﬁlmování.
A druhým kmotrem byl Jiří Srstka,

ředitel DILIA. S Jiřím se známe řadu
let, je to skvělý člověk, jeden z našich
největších odborníků na autorské
právo, DILIA zastupuje naše dílo
a s Jiřím Srstkou nás pojí opravdové
přátelství.

bezesporu je, a nechal se přesvědčit,
že čte opravdu sám o sobě.
J: Tohle jsou přesně ty momenty,
které vás nesmírně potěší a přesvědčí, že děláte svou práci dobře. Protože přesně tak jsme to chtěli.

A DALŠÍ KNIHA?
J: Na konci roku nám vyšla pohádková kniha pro děti předškolního
a školního věku s názvem Velká pohádka o malé víle. Tu pokřtila naše
kamarádka paní Jitka Molavcová,
která si příběhy malé víly Mimi, žijící
u Hostavického potoka, přímo zamilovala. V současné době připravujeme audiovizi, kterou paní Molavcová
namluví. Nesmíme zapomenout ani
na nádherné ilustrace paní Vlasty
Švejdové. To je ilustrátorská legenda.
Paní Vlasta Švejdová ilustrovala přes
sto knih a my jsme rádi, že ji naše
knihy tak oslovují. S ilustracemi paní
Švejdové nám v nejbližší době vyjdou
další dvě knihy. Mimochodem, my
s manželem žijeme právě v ulici
U Hostavického potoka a děj obou
zmíněných knih se odehrává dokonce
v našem domě.

ČÍM SE AKTUÁLNĚ ZABÝVÁTE?
M: Magický autobus nám vychází
v nejbližší době a my právě dokončili
Velkou vánoční pohádku.
J: Tuto knihu doprovodí opět svými
nádhernými ilustracemi paní Vlasta
Švejdová. Kniha se připravuje už teď
a je určena na vánoční trh. Takže za
okny na nás vykukovalo jarní sluníčko, a my dopisovali příběh o kouzelném Štědrém dnu. Myslím, že se děti
i jejich rodiče mají opět na co těšit!
M: Nesmíme zapomenout i na řadu
První čtení. Tyto knihy jsou určeny
pro procvičování čtení dětí na prvním
stupni. A tak se naši malí čtenáři mohou těšit na další příběhy z Velké pohádky o malé víle, Magického autobusu i Velké vánoční pohádky. Tyto knihy
mají samostatné příběhy, takže pokud se čtenáři budou chtít dozvědět
další příběhy našich hrdinů, měli by
si knihu opatřit.

KDYŽ SE VE VAŠICH KNÍŽKÁCH
OBJEVUJE VÁŠ DŮM, OBJEVUJÍ SE
V NICH I VAŠI SOUSEDÉ?
M: Ano a nejen naši sousedé. V Tajemství pergamenů vystupují naši
přátelé z Jevan. Tam to máme moc
rádi!
J: V Jevanech, na Aldašíně, jsme měli dokonce svatbu. V Tajemství pergamenů vystupuje i majitelka starožitného obchůdku na pražském Újezdě.
A jsme moc rádi, že každý, kdo se
ocitne na stránkách našich knih, přijme tuto skutečnost tak, jako by
všechna ta dobrodružství sám prožil.
JAKÝ JE O VAŠE
POHÁDKY ZÁJEM?
M: Obě zmíněné knihy se prodávají
skvěle. A podle ohlasů čtenářů už víme, že zájem o ně podporují právě
konkrétní místa a lidé, se kterými se
může náš čtenář skutečně setkat.
J: To je i případ knihy, která vychází
v nejbližších dnech a jejíž křest proběhne na veletrhu Svět knihy. Kniha
se jmenuje Magický autobus.
M: A přímo v příběhu vystupuje herec
Václav Kopta. A byli jsme moc rádi
a mile překvapeni, když nám Václav,
po přečtení rukopisu, volal, byl dojatý
– a celý příběh ihned přijal! Zkrátka
přijal tu magickou hru, kterou psaní

MŮŽETE ČTENÁŘŮM PROZRADIT,
NA CO SE MOHOU TĚŠIT?
J: Knihy se jmenují: Magický autobus – Jedeme do knížky, Velká pohádka o malé víle – Jdeme do školy!
a Velká vánoční pohádka – Adventní
pohádky. V knihkupectvích budou
v druhé polovině roku.
M: No a přichází čas napsat také něco pro dospělé. Já jsem autorem her
v brněnském Národním divadle Zaslíbení a Černá Madona. Také jsem
napsal životopisný ﬁlm o profesoru
Josefu Thomayerovi. Jmenoval se
Prosté krutosti a hlavní roli ztvárnil
Radoslav Brzobohatý.
To byl skvělý člověk a já na něj moc
rád a často vzpomínám. Také jsem
pro televizi napsal Tóninu smrti, takovou drsnější detektivku s Nelou
Boudovou a Markem Vašutem v hlavních rolích.
Takže v současné době oba pracujeme na detektivním seriálu, který zároveň vyjde i jako kniha.
A jsem rád, že všechny své zkušenosti s dramaturgií, scenáristikou
a produkcí předávám nastupující generaci tvůrců, kterým jako vedoucí
Ateliéru přednáším na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.
(jam)
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Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÁS ZVOU NA

SETKÁNÍ
2017
KULTUR
3. – 12. DUBNA KNIHA MOSTEM K POROZUMĚNÍ
VÝBĚR KNIH ZAHRANIČNÍCH AUTORŮ K ZAPŮJČENÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, GEN. JANOUŠKA 2

6. DUBNA UKRAJINA – MOZAIKA KULTUR
OD 19:00 VEČER ZAJÍMAVOSTÍ, PŘÍBĚHŮ I PŘEKVAPENÍ

KAVÁRNA MAŇÁNA, MAŇÁKOVA 745

6. DUBNA FILM NA PLECHÁRNĚ
OD 18:30 BESEDA S ČEŇKEM RŮŽIČKOU NA TÉMA ČESKO-ROMSKÉHO SOUŽITÍ
OD 19:30 PROJEKCE FILMU O

ČO IDE IDĚ, REŽIE: TOMÁŠ KUDRNA

PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002

8. DUBNA ETHNO FOOD FESTIVAL
PROGRAM PRO DĚTI, POHYBOVÉ DÍLNY
OD 15:00 DO 19:00 V PROSTORÁCH PŘED KD

KYJE,

ŠIMANOVSKÁ 47

8. DUBNA HUDEBNÍ KOMPONOVANÝ VEČER
PROMETHEUS, ZAKIR MIRZOEV, FUNKY BROTHERS
OD 18:00 DO 21:00 V KD

KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47
.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE JE ZDARMA.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA14.CZ

Doprava

Rekonstrukce Českobrodské
OPRAVU ULICE ČESKOBRODSKÁ, KTEROU NYNÍ NA ÚZEMÍ PRAHY 14 PROVÁDÍ TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HL. M. PRAHY, PROVÁZEJÍ DOPRAVNÍ KOMPLIKACE V OBLASTI JAHODNICE A HOSTAVIC. INFORMACE
O PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍCH A UZAVÍRKÁCH SE MĚSTSKÁ ČÁST PRŮBĚŽNĚ SNAŽÍ AKTUALIZOVAT NA SVÝCH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NA SPECIÁLNĚ ZŘÍZENÉM FACEBOOKOVÉM PROFILU.
komplikace co nejmenší a oprava se
stihla dokončit v daném termínu, což
nám bylo přislíbeno," řekla místostarostka Ing. Ilona Picková, která má
v Praze 14 na starosti oblast dopravy.

Úplné uzavření Českobrodské
■ 1. etapa – aktuálně probíhá,
komunikace je zcela uzavřena
v úsecích: Domanský – Lomnická,
Domanský – Coca-Coly,
Coca-Cola – Lomnická
■ 2. etapa (od 10. 4. do 23. 4.
– předpokládaný termín
2. etapy platný na konci března),
komunikace je zcela uzavřena
v úseku Broumarská – Coca-Cola

Stavební práce by podle informací
poskytnutých investorem měly skončit 23. dubna, není však vyloučeno, že
se nakonec o něco protáhnou. Důvodem je, že vozovka je v ještě horším
stavu, než se původně předpokládalo, což se už zkraje oprav odrazilo na
provozu místní dopravy.
Technická správa komunikací byla nucena operativně reagovat, a tak – bohužel aniž by kohokoliv včas upozornila –, prakticky přes noc změnila dopravní značení a původně částečně
průjezdnou Českobrodskou zcela uzavřela. Obyvatelé byli uzavírkami, o kterých ještě předešlého dne nevěděli,
pochopitelně zaskočeni. „Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev pro-

běhl průzkum stavu komunikace. Bylo zjištěno, že se nachází ve velice
špatném stavu a potřebuje provést
četnou sanaci podloží. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že je nezbytně
nutné provést celkové uzavření komunikace. Nejen kvůli sanacím, ale také
kvůli nutnému zamezení dalšího porušování podkladu vozovky vlivem
provozu automobilové dopravy,“ uvedla na dotaz městské části Barbora Lišková z TSK hl. m. P. Navzdory velkému omezení, které krok vyvolal, nebylo podle jejích slov možné původní
provoz v místě zachovat kvůli bezpečnosti. Ostatně, rekonstrukce Českobrodské byla již několikrát odložena,
mimo jiné i s ohledem na probíhající
opravy Jižní spojky.
„Předpokládáme, že daný úsek opravy bude zprovozněn během dvou týdnů a oprava bude dále pokračovat
před areálem Coca-Coly,“ uvedla Lišková před koncem března. „Je nám
líto, že rekonstrukce komplikuje dopravu rezidentům z Hostavic a Jahodnice, ale vzhledem ke stavu komunikace je nutná, navíc by měla
problémy Českobrodské vyřešit dlouhodobě. Za městskou část se snažíme tlačit na TSK hl. m. P., aby byly

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ HODĚJOVSKÉ
V návaznosti na komplikovanou dopravní situaci související s rekonstrukcí Českobrodské městská část,
po dohodě s Policií ČR a Magistrátem hl. m. Prahy, iniciovala zjednosměrnění ulice Hodějovská propojující
Kyje a Hostavice. Důvodem opatření
byl dopravní kolaps a další nebezpečné situace, které na Hodějovské
(a zejména u výjezdu na ulici Broumarská) vznikaly a staly se příčinou
mnoha stížností obyvatel i řidičů. Varianty, jak v místě zajistit bezpečnost,
byly dle místostarostky Pickové
pouze dvě – Hodějovskou zjednosměrnit nebo zcela uzavřít. Městská
část zvolila první možnost. „Žádáme
obyvatele o pochopení a trpělivost.
Uvědomujeme si, že situace je pro
řadu lidí nepříjemná, ale výsledek
v podobě opravené Českobrodské
bude stát za to,“ dodala Picková. Kdo
měl zájem, mohl se nejen s ní, ale
i se starostou Prahy 14 Mgr. Radkem
Vondrou nad tématem rekonstrukce
Českobrodské a zjedosměrnění Hodějovské potkat osobně na veřejných
setkáních, která se uskutečnila na
konci března a na začátku dubna.
(red)

Objízdné trasy i aktuální
informace mohou lidé sledovat
na www.praha14.cz, případně
se můžete obracet přímo na
TSK hl. m. Prahy:
Milan Zach – Telefon: 257 015 736,
Email: milan.zach@tsk-praha.cz

Oprava silnic přinese změnu dopravního režimu v Hloubětíně
Odbor dopravy ÚMČ Praha 14 upozorňuje obyvatele Hloubětína na dočasnou změnu dopravního režimu
v ulicích Mochovská a Kbelská (takzvaná Malá Kbelská) v Hloubětíně.
Důvodem změny, která se dotkne

především směrování jednosměrných ulic v okolí opravovaných úseků,
je rekonstrukce povrchu vozovek ve
výše zmíněných ulicích. Změny proběhnou ve dvou etapách, v první se
bude od 6. 4. do 15. 5. 2017 pracovat

v „Malé Kbelské“ a v Mochovské.
Druhá etapa se bude týkat zbylé části
Mochovské ulice a pracovat se zde
bude od 16. 5. do 14. 6. 2017. Mapy
změn dopravního režimu najdou zájemci na www.praha14.cz.
(jam)
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Z městské části

Průzkum na téma divoká prasata v Praze 14

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 5. dubna v 10.00 hodin v Galerii 14

POZVÁNKA

Ve středu 5. dubna v 10.00 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zahájena výstava výtvarných prací dětí
z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici. Výstava potrvá do 26. dubna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 12. dubna od 18.30 hodin v Galerii 14

Ve středu 12. dubna od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Josef Vejvoda Trio. Vstup volný.
POZVÁNKA

TIPY NA DUBEN

POZVÁNKA

POTÉ CO VYŠLO NAJEVO, ŽE ANKETA NA TÉMA „PŘEMNOŽENÁ DIVOKÁ PRASATA“, KTEROU DODAVATEL
ČASOPISU PŘIPRAVIL DO MINULÉHO VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY, OBSAHUJE NEAUTENTICKÉ FOTOGRAFIE A JMÉNA
RESPONDENTŮ, BYLO ROZHODNUTO O NUTNOSTI ZPRACOVAT TEMATICKY SHODNÝ PRŮZKUM VEŘEJNÉHO
MÍNĚNÍ. TEN NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ REDAKČNÍ RADY A MĚSTSKÉ ČÁSTI ZADAL KE ZPRACOVÁNÍ DODAVATEL.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE K POCHYBENÍ DOŠLO NA JEHO STRANĚ, PRŮZKUM, A TO U RENOMOVANÉ ODBORNÉ
FIRMY, NECHAL ZPRACOVAT NA SVÉ NÁKLADY.
Průzkum probíhal mezi 15. a 22. břez- počtu, 33,3 % respondentů uvedlo, že Když se měli respondenti vyjádřit,
nem formou řízeného rozhovoru, kte- divočáci v této lokalitě být nemají. Zbý- zda o současném výskytu divokých
prasat v Praze 14 mají dostatek inrého se účastnilo přibližně 350 re- vajících 23,4 % odpovědělo, že neví.
spondentů. Cílovou skupinou byli oby- Další důležitou otázkou bylo, zda lidé formací, 34,6 % rozhodně souhlasilo,
vatelé Prahy 14 starší osmnácti let, souhlasí s tvrzením, že kvůli zvýše- 47,4% spíše souhlasilo, 14,3 % spíše
kteří žijí v oblastech přilehlých k parku nému výskytu divokých prasat museli nesouhlasilo a 3,1 % rozhodně neU Čeňku a u lokality Čihadla, případně omezit některé své aktivity. Necelých souhlasilo.
lidé, kteří se v této oblasti pohybují.
40 % s ním buď rozhodně nebo spíše Kompletní výsledky průzkumu jsou
Základní otázkou průzkumu, který re- souhlasilo, 60 % spíše nebo rozhod- k dispozici na webových stránkách
městské části www.praha14.cz.
alizovala společnost CI2, bylo, zda di- ně nesouhlasilo.
voká prasata do lokality Čihadla patří, Na přímý dotaz, zda potenciální se- Na základě rozhodnutí zastupitelstva,
nebo nepatří. Jednoznačně pro se vy- tkání s černou zvěří budí strach, se které se situací kolem neautentické
jádřilo 14,8 % oslovených, 28,5 % do- 23,1 % oslovených vyjádřilo jedno- ankety zabývalo, vypověděla dne
tazovaných odpovědělo, že divočáci do značně ano, 37,9 % spíše ano, 23,1 % 27. března 2017 Rada městské části
dodavateli časopisu smlouvu. (jam)
zdejší přírody patří, ale v přiměřeném spíše ne a 16 % jednoznačně ne.

VÝSTAVA V GALERII 14
Ve středu 3. května 2017 v Galerii 14

OSLAVA 72. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
ve čtvrtek 4. května ve 14.00 hodin u památníku II. odboje v Hloubětíně

POZVÁNKA

TIPY NA KVĚTEN

Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 pořádá ve spolupráci s MČ Praha 9 a MČ Praha 14 slavnostní
shromáždění občanů u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války. Vzpomínkový akt se uskuteční ve čtvrtek 4. května
ve 14.00 hodin u památníku II. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 13. května u rybníčku Aloisov od 7.30 hodin

V sobotu 13. května pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody. Závody pro děti do 15 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12
hodin. Do rybníčku bude nasazeno 7,5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od 9. do 13. května včetně.
Podmínky závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude k zapůjčení na místě u instruktorů. Po
skončení vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb. řádu. Důležité upozornění: Do vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Ve středu 3. května 2017 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 15 hodin zahájena výstava prací žáků ZUŠ
Ratibořická. Výstava potrvá do 25. května a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
MĚSTSKÁ ZELEŇ MÁ BÝT
PRO LIDI, NE PRO KANCE
Téma minulé Čtrnáctky bylo přemnožená
divoká prasata v honitbě Horní Počernice, která zasahuje přes Čihadla až do
Hostavic a Kyjí. Součástí tématu byla
i anketa s pejskaři, o které však deník
Blesk zjistil, že je vymyšlená. Žádný
z uvedených občanů neexistuje, fotky byly
vybrány z fotobanky a názory manipulující čtenáře k dojmu, že divočáci na Prahu 14 patří, byly smyšlené.
Díky medializaci vzbudil ohlas i náš sloupek. Náš požadavek na zrušení honitby
a snížení stavu černé na stav nula se stal
předmětem diskuzí. Oponenti namítali,
že počet by měl být odborníky stanoven

na únosnou mez. Je však někdo schopen
ji stanovit? Je to 20 či 30? Nezávislí myslivci, kteří nespravují zmíněnou honitbu,
tvrdí, že nulový stav je v našem případě
nejlepší možnost, neboť každý rok počet
černé zvěře roste, takže s dvaceti či třiceti prasaty bychom brzy měli stejný
problém.
Další protiargument byl, že v minulosti
zde tyto problémy nebývaly. Tím spíš je
potřeba si uvědomit, co se změnilo. Na
části polí jižně od Černého Mostu vyrostl
oplocený golfový rezort a při severním
okraji Dolních Počernic se staví domy,
což zkomplikovalo prasatům cestu do
Klánovického lesa. Z ostatních stran jsou
Čihadla obehnaná výstavbou, takže si
zvěř připadá jako v ohradě. O potravu
v krmelištích se stará Myslivecký spolek

Horní Počernice, jenž má honitbu v nájmu, čímž se pro prasata lokalita stává
ještě atraktivnější.
Spolehnout se na někým navrhované pachové ohradníky u nás nelze, neboť fungují na bázi potu a pachových stop, na
které jsou divočáci díky blízkosti obydlí
zvyklí. Lichá jsou i odůvodnění, že k útokům kanců na psy došlo, protože psi
vběhli do náletových houštin, které černé
poskytují přirozený úkryt. Podle výpovědí
pejskařů došlo k útokům na kraji křoví
u cest či mezi vzrostlými stromy.
Je opravdu nutné mít v Praze prostor,
kde je černá zvěř? My si myslíme, že ne!
Žijeme ve městě a zeleň by měla sloužit
hlavně lidem, a ne divočákům a mysliveckým spolkům.
Bc. Tomáš Novotný, zastupitel (ANO)

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

ZASTUPITELÉ ŘEŠILI DOTACE I DIVOČÁKY
V PRVNÍM BŘEZNOVÉM TÝDNU SE USKUTEČNILO ZATÍM POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI.
TÉMATEM ČÍSLO JEDNA SE STAL ZVÝŠENÝ VÝSKYT DIVOKÝCH PRASAT V PRAZE 14.
bení v podobě „hrubého porušení novinářské etiky“ vypověděla smlouvu
s dodavatelem (více na str. 12). Jako
druhý související úkol pak zastupitelé
Radě uložili, aby vypsala výběrové řízení na zajištění vydávání časopisu
v potřebném rozsahu.
Vedle výše uvedeného se na jednání
řešila například plánovaná výstavba
přírodního koupaliště u Kyjského
rybníka nebo neúspěšný pokus opozičních zastupitelů o odvolání staros-

ty Mgr. Radka Vondry a místostarostky Ing. Ilony Pickové.
Dále zastupitelé hlasovali například
o poskytnutí dotací na sport, kulturu,
volný čas a mezinárodní program
místní Agenda 21, který městská
část naplňuje, či o ukončení smlouvy
mezi městskou částí, ZŠ Generála
Janouška a Kováckou sportovní.
Podrobný program i výsledky hlasování v jednotlivých bodech najdete na
www.praha14.cz.
(jam)

Placená inzerce

Ačkoliv řešení problematiky černé
zvěře nebylo součástí původně schváleného programu, zastupitelé se mu
ve velkém věnovali především v rámci
interpelací občanů i v následné debatě o kritizované anketě s neautentickými fotograﬁemi a jmény občanů,
která byla zveřejněna v minulém vydání časopisu Čtrnáctka. Zastupitelé
posléze v souvislosti s touto diskuzí
přijali usnesení, kterým pověřili Radu
MČ, aby z důvodu závažného pochy-
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ŠKOLNÍ DRUŽINA JAKO ZÁBAVA

Foto: archiv ZŠ (7x)

V naší školní družině mají děti opravdu
pestrý program. Vychovatelky, kromě
velmi zajímavých činností na půdě školy, pro ně připravují i výlety za poznáním. Každý měsíc se tedy děti mají
možnost seznámit s něčím novým.
Hned v září je vzaly na exkurzi na letiště, pořádal se závod v koloběžkách, vyráběly svíčky v Rodasu, pozvaly si na
Vánoční recitál operní pěvkyni, vydaly
se na natáčení Kouzelné školky do
České televize, vyjely na běžky a účastnily spousty dalších, neméně zajímavých akcí. Naposledy byly s dětmi
v Pizzerii Sola Enotria, kde si děti samy
vyrobily, ozdobily, upekly pizzu a pak si
na ní i pochutnaly. Rozhodně to nebyla
poslední akce a těšíme se na další.
Hana Vavřínková,
ŠD ZŠ Generála Janouška

Foto: archiv MŠ

LOUTKOVÉ
Pohádkové osvěžení DIVADLO
VE ŠKOLCE

I díky ﬁlmové pohádce Tři bratři Jana
Svěráka se snad dnes nenajde nikdo
takový, kdo by si hned nevybavil děj
pohádky O dvanácti měsíčkách. Většinou ji stejně už dobře známe z dob
dětství. Pracovitá trpělivá Maruška
plní takřka nereálná přání zlé macechy a její dcery Holeny. Přinést jim
v zimě ﬁalky, jahody a jablka pomohlo
Marušce splnit dvanáct bratrů –
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měsíců. Děti z Červené „S“ třídy paní
učitelek Jany Vojnovičové, Mariety
Půčkové a asistentky Magdaleny
Králíčkové tento klasický příběh pojaly poněkud netradičně. Převyprávěly děj svou osobitou mluvou na základě čtení s porozuměním. Dokázaly tak textu nejen lépe porozumět,
ale vybrat si důležité informace v duchu motta: Kdo nerozumí textům,
ten si v životě neporadí. Představení
si mohly zkusit 28. února zahrát
i obyvatelům Domova pro seniory
Bojčenkova. Prostor společenské
místnosti ožil svižným představením
a následně zaslouženým potleskem.
Zdařilý výkon a energie malých divadelníků jistě dlouho budou připomínat obyvatelům domova příjemně
strávené odpoledne.
MŠ Vybíralova 968

Viděli jsme loutkovou pohádku
O třech zlatých vlasech děda Vševěda. Všem se nám divadélko moc
líbilo, seděli jsme, ani nedutali,
poslouchali pohádku, kde se
i krásně zpívalo a hrálo na kytaru.
A na konci jsme si všichni mohli
na chviličku zkusit, jaké to je být
loutkohercem. Zjistili jsme, že pohybovat loutkou vůbec není taková
hračka, jak se na první pohled
zdá. A která byla nejoblíbenější?
Pro kluky určitě had, šel z ruky do
ruky... A holčičkám se líbila princezna. Klasická pohádka s dokonale řemeslně zpracovanými loutkami už bývá v nabídce ojedinělá.
Už se těšíme na to, jak za námi divadélko Kejklíř přijede s novou
pohádkou.
(MŠ Paculova)

Naše školy

Foto: archiv ZŠ

Karneval v multikulturním duchu

Dne 14. 2. 2017 pořádal žákovský
parlament Správná rada ve spolupráci s učiteli 1. stupně v Kulturním
domě Kyje karneval na téma „Cesta
kolem světa po světadílech“. Cílem
této akce bylo rozvíjet u žáků vztah
ke kulturám z jiných zemí s důrazem na asijský stát – Čínu. Děti měly za úkol se obléknout do šatů, kte-

ré jsou typické pro zahraniční zemi
z některého světadílu.
Děti společně objevily první světadíl
– Asii. Všichni žáci, kteří na sobě
měli kostým z některého asijského
státu, si zatančili na čínskou tradiční píseň s vějíři nebo jinými autentickými doplňky. Poté si zahráli hru
na „čínského draka“ a následně
proběhlo vyhlášení speciální ceny
pro žáky, kteří reprezentovali kontinent Asie.
Všechny třídy z 1. stupně se představily během promenády a porota složená z členů žákovského parlamentu hodnotila a oceňovala nejhezčí
kostýmy. Nezapomněli ocenit ani
kostýmy paní učitelek. Ocenění výherci dostali diplomy a hezké ceny,
jimiž byly předměty související s čínskou kulturou, např. vějíře, přívěsky
se znameními čínského horoskopu,
feng-shui talismany, repliky čínských mincí, speciální zvonky a jiné.
Žáci si tuto akci velmi užili a již se
těší na další akce plánované v rámci
projektu Rozvoj komunitního života
na Praze 14.
(ZŠ Šimanovská)

DIVADLO

Pod čepicí v Obláčku

V úterý 21. února přijelo do naší
školky divadlo Pod čepicí s představením „Po stopách krále Karla“.
Humorné divadlo dokázalo vtáhnout
děti do doby středověku a přiblížit
dětem dětství a dospívání krále
Karla IV. Dozvěděli jsme se, jaký význam měl Otec vlasti pro český národ. Pokusili jsme se postavit Hladovou zeď, Karlův most, zahráli jsme si
na učence, které král pozval na Karlovu univerzitu. Děti se dozvěděly, co
všechno dobrý panovník musí umět.
Představení se nám moc líbilo a doufáme, že divadlo Pod čepicí brzy znovu přijede do naší školky.
(MŠ)

PRACOVNÍ RUCH NA LEHOVCI

dřeva a prozkoumaly všemožné pracovní nástroje. A s nimi řezaly, zatloukaly hřebíky, hoblovaly i brousily.
Ale také zjišťovaly, kde se vlastně
dřevo bere, proč jsou lesy tak důležité a kolik věcí okolo nás je ze dřeva.
Na závěr si děti za pomoci svých učitelek vyrobily kompletně vybavený
pokojíček.
Děti ze třídy D provázel v projektu
malý zahradník popleta, kterému děti pomohly připravit půdu, zasadit semínka obilí, trávy, zeleniny i kytiček.
Společně také okopávaly, plely i zalévaly. Při práci se děti naučily znát
spoustu kytiček, keřů i stromů a také
si jich více vážit.

Ve třídě E se dali do šití nových kalhotek pro krtka. S prací dětem pomáhali zvířecí kamarádi – žabka,
čáp, ježek i mravenci se svým tkalcovským stavem. Za pomoci raka se
podařilo kalhotky nastříhat, ušít
i ozdobit výšivkou. Práce to byla náročná, ale výsledek stál za to.
A tak jsme všichni zjistili, že cesta
k chlebu, domu či kalhotkám je
opravdu dlouhá a stojí za ní mnoho
práce a úsilí lidí různých řemesel. Na
zdokumentovaný průběh všech prací
i naše výsledky se můžete přijít podívat v průběhu dubna k nám do školičkového atria.
Kluci a holčičky
z lehovecké školičky

Foto: archiv MŠ (2x)

V měsíci březnu panoval u nás v mateřské škole na Lehovci čilý pracovní
ruch. V rámci projektu Ten dělá to
a ten zas tohle se zpracovávalo
v každé třídě odlišné téma.
Na třídě A malí architekti vypracovávali stavební plán a návrhy domů, po
vybagrování základů položili zedníci
základovou desku a již se stavělo.
Z kostek, papírových krabiček, víček,
dřívek, ale i z opravdových cihel. Dorazili i tesaři, pokrývači, vodaři, elektrikáři, malíři… prostě všichni, kteří
jsou potřeba při stavbě domu.
Od zrníčka ke chlebíčku – tak znělo
téma mravenců ze třídy B, kteří nejdříve zorali pole, zaseli zrníčka,
a když obilí vyrostlo a dozrálo, tak
sklidili a vymlátili. Zrna umleli v mlýně a s plnými pytli mouky odjeli k pekaři. A pak už se vesele peklo. Čerstvý chléb a kynuté koláčky provoněly
celou školku a odpoledne děti připravily ochutnávku pro rodiče.
Třída C se proměnila v opravdovou
truhlářskou dílnu. Děti se nejdříve
důkladně seznámily s různými druhy
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Naše školy

Vítězem se u dětí stal Letňák-fesťák
V KD KYJE SE 15. BŘEZNA KONAL DALŠÍ ROČNÍK DĚTSKÉHO FÓRA, KTERÉ ZAHÁJIL STAROSTA MGR. RADEK VONDRA
SPOLEČNĚ S RADNÍ MGR. IRENOU KOLMANOVOU. ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO PŘEDSTAVILO PROJEKT „VÝMĚNA
ŽÁKŮ NA ŠKOLÁCH“ A POTÉ ZASEDLI VŠICHNI ZA KULATÉ STOLY A VĚNOVALI SE PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU.

Foto: archiv MČ Praha 14

po uzavření klasiﬁkace. „Žákovské
zastupitelstvo následně zanalyzuje
všechny názory všech žáků na všechny školy. Z toho vyjde relativně přesné srovnání škol, které, jak věříme,
povede ke zlepšení kvality všech škol
na Praze 14,“ dodal Matěj Čížek.
(jam)

Hlavním úkolem účastníků Dětského
fóra, žáků místních škol, tentokrát
bylo navrhnout projekt ve veřejném
prostoru, který následně prošel hlasováním. Vítězem se na Dětském fóru stal „Letňák – fesťák“– letní festival u Kyjského rybníka se soutěžemi,
mini zoo, občerstvením i možností
kempování. „O všech projektech budou moci žáci hlasovat v anketě. Ta
bude distribuována do všech základních škol městské části a v elektronické podobě bude dostupná také na
webu www.praha14.cz,“ dodala Pavlína George z Úřadu MČ Praha 14.

Protože je nás opravdu hodně a naše škola včetně odloučeného pracoviště nemá tělocvičnu, tak jsme požádali o další spolupráci školu Tolerance, která nám již před rokem
zapůjčila stejně ochotně venkovní
hřiště na konání Olympiády. A v tělocvičně se řádilo báječně – soutěže, tanečky, rej masek. Do toho všeho zahraniční studenti na stáži
v naší škole v tradičních oblecích
(krojích) své země a přizvaný klaun
Rybička s Inkou. A ještě, abyste věděli, všem nám to moc slušelo.
Kolektiv MŠ Zelenečská, Sadská
a Dětské skupiny při naší škole

Pozvánka

Placená inzerce

ŽÁCI BUDOU
SROVNÁVAT SVÉ ŠKOLY
Výměna žáků na školách je projekt,
se kterým přišlo již před pár lety první žákovské zastupitelstvo. Současní
zastupitelé z řad žáků a studentů

škol v Praze 14 se jej rozhodli oprášit
a zrealizovat.
O co vlastně jde? „Jde nám o srovnání. Každý žák, který se bude účastnit
projektu, získá možnost porovnat
všechny základní školy na Praze 14,“
vysvětlil předseda žákovského zastupitelstva Matěj Čížek s tím, že do
projektu by se měli zapojit 4 osmáci
z každé školy.
„Volba osmého ročníku má své opodstatnění, protože žáci budou mít po
výměně ještě celý školní rok k vylepšení své školy, na základě zkušeností
z ostatních škol,“ vysvětlil mladý zastupitel. Podle jeho slov by každá
skupina v rámci výměny měla být pokud možno charakterově pestrá, měli
by se zúčastnit kluci i holky, aby
z putování po školách vzešel co nejpestřejší názorový výstup.
Projekt by měl začít již letos v červnu

Foto: archiv MŠ

KARNEVAL
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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

většina z nás vnímá jaro nejen jako období začátků, ale
také jako období, kdy se prodlužují dny, začíná hřát slunce
a lidé mají více energie potřebné pro zvládání těžkých
úkolů. Protože se to týká i nás na radnici, naplánovali
jsme právě na tento čas speciální rozšířené vydání Čtrnáctky,
které popisuje aktuální úkoly a plány městské části.
Na následujících – symbolicky čtrnácti – stránkách naleznete
ucelený přehled nejvýznamnějších projektů Prahy 14, případně
projektů, jež zde realizuje hlavní město. Ve všech případech
jde o akce, které buď již probíhají, nebo v následujících dvou
letech v různých fázích přípravy či realizace probíhat budou.
Některé ve speciálu zmiňované projekty jsou již v běhu
delší dobu, takže je – minimálně pokud jste čtenářem Čtrnáctky, případně pokud se účastníte lokálních veřejných
fór městské části – budete znát, o jiných se pravděpodobně
dočtete úplně poprvé.
O čem jste již zřejmě slyšeli, je například plán na vybudování
přírodního koupaliště v Kyjích, v jehož případě se nyní intenzivně pracuje na projektové přípravě, dále již bylo
nejednou zmiňováno vybudování vyhlídkové věže – rozhledny,
která má už letos v létě vyrůst na Čihadlech, nebo výstavba

mateřské školky na Jahodnici. Poslední zmiňovaný projekt
odpovídá na dlouhodobá přání občanů rozšířit místní kapacity
školek, o to spíš, že se jedná o rozrůstající se bytovou zástavbu. Na požadavky obyvatel reaguje i záměr na vybudování
koupaliště, které v Praze 14 rovněž citelně chybí.
Mimo jiné se speciál zabývá i „nestavebními“ projekty:
třeba příměstskými tábory Prahy 14 či projektem na
podporu komunit a tolerance mezi majoritní a minoritní
společností, na nichž městská část spolupracuje s místními
školami. Velkými tématy jsou také chystané proměny
zahrad mateřinek, výstavba komunitních center Hloubětínská 55 a Kardašovská, výstavba tělocvičny při ZŠ Šimanovská, hřišť na Hutích, rekonstrukce komunikací ve
Starých Kyjích a tak dále a tak dále.
Jak je z výše uvedeného patrné, úkolů je před námi opravdu
hodně. A nutno dodat, že mnohdy v sobě skrývají řadu
překážek. Některé projekty brzdí komplikované majetkoprávní vztahy, což je případ třeba dlouhodobě řešené
výstavby centra H55, jiné nedostatek ﬁnancí. Samostatnou
kapitolou jsou pak akce, které na území Prahy 14 realizuje
hlavní město a městská část průběh prací prakticky nemůže
ovlivnit. Příklad: dosud neuskutečněná revitalizace hloubětínského náměstí či stále váznoucí rekonstrukce komunikací v Hloubětíně nebo na Černém Mostě.
Navzdory komplikovanosti některých akcí věřím, že se
nám vše, co jsme si předsevzali, podaří dotáhnout do zdárného konce. Za městskou část mohu slíbit, že pro to
uděláme maximum.
Přeji příjemné počtení, těším se na shledání s vámi
například na některém květnovém či červnovém lokálním
veřejném fóru a držím palce při zvládání vašich osobních
úkolů a předsevzetí.
Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

Obsah
ROZVOJ PRAHY 14

19
20

V Kyjích by příští rok mělo vzniknout
přírodní koupaliště
Během léta Čihadla ozdobí
nová rozhledna

KOMUNITY

21
22
23

Hloubětínským chybí místo pro setkávání.
Řešením má být Hloubětínská 55
Co nového čeká Plechárnu a KD Kyje
Pojďte se setkat v Kardašovské. Už na podzim!
Vynikající káva a příjemné prostředí v novém
komunitním centru v Pilské

HŘIŠTĚ, ZELEŇ, DOPRAVA

23
24
25

18

Na Jahodnici vznikne park s překážkami pro bikery
Parkourové hřiště na Čerňáku bude první v Praze
Dětské hřiště z přírodních materiálů v Jamské
Hřiště Splavná se již brzy otevře veřejnosti
Ulice ve Starých Kyjích čekají opravy.
Upraveno bude i koryto Rokytky

HŘIŠTĚ, ZELEŇ, DOPRAVA

25

Rekonstrukce autobusové točny
v Hostavicích ﬁnišuje

26

Vybíralka 25 – cesta za obnovou sídliště
Do parku U Čeňku letos přibydou dvě hřiště

MĚSTSKÉ PROJEKTY NA ÚZEMÍ PRAHY 14

27

Revitalizace náměstí v Hloubětíně
by mohla začít příští rok
Rekonstrukce komunikací na Lehovci a Za Horou

VAŠE DĚTI

28
29

V září se na Jahodnici otevře nová školka

30
31

Praha 14 pomáhá rodičům s péčí i o dvouleté děti

32

Praha 14 nabízí příměstské tábory

ZŠ Šimanovská bude mít novou moderní
tělocvičnu
Na zahradách škol si budou děti nejen hrát,
ale také se vzdělávat
Velké téma pro místní školy:
rozvoj komunitního života

Rozvoj Prahy 14

V KYJÍCH BY PŘÍŠTÍ ROK MĚLO
VZNIKNOUT PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
JEDNÍM Z ČASTÝCH POŽADAVKŮ, KTERÉ ZAZNÍVAJÍ NA VEŘEJNÝCH SETKÁNÍCH S OBYVATELI, JE VYBUDOVAT
V PRAZE 14 KOUPALIŠTĚ. PRAKTICKY JEDINOU MOŽNOSTÍ, JEŽ PRO NAPLNĚNÍ TOHOTO PODNĚTU RADNICE MÁ
A JEŽ ZÁROVEŇ RESPEKTUJE JEDINEČNÝ PŘÍRODNÍ RÁZ LOKALITY, JE VYBUDOVAT KOUPALIŠTĚ NA VOLNÉ PLOŠE
VEDLE KYJSKÉHO RYBNÍKA.
Právě s touto variantou počítá studie,
kterou v loňském roce schválili zastupitelé městské části. Upravuje jak
vznik zcela nové koupací plochy,
v tomto případě spojené s přírodní
čisticí nádrží – tzv. biotopem –, tak
i plán na budoucí proměnu celého
území v okolí ulice Broumarská
a kostela sv. Bartoloměje.
„Prvním úkolem je vybudování koupaliště, na to jsme se zaměřili. V sou-

jakou jsou Pražané zvyklí pít. Její
kvality městská část docílí kombinací biotopu coby kořenové čističky
a moderní úpravny vody. Přes tu bude voda z Rokytky, případně voda načerpaná z vrtů, „procházet“, než se
dostane do přírodního čisticího jezírka – biotopu. Ten bude obsahovat
rostliny a písky, které přírodní cestou
proces čištění dokončí. Takto upravená voda bude následně přečerpá-

STRUČNĚ O PROJEKTU

časné době probíhá výběrové řízení na
projektanta, který zpracuje podklady
pro získání územního a stavebního
povolení,“ říká starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra, do jehož gesce
spadá územní rozvoj městské části.
Podle předběžné studie proveditelnosti by se – za předpokladu, že vše
půjde hladce a podle současného plánu – lidé mohli v Kyjích koupat již
příští rok v létě.
Cílem je vybudovat celý volnočasový
areál s koupací plochou, biotopem
i doplňkovými službami. Zásobování
vodou bude s největší pravděpodobností zajištěno čerpáním z říčky Rokytky a prostřednictvím několika
hloubkových vrtů. Konkrétní způsob
navrhne projektant, jehož úkolem bude najít maximálně ekologické, funkční a k rázu krajiny šetrné řešení.
Návštěvníci areálu se budou koupat
ve vodě splňující parametry takřka
pitné vody – „takřka“ z toho důvodu,
že nebude chlorovaná, tedy taková,

vána do koupací nádrže. Studie vychází z toho, že najednou budou moci být v areálu zhruba dvě stovky
osob, maximální denní kapacita je
pak lehce přes tisícovku.

radí například prof. Ing. Jan Vymazal,
CSc., vedoucí katedry aplikované
ekologie České zemědělské univerzity v Praze. Čističky tohoto druhu se
podle něj používají na čištění odpadních vod z raﬁnerií, papíren, textilních továren či kožedělných závodů.
„V zemědělství se pak využívají nejen
pro eliminaci dusíku, fosforu, ale
i k odstranění pesticidů a herbicidů
z difúzního znečištění. Použití je
opravdu široké. Fakticky tak většímu
využití brání spíš předsudky úředníků
a technologů, kteří si prostě nedovedou představit, že by čistička na přírodní bázi mohla být dostatečně
účinná a spolehlivá,“ uvádí profesor
Vymazal.
V tuto chvíli odhadované náklady na
vybudování areálu s biotopem a koupalištěm činí necelých 30 milionů korun, provozní výdaje se odhadují na
zhruba 1,4 mil. korun ročně. Radnice
očekává, že investice bude provozně
udržitelná bez dalších dotací. (red)

NÁZEV: Přírodní koupaliště
s biotopem
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
REALIZACE: léto 2018

Vizualizace: Architekti Headhand

ODHADOVANÉ NÁKLADY: vybudování areálu s biotopem a koupalištěm vyjde cca na 30 milionů korun

DVOJÍ FUNKCE MLHOVIŠTĚ
Vedle koupaliště budou součástí
areálu také sprchy, toalety, převlékárny, sauna, kurty, hřiště na beachvolejbal či občerstvení v podobě biobaru.
„V plánu je také vybudovat vstup pro
lidi s omezenými možnostmi pohybu
a takzvané mlhoviště. To bude mít
dvojí funkci. Návštěvníky příjemně
ochladit, ale také očistit od opalovacích krémů nebo repelentů před tím,
než se půjdou koupat. Usnadní to udržování vody v dobré kvalitě,“ vysvětluje starosta Vondra.
Na přípravu projektu není městská
část sama. Úzce spolupracuje s odborníky, kteří mají s realizací obdobných akcí bohaté zkušenosti. S biotopem coby přírodní čističkou Praze 14
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Rozvoj Prahy 14

Během léta Čihadla ozdobí nová rozhledna

Zdroj: Huť architektury

O TOM, ŽE PRAHA 14 BUDE MÍT „ROZHLEDNU“, PŘESNĚJI ŘEČENO VYHLÍDKOVOU VĚŽ Z DÍLNY ZNÁMÉHO
ARCHITEKTA MARTINA RAJNIŠE A JEHO STUDIA HUŤ ARCHITEKTURY, SE MLUVÍ UŽ ZHRUBA TŘI ROKY. NA KONCI
LÉTA TOHO LETOŠNÍHO SE PROJEKT KONEČNĚ „PŘENESE“ Z PAPÍRU DO REALITY.

„Vyhlídková věž je dominanta, která
naší městské části zatím chybí. Architekt Rajniš je známý svým odvážným
přístupem a využíváním přírodních
materiálů. Jsem přesvědčen o tom, že
se jeho dílo stane atraktivním cílem
nejen pro naše obyvatele, ale i ostatní
Pražany,“ říká starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra, do jehož gesce
spadá územní rozvoj městské části.
UNIKÁT Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Artefakt, tedy model věže, která v létě ozdobí Čihadla, vyrostl už v roce
2014 u břehu Kyjského rybníka. Architekti si na něm testovali konstrukční možnosti a nutno dodat, že
za poměrně velkého zájmu veřejnosti. Na venkovní workshopy, při nichž
si lidé mohli vyrábět vlastní menší
konstrukce z přírodních, převážně
dřevěných materiálů, dorazily desítky
zájemců.
Vyhlídková věž – s pracovním názvem Doubravka – bude naprostým
unikátem. Stejně jako jím byl hojně
diskutovaný a medializovaný kyjský
artefakt, případně i další počiny zná-
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mého architekta – například Poštovna na Sněžce nebo rozhledna Bára II
v Chrudimi. Co realizace, to originál
a nový přístup k práci s obnovitelným
materiálem – dřevem.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Výstavba vyhlídkové věže
Doubravka
TERMÍN REALIZACE: léto 2017

PŘIDAT RUKU K DÍLU MOHOU
I DOBROVOLNÍCI
Práce na věži odstartují zhruba v polovině dubna, kdy bude na místo položena základová deska. Ještě v tom
samém měsíci realizační tým začne
zajišťovat dodávku akátové kulatiny
z okolí Zlína, kde tato dřevina roste
na takzvaných chudých půdách, tudíž
pomalu. Tento fakt má zásadní vliv
na hustotu dřeviny – dřevo je pevnější, a tudíž trvanlivější. „Od května
budeme akát odkorňovat, což je práce, pro kterou hledáme nadšence,
kteří by přiložili ruku k dílu. Kdo se
chce přidat, ať se ozve na
e-mail hutarchitektury@gmail.com,“
říká jeden ze členů realizačního týmu, architekt David Kubík z Huti architektury.
Měsíce červen a červenec už budou
patřit přímo montáži trojice nohou

NÁKLADY: výstavbu věže zajišťuje
soukromý investor
vyhlídkové věže. Každá z nich má
v horní a dolní části průměr 2,7 metru, uprostřed 5,4 metru, je dlouhá
dvacet metrů a váží osm tun. „V srpnu na místo dorazí dva jeřáby a nohy
postaví… budou opřené o sebe, do
prostoru mezi ně se následně zavěsí
kulaté schodiště. Pak bude hotovo,“
dodává architekt Kubík.
V podzimních měsících by měly být
dokončeny zbývající terénní úpravy
i oplocené dětské hřiště – rovněž
z přírodních materiálů. Výstavbu zajišťuje soukromý investor – společnost Landia Management, která
v Praze 14 realizuje bytový projekt
Rajský vrch.
(red)

Komunity

Hloubětínským chybí místo pro setkávání.

Řešením má být Hloubětínská 55

Vizualizace: M. Josek, J. Sedláček, E. Sojka, P. Synovec

CÍLEM RADNICE JE, ABY SVÁ KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRA MĚLY VŠECHNY ČÁSTI PRAHY 14. JE TO JIŽ NĚKOLIK
LET, CO PRAHA 14 INTENZIVNĚ USILUJE O VZNIK VHODNÉHO OBJEKTU V HLOUBĚTÍNĚ. ZA ÚČELEM VÝSTAVBY
CENTRA HLOUBĚTÍNSKÁ 55, KTERÉ MÁ VZNIKNOUT NA VOLNÉ PLOŠE PŘÍMO U PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO
KOSTELA SV. JIŘÍ, ZAHRAD HLOUBĚTÍNSKÉHO ZÁMEČKU A KŘIŽOVNICKÉHO DVORA, SE V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU
2014 USKUTEČNILA MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ.
Vítězný projektant byl vybrán nejen na
základě úspěchu v tomto „klání“. Klíčová byla také nabídková cena za zhotovení projektové dokumentace a budoucí energetická náročnost budovy,
tedy to, jak náročný bude její provoz
z hlediska vytápění, větrání a chlazení
objektu. Autory návrhu, podle něhož
nové komunitní centrum vznikne, jsou
architekti Petr Synovec, Martin Josek,
Jakub Sládeček a Eduard Sojka. Porota soutěže na jejich práci mimo jiné
ocenila „velmi srozumitelný architektonický jazyk“.
SLOŽITÉ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Kdo situaci sleduje, ví, že s výstavbou
H55 se mělo začít již minimálně před
rokem. S pozemkem, na kterém má
centrum vzniknout, se však vážou
složité majetkoprávní vztahy, které
celý proces výrazně protahují. „Je
pravda, že se v souvislosti s projektem musíme prokousávat řadou
zdánlivě nikdy nekončících překážek,

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Komunitní centrum
Hloubětínská 55
TERMÍN REALIZACE: dle současného harmonogramu se začátek
prací předpokládá letos na podzim

ale nepřestávám věřit, že vše dobře
dopadne a Hloubětín své centrum
mít bude. V současnosti je zpracovávána dokumentace pro získání stavebního povolení,“ říká Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce péče o komunity v městské části spadá.
Po svém otevření moderní budova občanům nabídne například sezonní
multifunkční sál, klubovny či kavárnu.
Svou pobočku zde bude mít i Městská
knihovna. „Je třeba podporovat vznik
míst, kde se obyvatelé Prahy 14 mohou setkávat, míst, která nabídnou
různorodé volnočasové aktivity. Hlou-

NÁKLADY: předpokládané náklady na výstavbu činí cca 22 milionů
korun
bětín je stará vesnice – samozřejmě
v dobrém smyslu slova –, je to komunita lidí, kteří kulturu a společenský
život cítí jako součást toho, kde chtějí
žít a jak chtějí komunikovat mezi sebou. Nicméně nemají tam pro to teď
žádné zázemí,“ řekl v souvislosti s výstavbou už dříve starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
Podle současného harmonogramu by
se s výstavbou mělo začít letos na
podzim.
(red)

CO NOVÉHO ČEKÁ PLECHÁRNU A KD KYJE
NOVINKY, A TO I V PODOBĚ RŮZNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV, V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ ČEKAJÍ I STÁVAJÍCÍ
KULTURNÍ A KOMUNITNÍ CENTRA – PLECHÁRNU NA ČERNÉM MOSTĚ A KYJSKÝ KULTURNÍ DŮM.
V obou halách Plechárny vzniknou
nová kovová schodiště, která povedou na místní pochozí přístavby.
„Rozšíří se tak prostor, který budou
moci lidé využívat. Ve volnočasové
hale bychom rádi udělali místo, kde
si budou moci návštěvníci skejtové
haly sednout, rozšíří se tak i sezení
kavárny s výhledem na vnitřní skejtpark,“ říká ředitel příspěvkové organizace městské části – Praha 14 kulturní – MgA. David Kašpar.
Během akcí mohou tento prostor
podle něj využívat například i hudebníci nebo porota skejtových závodů.
„Ve sportovní hale by měly v budoucnu vzniknout také malá posilovna
a další skladovací prostory. Schodiště bude ﬁnancováno z peněz investičního fondu příspěvkové organizace,“

vysvětluje Kašpar. V letošním roce se
zkrášlení dočká okolí Plechárny. Jako první čekají úpravy komunitní zahradu, v níž vzniknou nové záhony
a pergola. Návštěvníci se mohou těšit i na nový grilovací koutek a nové
boxy na sezení. Na své si přijdou
i děti, pro které Praha 14 kulturní
připravuje nové venkovní herní prvky.
NABÍDKA „PLECHÁRENSKÝCH“
AKTIVIT SE ROZŠIŘUJE
„Lidem jsou k dispozici i rozmanité
kurzy. Co se týká jednorázových akcí,
představili jsme na Plechárně například koncert houslisty Jaroslava Svěceného, na podzim bychom rádi zkusili nabídnout návštěvníkům kvalitní
profesionální divadelní představení,“
vyjmenovává Kašpar.

Na rozvoj dalších aktivit – například
volnočasový klub pro děti a mládež,
otevřenou dílnu, skejtový klub pro
mládež, cirkusovou školku, hernu
pro rodiče s dětmi, stolní tenis nejen
pro handicapované, kurzy českého
jazyka pro cizince a tak dále – bylo
zažádáno o dotaci z evropského Operačního programu Praha – pól růstu.
„Co se týká bodů, máme velmi dobré
hodnocení, tak předpokládáme, že
budeme úspěšní. Pokud ano, dojde
nejen na Plechárnu, ale i na KD Kyje.
Tam bychom z dotace rádi ﬁnancovali
volnočasový klub pro mládež a ﬁlmový klub. Už nyní máme v kulturním
domě také nové předsálí s lepším
posezením a automatem na kávu pro
zpříjemnění čekání,“ dodává Kašpar.
(red)
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Pojďte se setkat v Kardašovské. Už na podzim!

Foto: archiv MČ Praha 14

PŘÍVĚTIVÉ ZÁZEMÍ PRO LIDI RŮZNÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, KTERÉ NABÍDNE ZPŮSOBY, JAK SMYSLUPLNĚ
TRÁVIT VOLNÝ ČAS, VZNIKNE JIŽ LETOS NA PODZIM V ULICI KARDAŠOVSKÁ NA LEHOVCI. V JEDNOM Z MÍSTNÍCH
PANELOVÝCH DOMŮ (Č. P. 626) MĚSTSKÁ ČÁST VYBUDUJE SLIBOVANÉ KOMUNITNÍ CENTRUM.

„Jedná se o poměrně rozsáhlé prostory v nadzemním podlaží a v přístavbě, které jsou však nyní ve špatném technickém stavu. Vybudováním centra zabijeme dvě mouchy
jednou ranou. Dáme do pořádku objekt městské části, který potřebuje
opravit, a zároveň uspokojíme poptávku po místě na Lehovci, kde se
lidé budou moci scházet, tančit, hrát
divadlo nebo třeba navštěvovat různé kurzy,“ popisuje zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová, do jejíž gesce spadá oblast rozpočtu a získávání prostředků z dotačních zdrojů.
DOTACE NA REKONSTRUKCI
SCHVÁLENA
Jsou to právě různé evropské i národní dotační programy, bez kterých
by se Praha 14 při svých investičních
akcích v absolutní většině neobešla.
Výjimkou není ani vybudování komunitního centra v Kardašovské. Místní
radnice podávala celkem tři žádosti
o podporu „z Evropy“ – jedna se týkala rekonstrukce vnitřních prostor,
druhá zateplení a dalších prací vedoucích ke snížení energetické ná-
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ročnosti budovy a třetí programové
náplně centra.
„V tuto chvíli víme, že jsme uspěli se
žádostí o dotaci na vnitřní rekonstrukci. Věřím, že dobře dopadnou i ty
ostatní,“ říká Svobodová. Konkrétně
z Operačního programu Praha – pól
růstu na proměnu prostor v Kardašovské poputuje necelých osm milionů korun s tím, že pro pokrytí této
části projektu ještě téměř dva miliony
doplatí Praha 14 ze svého rozpočtu.
OD PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
PO PORADENSTVÍ
Komunitní centrum bude sloužit
všem, kdo si v nabídce najdou něco
pro sebe, případně sami přijdou s nápadem na zařazení nějaké aktivity,
která jim v místě chybí. Zájemci tu
najdou jak služby odborné, jako je třeba základní právní, případně výchovné
poradenství, tak neformální – doučování, přednášky, workshopy, příměstské tábory pro děti, akce pro seniory,
environmentální aktivity, aktivity na
podporu zdravého životního stylu
a podobně. „Centrum bude podporovat i různá sousedská a další komu-

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Komunitní centrum
Kardašovská
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:
termín realizace léto až podzim
2017, termín otevření podzim 2017
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:
v tuto chvíli je schválena dotace
z evropského Operačního programu Praha – pól růstu, náklady na
rekonstrukci vnitřních prostor se
předpokládají ve výši cca 10 milionů korun
nitní setkání, jarmarky, může sloužit
třeba i jako zázemí pro schůze místních SVJ,“ uvádí Svobodová.
(red)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

Komunity

Vynikající káva a příjemné prostředí
v novém komunitním centru v Pilské
POČÍNAJE KVĚTNEM SE V NEDÁVNO ZREVITALIZOVANÉM PARKU V ULICI PILSKÁ OTEVŘE NOVÉ KOMUNITNÍ
CENTRUM – KAVÁRNA PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA ING. ARCH. DAVIDA DAMAŠKY, KTERÝ NA KONCI LOŇSKÉHO
ROKU ZÍSKAL CENU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V SOUTĚŽI ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA,
INOVACE ROKU 2015.
„Mám velkou radost z toho, že tento
multifunkční objekt bude moci začít
sloužit veřejnosti. V tomto období připravujeme vypsání adresného záměru
na provozovatele,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá
mimo jiné i péče o komunity Prahy 14.
Co kromě výborné kávy různých dru-

hů a vysoké kvality by měla kavárna
v Pilské nabídnout? Zázemí pro sportovní turnaje, akce typu pálení čarodějnic, dětský den, Halloween či Mikulášská, akce podporující neziskový
sektor či zázemí pro různé rodinné
oslavy, ﬁremní večírky, koncerty, semináře nebo přednášky.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Komunitní centrum Pilská
TERMÍN REALIZACE: projekt dokončen, otevření se plánuje na
květen 2017, v tuto chvíli MČ hledá
provozovatele objektu
NÁKLADY: výstavba a vybavení
interiéru zhruba 6 milionů korun

Foto: archiv MČ Praha 14

ŠIROKÁ NABÍDKA NÁPOJŮ
Na své si v kavárně přijdou i milovníci sypaných čajů, horkých čokolád, limonád bez chemických přísad nebo
čerstvých zákusků. „Věřím také, že
se centrum stane místem pro setkávání maminek, které se tu zastaví při
svých procházkách po okolí. Pokud
bude poptávka, počítá se zde vedle
jídla pro dospělé také s nabídkou
svačinek či lehkých obědů pro malé
děti. Ty obecně v kavárnách chybí,“
dodává radní Kolmanová.
(red)

Hřiště, zeleň, doprava

Na Jahodnici vznikne park s překážkami pro bikery
BIKEŘI Z PRAHY 14 UŽ ZA SVOU VÁŠNÍ NEBUDOU MUSET JEZDIT DALEKO. NAOPAK, PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE
JAHODNICE SVÝMI NOVĚ VYBUDOVANÝMI PŘEKÁŽKAMI Z HLÍNY A JÍLU NALÁKÁ NEJEN MÍSTNÍ PŘÍZNIVCE
TOHOTO SPORTU, ALE I NADŠENCE ZE VZDÁLENĚJŠÍHO OKOLÍ.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Bikepark Jahodnice
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
REALIZACE: rok 2018
Zdroj: Prostora architekti

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:
8 až 9 milionů korun

Bikepark vznikne za tratí – za areálem
TJ Kyje. „Návštěvníci mohou počítat
se dvěma úrovněmi složitosti – sami
se pak budou moci rozhodnout, jaká
obtížnost překážek jim vyhovuje. Ve-

dle toho bude na místě vysázená nová
zeleň, vznikne tu cyklostezka, dětské
hřiště, zázemí pro občerstvení, přibydou sem lavičky,“ vyjmenovává radní
Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, která

má vybudování bikeparku za městskou část na starosti.
V současné době je požádáno o stanoviska dotčených orgánů nutných pro
podání žádosti o územní rozhodnutí,
následovat bude proces získávání stavebního povolení. „Děláme vše pro to,
aby byl v příštím roce bikepark hotový.
Odhadované náklady jsou v tuto chvíli
osm až devět milionů korun,“ dodává
radní Kolmanová.
(red)
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Parkourové hřiště na Čerňáku bude první v Praze
SPORTOVNÍ PLOCHA, KTERÁ DO KONCE ČERVNA „VYROSTE“ V ULICI KPT. STRÁNSKÉHO NA ČERNÉM MOSTĚ, BUDE
SVÉHO DRUHU PRVNÍ NEJEN V PRAZE 14, ALE V CELÉ METROPOLI. NADŠENCI Z ŘAD MLÁDEŽE I DOSPĚLÝCH SE
MOHOU TĚŠIT NA PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ S CELKEM DESETI SPECIÁLNÍMI PŘEKÁŽKAMI URČENÝMI
K PŘEKONÁVÁNÍ PŘI BĚHU, SKÁKÁNÍ NEBO LEZENÍ.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Parkour Černý Most, ul.
Kpt. Stránského na Černém Mostě
TERMÍN DOKONČENÍ:
červen 2017
NÁKLADY: cca 2,5 milionu korun

Zdroj: Hřiště.cz (2x)

i v případě výstavby workoutového
hřiště, které vzniklo na Jahodnici
a předtím na Černém Mostě v ulici
Bojčenkova,“ dodává místostarostka
Picková.
(red)

„Půjde o speciálně upravenou plochu
s litou pryží a obrubníkem, která bude obsahovat hrazdy, odrazové stěny,

CO JE TO PARKOUR?
Umění překonávání překážek pohybem. Jsou při něm využívány
přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí kterých se co
nejefektivněji a nejrychleji dostává
člověk z místa na místo.

různé přeskokové prvky a podobně.
Těším se, až nabídneme lidem plochu pro volnočasové aktivity, které
u nás dosud žádné zázemí neměly,“
říká místostarostka Ing. Ilona Picková, která má na starosti životní prostředí a dopravu v městské části.
Vybudováním parkourového hřiště
Praha 14 vychází vstříc občanům,
kteří tento požadavek vznesli na veřejném projednání v rámci projektu
Vybíralka 25. „Obdobné to bylo třeba

Dětské hřiště z přírodních materiálů v Jamské
JEDNA Z LOKALIT PRAHY 14, KDE STÁLE CHYBÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, JSOU HUTĚ. RADNICE DLOUHODOBĚ USILUJE
SPLNIT PŘÁNÍ OBYVATEL, KTERÁ ZAZNĚLA I NA VEŘEJNÝCH LOKÁLNÍCH FÓRECH ČI PROJEDNÁNÍCH –
VYBUDOVAT V ULICI JAMSKÁ HŘIŠTĚ PRO MALÉ DĚTI.
„Vzhledem k tomu, že územní plán
oblast chápe jako tzv. zeleň městskou – krajinnou, hrací plocha bude
muset být vybudována z přírodních
materiálů. Ne že by nám to vadilo,
hřiště tohoto typu jsou atraktivní,
dobře zapadají do okolí a dokážou
dětem zajistit stejnou porci zábavy
jako klasické herní prvky,“ říká
místostarostka Ing. Ilona Picková,
která má ve své gesci oblast dopravy a životního prostředí. Finanční
prostředky na vybudování hřiště už
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se Praze 14 zčásti podařilo zajistit –
získala je darem od soukromého
sponzora. Problematičtější je nyní
situace s pozemkem jako takovým.
„V rámci studie proveditelnosti, kterou je nutné zpracovat, abychom
měli podklady pro výběrové řízení na
projektanta, se prováděl podrobný
inženýrskogeologický průzkum. Jeho výsledky v tuto chvíli naznačují,
že pozemek, kde má hřiště vzniknout, je poddolovaný. Zjišťujeme nyní veškeré limity a další možnosti,“

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Hřiště z přírodních
materiálů v Jamské
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
REALIZACE: rok 2018
NÁKLADY: částečně ﬁnancováno
z daru soukromého investora
vysvětluje aktuální stav místostarostka Picková.
(red)

Hřiště, zeleň, doprava

HŘIŠTĚ SPLAVNÁ SE JIŽ BRZY OTEVŘE VEŘEJNOSTI
NA HŘIŠTĚ, NA KTERÉM SE DÁ HRÁT FOTBAL, BASKETBAL A DALŠÍ MÍČOVÉ
HRY, UŽ DĚTI, MLÁDEŽ ANI DOSPĚLÍ Z HUTÍ NEBUDOU MUSET DOCHÁZET
DALEKO. NA KONCI LETOŠNÍHO DUBNA PRO NĚ MĚSTSKÁ ČÁST DOKONČÍ DVĚ
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ PLOCHY S UMĚLÝM POVRCHEM V ULICI SPLAVNÁ.

STRUČNĚ O PROJEKTU

„O vybudování hřišť právě v těchto
místech jsme usilovali poměrně
dlouho. O to větší mám radost, že
tento náš cíl konečně spěje do finále. Dobrá zpráva také je, že jedno
z hřišť nebude k užitku jen od jara
do podzimu, ale i v zimě. Má totiž

TERMÍN REALIZACE:
dokončení do konce dubna 2017

povrch, který je vhodný pro zaledňování,“ říká místostarostka Ing. Ilona
Picková, která má v Praze 14 na starosti životní prostředí a dopravu.
Obě hřiště budou oplocená, výstavba
je hrazena soukromým subjektem –
ze sponzorského daru.
(red)

Ulice ve Starých Kyjích čekají opravy.
UPRAVENO BUDE I KORYTO ROKYTKY
JAK JIŽ BYLO V ČASOPISE ČTRNÁCTKA UVEDENO, MĚSTSKÁ ČÁST CHYSTÁ
REKONSTRUKCI KYJSKÝCH ULIC ZA ŠKOLOU, ŠIMANOVSKÁ, HLINSKÁ
A ZA ROKYTKOU.
V případě prvních tří jmenovaných
komunikací se v současnosti pracuje
na získání stavebního povolení. „K jeho získání by podle nynějších předpokladů mělo dojít v průběhu letních
prázdnin. Pokud vše půjde, jak má,
ideálně na podzim bychom měli začít
s rekonstrukcí,“ říká místostarostka
Ing. Ilona Picková, která má ve své
gesci dopravu v městské části. Pro
letošní rok má na rekonstrukci zmíněných ulic Praha 14 v rozpočtu pět
milionů korun. Jaké výše náklady ve
ﬁnále dosáhnou, v této fázi přípravy
není možné přesně stanovit.
Co se týká ulice Za Rokytkou, podařilo se již získat územní rozhodnutí
potřebné pro úpravu koryta Rokytky.
Komunikace v současnosti tok říčky

kopíruje, po úpravě koryta má mít
Rokytka v jedné části aktuální podoby ulice rozliv. „Znamená to, že bude
třeba komunikaci upravit tak, aby se
tomuto rozlivovému místu vyhnula,“
vysvětluje místostarostka Picková.
Samotná úprava koryta bude akcí
hlavního města Prahy – půjde o součást protipovodňových opatření –,
následnou rekonstrukci komunikace
již bude „režírovat“ městská část.
„Začátek prací z naší strany je
v tomto případě odvislý od postupu
magistrátu.
Zatím
vycházíme
z předpokladu, že letos pro rekonstrukci zpracujeme projekt – momentálně vybíráme zpracovatele potřebné dokumentace – a že do realizace se pustíme příští rok,“ dodává

NÁZEV: Hřiště (dvě multifunkční
sportoviště) v ulici Splavná

NÁKLADY: cca 4,5 milionu korun,
hrazeno soukromým investorem
(ze sponzorského daru)

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Rekonstrukce komunikací
ve Starých Kyjích
TERMÍN REALIZACE: v současnosti předpokládaný termín rekonstrukce ulic Za Školou, Šimanovská
a Hlinská je podzim 2017; v případě
ulice Za Rokytkou se začátek prací
předpokládá v roce 2018
NÁKLADY: na rekonstrukci ulic Za
Školou, Šimanovská a Hlinská má
Praha 14 letos v rozpočtu 5 milionů
korun, ﬁnální náklady v tuto chvíli
není možné stanovit; odhadované
náklady na rekonstrukci ulice Za
Rokytkou (bez protipovodňových
opatření prováděných hl. m. Prahou) činí cca 9 milionů korun
Picková. Podle předběžných odhadů
budou náklady na samotnou opravu
ulice Za Rokytkou činit zhruba 9 milionů korun.
(red)

Rekonstrukce autobusové točny v Hostavicích ﬁnišuje
KONCEM LOŇSKÉHO LISTOPADU ZAČALA MĚSTSKÁ ČÁST S DLOUHO OČEKÁVANOU REKONSTRUKCÍ AUTOBUSOVÉ
TOČNY V HOSTAVICÍCH U PARKU VIDLÁK.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Rekonstrukce autobusové
točny v Hostavicích
TERMÍN DOKONČENÍ: duben 2017
NÁKLADY: 1 050 000 korun bez
DPH (hrazeno z prostředků poskytnutých hl. m. Prahou)
Práce byly naplánovány zhruba na tři
měsíce, ale zejména kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám skončí
až nyní – v polovině dubna. Díky stavebním úpravám bude teď místo bez-

pečnější jak pro řidiče, tak pro cestující MHD, kteří se pohybují u místních
autobusových zastávek. V jejich případě byly při rekonstrukci zřízeny například bezbariérové přístupy. Nákla-

dy na veškeré stavební práce činily
1 050 000 bez DPH, ﬁnanční prostředky na tuto akci městská část získala od hlavního města Prahy.
(red)
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Vybíralka 25 – cesta za obnovou sídliště

Foto: archiv Praha 14 kulturní

TÉMA, KTERÉ ZEJMÉNA V NĚKOLIKA POSLEDNÍCH LETECH HÝBE METROPOLÍ, JE REVITALIZACE SÍDLIŠŤ. NA
CESTĚ ZA BUDOUCÍ PROMĚNOU PLOCH S NEUSPOŘÁDANOU ZELENÍ ČI ŽIVELNÝM PARKOVÁNÍM SI HLAVNÍ
MĚSTO COBY „STARTOVNÍ“ VYBRALO PROJEKT VYBÍRALKA 25, KTERÝ MÁ NEJEN ZKRÁŠLIT VNITROBLOK V ULICI
VYBÍRALOVA NA ČERNÉM MOSTĚ, ALE TAKÉ POSLOUŽIT JAKO ZÁKLAD PRO VELKOU STUDII CELOMĚSTSKÉ
SÍDLIŠTNÍ REVITALIZACE.

Projekt programově vede Institut
plánování a rozvoje hlavního města
Prahy, dále se na něm v roli zajišťovatele zázemí pro související veřejné
akce podílí městská část Praha 14
a samozřejmě místní obyvatelé. Poslední dva roky probíhala v centru
Plechárna řada plánovacích setkání,
happeningů, výstav či divadelních

představení, jejichž cílem bylo získat
od lidí zpětnou vazbu, tedy zjistit, co
by si ve svém okolí přáli a co jsou
ochotni pro to sami udělat.
„Jako velké plus projektu vnímám
spolupráci s místními. To, co je se
sídlištními lokalitami spojováno nejčastěji, je anonymita. A já jsem moc
rád, že projekty jako Vybíralka pomá-

hají překonávat i tento stereotyp. Lidé
se totiž nesetkávali jen s námi, ale také mezi sebou, sousedé se mohli
navzájem poznat, v podstatě se tak
posílila a posiluje místní komunita,
pocit sounáležitosti a zájem o okolí,“
říká o projektu starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
Výsledkem celého procesu je návrh
revitalizace, který připravil již zmíněný Institut plánování a rozvoje.
V březnu se nad ním na magistrátu
konalo setkání s cílem vypořádat připomínky, jež ke stávající podobě dokumentu mají jak občané, tak všechny dotčené orgány, úřady i instituce.
V průběhu května nejprve komise rady Prahy 14, posléze přímo radní
a nakonec i Rada hlavního města
Prahy budou vyhodnocovat a případně schvalovat již ﬁnální dokument, na
jehož základě by měla odstartovat již
sama postupná obnova vnitrobloku.
Ve výsledku půjde o sérii dílčích a velmi pravděpodobně dlouhodobějších
projektů, které bude provádět i ﬁnancovat hlavní město Praha.
(red)

DO PARKU U ČEŇKU LETOS PŘIBYDOU DVĚ HŘIŠTĚ
TO, V JAKOU PODOBU NAKONEC VYÚSTILA PRVNÍ ETAPA TOLIK OČEKÁVANÉHO PARKU U ČEŇKU, BYLO VELKÝM
ZKLAMÁNÍM NEJEN PRO MÍSTNÍ OBYVATELE, ALE I PRO VEDENÍ PRAHY 14. PŮVODNÍ PROJEKT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY SPATŘIL SVĚTLO SVĚTA V DRAMATICKY „OKLEŠTĚNÉ“ VERZI – NAVÍC V DOBĚ DOKONČENÍ PŘIPOMÍNAL
SPÍŠE BROWNFIELD NEŽ PARK, PROTOŽE ZASETÁ TRÁVA MUSELA NEJPRVE VYRŮST A ZAZELENAT SE.
Více než rok se městská část snaží
dohodnout s hlavní městem, aby
park dopracovalo do stavu alespoň
částečně podobného tomu, jaký původně představilo. „Stále čekáme na
to, až Lesům hl. m. Prahy, které budou akci zajišťovat, magistrát schválí
rozpočet na realizaci. Pak by se mělo
začít s budováním dvou hřišť – jednoho dětského a druhého pro dospělé
v podobě venkovní posilovny. Podle
posledních informací od Lesů by se
s pracemi mělo začít v květnu. S herními plochami se počítá v severní
části parku U Čeňku, vedle Plechárny. Dále zde má být doplněna cestní
síť,“ říká místostarostka Ing. Ilona
Picková, do jejíž gesce spadá oblast
životního prostředí v Praze 14. (red)
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Městské projekty na území Prahy 14

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ V HLOUBĚTÍNĚ
BY MOHLA ZAČÍT PŘÍŠTÍ ROK
CO SE VELKÝCH MĚSTSKÝCH PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ PRAHY 14 TÝKÁ, PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ „EVERGREENY“
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ U STANICE METRA V HLOUBĚTÍNĚ. INVESTOREM DLOUHODOBĚ CHYSTANÉ
PROMĚNY ZANEDBANÉ PLOCHY JE TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, KTERÁ SE STAVEM
NÁMĚSTÍ – A TO NEJEN NA ZÁKLADĚ NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍCH PODNĚTŮ ZE STRANY MĚSTSKÉ ČÁSTI –
ZABÝVÁ ZHRUBA OD ROKU 2005.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Revitalizace náměstí
v Hloubětíně

Vizualizace: Písek Seyček architekti

TERMÍN: v současnosti odhadovaný
termín začátku prací je jaro 2018
INVESTOR: Technická správa
komunikací hl. m. Prahy

Foto: archiv MČ Praha 14

Takto by náměstí v Hloubětíně mohlo podle v současnosti platné studie – zadané Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy – v budoucnu vypadat.

Náměstí v Hloubětíně v roce 2017.

Počítá se zde například se zlepšením
povrchu náměstí, opravou svodů dešťové kanalizace, úpravou a novým
rozvržením zelených ploch, zkulturněním místního stánkového prodeje,
doplněním mobiliáře včetně veřejného osvětlení nebo s umístěním kavárny. Součástí současných plánů investora je také doplnění rychlého občerstvení, zázemí pro stánky, dětského
hřiště, vodního prvku a valu se stupňovitým sezením. „Podle informací,
které máme, architekti odevzdali zadavateli dokumentaci potřebnou pro
získání stavebního povolení a zahájili
její projednávání,“ říká radní Prahy 14
Mgr. Irena Kolmanová, která za městskou část s investorem a architekty
komunikuje. Vzhledem k tomu, že se
část místních občanů vyslovila proti
plánovanému kácení některých stromů, v dubnu na téma revitalizace proběhne veřejné setkání. O konkrétním
termínu bude městská část informovat. Předpokládaný termín realizace
se posouval již několikrát, v tuto chvíli
se hovoří o jaru 2018.
(red)

Rekonstrukce komunikací na Lehovci a Za Horou
HLAVNÍ MĚSTO V LETOŠNÍM ROCE POKRAČUJE S OPRAVAMI POVRCHŮ ULIC JAROSLAVICKÁ A CIDLINSKÁ NA
LEHOVCI. S PRACEMI SE ZAČALO UŽ V LOŇSKÉM ROCE, ALE BYLO NUTNÉ JE POZASTAVIT, PROTOŽE SE V JEJICH
PRŮBĚHU OBJEVILY VÍCENÁKLADY, JEJICHŽ FINANCOVÁNÍ MUSELI SCHVÁLIT MĚSTŠTÍ RADNÍ. FINALIZOVAT
BY SE MĚLO V DUBNU, V SOUČASNOSTI JE V JAROSLAVICKÉ A CIDLINSKÉ POKLÁDÁNA DLAŽBA.
V další etapě by na tyto rekonstrukce
měly navázat také opravy povrchů
ulic Žehuňská, Maršovská a jejich
okolí. Momentálně probíhá rízení pro
získání stavebního povolení. Opravy
povrchů komunikací bude magistrát-

ní Odbor technické vybavenosti provádět také v lokalitě Za Horou – v ulici Švestková a v jižní části ulice Třešňová. Pokud vše půjde dobře a během letošního roku se podaří
zpracovat projektovou dokumentaci

pro potřebná povolení, začne se s rekonstrukcí během letošního roku.
O vývoji situace bude Praha 14 obyvatele informovat v časopise i na webových stránkách městské části.
(red)
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V září se na Jahodnici otevře nová školka
PRAHA 14 POSLEDNÍCH NĚKOLIK LET PRACUJE NA OBNOVĚ A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT MÍSTNÍCH ZÁKLADNÍCH
A MATEŘSKÝCH ŠKOL. PO PROJEKTECH NA OPRAVY, ZATEPLENÍ A DOVYBAVENÍ STÁVAJÍCÍCH BUDOV SE LETOS
DOČKÁ DOKONČENÍ PROJEKT NEJAMBICIÓZNĚJŠÍ A DLOUHO OČEKÁVANÝ – VÝSTAVBA ZBRUSU NOVÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLY NA JAHODNICI. PRVNÍ DĚTI DO NÍ NASTOUPÍ JIŽ LETOS V ZÁŘÍ.

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Výstavba Mateřské školy
na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú.
Hostavice
Vizualizace: R–Projekt 07

TERMÍN REALIZACE (dokončení):
do 31. 8. 2017
NÁKLADY: celkem včetně DPH
cca 46 milionů korun

Vzhledem k nedostatku vlastních
prostředků městská část musela –
stejně jako v případě ostatních „školních“ investičních akcí – hledat zdroje v podobě evropských či národních
dotačních programů.
Pro zajištění prostředků na vybudování jahodnické školky, pracovně nyní
nazývané MŠ Hostavice, městská
část zažádala o dotaci u Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, které

CO ŠKOLKA NABÍDNE
V současnosti pokračuje výstavba
školky. Celkové náklady, včetně nákladů na vybavení nábytkem, herními
prvky, lůžkovinami a podobně, dosáhnou částky zhruba 46 milionů korun. Z ní většinu pokryje jak zmíněná
magistrátní podpora, tak dotace poskytnutá ministerstvem.

Foto: archiv MČ Praha 14

„Občané po výstavbě této školky volali dlouho. Díky maximálnímu využití potenciálu stávajících budov se
nám sice již nyní daří zajišťovat
předškolní vzdělávání všech tříletých
dětí z Prahy 14, ale bohužel ne vždy
je to v zařízeních, která jsou pro tu
kterou rodinu rozumně dopravně dostupná. Jako matka chápu, že volná
místa třeba na Černém Mostě nemusí obyvatele Jahodnice uspokojit.
Navíc je to lokalita, která se stále
rozrůstá a vlastní školku zkrátka potřebuje,“ říká zástupkyně starosty
Mgr. Ing. Lucie Svobodová.

nakonec podal pražský magistrát,
který poskytl ﬁnanční podporu na
rozjed stavby ve výši 15 milionů korun,“ vysvětluje Svobodová.

POMOHL MAGISTRÁT, PAK
I MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
Ta zodpovídá nejen za oblast školství,
ale i za rozpočet městské části. Přiznává, že zajistit ﬁnance na vybudování školky nebylo nic jednoduchého.

Zápis do
MŠ Hostavice
Z provozních důvodů bude MŠ Hostavice zpočátku vedena jako odloučené pracoviště MŠ Štolmířská
v Hloubětíně, kde se také odehrají
zápisy na školní rok 2017/2018
(odevzdávání vyplněných formulářů
2. a 3. května 2017, vydání rozhodnutí o přijetí 30. a 31. května 2017).
Veškeré podrobnosti k zápisu do
MŠ Hostavice naleznete na nově
zřízených webových stránkách školy: www.mshostavice.cz.
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pro tyto účely vypsalo program na
rozvoj školních výukových kapacit.
„Cesta za penězi“ byla poměrně trnitá. S žádostí u ministerstva městská
část uspěla až v navazujícím ročníku
programu, přestože žádala již pro období 2016/2017 a přestože rezort už
pro tuto výzvu veřejně deklaroval, že
peněz na školky je dostatek. „Do podmínek tehdy podle nás trochu pokoutně vpravil požadavek na otevření
1. září 2016, což mohly evidentně splnit jen v té době již rozestavěné projekty. To náš případ nebyl. My peníze
potřebovali, abychom vůbec mohli se
stavbou začít. Pomocnou ruku nám

Mateřská škola Hostavice nabídne
dva dvoupodlažní pavilony – učební
a hospodářský, které budou propojené prostorem pro schodiště a výtah.
V učební části se počítá se dvěma
hernami na každé podlaží, tedy celkem se čtyřmi třídami, z nichž každá
„pojme“ 28 dětí. Dále zde vznikne
nezbytné zázemí včetně přípravny
pro distribuci jídel.
(red)

Vaše děti

ZŠ Šimanovská bude mít novou moderní tělocvičnu
KYJSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ZŠ ŠIMANOVSKÁ – SE NAVZDORY SVÉ DVĚ STĚ LET DLOUHÉ HISTORII DODNES POTÝKÁ
S TÍM, ŽE JEJÍ ŽÁCI NEMAJÍ KDE CVIČIT. UČITELÉ A UČITELKY MUSÍ S DĚTMI DOCHÁZET DO POMĚRNĚ VZDÁLENÉ
TĚLOCVIČNY TJ KYJE, COŽ JE NEJEN NEPRAKTICKÉ, ALE ZPŮSOBUJE TO I DALŠÍ PROVOZNÍ POTÍŽE.

STRUČNĚ O PROJEKTU
Vizualizace: BRAK architects (3x)

NÁZEV: Přístavba s tělocvičnou
pro ZŠ Šimanovská
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZAČÁTKU STAVBY: rok 2018

Na výstavbu krytého sportoviště, které by patřilo přímo škole, již projekt
v minulosti vznikl, nicméně současným potřebám nevyhovuje. „Nová tělocvična by podle něj na stávající budovu nenavazovala, děti by tedy musely chodit venkem, přezouvat se…
Postavila jsem se proti tomu. ZŠ Šimanovská má skvělou pověst, velmi
dlouhou tradici, zaslouží si tělocvičnu,
do které se děti dostanou, jak se říká,
bosou nohou,“ vysvětluje zástupkyně
starosty Prahy 14 Mgr. Ing. Lucie Svobodová, do jejíž gesce spadá oblast
školství a rozpočtu.

hranici pozemku a nižší jednopodlažní část se zbývajícími provozy vyplňuje prostor východněji. Nižší část přístavby má zatravněnou střechu, která
v jižní části splývá s terénem. Vyšší
část má střechu členěnou čtyřmi šedovými světlíky orientovanými severně. Severní okna světlíků poskytují
rozptýlené světlo do tělocvičny bez rizika přehřívání interiéru a jižně
orientované plochy světlíků poskytují
ideální plochu pro instalaci fotovoltaických panelů pro nezávislou výrobu elektrické energie,“ stojí v architektonickém návrhu.

SPORTOVIŠTĚ „POD ZEMÍ“
Na výstavbu vnitřního sportoviště,
které však nezahrnuje jen tělocvičnu
jako takovou, ale i zázemí, dílny, šatny
a další užitné plochy, nechala loni
městská část zpracovat architektonickou studii. Ta počítá s přímou návazností objektu na budovu školy
a s jeho částečným zahloubením.
Podle studie by tělocvična měla být
v místě dvora, tedy venkovního hřiště
– v souvislosti s přestavbou posléze
„posunutého“ na vedlejší pozemek –,
a stávající dvoupodlažní kotelny. „Sama tělocvična je umístěna na západní

STUDIE POČÍTÁ S BEZBARIÉROVÝM
VSTUPEM DO ŠKOLY
Díky tomu, že se kotelna jako taková
přesune do nové přístavby a stávající

Foto: archiv MČ Praha 14

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:
cca 55 milionů korun, MČ bude
usilovat o ﬁnanční podporu od
hlavního města Prahy

objekt zmizí, vznikne nový bezbariérový vstup do areálu školy z východní strany. „A nejen to, otevře se tak
i bezpečný předprostor s lavičkami
a dalšími pobytovými prvky navazující
na uliční chodník. Celý prostor výrazně prokoukne,“ doplňuje Svobodová.

Městská část je v současnosti ve fázi
výběru projektanta, který zpracuje
podklady pro získání územního a stavebního povolení a následně připraví
další realizační dokumenty. Vzhledem
k tomu, že předpokládané náklady na
projekt činí zhruba 55 milionů korun,
radnice bude usilovat o ﬁnanční podporu od hlavního města Prahy. „Při
celkovém rozpočtu 300 milionů korun, s nimiž Praha 14 ročně disponuje, by pro nás bylo nereálné, abychom
ﬁnancovali takto velkou investici sami,“ říká Svobodová.
Pokud vše půjde dobře, s výstavbou
se začne příští rok.
(red)
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Praha 14 pomáhá rodičům s péčí i o dvouleté děti
LOŇSKÁ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA MLUVÍ JASNĚ: OD ZÁŘÍ 2020 BUDOU MUSET VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
NABÍDNOUT DOSTATEČNÉ KAPACITY I PRO TŘÍLETÉ A DVOULETÉ DĚTI. PRAHA 14 TENTO ÚKOL PLNÍ JIŽ NYNÍ. OD
LETOŠNÍHO ÚNORA ZAČALY V MŠ VYBÍRALOVA A MŠ ZELENEČSKÁ FUNGOVAT TZV. DĚTSKÉ SKUPINY, TEDY JAKÉSI
„ODNOŽE“ KLASICKÉHO MATEŘINKOVÉHO PROVOZU ZAMĚŘENÉ PŘÍMO NA DĚTI, KTERÉ BY SE KVŮLI SVÉMU
ÚTLÉMU VĚKU ZA STÁVAJÍCÍ SITUACE DO BĚŽNÉ ŠKOLKY NEDOSTALY.

STRUČNĚ O PROJEKTU
Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

NÁZEV: Dětské skupiny Prahy 14
TERMÍN REALIZACE: již realizováno
NÁKLADY: bude hrazeno především z dotace poskytnuté z evropského Operačního programu Praha – pól růstu; týká se jak vybavení, tak i provozu dětských skupin
„Jednou z oblastí, v nichž se Praha 14
angažuje, je pomoc rodičům, kteří se
po období celodenní péče o nově narozeného potomka chystají vrátit do
práce. Dětské skupiny se od mateřských škol liší tím, že návrat k vlastní
seberealizaci, tedy zpravidla k práci,
rodičům umožňují dříve. I jako máma
vnímám, jak důležitá tato podpora pro
rodiny může být. A my se jim ji snažíme v maximální možné míře dát,“ říká zástupkyně starosty Mgr. Ing. Lucie
Svobodová, která má ve své gesci oblasti školství a rozpočtu.
PLATÍ SE POUZE STRAVNÉ
Dobrá zpráva navíc je, že přestože
dětské skupiny ze zákona nedosáhnou na státní příspěvek na mzdy, a jejich provoz je tudíž pro zřizovatele nákladnější než provoz běžné mateřiny,
rodiče tyto ﬁnanční rozdíly prakticky
nepocítí. „Podařilo se nám získat podporu z evropských fondů, konkrétně
z Operačního programu Praha – pól
růstu. Tato ﬁnanční pomoc se týká jak
vybavení, tak samotného provozu.

ZÁPISY DO DĚTSKÝCH
SKUPIN PRO ROK
2017/2018
MŠ Vybíralova
4. 5. 2017 9.00–11.30 hodin
a 12.30–16.30 hodin. Bližší informace na www.msvybiralova968.cz.
MŠ Zelenečská
3. 5. 2017 8.30–11.30
a 13.00–16.30 hodin. Bližší informace na www.ms-zelenecska.cz.
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Interiér třídy pro Dětskou skupinu v MŠ Vybíralova.

Znamená to, že cenově rodiče rozdíl
mezi školkou a dětskou skupinou nepoznají,“ vysvětluje Svobodová. V souvislosti s otevřením dětských skupin
byla v obou školkách rekonstruována
část vnitřních prostor a zejména modernizovány gastroprovozy. „Díky tomu, že se nám podařilo maximálně
efektivně naplánovat nejen rekonstrukci, ale i provoz, dokázali jsme také ušetřit. Znamená to, že děti mohou
dostávat za stejnou cenu kvalitnější
produkty. Třeba farmářské mléko,“ říká Svobodová.
DVĚ UČITELKY NA 15 DĚTÍ
Jednou z největších výhod dětských
skupin je to, že se v nich děti nemusejí o paní učitelku, jak se říká, „přetahovat“. Každá skupina má kapacitu patnáct dětí, na které dohlížejí dvě
pečovatelky. „Je to nejen nezbytné,
ale i logické. Malé děti mají zkrátka
úplně jiné požadavky a potřeby než
děti starší,“ doplňuje k tomu Svobodová. Podle ředitelek zapojených

mateřských škol jsou dětské skupiny
jakousi „přípravou na vstup“ do klasické školky. „Pečovatelky zde s dětmi pracují podle takzvaného Výchovného plánu. Denně s nimi vykonávají
činnosti zaměřené jak pohybově
a rozumově, tak výtvarně či hudebně,“ říká ředitelka MŠ Vybíralova
Bc. Nina Vatolinová.
Ředitelka MŠ Zelenečská Hana Zychová, DiS., jako zásadní vidí to, že se
v dětské skupině děti učí samostatnosti. „A to všeobecné – psychické,
fyzické i sociální. S dětmi děláme to,
co je baví – cvičíme, zpíváme, vyrábíme nebo třeba hrajeme různé pohybové hry, “ dodává Zychová.
(red)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

Vaše děti

NA ZAHRADÁCH ŠKOL SI BUDOU DĚTI
NEJEN HRÁT, ALE TAKÉ SE VZDĚLÁVAT
PŘEDŠKOLÁCI Z PRAHY 14 BUDOU MOCI ROZVÍJET SVŮJ HUDEBNÍ TALENT, MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI NEBO
VZTAH K PŘÍRODĚ PŘÍMO NA ZAHRADÁCH MATEŘSKÝCH ŠKOL, KAM DOCHÁZEJÍ. PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ PŘÍŠTÍ ROK
V LÉTĚ PROJDE ROZSÁHLOU PROMĚNOU SEDM HŘIŠŤ, KDE PŘIBUDE CELÁ ŘADA HERNÍCH PRVKŮ ZAMĚŘENÝCH
NA POLYTECHNICKOU, ALE TŘEBA I EKOLOGICKOU A VÝTVARNOU VÝCHOVU.

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

Zahrady mateřských škol MŠ Vybíralova
(nahoře) a MŠ Zelenečská (dole)

RADNICE ŽÁDÁ O FINANČNÍ
PODPORU Z „EVROPY“
Hřiště, která v současné době nabízejí jen omezené vyžití, se stanou
skutečným rájem pro všechny zvídavce. To, jak důležité je chránit přírodu,
dětem připomene ekokastlík, prvek,
s jehož pomocí se naučí třídit odpad
nebo zjistí, co správně patří do bioodpadu, budoucí malé architekty zase
potěší staveniště plné různých kyblíků, kladek a tunelů. Na své si přijdou
i ti, které baví čísla – vyřádit se budou
moci na velkém venkovním počítadle.
Dále architekti navrhli například vodní svět, polytechnické pískoviště či

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Modernizace zařízení a vybavení škol Prahy 14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách
Ekokastlík je dřevěná nádoba dělená na
4 části: BIOODPAD, PLAST, PAPÍR, SKLO.
Sekce pro papír, sklo a plast budou uzavíratelné a uzamykatelné, a ze strany bude
skleněné okénko pro pozorování „rozpadu“
materiálu. Sekce pro bioodpad bude volně
přístupná pro vhazování odpadu. Sekce
budou odděleny přepážkami z překližky.

třeba sérii hudebních prvků, jako je
buben, zvonkohra nebo venkovní xylofon. Součástí revitalizace budou
i zahradní a terénní úpravy.
„Je to projekt ambiciózní, ale věřím,
že jej určitě zrealizujeme. Stojí to za
to. V současnosti jsme ve fázi žádosti
o ﬁnanční podporu z evropských fondů. Reagujeme na výzvu, v jejímž
rámci je možné žádat o podporu modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání. Ten také ve spolupráci se základními a mateřskými školami momentálně realizujeme,“ říká Svobodová.
Pokud městská část se žádostí uspěje, moderní hřiště plné atraktivních
vzdělávacích prvků budou moci využívat děti v MŠ Jahodnice (Kostlivého),
Štolmířská, Zelenečská, Generála

Polytechnické pískoviště je technický prvek
pro budoucí technicky zaměřené „stavaře
a architekty“. Dílčí prvky fungují na principu
váhy, přesun písku pomocí kladky a kýble,
přesun písku z horního patra pomocí
„shozu“ do pater nižších apod.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
REALIZACE: léto 2018
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:
cca 18 milionů korun; pokud MČ
uspěje se žádostí, cca 12 milionů
korun pokryje dotace z evropského Operačního programu Praha –
pól růstu

Polytechnické pískoviště – „staveniště“
je technický prvek pro budoucí technicky
zaměřené „stavaře a architekty“.

Janouška, Vybíralova a Šebelova.
Proměnou projde i družinová zahrada
Základní školy Hloubětínská.
Předpokládané náklady na revitalizaci školních zahrad dosáhnou k necelým 18 milionům korun, přičemž více
než 12 milionů pokryje předpokládaná dotace.
(red)

Vodní svět – jedná se o pevně kotvené akátové dřevěné vodní hrátky. Pro přívod vody
stačí obyčejná zahradní hadice.
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Zdroj: Project K7 (4x)

„Zahrady školek se v podstatě promění ve venkovní učebny, kde budou moci
děti samy nebo s pomocí paní učitelky
využívat nejrůznější herní a vzdělávací
prvky. Cílem těchto úprav je zvýšit
kvalitu a dostupnou infrastrukturu
v mateřských školách, venkovní hřiště,
která jsou stejně důležitá jako vnitřní
herny, modernizovat, a vytvořit tak dětem ty nejlepší podmínky pro rozvoj
jejich schopností,“ vysvětluje zástupkyně starosty Prahy 14 Mgr. Ing. Lucie
Svobodová, která má ve své gesci oblast školství a rozpočtu.

Vaše děti

PRAHA 14 NABÍZÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
CO DĚLAT V LÉTĚ, KDYŽ ŠKOLNÍ DRUŽINY NEJSOU V PROVOZU A BABIČKY A DĚDEČKOVÉ „NEFUNGUJÍ“? TAK ZNÍ
OTÁZKA, KTERÁ, ZPRAVIDLA UŽ NA JAŘE, TRÁPÍ ČÍM DÁL VÍCE ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ.
Oblíbeným způsobem, jak potomky
smysluplně zabavit, se během několika poslední let staly takzvané příměstské tábory – alternativy k pobytovým
táborům, pro které může být dítě ještě
malé nebo jsou pro rodiny ﬁnančně
nedostupné. Organizace „příměšťáků“
byla až donedávna doménou neziskových organizací, od loňského roku se
do pořádání těchto táborů zapojuje
přímo i Praha 14.
Zajímá vás, jaké příměstské tábory městská část připravuje pro
letošní červenec a srpen? Bližší
informace o volných místech zájemcům poskytne Ing. Pavlína
George (tel. 225 295 493, e-mail
pavlina.george@praha14.cz) z Oddělení strategického plánování
a komunikace ÚMČ Praha 14.

POMOC PRO RODIČE
V DOBĚ PRÁZDNIN
„Impuls byl jasný. Chtěli jsme maximálně ulevit rodičům, rozšířit nabídku
možností, které mohou využít, rozšířit
nedostačující kapacity. Kdo má dítě,
chápe, že nedostupnost kvalitních volnočasových aktivit v době prázdnin je
pro rodiny velkým zdrojem stresu,“ říká zástupkyně starosty Mgr. Ing. Lucie
Svobodová, do jejíž gesce spadá oblast
školství a rozpočtu.
S cílem získat na pořádání příměstských táborů ﬁnanční prostředky
městská část zažádala o podporu
z evropského Operačního programu
Zaměstnanost a se žádostí uspěla.
Celková výše dotace činí přes 700 tisíc
korun, z čehož Praha 14 pokryla tábory konané loni i ty, které se uskuteční
letos a příští rok. „Na projektu úzce
spolupracujeme s některými místními

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Příměstské
letní tábory Praha 14
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000559

TERMÍN REALIZACE: léto 2016,
2017 a červenec 2018
NÁKLADY: tábory jsou ﬁnancovány z prostředků EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
na realizaci projektu MČ takto získala přes 700 tisíc korun
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

základními školami a se zástupci neziskových organizací. Celkem takto
můžeme podpořit více než dvě stovky
rodičů,“ dodává Svobodová.
(red)

Velké téma pro místní školy: rozvoj komunitního života
DALŠÍ „EVROPSKÝ“ ÚSPĚCH NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST SLAVILA S PROJEKTEM ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA
PRAZE 14 ZAMĚŘENÝM NA PODPORU POROZUMĚNÍ, TOLERANCE A VZÁJEMNÉHO RESPEKTU. ODSTARTOVAL
V ZÁŘÍ LOŇSKÉHO ROKU A UKONČEN BUDE V ČERVNU 2018. HLAVNÍMI HRÁČI JSOU V NĚM – SAMOZŘEJMĚ VEDLE
SAMOTNÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI – MÍSTNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ.
„Základní se již zapojily, ty mateřské to
teprve čeká. Všechny aktivity, buď už
realizované, nebo teprve připravované,
obsahují jedno společné poselství nebo spíš přání – přání vzájemně se poznávat. Jak víme, neznalost je něco,
z čeho pramení nejvíce předsudků,“ říká zástupkyně starosty Mgr. Ing. Lucie
Svobodová, do jejíž gesce spadá oblast
školství a rozpočtu.
Letos a příští rok žáky a jejich učitele
čeká například příprava dvou speciálních čísel časopisu Čtrnáctka, projektové dny, během nichž školy připraví
PŘEHLED DOTACÍ OBDRŽENÝCH
Z EVROPSKÝCH FONDŮ
Praha 14 aktivně vyhledává možnosti
ﬁnancování svých investičních i neinvestičních akcí z evropských fondů.
S většinou žádostí o ﬁnanční prostředky je úspěšná – v tomto ohledu patří ve
srovnání s ostatními městskými částmi
k nejúspěšnějším v Praze. V programovacím období 2007–2013 Praha 14
z evropských fondů na dotacích získala
více než 140 milionů korun. V aktuálně
probíhajícím programovacím období
(2014–2020) do současné doby získala
již téměř 90 milionů korun.
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sérii drobnějších výstupů o reáliích
a tradicích cizích národností nejčastěji
zastoupených v Praze 14 a výstavy.
Ty se uskuteční na všech místních základních školách tak, aby děti dostaly
příležitost prezentovat své dílčí projekty zejména spolužákům, kamarádům a rodičům. Vyústěním „kulturně
vzdělávacího“ bloku celého projektu
pak bude letošní výstava příběhů
a fotograﬁí, která představí Čechy
i cizince žijící v naší městské části.
Děti ve spolupráci s pedagogy a odbornými konzultanty v současnosti
pro výstavu shromažďují podklady.
Vedle aktivit naučných a kreativních
projekt počítá i s aktivitami sportovními. Mezi ně patří zejména „Sportovní dny“, během nichž jednotlivé
školy otevřou svá venkovní hřiště
a sportoviště veřejnosti tak, aby se
do připravených sportovních klání
mohli zapojit i jejich rodiče. „Cílem
akcí bude vzájemně seznámit rodiny,
jejichž děti chodí do stejných škol,
podpořit souznění odlišných kultur,“
dodává Svobodová. Celý projekt vyvrcholí příští rok v červnu velkým

STRUČNĚ O PROJEKTU
NÁZEV: Rozvoj komunitního
života na Praze 14
Reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072

TERMÍN REALIZACE: od září 2016
do června 2018
NÁKLADY: na realizaci projektu
získala MČ dotaci přesahující
6 milionů korun z Operačního programu Praha – pól růstu

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

Multikulturním dnem, při němž si na
své přijdou jak děti tak dospělí.
Na projekt městská část získala ﬁnanční podporu z Operačního programu Praha – pól růstu. Celkem se
jedná o částku přesahující šest milionů korun.
(red)

Projekty

Nezapomínejme, že učitelé
musí krom jiné práce také učit
ho psychologa, prakticky nového zaměstnance. Aby ho škola mohla zaplatit, musí připravit projekt. To by
podle mě měl ale zajistit stát. Přitom
podle mě není až tak složité rozhodnout, jestli ho škola potřebuje či ne.
A co víc, já jsem potřebovala kolegy
na školách pro ty projekty nadchnout, či spíše přímo strhnout.

Foto: archiv MČ Praha 14

JAK TO PROBÍHALO?
Pokud chcete evropské peníze, musíte ukázat, že máte strategii na několik
let, aby bylo zaručeno, že se ty peníze
nebudou vyhazovat nahodile. Začít
jsme tedy museli u takzvaného místního akčního plánu vzdělávání, což je
pro představu takový „jízdní řád“ toho,
čeho chceme ve vzdělávání dosáhnout. A když už jsme to dělali, tak –
protože já osobně nejsem příznivkyně
nějakých Potěmkinových vesnic –
chtěli jsme ten plán dělat se školami.
A to pro ně opět znamenalo zátěž.

O ŠKOLSKÝCH PROJEKTECH, JEJICH FINANCOVÁNÍ, SNAZE NADCHNOUT
PEDAGOGY, ALE I O RADOSTECH A STRASTECH, KTERÉ S SEBOU PRÁCE
V REZORTU ŠKOLSTVÍ PŘINÁŠÍ, JSME HOVOŘILI S PRVNÍ ZÁSTUPKYNÍ
STAROSTY PRAHY 14 LUCIÍ SVOBODOVOU.
TOTO VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY JE
Z VELKÉ ČÁSTI VĚNOVÁNO
PROJEKTŮM. CO SI VŮBEC
MŮŽEME PŘEDSTAVIT POD
POJMEM „PROJEKT“ V OBLASTI
ŠKOLSTVÍ?
Musím asi hned na úvod připomenout, jak to s ﬁnancováním školství
je. Stát dává peníze pouze na platy
učitelů, o vše ostatní se musíme postarat sami. Budovami počínaje
a konče vybavením, zkrátka o cokoli
navíc, co školy potřebují.
JAK TO SOUVISÍ S PROJEKTY?
Dlouhodobě říkám, že obce jsou chudé a podﬁnancované. Nepláčeme nad
tím, to je věc vlády a parlamentu, že
se s námi příliš nechtějí dělit o peníze, které všichni platíme na daních.
Nám nezbývá, než ﬁnance sehnat jinak, a jednou z mála příležitostí jsou

ﬁnance evropské. A ty většinou fungují právě projektově.
VYHOVUJE TO
POTŘEBÁM ŠKOLSTVÍ?
Těžká otázka. V situaci, kdy potřebujeme každou korunu, jsme samozřejmě
za každou korunu rádi. Na straně druhé já z toho modelu nijak nadšená nejsem, protože pořád jsou to naše společné peníze, ty nikdo v tom Bruselu
nenatiskl, a myslím si, že by bylo
mnohem efektivnější školy ﬁnancovat
napřímo. Protože on „projekt“ znamená mimo jiné spoustu papírů navíc.
TAK TO ŠKOLY ASI NEPOTĚŠÍ.
V tom právě vidím problém. Přiznám
se, vůbec se mi nechtělo tohle obhajovat a agitovat pro to, zvlášť když
s tím mám sama, jak se říká, trochu
problém. Jenom třeba otázka školní-

JAKÁ BYLA SPOLUPRÁCE
SE ŠKOLAMI?
Jedním slovem skvělá. Opravdu klobouk dolů. Já jsem si uvědomovala,
že je to pro lidi na školách obrovské
množství práce navíc. Dost jsem se
bála, aby mě někdo, jak se říká, nevzal po hlavě citátem z jednoho českého románu, kde se říká, že soudobí
učitelé „musí, krom plnění jiných náročných a odpovědných úkolů, taky
učit“. Teď na konci musím říct, že za
ten téměř dobrovolnický přístup patří
všem kolegům a kolegyním z celého
rezortu našeho místního školství obrovský dík.
TATO ČTRNÁCTKA JE
O PROJEKTECH. KTERÉ PROJEKTY
BYSTE VYZDVIHLA VY OSOBNĚ?
Jsem moc ráda, že se podařilo
všechny školy takříkajíc dostat do toho projektového módu. Jsou tu i první konkrétní úspěchy. Konkrétně ZŠ
Šimanovská, Chvaletická a Generála
Janouška uspěly v programu Klíč
k úspěchu právě při získání prostředků na mzdy speciálních pedagogů a psychologů, kteří zajistí pomoc
tam, kde je potřeba.

33

V OBLASTI ŠKOLSTVÍ SE
V SOUČASNÉ DOBĚ HODNĚ MLUVÍ
PRÁVĚ O SPECIFICKÝCH
POTŘEBÁCH A RŮZNÝCH
ODLIŠNOSTECH, TŘEBA
I NÁBOŽENSKÝCH. NAKOLIK
V TOMTO MOHOU A MAJÍ ŠKOLY
VYJÍT VSTŘÍC?
To je poměrně zásadní téma. Vrátím
se ještě k projektům, které se mi líbí.
Realizovali jsme projekt, který měl
přispět k vzájemnému poznávání
s kulturou cizinců, kteří s námi žijí na
naší městské části a jejichž děti chodí
do našich škol. Vzdělání je o poznání
a koneckonců „škola hrou“. Akce, kdy
lidé s kořeny v jiných zemích a kulturách o tom sami vypráví, to je asi víc
než deset naučných ﬁlmů. Myslím, že
takovýto koncept soužití různých kultur je naprosto v pořádku. Ale nelze
zavírat oči nad tím, že někdy to soužití přináší problémy.
TO JSOU POMĚRNĚ
ODVÁŽNÁ SLOVA.
Vadí mi, že se tato sféra, i ve světle
problémů s migrací a uprchlíky, démonizuje. Myslím, že slušný člověk
nezpochybňuje, že je na místě pomáhat lidem stiženým katastrofou,
válkou, hladomorem, a to bez rozdílu rasy a náboženství. Ani to, že po
dobu trvání té hrozby se ti lidé potřebují někam uchýlit. Ale pokud je
ta hrozba, nebo i vlastní vůle, přivedou k tomu, že se u nás chtějí usadit, musí se podle mě přizpůsobit
našemu stylu života. Já to takto vidím a vadí mi, když jsou tyto názory
okamžitě označovány za nějakou nesnášenlivost nebo dokonce nějaký
rasismus, xenofobii. To jsou nesmysly. Na naší městské části dlouhodobě žijeme bezkonfliktně s početnou ruskou, ukrajinskou a vietnamskou komunitou, která třeba
jindy slaví svátky. No tak máme dva
nebo tři silvestry do roka. A komu to
vadí? To přece není nic, co bychom
si vzájemně nemohli tolerovat. Ale
ta tolerance má své meze.
ODRÁŽÍ SE TY ODLIŠNOSTI NĚJAK
I V OBLASTI ŠKOLSTVÍ?
Já jsem profesí právnička a se znepokojením sleduji třeba spor mezi
zdravotní školou a studentkou muslimského vyznání o to, jestli může
nosit šátek, hidžáb. Můj právní názor
není podstatný, ale jako političku mě
zajímá jiná věc: kdo byl paní ředitelce
oporou, když, evidentně bez jakého-
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koli náboženského podtextu, trvala
na tom, že na praktická cvičení, kde
by mohl šátek způsobit zranění, bude
ta studentka, jako všichni ostatní,
chodit bez šátku. Rozum zaplakal,
začalo se mávat transparenty a kamerami a do paní ředitelky se pustili
nejen pseudoaktivisté, ale bohužel
i stát přes úřad ombudsmanky. To je
nepřijatelné.
DOTÝKAJÍ SE TYTO VĚCI
NĚJAK I ŠKOLSTVÍ NA NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Už se u nás objevil případ, kdy rodiče chlapce muslimského vyznání
žádali úlevy ve výuce za účelem vykonání modlitby. Nebudu to upřesňovat, jak kvůli škole, tak kvůli tomu klukovi. Samozřejmě naše země
zaručuje i svobodu víry a vyznání.
Jenže ve škole je to trochu problém.
A nejde jenom o to, že naše školství
je takzvaně sekulární, tedy nemá
být ovlivněno jakýmkoli náboženstvím. Tady jde o naprosto přízemní
věci. Křesťan se pomodlí tiše. Ale
pokud se v hodině přihlásí žák, že
mu jeho víra přikazuje se jít modlit,
a ve třídě to bez narušení výuky nejde, tak co má ten kantor dělat? On
odpovídá za všechny žáky. Má nechat třídu třídou a jít na chodbu dohlédnout na chlapce, než vykoná
modlitbu? Nebo nechat muslimského chlapce bez dozoru odejít? Nebo
mu tu modlitbu neumožnit? Když
udělá to druhé, smlsnou si na něm
aktivisté, když to první, je to pomalu
na vyhazov.
JAK SE TO VYŘEŠILO?
Skutečně mě mrzí, že to nemohu
konkretizovat, protože příslušný ředitel prokázal neuvěřitelnou míru typicky české vynalézavosti. Nastudoval si Korán, doplnil muslimským rodičům znalost jejich víry a zjistilo se,
že chlapec může, plně v souladu
s jeho vírou, vykonat modlitbu mimo
vyučování.
A JAK BY SE MĚLY ŘEŠIT
OBDOBNÉ PŘÍPADY?
No takto ne. To je sice obdivuhodná,
ale pořád improvizace. Já jsem si
nad touto kauzou s hrůzou uvědomila, že ti lidé na školách, kantoři, ře-

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

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 2017
10.–14. 7.

MŠ Šebelova

17.–21. 7.

MŠ Šebelova

24.–28. 7.

MŠ Chvaletická,
MŠ Gen. Janouška

31. 7. – 4. 8.

MŠ Chvaletická,
MŠ Gen. Janouška

7.–11. 8.

MŠ Paculova,
MŠ Kostlivého

14.–18. 8.

MŠ Paculova,
MŠ Kostlivého

21.–25. 8.

MŠ Bobkova
(pouze 4 třídy)

ditelé, mají i pod vlivem té kauzy
„Šátek“ otevřeně řečeno strach.
Strach, že jejich rozhodnutí, jakkoli
dobře míněné, dostane nějakou nesmyslnou nálepku.
JAK TOMU MŮŽE POMOCT
MĚSTSKÁ ČÁST?
To na obcích nevyřešíme, to je věc celé společnosti. My musíme otevřít celospolečenskou a naprosto racionální
debatu o tom, nakolik se chce naše
společnost, včetně škol, otevřít těm
jiným kulturám. A z této debaty udělat nějaký závěr, nějaká pravidla, kterými se budou všichni řídit. To nemohou suplovat vynalézaví ředitelé. Já
sama za sebe nabízím, že pokud na
našich školách tento problém vznikne
a ředitel školy bude mít racionální argumenty a bude hájit zájem všech žáků, může se na mne kdykoli obrátit
a může počítat s mojí podporou. Já
ho utlouct transparenty nenechám.
A ZÁVĚR K PROJEKTŮM?
Samozřejmě vždy mnohem raději
budu řešit projekty o vzájemném poznávání kultur než problémy, o kterých byla řeč v závěru. Ale považuji
za férové o tom mluvit, protože problémy tím, že o nich nemluvíme, nezmizí. Závěrem chci ještě jednou
všem pedagogům i nepedagogickým
pracovníkům a všem kolegům z úřadu i externistům poděkovat, že díky
jejich práci se v tomto speciálu Čtrnáctky máme čím pochlubit.
(red)

Místní akční plán Praha 14,
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158.

Komunita

DOBROVOLNÍCI POKRAČUJÍ V ÚKLIDECH

Pozvánka

Do dobrovolnických úklidů se coby
spolupořadatelé zapojují místní aktivisté i neziskové organizace. „Lidé vloni společnými silami sesbírali více než
pět tun odpadků a dalšího nepořádku.
Za městskou část všem mnohokrát
děkuji. Jsem moc ráda, že tato dobrovolnická činnost nezapadla a že lidé
z Prahy 14 i letos pomohou zkrášlit své
okolí,“ uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, která má kampaň ve své gesci.
Kampaň „Chceme tu mít čisto“ navázala na projekt „Psí školka aneb jaký
pán, takový pes“, který běží dodnes
a který kampaň nyní také zaštiťuje. Jeho cílem je působit výchovně na majitele psů, respektive motivovat pejskaře, aby po svých čtyřnohých svěřencích
uklízeli. Do skutečné série dobrovol-

nických úklidů se kampaň Prahy 14
rozrostla až vloni, přičemž první pilotní
brigáda se odehrála už na podzim roku 2015 pod taktovkou TJ Sokol Jahodnice. „Ostatně právě proto, že se tato
úvodní akce tak povedla – plechovky
od piva, papírové obaly nebo PET lahve, kterými se podařilo naplnit několik
velkých odpadkových pytlů, přišly sbírat téměř čtyři desítky místních lidí –,
jsme se rozhodli v podpoře dobrovolnických úklidů pokračovat. Věřím proto, že ani letošní ročník nebude posledním, ale že jím začala příjemná
tradice,“ řekla radní Kolmanová.
Jak organizace brigád funguje? Radnice vyzve potenciální zájemce a pak
na své náklady pomůže s pořádáním
a propagací akce, pomůže vzájemně
nakontaktovat organizace a další
aktéry zastřešující jednotlivé brigády,
zajistí rukavice, pytle a další nezbytnosti pro úklid, domluví odvoz nastřádaných odpadů a dodá občerstvení pro účastníky. Na pracovnících
neziskovek či na dalších ústředních
organizátorech je pak především to,
aby pro dobrou věc nadchli co nejvíce
lidí ze svého okolí.
(jam)

PLÁNOVANÉ ÚKLIDY
8. 4. – TJ SOKOL Jahodnice
8. 4. – Rajský vrch – pí. Mazollini –
sraz ul. Dobrovolného a Rudolfa
Holeky, 9–13 hod.
9. 4. – Církev bratrská – p. Trefný
– sraz 12–12.30 hodin u Galerie 14
na nám. Plukovníka Vlčka
12. 4. – MC Klubíčko – sraz na zahradě centra 15.30–17.00 – Uklízet
se bude zahrada u Klubíčka a přilehlé okolí. Pro děti je připraven
motivační příběh Návrat na Robinsonův ostrov – aby děti získaly poklad, musí vyčistit ostrov od odpadků, poté dostanou mapu, podle
které najdou poklad. S sebou:
starší oblečení, pracovní rukavice.
Zatím bez termínu, avšak nejspíše během dubna, bude další úklid
pořádat i sdružení Kristýnka.

Pozvánka

KAMPAŇ „CHCEME TU MÍT ČISTO“,
KTERÁ VLONI SLAVILA VELKÝ
ÚSPĚCH V LOKÁLNÍCH KOMUNITÁCH
NAPŘÍČ PRAHOU 14, POKRAČUJE
I V TOMTO ROCE. JIŽ BĚHEM
BŘEZNA UKLÍZELI DOBROVOLNÍCI
NA HUTÍCH A PROKOUKLO I SOFTBALOVÉ HŘIŠTĚ SPECTRUM PRAHA
U ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ.

Kristínka
spolek pro mladé duchem

pořádá

! PRO 



  

  

   

KAPELA





VSTUP ZDARMA

JARNÍ
PÉTANQUE
turnaj dvojic pro začátečníky

29. dubna 2017 od 10.00 do 15.00 hod.
Praha‐Kyje, Prelátská 12, farní zahrada
Dvojice sestavíme na místě, určeno hlavně pro farníky,
nové a začínající hráče bez rozdílu věku a pohlaví,
prezentace od 9,30 hodin přímo na hřišti!

PATRON TURNAJE: ThLic. Edward Walczyk, Th.D.

III. ro



 

u minigolfu, S
   Kyje
www.nahutich.cz

Startovné 25 Kč/hráč = startovné bude věnováno
na opravu kostela sv. Bartoloměje
Rezervujte si místo:
telefonicky 728 706 373 a nebo
mailem na kristinkazs@centrum.cz
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ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
BLOKOVÉ ČIŠTENÍ 2017 – jaro

Přistavení BIO VOK ze systému HMP

Komplexní úklid komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy
na území MČ Praha 14

27. 4.

28. 4.

2. 5.

10. 5.

4. 5.

3. 5.

Černý Most – Cíglerova (Broumarská–Pospíchalova),
Vlčkova, Bojčenkova, Ronešova, Paculova, Bratří
Venclíků, Bouřilova, Trytova, Volkova

15. 4.

Černý Most – Pospíchalova, Aloisovská,
Jednostranná, NN 2384 (parkoviště Rajská
zahrada), Třešňová (Za Horou – Třešňová), Za Horou
Hloubětín–Zelenečská (Kbelská–Nehvizdská),
V Novém Hloubětíně, Kbelská, V Humenci, Sadská,
Konzumní, Mochovská (Kbelská – Pod Turnovskou
tratí), Na Obrátce, Milovická, Pod Turnovskou tratí
Hloubětín–Zelenečská (Nehvizdská–Slévačská),
Nehvizdská, Mochovská (Pod Turnovskou tratí –
Slévačská), Zálužská, (Zelenečská–Kolbenova),
Slévačská (Kolbenova–Poděbradská), Zámečnická
Hloubětín – K Mototechně, Hloubětínská, nám. Ve
Starém Hloubětíně, Klánovická, Soustružnická,
Čertouská (Klánovická–Vaňkova), Chvalská,
Horoušanská, Liblická, Štolmířská, Poříčanská
Hloubětín–Vaňkova, Kyjská, Hostavická, Litošická,
V Chaloupkách, Svépravická, Šestajovická,
Hloubětínská (Vaňkova – V Chaloupkách),
Čertouská (Vaňkova – slepý konec)

16. 4.

22. 4.

V Humenci/Mochovská

09:00–12:00

Vírská/Branská

09:00–12:00

Jordánská/Svárovská

09:00–12:00

Vodňanská/Skorkovská

09:00–12:00

Hejtmanská/Vranovská

13:00–16:00

V Chaloupkách/Vaňkova

13:00–16:00

Žehuňská – u separace

13:00–16:00

Tálinská/U Rybníka

13:00–16:00

Spolská/Mílovská

09:00–12:00

Zvíkovská/Dářská

09:00–12:00

Vlkovická/Herdovská

09:00–12:00

Lomnická/Panenská

09:00–12:00

Baštýřská/Bezdrevská

13:00–16:00

Lipenské náměstí

13:00–16:00

nám. Zdenky Braunerové

13:00–16:00

Jezdovická/Froncova

13:00–16:00

Dobrovolného – u separace

09:00–12:00

VOK budou přistaveny po dobu max. 3 hodin. V tomto roce existuje možnost otoček VOK, všude tam, kde dojde k naplnění kontejneru před koncem doby přistavení.

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14

Černý Most – Gen. Janouška, Anderleho, Smikova,
Jíchova, Šebelova, Dygrýnova (Šebelova–
–Gen. Janouška), Šromova, Himrova, NN5075,
NN3518 (parkoviště u Gen. Janouška) Blok

Sadská/V Humenci

08:00–08:30

Svatojánská/Vodňanská

08:45–09:15

Světská/Lipnická

09:30–10:00

9. 5.

Lehovec–Krylovecká, Kardašovská, Kukelská,
Žárská, Rochovská, Vizírská

Hůrská – u č. p. 528

10:15–10:45

V Chaloupkách/Poříčanská

11:00–11:30

11. 5.

Černý Most – Doležalova, Dygrýnova, Vašátkova,
Breitcetlova, lrvingova

V Chaloupkách/Kyjská

11:45–12:15

V Chaloupkách/Hloubětínská

12:30–13:00

Černý Most – Bryksova (Ocelkova – Kpt. Stránského),
Kpt. Stránského, Vybíralova (Bryksova–
–Kpt. Stránského), Arnošta Valenty, Šedova, Hlaďova

Svépravická/Šestajovická

13:15–13:45

Tálinská – u č. p. 1038

14:00–14:30

Hodějovská – u separace

08:00–08:30

Černý Most – Bryksova (Kpt. Stránského–Bobkova),
Fejfarova, NN 3021 (parkoviště), Vybíralova
(Bryksova – Kpt. Stránského), Kuttelwascherova,
NN 3022 (parkoviště), NN3024 část komunikace

Vlkovická/Dvořišťská

08:45–09:15

Podedvorská/Podlišovská

09:30–10:00

Rožmberská/Medlovská

10:15–10:45

Sýkovecká/Pávovské nám.

11:00–11:30

Lomnická/Panenská

11:45–12:15

9. května/Písčitá

12:30–13:00

Doubecká/Baštýřská

13:15–13:45

Staňkovská/Pasecká

14:00–14:30

5. 5.

12. 5.

16. 5.

15. 5.

17. 5.
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Černý Most Bryksova (Ocelkova–Mansfeldova),
Maňákova (Kučerova–Bobkova), Kučerova
(Maňákova–Bobkova), Bobkova (Bryksova – slepé
úseky, Bryksova–Kučerova)
Černý Most – Bryksova (Bobkova–Mansfeldova),
Maňákova (Kučerova–Bobkova), Františkova,
Kučerova (Bryksova – slepý úsek), Bobkova
(Kučerova–Bryksova), Mansfeldova (Bryksova–
–Bobkova), NN4148 (slepý úsek u Bryksovy – část)

22. 4.

23. 4.

Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný odpad včetně větví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány na menší díly, aby byla lepší
manipulovatelnost a uložení do kontejneru. Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob. Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod.

Informace
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

3. 5.

ST

Mochovská/Zelenečská

9. 5.

UT

9. května/Písčitá

3. 5.

ST

Svépravická/Šestajovická

10. 5.

ST

Bouřilova/Bojčenkova

4. 5.

ČT

Hejtmanská/Vranovská

11. 5.

ČT

Šromova/ Gen. Janouška

4. 5.

ČT

Tálinská/Oborská

10. 5.

ST

Splavná/Svárovská

15. 5.

PO

Kpt. Stránského/Vybíralova

10. 5.

ST

Světská/Lipnická

16. 5.

UT

Anderleho/Gen. Janouška

11. 5.

ČT

Nehvizdská/Zelenečská

17. 5.

ST

Mansfeldova/Kučerova

11. 5.

ČT

Koclířova/Kačínská

18. 5.

ČT

Vašátkova/Doležalova

12. 5.

PÁ

Liblická/Klánovická

22. 5.

PO

Travná/Kostlivého

12. 5.

PÁ

Spolská/Milovská

12. 5.

PÁ

Vírská/Branská

17. 5.

ST

Zámečnická/Mochovská

17. 5.

ST

Zvíkovská/Dářská

18. 5.

ČT

Kardašovská – u obch. střediska

18. 5.

ČT

Lásenická/Lipnická

19. 5.

PÁ

Rožmberská/Podlišovská

19. 5.

PÁ

Šimanovská/Za Školou

24. 5.

ST

Kukelská/Chvaletická

Bouřilova/Bojčenkova

8.00–8.20

24. 5.

ST

Jezdovická/Froncova

Volkova/Pospíchalova

8.30–8.50

25. 5.

ČT

Vlkovická/Dvořišťská

Vašátkova/Dygrýnova

9.00–9.20

25. 5.

ČT

Lipenské náměstí

Smikova/Generála Janouška

9.30–9.50

26. 5.

PÁ

Cidlinská/Maršovská

Himrova/Generála Janouška

10.00–10.20

26. 5.

PÁ

Sicherova

Vybíralova/Kpt. Stránského

10.30–10.50

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

Fejfarova/Bryksova

11.00–11.20

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Kučerova/Mansfeldova

11.30–11.50

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

Zámečnická/Mochovská

8.00–8.20

Sadská/V Novém Hloubětíně

8.30–8.50

Klánovická/Liblická

9.00–9.20

Šestajovická/V Chaloupkách

9.30–9.50

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.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

13. 5.

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

Mobilní sběrný dvůr (MSD) na MČ Praha 14
11. 5.

Jordánská x Babylonská

12.00–18.00

Šestajovická/Svépravická

10.00–10.20

Cidlinská/Maršovská

10.30–10.50

Kukelská/Chvaletická/Žárská

11.00–11.20

Rochovská/Kardašovská
(u nákupního střediska)

11.30–11.50

Pozvánka

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů (VOK) určené pro krátkodobý sběr vybraných druhů odpadu od osob
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. MSD je označen a je s obsluhou.
V MSD je možné odložit následující druhy odpadu: objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební suť. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamená jméno, příjmení a adresu občana.

27. 5.
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Pozvánka

Placená inzerce

26
04
27
04

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

WABI DANĚK
STŘEDA 26. 4. OD 19:00

S PI L K A truh
hlářst ví, Breitcetlova 771
Praha 9 (HASSO) – Čern
ný Most, tel.: 224 317 142
Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

1. 4. TANEČNÍ ODPOLEDNE
2. 4. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

3. DUBNA
NEDĚLE 15:00

6. 4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NÁJEMNÍCI PANA SWANA
8. 4. SETKÁNÍ KULTUR – ETHNO FOOD FESTIVAL

8. 4. SETKÁNÍ KULTUR – HUDEBNÍ KOMPONOVANÝ VEČER
9. 4. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – KTERAK BERUŠKA UŠKA
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA
16. 4. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – JAK PAN SLEPIČKA
A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA
22. 4. ZUMBA PÁRTY
22. 4. TANEČNÍ ODPOLEDNE
23. 4. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – O SMOLÍČKOVI
26. 4. KONCERT – WABI DANĚK

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PO-ČT

PO
PO-NE
ÚT
ÚT, ST
ÚT, ČT
ST
ST, ČT
ČT
NE

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
COWORKING (WIFI, TISK, HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
PILATES (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
BABY JUDO (JIŽ OD 3 LET)
TANEČNÍ KURZY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)
POHYBOVÁ CHVILKA PRO DĚTI (6–18 MĚSÍCŮ)
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI (6–14 LET)
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)
JÓGA (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
KLUB SENIORŮ (ZÁBAVA, INFORMACE, POHYB)
KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
NEPOSEDNÉ ČTVRTKY (PRO DĚTI I RODIČE)
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY PRO DĚTI (6–18 LET)

www.spilka-ttruh
hlarsttvi
vi.cz
40

Placená inzerce

JA R N Í S L E VA

DUBEN
2017

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

Pozvánka
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Nadšenci do výšivek
vý
mají
svou Mekku na
n Čerňáku
Pravého odborníka na výšivky naj
ajdete na Čerrném
Mostě. Je to pan Makový. Se svou ženou prodává
potřeby pro vyšív
ívání už patnáct let, sedm z toh
ho na
Černém Mostě.
Jeho otec rámoval obrazy a tohle řemeslo pře
evzal
i pan Makový. Když pak dal svou živnost dohrom
mady
se svou manželkou, skončil u vyšív
ívání také. „Abych
v tom obchodě nevypadal jako nýmand, začal
z
jsem vyšívat taky. Žena, která vyšívá odjakživa
a, mě
k tomu přivedla,“ vzpomíná pan Makový na zač
čátky
obchodu. Zj
Zjistil, že mu vyšívání jde a dneska m
může
zákazníkům směle radit.
V okolí žádný podobný obchod není a příz
íznivce
e vyšív
ívání k panu Makovému láká široký sortimen
nt, ve
kterém se dá najít
ít snad všechno potřebné. Ne
echodí k němu jen lidé z Černého Mostu, ale jezdí sem
i nadšenci do vyšívání z různých částí republiky
y.

Popularita si ale vzala svou daň.
daň Pana Makového
obchod zaměstnává natolik, že už dva roky nic
nevyšil. To ale neznamená, že by to zapomněl.
Dokáže poradit všem, kteří se o vyšívání zajímají.
„Ze začátku měly některé ženy problém s tím, že
jsem muž a že vyšívám. A nejen to, ještě víc je překvapilo, že jim s vyšíváním budu radit zrovna já.”
Netrvalo ale dlouho a zákaznice pochopily, že pan
Makový je ve vyšívání minimálně stejně zkušený
jako ony.
Svou první výšivku si cení na desít
ítky tisíc korun.
„Začal jsem s obrazem páva, toho jsem vyšíval
několik hodin denně asi tři měsíce,“ vzpomíná pan
Makový, který své práce a práce své ženy vystavuje v obchodě. Na rámařství ale také nezanevřel.
Zrovna teď
ď rámuje velkou výšivku tváře Ježíše
Krista pro jednu bývalou farářku z Berouna.

Jak
k na vyšív
ívání
Nejd
de vzít
ít kus látky a bavlnk
ky a prostě začít
ít vyšív
ívat.
Neb
bo jde, ale musít
íte to
ádně umět. Pro ty, kteří
pořá
začínají, jsou lepšíí předtištěné
é obrázky. Ale i ty se dělí
na jednoduššíí a složitější.
Zatíímco ty pro začátečníky
m ukáží každý čtvereček
vám
přip
pravený pro steh, ty pro
pok
kročilé už žádné vodít
ítko
nep
poskytují. Je potřeba
cvič
čit představivost, aby
výšivka vyšla.
Kdy
yž už se člověk cít
ítí jistější, m
může přejít
ít na vyšší dív
ívčí
ve vyšív
v ívání. T
To
ou je čistá
látk
ka, na
a jejímž obalu jsou
vyznačené barvy, podle
kterrých se vyšív
ívá. Potom
přic
cházíí nejtěžšíí možnost.
Čisttá látka a fantazie
auto
ora. Vytvořeníí vlastního
obra
azu ale vyžaduje kromě
zruč
čnosti ještě výtvarný
tale
ent.
Ačk
koli vyšíívváníí většinou
bav
ví ženy, které tuto ruční
prác
ci vnímajíí jako rodinnou
trad
dici, obchod je otevřený
všem nadšencům, těm
zkušeným i těm, kteří chtějí
začít. Pan Makový dá
ávvá
začátečníkům pětiminutové školení.
š
„Proto, pokud
zvažujete, že začnete
vyšív
ívat, nebojte se a přijďt
ďte
za mnou
m
do obchodu.
Vše
echno podstatné vám
vysvvětlím. Začít
ít s tím může
opra
avdu každý,” dodává
pan
n Makový.
Svět vyšívání
Manssfeldova ulice 739/1

P raha 14 kul t urní duben 2 017

Pořadatelem kulturní akce
můžete být i vy
C htěli byste uspořádat k
ko
oncert pro své sousedy? Pečete výbornou bábovku a váš
soused ještě lepší štrůdl? Vyměňte si receptty
y na sousedském vaření! Nebo prožeňte
sportto
ovního ducha na lokálním fotbalovém klání.
Na organizaci akce vám Měst ská část Praha 14 a Praha 14 kulturní půjčí vybavení.
y,, pivní setty
y pro posezení
Pódium, mikrofon a mixážní pult pro vaše koncerty
ánky pro prodej dárkových předmětů, obruče na odpadkové
návštěvníků, dřevěné sttá
ká
ák
ka
acím
koše, aby po vás nezbyl nepořádek. A děti? Ty nejlépe zabavíte velkým sk
hradem.
Více na w w w.praha14kulturni.cz

Mámee novývý přehledný
ehlednnýý kalendář
kale
akcíí na webu!
webbu!
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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. 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

❱ NÁVRH A REALIZACE INTERIÉRŮ.
Nabízíme vám návrh dispozičního řešení
prostoru, doladění interiéru, profesionální 3D vizualizaci, skloubení designu
s funkčností. Redesign. Home Staging
při prodeji, více info na www.barandundesign.cz, tel.: +420 608 806 480.
❱ 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.

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Hydepark

❱ Nakupujeme st. šperky, zlaté a stř.
mince, obrazy Lokomotiv od J. Ronka
a Kreibicha, st. zbraně, INTERANTIK
Praha 9, Pod Pekárnami 157/3, tel.:
605 829 440.

❱ Instalatér – voda, topení. Výměna
kuch. desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.

Potřebujete logopeda?

Ambulance klinické logopedie PhDr. Jany
Schaeferové (Poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141 a ZŠ Generála Janouška
1006) navýšila své kapacity a přijímá nové
klienty. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami – Všeobecná zdravotní 111, Oborová zdravotní 207, Vojenská zdravotní 201,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
211 a Česká průmyslová 205. Zařízení garantuje, s ohledem na indikaci, objednací
lhůtu v délce maximálně jednoho měsíce.
Ambulance se nesoustředí jen na děti,
které mají potíže s výslovností, ale také
na seniory či klienty po úrazech.
Potřebujete pomoc logopeda? Volejte:
606 494 603. Více na webových stránkách:
www.logopedie-praha9-schaeferova.cz

❱ Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ 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.
❱ 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.
❱ Matematiku perfektně doučí středoškolský profesor. Ukázková hodina zdarma. Tel.: 603 909 327.
❱ Koupím byt v Praze 9. Tel.: 604 617 788.
❱ Masér, terapeut – Černý Most, laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením,
zaplatím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz.
❱ PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery ﬁrem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.
❱ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ,
PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI. Jedná se
o hloubkové čištění profesionálním strojem. Informace a objednávky na tel.:
603 701 992.
❱ 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.
❱ Do restaurace Léta Páně v Dolních
Počernicích hledáme vhodné uchazeče
na pozici číšník/kuchař. Své životopisy
prosím posílejte na info@letapane.cz
nebo volejte na 606 290 944 – Jakub
Valo. Těšíme se na setkání s vámi a možnou budoucí spolupráci.
❱ Právní a investiční společnost hledá
ke koupi byty, domy a pozemky v Praze.
Zajistíme zaplacení dluhů i privatizace.
Nabízíme i koupi vašeho bytu bez stěhování. Pro seniory možnost získat peníze a v bytě dožít. Platba ihned. Tel.:
777 140 575.
❱ Vyměním obecní byt 1+kk (25 m2 a balkon, nájem 3 500,-/měs.) v Praze 8 za
větší obecní byt v této lokalitě (jakákoliv
velikost + doplatek). Vše pomohu vyřídit,
dluhy nejsou problém. Doplatek platím
ihned! V případě zájmu volejte na tel.:
739 571 737.

MOST DO POHÁDKY
POZVÁNKA

Oznámení

❱ KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠI DUŠI
www.terapiekyje.cz, tel. 603 465 743,
M. Švamberová.

❱ Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, přijme pomocnou kuchařku
na poloviční úvazek. Nástup možný ihned,
vyučení není podmínkou. Kontakt: Jaroslava Novotná, tel.: 281 000 080.
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27. dubna od 16.00 hodin
v Městské knihovně Černý Most
Předčítání příběhů a pohádek pro děti od 3 do 6 let.
Poslední čtvrtek v měsíci od 16.00 hodin čeká na
předškoláky krátká čtená pohádka. Přijďte si ji k nám
poslechnout… Vstup volný. Těšíme se na vás!

MŮJ MOST TĚ DOVEDE JENOM NA PŮL CESTY
KE VŠEM TĚM ZÁHADNÝM MÍSTŮM, COS CHTĚL ZNÁT.
POTKÁŠ SE S ČARODĚJI, PROJDEŠ SE MĚSTY
Z POHÁDEK PRINCEZNY ŠAHRAZÁD.
(Most, Shel Silverstein)

Křížovka o ceny
Vtip: Jaro. Je nádherný den. Ze země vyleze žížala. Kousíček od ní vyleze druhá. Ta první opojena májovým vánkem se
něžně ptá: „Slečno, můžeme se večer sejít?“ ... (dokončení v tajence)

Lehké

Střední

Těžké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 4. 2017 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: ... „no, vypadal jsem v autobuse jako pitomec.“
Výherci: E. Laurenčiková, Hloubětín, Z. Formánková, Kyje, A. Telepnev, 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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Placená inzerce

