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Pozvánka

Pozvánky

městská část Praha 14 ve spolupráci s kynology zve všechny chovatele psů na výchovně-zábavné lekce

PSÍ ŠKOLKA

VSTUP
ZDARMA
2017

prahy 14 aneb jaký pán, takový pes

ODMĚNY
y
pro všechn
y
n
ě
zajišt

KDY? KDE?

čtvrtek 11. 5. — černý most 1 — člověk a pes z. s. ○ travnatá plocha mezi ulicí Pospíchalova a poliklinikou Parník
pondělí 15. 5. — lehovec — zko hloubětín ○ travnatá plocha u ulice Kukelská vedle sportovního oválu ZŠ Chvaletická
čtvrtek 18. 5. — hutě — člověk a pes z. s. ○ travnatý prostor vedle dětského hřiště u minigolfu v ulici Splavná

vždy od 17.30 do 18.30 hodin ○ zázemí pro psy a páníčky zajištěno

Pozvánka

www.zko-hloubetin.cz

Bh
Bh METROPOLE
METROPOLE -- M
M PRAHA
PRAHA 14
14
POADATEL: R TEAM
SPOLUPOADATEL: M PRAHA 14
STATUT: 4. závod bžeckého seriálu Bh METROPOLE
TERMÍN KONÁNÍ: 14. 5. 2017
ZÁŠTITY: Mgr. Irena Kolmanová, radní M Praha 14
Jarmila Kratochvílová, svtová rekordmanka v bhu na 800m
MÍSTO KONÁNÍ: tubus metra trasy B mezi stanicemi Rajská zahrada - erný Most
PREZENTACE ZÁVODU: GPS 50.1069689N, 14.5612969E
PIHLÁŠKY: - elektronicky na http://www.czechbigman.cz/prihlaska/beh-metropole do 13. 5. 2017
- na míst: pi prezentaci do naplnní kapacity závodu - 200 úastník
- pihláška je platná po zaplacení startovného
PREZENTACE: 9.15 - 9.45 hod
START ZÁVODU: 10.00 hod
STARTOVNÉ: - 100 K do termínu 9. 5. 2017 (vetn)
(
)
- platbu provete
 bankovním pevodem
pevodem na úet 142133319/0800 (rozhodující je datum pipsání startovného na úet),
 píjmení,
píjmení, jméno, rok narození), do zprávy pro píjemce jméno a píjmení
jako variabilní symbol uvete
- 150 K po termínu 9. 5. 2017, platba hotov pi prezentaci

POPIS TRAT: 5,2 km tubus metra trasy B mezi stanicemi Rajská zahrada - erný Most
KATEGORIE: - absolutní poadí: muži, ženy
- dle vkových kategorií po deseti letech (do 29, 30-39, 40-49, 50 a starší)
CENY: - medaile v absolutním poadí muž a žen
- medaile ve všech kategoriích
- úastnické medaile pro závodníky se zaplaceným startovným do 9. 5. 2017
- závodníci, kteí se vas zaregistrují a v termínu uhradí startovné, obdrží úastnickou medaili - píspvek ze závodu, který je
opravuje k možnosti nákupu sportovního zboží znaky JOMA dle vlastního výbru se slevou 40 % z doporuených maloobchodních cen
TECH. USTANOVENÍ: - hromadný start, závodníci startují na vlastní nebezpeí
- závodníci jsou povinni dodržovat pokyny poadatel a policie
- závod je limitován asovým limitem 60 min. - pi pekroení diskvalifikace
- poadatel nazajišuje úschovnu vcí
s
INFORMACE: http://www.czechbigman.cz/beh-metropole-mc-praha-14, e-mail: czechbigman@seznam.cz
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doufám, že pochmurné a chladné počasí už
konečně vystřídají opravdové jarní slunné
dny, které vytvoří tu správnou atmosféru
pro procházky v přírodě, sport či relaxaci.
Myslím, že si to všichni zasloužíme, zejména pak ti z vás, kteří se potýkali s dopravními komplikacemi souvisejícími s rekonstrukcí ulice Českobrodské. Ta má nyní, po
zhruba šesti týdnech práce, nový, tišší povrch bez výmolů. Věřím, že dlouho vydrží
a přispěje ke zlepšení provozu na této rušné komunikaci.
Aby mohla příroda naplno ukazovat své
krásy, pustili jsme se do obnov a úprav různých ploch či do výsadeb
nových stromů a trvalek, o čemž se můžete dočíst v rubrice Téma.
Proměny, kterými prošla řada lokalit, včetně okolí stanice metra
Hloubětín, se naplno projeví, až zasazené stromy povyrostou a květiny rozkvetou. Věřím, že pohled na zkulturněné prostředí potěší nejednoho návštěvníka těchto míst. Ostatně, nezahálí nejen městská
část, ale ani samotní obyvatelé, kteří se, jak rovněž zjistíte ze stránek aktuální Čtrnáctky, hojně zapojují do sousedských úklidů nebo
jiných komunitních aktivit. Za to všem těmto aktivním lidem patří
můj velký dík a obdiv.
Dále vám v květnovém vydání chceme představit novou pobočku
Duhové prádelny a informovat vás o novinkách v REHAFITU. Prádelna je sociální podnik, který nabízí práci mentálně postiženým lidem,
REHAFIT zase rehabilitační centrum na Černém Mostě, jehož služby se pro velký zájem podařilo rozšířit o jedinečnou koncepci rehabilitace pro vozíčkáře. Do budoucna by centrum mělo poskytovat
služby i seniorům.
Pokud vás zajímá rozvoj naší městské části, můžete se opět zapojovat do diskuzí na lokálních veřejných fórech, která budou postupně
probíhat v každé části Prahy 14. Pro milovníky zvířat jsme, stejně jako v minulých letech, připravili pozvánku do Psí školky. Kdo chce
volné chvíle prožít aktivněji, může se zapojit do Běhu metropole či
vzít své děti na Vítání cykloobčánků.
Věřím, že v měsíci květnu se už počasí umoudří natolik, abychom si
v daleko větší míře mohli užít přírody či posezení na rozkvetlé zahrádce. Klubu seniorů zase přeji, ať se mu vydaří oslavy desátého výročí.

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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PRAHU 14 ZKRÁŠLÍ
NOVÉ STROMY I TRVALKY
vá, do jejíž gesce spadá životní prostředí. Proměnu, a to pořádnou, na
konci loňského roku prodělalo také
okolí Kyjského rybníka, kde radnice
zajistila odstranění náletové zeleně,
tedy keřů a dalších dřevin v havarijním stavu, nefunkčního plotu i černých skládek.
Ve stejném období – samozřejmě
s jasným plánem na novou výsadbu –
nechala městská část z některých
míst odstranit staré nebo pro daný
prostor nevhodné keřové porosty
a stromy. V návaznosti na projekt Vybíralka 25, který si hlavní město vybralo jako pilotní pro budoucí revitalizaci všech pražských sídlišť, zmizely z části vnitrobloku Vybíralova staré
keře. Obdobným zásahem v té době
prošel i prostor u stanice metra
Hloubětín ve směru k Havaně nebo
zeleň u křížení ulic Dygrýnova a Šebelova. Nové podoby se dočkal také
„plácek“ před pobočkou České pošty
na Rajské zahradě, kde nechala radnice odstranit nevzhledné keře
a zmladit živý plot u kraje chodníku.

ROZKVETLOU, PLNOU ZELENĚ A ČISTOU. TAKOVOU PRAHU 14 BY CHTĚLA
MÍT VĚTŠINA JEJÍCH OBYVATEL. STEJNĚ JAKO LIDÉ, KTEŘÍ S PŘÍCHODEM
TEPLÝCH DNŮ ZAČÍNAJÍ ZKRÁŠLOVAT SVÉ ZAHRADY A BALKONY NEBO SE
ROVNOU ZAPOJUJÍ DO DOBROVOLNICKÝCH ÚKLIDŮ, PRACUJE NA OBNOVĚ
MÍSTNÍ ZELENĚ I MĚSTSKÁ ČÁST. DŮKAZEM TOHO JE MIMO JINÉ TAKÉ
CELÁ ŘADA UŽ PROVEDENÝCH NEBO CHYSTANÝCH REVITALIZACÍ
ZELENÝCH PLOCH, NA KTERÉ JSOU NAVÁZÁNY VÝSADBY STROMŮ,
KEŘŮ A TRVALEK.
Pod rukama odborných ﬁrem prokoukly například část ulice Pospíchalova, tzv. Centrální park v okolí trafostanice v ulici Šromova, dolní část
ulice Bryksova, pěší „spojka“ mezi
Bryksovou a Kpt. Stránského či okolí
dětského hřiště ve vnitrobloku v ulici
Šebelova. „Na těchto místech jsme
na přelomu loňského a letošního ro-
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ku, tedy v době vegetačního klidu, kdy
jsou takové zásahy nejen možné, ale
také prospěšné, takzvaně zmlazovali
dřeviny. Zjednodušeně to znamená,
že jsme staré keře výrazně seřízli tak,
aby se obnovila jejich vitalita. S těmito pracemi samozřejmě souvisel
i úklid a úprava okolí dřevin,“ vysvětluje místostarostka Ing. Ilona Picko-

VÍCE NEŽ 80 NOVÝCH STROMŮ
A došlo i na obměnu stromů. Z ulice
Mochovská a dále z točny v Hostavicích odborné ﬁrmy odstranily několik akátů, pajasanů a vrb v havarijním stavu. Podobně, ovšem z jiných
důvodů, se pak muselo postupovat
v parčíku Atlanta na křižovatce ulic
Poděbradská a Kbelská a v ulicích
Kukelská a Slévačská. Nejen že zejména parčík bylo nutné zpřehlednit
kvůli zvýšení bezpečnosti, radnice
potřebovala vyřešit problém s padáním plodů z tamních špendlíků a jabloní na přilehlé chodníky. „Bylo to
nejen nevzhledné, ale také nebezpečné. Hrozilo, že na rozšlapaných
plodech někdo uklouzne. Zajistit
úklid tak častý, aby toto riziko eliminoval, nebylo v našich personálních
kapacitách ani ﬁnančních možnostech. Proto jsme rozhodli, že se zde
vysázejí stromy, které budou svým
charakterem pro dané místo vhodnější. Sázelo se opravdu ve velkém,
a to nejen zde,“ vysvětluje místostarostka Picková.

Téma

Prostor před poštou na Rajské zahradě
před obnovou.

Prostor před poštou na Rajské zahradě
po obnově.

Centrální park před obnovou.

Centrální park po obnově.

VÍCE PENĚZ NA SEKÁNÍ TRÁVY
S péčí o zeleň neodmyslitelně souvisejí také seče trávy. Od loňského roku Praha 14 jejich počet navýšila ze
šesti na osm, s první letošní plošnou
sečí se začalo na začátku dubna – tedy zhruba o dva týdny dříve než vloni.
Vzhledem k tomu, že jedna seč vychází na zhruba 600 tisíc korun,
městská část od roku 2016 na tyto
úpravy zeleně uvolňuje o 1,2 milionu
korun více než v předešlých letech.
„Mimo jiné jsme se takto snažili reagovat na poptávku občanů, kteří volali po častějších sečích. Jsme na
maximu toho, co nám dovolují naše
ﬁnanční možnosti a – zjednodušeně
řečeno – majetková mapa. Městská
část totiž ze zákona může investovat
prostředky pouze do majetku, který
vlastní nebo který má svěřený.
A ploch, u kterých toto neplatí, je
v Praze 14 poměrně dost,“ doplňuje
místostarostka Picková.
Výměra sekaných ploch, respektive
ploch, na kterých Praha 14 ze zákona buď musí, nebo smí provádět
údržbu tohoto charakteru, dosahuje
k 70 hektarům. Místa, která upravovat nemůže a nezbývá jí, než stále
urgovat vlastníka – v naprosté většině případů hlavní město Prahu –,
jsou například chronicky zanedbané
travnaté pásy podél komunikací nebo třeba prostory před stanicemi
metra Rajská zahrada a Černý Most.
ZELEŇ NIČÍ VANDALOVÉ I ZLODĚJI
Náklady, které městská část investuje do údržby zeleně a do úklidů veřejných prostor, stále rostou. Zatímco
v roce 2016 činily zhruba 18,3 milionu
korun, letos se počítá již s 19,2 milionu. Svůj podíl na tom má nejen to
pozitivní – tedy snaha městské části

investovat maximum do zkrášlení
prostředí –, ale i to negativní. „Škody
šplhající k desítkám tisíc korun způsobují vandalové, případně lidé, kteří
si nově vysázené květiny nebo stromky odnášejí na vlastní zahrady,“ podotýká Adámková. Pár příkladů za
všechny: loni v říjnu vandalové zlámali dobře prospívající devítiletou lípu v Mochovské, před Vánoci z ulic
opět začala mizet izolační zeleň, která pak v některých domácnostech
posloužila jako vánoční stromek,
z tzv. Centrálního parku či ulic
Kpt. Stránského a Bryksova zloději
loni odnesli více než 400 rostlin. „Žádáme občany, aby neváhali ohlásit,
když někoho uvidí, jak takto ničí
obecní majetek. Pomohou tím každému, komu na jeho okolí záleží,“ říká
místostarostka Picková. Nutno dodat,
že vedle zlodějů a vandalů má svůj
podíl na stavu některých míst Prahy 14 také lidská bezohlednost. Stačí
se v době před úklidem projít například kolem nově osázených záhonů
u stanice metra Hloubětín – jsou plné
cigaretových nedopalků, přestože
hned vedle stojí odpadkový koš.
Městská část usiluje o co nejhezčí životní prostředí nejen pravidelnou
údržbou a zmiňovanými výsadbami.
Na podporu vztahu k přírodě a ekologii pořádá i různé kampaně. Vedle
tradičních Dnů Země je to kampaň
Chceme tu mít čisto, do které se zapojují neziskové organizace i jednotlivci. Hlavní aktivitou kampaně jsou
dobrovolnické úklidy – účastní se jich
stovky lidí, kterým není lhostejná podoba místa, kde žijí, a nebojí se sami
přiložit ruku k dílu.
(red)

Foto: archiv MČ Praha 14 (5x)

Během března a dubna zahradníci
zasadili více než osmdesát stromů
nejrůznějších velikostí a druhů. Například v parčíku Atlanta nahradilo
pokácené dřeviny pět javorů, v Poděbradské přibyly tři borovice, v Kukelské šest lip a pět borovic, okolí Havany nově zdobí pět okrasných jabloní
a tři zmarličníky japonské. Prostor
před poštou byl osázen dřezovcem,
zmarličníkem japonským či javorem
babykou. „Až na zmiňovanou křižovatku ulic Dygrýnova a Šebelova, kde
se kvůli sdruženému kolektoru, respektive kvůli zasíťování, mohl udělat
pouze nový trávník, jsme novou výsadbu zajistili všude tam, kde se dřeviny z výše uvedených důvodů odstraňovaly. Výjimkou je pouze ulice Bratří
Venclíků, kde se budou stromy vysazovat až na podzim – konkrétně půjde o deset třešní pilovitých,“ vysvětluje Ing. Markéta Adámková, vedoucí
Odboru dopravy a ochrany prostředí.
Po výsadbě stromů a keřů dojde také
na trvalky. Ty nechá městská část
sázet v květnu. Nový záhon vznikne
například na místě starého pískoviště v ulici Bryksova nebo ve vnitrobloku mezi ulicemi Bouřilova a Trytova.
Mezi stovkami vysázených květin lidé
najdou třeba hluchavky, levanduli,
astry, šalvěj či různé okrasné trávy.
„Na podzim se pak chystáme sázet
cibuloviny – narcisy, krokusy, tulipány
a tak dále. Chceme, aby příští rok na
jaře celá naše městská část krásně
rozkvetla,“ dodává k tomu místostarostka Picková.

Prostor před stanicí metra Hloubětín.
I přes revitalizaci jej dnes hyzdí nedopalky.
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Komunita

Lucie Bílá uchvátila Černý Most

HLAVNÍ HVĚZDOU DNE SMÍŘENÍ A MILOSRDENSTVÍ, KTERÝ SE KONAL V NEDĚLI 23. DUBNA, SE STALA ZLATÁ
SLAVICE LUCIE BÍLÁ. TA VYSTOUPILA NA JEDINEČNÉM KONCERTĚ V CENTRÁLNÍM PARKU NA ČERNÉM MOSTĚ.
Program akce pořádané Římskokatolickou farností v Kyjích, za podpory
městské části Praha 14, začal už odpoledne a odehrával se na různých
místech sídliště Černý Most. Na Kopečku milosrdenství u Irvingovy ulice
se konala modlitba a přítomní měli
možnost zpovědi i prostého duchovního rozhovoru s knězem. Později se
tu sloužila i mše svatá. Další, především duchovně zaměřené akce, ale
také poradenství ve složitých životních situacích mohli v rámci Dne
smíření a milosrdenství lidé využít
v centru Oáza Farní charity Praha 14.
Na Plechárně se odborníci zaměřili
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především na rodinné a vztahové poradenství. Galerie 14 zase nabídla
pořad o renesanční osobnosti významného českého herce, dramatika, spisovatele, výtvarníka a fotografa Miroslava Horníčka i zamyšlení
nad momenty smíření v jeho životě.
Zlatým hřebem celodenní akce pak
bylo večerní vystoupení mnohonásobné slavice Lucie Bílé. Jedinečný koncert, který byl pro všechny příchozí
zdarma, se konal na krytém pódiu
nedaleko rybníčku Aloisov v centrálním parku na Černém Mostě.
„Pro mě jako politika je téma smíření
a milosrdenství velmi důležité. Věřím, že to jsou pojmy, které v sobě
mohou najít lidé bez ohledu na svou
víru. V mnoha sporech, které jako
starosta s lidmi řeším, jde právě
o smíření a vzájemnou toleranci,“ řekl v úvodu koncertu starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, který na
akci dorazil i přes čerstvé zranění
nohy. „Musím poděkovat městské
části za to, že se společně s námi podílela na této jedinečné akci, ale také

za to, že nám vyšla vstříc v řadě dalších našich aktivit, které se zaměřují
na pomoc lidem,“ reagoval moderátor akce, páter Edward Walczyk z kyjské farnosti.
Po krátkém proslovu, ve kterém se
věnoval především charitativní práci
hlavní hvězdy večera, už přivítal na
pódiu Lucii Bílou a začala jedinečná
show pod širým nebem. Navzdory
chladnému počasí se na koncert sešly stovky lidí, které zpěvačka odměnila svým nezaměnitelným hlasem
za doprovodu klavíristy a hudebního
skladatele Petra Maláska.
(jam)

Aktuality

s časopisem Čtrnáctka?
Spokojenost občanů, čtenářů časopisu Čtrnáctka, zjišťovala formou
oﬁciálního průzkumu veřejného mínění letos na jaře MČ Praha 14. Respondenti průzkumu odpovídali formou dotazníku na otázky týkající se
obsahové skladby, vizuální podoby
i dalších aspektů časopisu. Podrobné výsledky i jejich analýzu najdou
zájemci na www.praha14.cz. (jam)

GRATULUJEME!
Dne 20. 4. 2017 oslavili diamantovou
svatbu manželé Naděžda a Rudolf
Pošíkovi z Hloubětína. K tomuto
krásnému jubileu gratulujeme a i do
dalších let jim přejeme pevné zdraví,
spokojenost, lásku a štěstí.
(red)

Foto: archiv rodiny

Oddělení osobních dokladů upozorňuje, že v pondělí a ve středu se na
pracoviště pasů zhruba od 16 hod.
dostavuje takové množství žadatelů,
že pracoviště je nuceno po 17. hod.
pro vyčerpanou kapacitu (pro daný
den do 18 hod.) odmítnout další žadatele o cestovní pas. Toto se netýká
výdeje již hotových pasů.
Dovolujeme si upozornit nejen na
možnost internetových rezervací na
webu ÚMČ Prahy –14, ale i na to, že
do členských zemí EU (a několika
dalších) lze cestovat i na platný občanský průkaz, což se týká také dětí
všech věkových kategorií, neboť i ty
mohou mít svůj OP (za poplatek
50 Kč). Doporučujeme také, zejména rodičům s malými dětmi, využívat
dopolední úřední hodiny v úterý a ve
čtvrtek od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Rovněž v pondělí a ve středu začínají úřední hodiny již v 7.30 hodin.
Doplňující informace: V průběhu
května bude spuštěna na webu našeho úřadu funkce okamžité informace
o aktuální vytíženosti pracovišť osobních dokladů.
(red)

JAK JSTE SPOKOJENI

Trhy nabídnou
divadélko pro děti
Letošní Farmářské trhy Prahy 14 nabízejí vedle bohaté nabídky nejrůznějších druhů zeleniny, uzenin, sýrů
a dalších dobrot z českých farem také zajímavý doprovodný program. Na
3. a 17. května jsou připravena dětská divadelní představení Michaely
Dolinové a Milana Duchka s maňásky
Křupíkem a Smaženkou s názvem
„Křoupat zdravě dá se hravě“. Představení dětem hravou formou objasní, proč je důležité jíst čerstvé ovoce
a zeleninu. Dne 3. 5. mohou zájemci
na divadélko zavítat hned ve dvou časech – od 9.30 a od 10.30 hodin, na
17. 5. je připraveno jedno představení
od 9.30 hodin.
(red)

OZNÁMENÍ

UPOZORNĚNÍ
K ŽÁDOSTEM
O PASY

Městská část Praha 14
přijme přestupkáře/ku
do oddělení přestupků
v platové třídě 10.
Bližší informace na
www.praha14.cz
– volná místa a na
telefonu 225 295 540.

Připomínka konce KOMUNITNÍ CENTRUM V PILSKÉ

2. světové války UŽ MÁ PROVOZOVATELE
Nové komunitní centrum (kavárna)
v Pilské během května přivítá první
návštěvníky. Rada městské části rozhodla, že se provozovatelem podniku
stane společnost BATERKA kafe,
z. s., která dle názoru výběrové komise nabídla nejzajímavější plán komunitních aktivit. Celkem na zveřejněný záměr reagovali tři uchazeči.
Vedle skvělé kávy, různých zákusků
či příjemného prostředí kavárna li-

Tradiční vzpomínka na padlé, uctění
jejich památky a oslava 72. výročí
konce druhé světové války se konala
u památníku v Hloubětíně. Na „Bramboráku“ se sešli zástupci MČ Praha 14 a Praha 9 i pamětníci a členové
Českého svazu bojovníků za svobodu,
který tuto tradiční pietní akci spolupořádá.
(jam)

dem nabídne zázemí pro různé sportovní turnaje, koncerty, přednášky
nebo společenské akce typu Halloween či Mikulášská. Sledujte stránky
městské části www.praha14.cz, již
brzy se zde dozvíte přesný termín
otevření nového komunitního centra
v Hostavicích. Aktuální informace
městská část zveřejní také na svém
facebookovém proﬁlu.
(red)

DALŠÍ OCENĚNÍ PRO PRAHU 14
Za práci v oblasti místní Agendy 21 získala MČ Praha 14 další významné
ocenění. Po loňském udělení vyšší kategorie C oﬁciální sady kritérií MA 21
převezmou na začátku června zástupci městské části i bronzový stupeň Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2016. Ocenění bu-

dou předávána v rámci II. výroční konference Moderní veřejná správa
v prostorách kampusu Bohunice Masarykovy univerzity v Brně, kde proběhne i prezentace práce Prahy 14.
Samotné ocenění převezmou zástupci
MČ Praha 14 téhož dne v podvečer na
hradě Špilberk.
(jam)
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MARTIN PERLÍK:
Stačí se projít a koukat kolem sebe
JAK JSTE SE DOSTAL KE
KOMUNITNÍM AKTIVITÁM?
Komunitním aktivitám se věnuji
dlouhodobě, už dříve jsme podnikali
podobné věci v rámci Hnutí Brontosaurus různě po republice. To už mělo k našim aktuálním aktivitám blízko, protože šlo o pomoc přírodě a památkám, opravovali jsme hrady,
v chráněných oblastech jsme sázeli
stromky nebo jsme v době povodní
pořádali velké úklidy v okolí řek.
Hnutí Brontosaurus je spíše studentská záležitost, člověk z toho postupem času, jak se říká, vyroste...
CO TEDY NÁSLEDOVALO?
Další zkušenosti s komunitními a sousedskými aktivitami jsem okoukal
v Dánsku, kde jsem strávil rok se svou
ženou. Po návratu do Čech, respektive
na Prahu 14, kde jsem se narodil
a strávil tu i většinu života, jsem se začal koukat kolem a hledal jsem nějakou podobnou aktivitu. Přišlo to ale
spíš plynule a ne úplně plánovaně.
Potom pomohli komunitní koordinátoři, kteří dělali v rámci Prahy 14 projekt
o propojování komunit v různých lokalitách městské části. Díky tomu, že cíleně tvořili sousedské sítě, se podařilo
propojit lidi mezi sebou, a tak vznikly
i naše vzájemné kontakty. Pravda je
ale také to, že po skončení zmíněného
projektu většina těch sítí přestala v té
původní podobě fungovat.
JAKÝ V TOM VIDÍTE DŮVOD?
Samotný projekt byl hodně o komunitním plánování a lidé, kteří se
účastnili různých setkání, chtěli spíše
debatovat.
Nám se na původní síť podařilo navázat a pokračovat s místními, kteří tolik
neřeší plánování, ale primárně chtějí
něco dělat. A jako první nás napadl
právě úklid na Hutích.
S AKTIVITAMI VE VEŘEJNÉM PROSTORU MÁ ZKUŠENOSTI UŽ ZE
STUDENTSKÝCH LET Z HNUTÍ BRONTOSAURUS. DNES SE MARTIN PERLÍK,
RODÁK Z RAJSKÉ ZAHRADY, VĚNUJE PROFESI STAVEBNÍHO INŽENÝRA SE
ZAMĚŘENÍM NA REKONSTRUKCE STARÝCH STAVEB, ALE JE TAKÉ JEDNÍM
Z TAHOUNŮ KOMUNITNÍCH AKTIVIT V PRAZE 14. JAK TO VŠECHNO ZAČALO
A JAKÉ TO JE SEHNAT SOUSEDY A SPOLEČNĚ UKLIDIT OKOLÍ SVÉHO
DOMOVA, SE DOČTETE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
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CO VÁS PŘIVEDLO PRÁVĚ
K TOMUTO NÁPADU?
Když se člověk prochází po svém okolí
a kouká se kolem sebe, tak v naší lokalitě, a myslím si, že i kdekoliv jinde,
si všimne různého nepořádku v křovinách i na různých jiných místech.
Konkrétně u nás je třeba pěkné jezír-

Rozhovor
ko, příjemné místo, ovšem kolem byl
nepořádek. Právě tady jsme s úklidem začali. Nutno dodat, že na místa,
která jsme uklidili, se už nepořádek
vrací jen minimálně.
ZAČÁTKY BÝVAJÍ NĚKDY TĚŽKÉ,
JAK TO BYLO VE VAŠEM PŘÍPADĚ?
Na první úklid dorazila asi třicítka
lidí a na dalších dvou následujících
úklidech to bylo podobné. Částečně
se zapojili lidé, kteří s námi začínali,
ale přišli i noví pomocníci. Myslím
si, že ten počet je vcelku optimální
k tomu, aby se udělala nějaká práce
a na druhé straně se to ještě dalo
v pohodě organizovat v jednom až
dvou lidech.
BYL TEDY PRVNÍ ÚKLID IMPULZEM
K DALŠÍM SPOLEČNÝM AKTIVITÁM?
Většina aktivních lidí, myslím teď ty,
kteří pokračují a třeba se i sami organizačně a jinak zapojují i do dalších
komunitních aktivit na Hutích, vzešla
právě z těch úklidů. Většinou jsou to
rodiče s dětmi, kteří tady tráví více
času, a tudíž si víc všímají svého okolí
a víc je zajímá i komunitní dění. Na
druhé straně na úklid přijdou i lidé,
kteří tu sice žijí, ale doma kvůli práci
netráví zdaleka tolik času.

PŮSOBÍ UŽ NYNÍ SPOLEČNÉ
AKTIVITY NA SOUSEDSKÉ VZTAHY?
Musím říct, že vzájemné vazby mezi
lidmi, kteří se účastní úklidů a dalších aktivit v naší čtvrti, se určitě utužují, ale na druhé straně jsme začali
před rokem, a to je pořád ještě docela
málo. Myslím si, že za další rok dva
bude vidět mnohem víc, že se lidé dávají touto cestou dohromady.
JAKOU ROLI V TOM HRAJE
PODPORA ZE STRANY RADNICE?
Od radnice primárně při takových úklidech potřebujeme, aby zajistila svoz
nepořádku. Máme domluvené svozové
místo, kam potom nanosíme pytle, a lidé z městské části je naloží na multikáru a odvezou. Spolupráce s radnicí je
při úklidech velmi dobrá. Další pomoc
nám radnice poskytuje v základním vybavení, jako jsou pytle a rukavice.
SKUPIN, KTERÉ TAKTO FUNGUJÍ,
JE V PRAZE 14 VÍC. JSTE V NĚJAKÉM
KONTAKTU S PODOBNÝMI LIDMI
Z JINÝCH LOKALIT?
V přímém kontaktu s ostatními skupinami nejsme, i když já osobně si
myslím, že by bylo zajímavé se potkat. Myslím, že vzájemné setkání by
mohlo znamenat zajímavou výměnu

zkušeností. Hlavně by asi bylo přínosné pro další lidi, kteří by se do
podobných aktivit chtěli zapojit, protože by viděli, jak ty skupiny fungují,
mohli by se pobavit o tom, jak začít,
co čekat, poradit se...
VNÍMÁTE ZÁJEM O AKCE, JAKO
JSOU SOUSEDSKÉ ÚKLIDY, I OD LIDÍ
Z JINÝCH LOKALIT V PRAZE 14?
K tomu by právě mohlo pomoci setkání lidí, kteří už se úklidu věnují.
Z vlastních procházek po Praze 14
vím, že je tu spousta hezkých míst,
kde je nepořádek, a že by stálo za to
je uklidit. Myslím si, že v okolí takových míst se najdou lidé, kteří by se
do úklidu pustili, jen nevědí, jak na to.
Potřeba organizačních schopností
a lidské základny je ostatně vidět i na
úklidech, které se letos už konaly
v různých lokalitách Prahy 14.
Hodně se do nich zapojují neziskovky
a sportovní kluby, na Jahodnici jsou to
sokoli, na Rajské zahradě se uklízelo
pod hlavičkou softbalového klubu
Spectrum Praha. Organizace má vždy
výhodu, že už z principu sdružuje skupinu lidí, na druhé straně tu fungují
i party, jako je ta naše, kde to vznikne
opravdu z impulzu několika sousedů.
(jam)

Dobrovolníci se opět pustili do úklidu Prahy 14
Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

TRADICE DOBROVOLNÝCH ÚKLIDŮ SE V PRAZE 14 PEVNĚ ZAKOŘENILA, A TAK SE I LETOS PUSTILI AKTIVNÍ
OBČANÉ I ZÁSTUPCI NEZISKOVEK DO ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU NA ČERNÉM MOSTĚ, NA HUTÍCH,
V HLOUBĚTÍNĚ, NA JAHODNICI I NA NOVÉM SÍDLIŠTI RAJSKÝ VRCH.

Letos zatím proběhlo sedm úklidů
v různých lokalitách, do kterých se
zapojily desítky dobrovolníků, dospělých i dětí. „Ráda bych touto cestou poděkovala všem aktivním občanům, kteří se zapojili do zkrášlení
životního prostředí v naší městské
části,“ vzkázala radní Mgr. Irena
Kolmanová. Do její gesce spadá
kampaň Chceme tu mít čisto, v jejímž rámci se dobrovolnické úklidy
konají. Jednotlivá setkání dobrovolníků ze sousedství organizovali sami
aktivní občané, ale také různé sportovní kluby a další spolky. Plnou kor-

bu multikáry a dalších dvacet pytlů
nepořádku k tomu vysbírali dobrovolníci, shromáždění pod hlavičkou SK
Spectrum Praha, na Černém Mostě.
Dne 18. března, kdy se konal první
úklid, se jich sešlo 25, o týden později
již 70.
V sobotu 25. března se uklízelo také
na Hutích (více v rozhovoru s Martinem Perlíkem). V Novém Hloubětíně
byla ten den situace jiná, do úklidu
se tu tentokrát pustila jen jedna
místní obyvatelka – paní Božena Reisová, která se rozhodla vyčistit alespoň okolí domu. Odvezeny byly větve,
kořeny, kamení a další nepořádek.

V nové zástavbě na Rajském Vrchu se
8. dubna do úklidu pořádaného paní
Kateřinou Mazzolini zapojilo 11 lidí,
kteří společně naplnili na 44 pytlů
nepořádku. Téhož dne se uklízelo
i na Jahodnici, kde si úklid vzali na
starost zdejší sokoli. Sešlo se 60 lidí,
kteří s pomocí desítky dětí z organizace Neposeda naplnili 47 pytlů
a našli i sedm pneumatik. O den později vzali úklidové náčiní do ruky na
Černém Mostě II, kde pod hlavičkou
Pavla Trefného a církve bratrské
zmizelo z veřejných prostranství pět
pytlů nepořádku.
Další úklid plánuje také MC Klubíčko YMCA Praha a zvažuje jej i spolek Náš Hloubětín.
(jam)
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Pozvánky

LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ FÓRA PRAHY 14
SETKÁNÍ S OBČANY V KVĚTNU A ČERVNU 2017
SOUČÁSTÍ TĚCHTO SETKÁNÍ BUDE TAKÉ MOŽNOST PODÁVAT PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY K OBLASTI ŠKOLSTVÍ, A TO V RÁMCI
MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRAHY 14 PRO PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023.
NA SETKÁNÍ BUDOU PŘÍTOMNI POLITIČTÍ PŘEDSTAVITELÉ A ODBORNÍCI MČ PRAHA 14
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

POZVÁNKA

KVĚTNOVÉ TERMÍNY SETKÁNÍ S OBČANY

HUTĚ

středa 17. 5. 2017 od 17.30 hodin

POZVÁNKA

Kde: park v ulici Splavná (u Minigolfu Yamka)

JAHODNICE

pondělí 22. 5. 2017 od 17.30 hodin

POZVÁNKA

Kde: zahrada u TJ SOKOL Jahodnice, ulice Bezdrevská 26

LEHOVEC

středa 24. 5. 2017 od 17.30 hodin

POZVÁNKA

Kde: prostor u psí loučky – ulice Kukelská

ČERNÝ MOST 2

pondělí 31. 5. 2017 od 17.30 hodin

Kde: volnočasové centrum Plechárna, ulice Bryksova 1002/20

HLOUBĚTÍN

pondělí 5. 6. 2017 od 17.30 hodin

POZVÁNKA

Kde: vnitroblok ulice Mochovská, v blízkosti stanice metra

ČERNÝ MOST 1

středa 7. 6. 2017 od 17.30 hodin

Pozvánka

Kde: náměstí Plk. Vlčka

Městská část Praha 14 a Městská policie hl. m. Prahy vás zvou na

Vítání cykloobčánků
v úterý 16. 5. 2017 od 9.00 do 17.00 hod.
Střešní parkoviště Centra Černý Most
Jízda zručnosti | Dopravní testy | Skákací hrad

Partner akce: Centrum Černý Most, www.centrumcernymost.cz, www.praha14.cz
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

ČERVNOVÉ TERMÍNY SETKÁNÍ S OBČANY

Z městské části

Duhová prádelna podruhé na Černém Mostě
Nová prádelna nabídla dalších devět
pracovních míst pro spoluobčany se
zdravotním, psychickým nebo mentálním znevýhodněním, kteří by jen
velice obtížně hledali uplatnění na
otevřeném trhu práce. Za rozjezdem
druhé provozovny je opět hodně
energie
pracovníků
Společnosti
DUHA, které by v budoucnosti měla
Duhová prádelna pomoci ze zisku ﬁnancovat například i její provoz.
„Velkou motivací a potvrzením, že
jsme na správné cestě, pro mě bylo,
že projekt naší první provozovny Duhová prádelna získal v roce 2011
první cenu v Akademii sociálního
podnikání Nadace Via. Projekt hod-

notili lidé z byznysové sféry a to, že
mu dali pomyslnou jedničku, nám
dalo energii vytrvat a překonat
všechna úskalí a napřít úsilí k rozjezdu první provozovny, která zaměstnala 9 lidí se znevýhodněním.
Ukázalo se, že tito lidé mají chuť
pracovat a dokáží se spoustu věcí
naučit. V provozovně 1 se vytvořil
stabilní tým, který zvládá svoji práci
na profesionální úrovni,“ říká ředitelka Společnosti DUHA, z. ú., a iniciátorka vzniku Duhové prádelny.
První provozovna naplnila svoji kapacitu, a tak se vytvořil prostor pro
vznik další provozovny. Prostor na
Černém Mostě jsme získali a zre-

Foto: archiv DUHA

DUHOVÁ PRÁDELNA POTVRZUJE, ŽE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ MÁ SVŮJ
SMYSL. PRÁDELNA, KTERÉ DALA ŽIVOT NEZISKOVÁ SPOLEČNOST DUHA
UŽ V ROCE 2012, LETOS OTEVŘELA SVOJI DRUHOU PROVOZOVNU V PRAZE
NA ČERNÉM MOSTĚ.

Zaměstnanec Karel o sobě s úsměvem říká,
že je skladatel prádla.

konstruovali s podporou Magistrátu
hl. m. Prahy a první velkou investici
do vybavení, na nákup drahých profesionálních strojů, získala Duhová
prádelna 2 z projektu u úřadu práce,
který bude přispívat i na mzdy pracovníků. Kapacita nové prádelny bude asi 200 kg prádla denně.
(jam)

Rehaﬁt rozšířil své kapacity i nabídku služeb
MYŠLENKA ZŘÍDIT REHABILITAČNÍ CENTRUM REHAFIT VZNIKLA Z OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ZAKLADATELKY
PAVLÍNY ZVELEBILOVÉ S PRACÍ S TĚLESNĚ POSTIŽENÝMI NA RŮZNÝCH PRACOVIŠTÍCH. DNES FUNGUJE NA
ČERNÉM MOSTĚ, V POLIKLINICE PARNÍK, UŽ DEVÁTÝM ROKEM A PRO VELKÝ ZÁJEM ZE STRANY TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH LETOS V LEDNU ROZŠÍŘILA DÍKY VSTŘÍCNÉMU PŘÍSTUPU MČ PRAHA 14 SVÉ PROSTORY. NOVĚ
NABÍZÍ NAPŘÍKLAD I KOMBINACI FYZIOTERAPIE A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY.
jediným centrem, které poskytuje
služby všem tělesně postiženým bez
limitace diagnózy a neomezuje počet
návštěv, tělesně postižený dochází dle
svých potřeb a možností. „Zpočátku si
klienti museli terapie hradit, nyní máme uzavřený smluvní vztah se třemi
největšími pojišťovnami. VZP, VOZP
a OZP,“ přiblížila Zvelebilová.
Umístění centra na sídlišti Černý
Most je podle jejích slov více než
vhodné, sídliště Černý Most je totiž
z velké části obýváno lidmi s hendikepem. Centrem ostatně k dnešnímu
dni prošlo přes 500 klientů a velká
část z nich žije právě na Praze 14.
„Většina rehabilitačních center nemá
zkušenost s tělesně postiženými nebo se orientuje pouze na jednu diagnózu. Tělesně postižených, kteří nezapadají do žádné škatulky, je ale
mnoho a rehabilitaci potřebují stejně
jako ostatní,“ vysvětluje Pavlína Zvelebilová s tím, že stejně tak je nedostačující pojišťovnou hrazená rehabilitační péče. Tělesně postižený člověk
přitom potřebuje rehabilitaci po celý
svůj život. Centrum REHAFIT je dnes

NOVÉ PROSTORY UMOŽŇUJÍ
KOMPLEXNÍ TERAPII
A protože byl zájem o služby REHAFITu velký, stávající prostory přestaly
stačit. Díky vstřícnému přístupu radnice se tak podařilo centrum ve třetím patře polikliniky Parník rozšířit
o další křídlo, kde vznikly 3 nové ordinace. Ty byly slavnostně otevřeny
za účasti starosty Radka Vondry už
v lednu tohoto roku a od té doby
slouží k rehabilitaci, tradiční čínské

medicíně a také jako zázemí pro zaměstnance centra. Propojením dříve
oddělených prostor vznikla i recepce,
kde dnes působí dvě pacientky centra na chráněných pracovních místech jako recepční.
„REHAFIT nyní může poskytnout terapie více jak 6 pacientům najednou. Díky novým ordinacím můžeme naše
služby nabídnout také seniorům,“ dodává Pavlína Zvelebilová s tím, že velkou oblibu si získalo i propojení fyzioterapie a tradiční čínské medicíny.
„Terapie je pak komplexní a má mnohem větší efekt, pacientům dokážeme
pomoci nejen s problémy pohybového
aparátu, ale i s některými chronickými onemocněními. Tato kombinace se
osvědčila v řadě západních států a také u našich pacientů je oblíbená,“ dodává zakladatelka centra.
(jam)

REHAFIT
Poliklinika Parník – 3. patro
tel.: 702 12 12 81
e-mail: recepce@rehaﬁt.cz
web: www.rehaﬁt.cz
Otevírací doba: po–pá 8–20 hod.
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Zprávy z radnice

NOVÝ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM
Méně čekání a pohodlnější objednávání
Nechcete trávit čas čekáním ve
frontách, když si na úřad jdete vyřídit například osobní doklady? Nemusíte. Na webových stránkách
městské části (www.praha 14.cz)
můžete využít systém rezervací
úředních hodin, který se navíc
v průběhu května stane uživatelsky
ještě příjemnějším. Pro klienty, kteří potřebují nový občanský průkaz či
cestovní pas, městská část zprovozní nový vyvolávací (lístkový) systém.
Ten nejenže uleví samotným návštěvníkům úřadu, pomůže také
zvládnout nápor žadatelů o cestovní
doklady, kterých se už nyní na oddělení osobních dokladů dostavuje

velké množství (více na toto téma na
str. 7 – rubrika Aktuality).
Na webových stránkách bude možné, obdobně jako dosud, provést rezervaci času. Po rezervaci klient získá unikátní PIN, který bude moci
využít i pro změnu nebo zrušení rezervace. Při příchodu na úřad zadá
návštěvník PIN na panelu vyvolávacího systému a bude zařazen před-

nostně mezi čekající klienty, a to na
objednaný čas. Lidé využívající nový
objednávkový systém navíc snadno
zjistí, jaká je před nimi fronta a kdy
zhruba přijdou na řadu.
„Nikdo z nás nechce trávit čas zbytečným čekáním. Snažíme se lidem
umožnit, aby alespoň u nás mohli takovým situacím maximálně předcházet, a omezit tak míru stresu zejména před dovolenými. Jen co bude
nový systém spuštěn, potřebné odkazy zájemci najdou hned na hlavní
straně webových stránek,“ dodává
k tomu starosta Mgr. Radek Vondra,
do jehož gesce oblast IT spadá.
(red)

POZVÁNKA

TIPY NA KVĚTEN

VÝSTAVA V GALERII 14
Od středy 3. května 2017 v Galerii 14

POZVÁNKA

Od středy 3. května 2017 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.30 hodin zahájena výstava výtvarných prací
žáků ZUŠ Ratibořická. Výstava potrvá do 24. května a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

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

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 24. května od 18.30 hodin v Galerii 14

POZVÁNKA

Srdečně zveme ve středu 24. května od 18.30 hodin do Galerie 14 na koncert komorní hudby. Vystoupí Štěpán Rak. Vstup volný.

TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 27. května od 8.00 hodin na tenisových kurtech ZŠ Bří Venclíků

Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče O pohár starosty se uskuteční na tenisových kurtech ZŠ Bří
Venclíků na Černém Mostě v sobotu 27. května od 8.00 hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné Kč 50 Kč na osobu.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

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 l5 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 8. 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.

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
KAM KRÁČÍŠ,
HLOUBĚTÍNE?

DOBRÉ ZPRÁVY
PRO PRAHU 14

Jak bude vypadat doprava v Hloubětíně, kdo je
odpovědný za stav místních chodníků nebo jaké se chystají investice, to vše chtěl zjistit spolek Náš Hloubětín na veřejné debatě, kterou
uspořádal v podvečer 20. dubna. Z odpovědných osob přijal pozvání magistrátní radní pro
dopravu pan Dolínek z ČSSD, ředitel Technické
správy komunikací (TSK), zástupce odboru
technické vybavenosti MHMP a za Úřad Prahy 14 pan starosta s paní radní Pickovou.
Po obecných informacích a vizích pana Dolínka zazněly smutné zprávy z úst zástupce TSK,
který přítomným sdělil, že reálný a závazný
termín oprav povrchů hloubětínských ulic je
nejdříve za sedm let. Jedním z důvodu je, že
naše městská část nepřipravila studii rozvoje
Hloubětína, na které by TSK mohlo stavět své
plány, a zároveň se nerealizuje účelové směřování prostředků (jako u jiných MČ), které by
celou situaci uspíšilo. Vedle těchto informací
působí naším starostou prosazovaná rekonstrukce relativně pěkných ulic ve Starých Kyjích jako provokace nejen hloubětínských občanů. Inu, když v této lokalitě pan starosta
bydlí, priority se přehodí, a 20 milionů Kč na
opravy se bez problému najde.
Optimistickou tečkou celé debaty byla rekonstrukce jižní části náměstí u stanice metra
Hloubětín. Jeho plánovanou podobu jsme
mohli vidět v minulém čísle Čtrnáctky. Současný neutěšený stav, kdy tímto veřejným prostorem lidé co nejrychleji probíhají pryč, má
spasit projekt z iniciativy TSK, který do tohoto
obdélníkového prostoru zakreslil kavárnu
a obchůdky v kruhovém půdorysu. K současnému obchodnímu domu se tak nová vybavenost „postaví zády“. Vzniknou nové temné
kouty, které se řeší lampami. Jediné pozitivum je snad úprava povrchů a odstranění louží a nerovností. Osobně mě tento projekt nikterak nenadchnul. Takto špatné řešení „nemocné“ náměstí nejen že neuzdraví, ale spíš
stav zhorší a zakonzervuje. Nevím, zdali je
lepší špatná rekonstrukce, nebo žádná, to
ukáže jen čas. Jisté je jen to, že po špatné rekonstrukci se do náměstí nejméně dalších 20
let nebude investovat.
Ing. Jan Adámek (ANO)

ANKETA

Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech a měsících jste možná
zaregistrovali informace o stavbách a projektech, které by do budoucna zhoršily kvalitu
života u nás. Jedním z těchto záměrů bylo vybudování velkého kontejnerového překladiště
v Malešicích, které by nás obtěžovalo hlukem
a zvýšenou dopravou kamiónů. Ve spolupráci
s Prahou 10 se nám podařilo prosadit, že vliv
překladiště na životní prostředí bude posuzován podle systému „velká EIA“, tj. dokumentace, posudek a veřejné projednání vlivu na
životní prostředí. To nám dává velkou naději
na zamítnutí projektu. Ani tak nelze situaci
ani na chvíli podcenit a musíme být neustále
připraveni proti překladišti argumentovat.
Další hrozba, zvýšení kapacity Průmyslové
ulice, jako součásti městského okruhu, se
zdá být po protestech dotčených městských
částí zažehnána.
V květnu bude otevřena nová kavárna v parku
v Pilské ulici, která vznikla také s naší podporou. Věřím, že v krásně zrevitalizovaném parku a architektonicky oceňované kavárně najdete další místa ke klidnému posezení a odpočinku.
Úspěšně pokračují také ostatní
projekty, které byly v našem volebním programu a jsou součástí programového prohlášení
koaličního vedení radnice. Mateřská školka na
Jahodnici bude přes úvodní zpoždění a zimní
nepřízeň počasí dokončena tak, aby do ní po
prázdninách nastoupili malí školáčci. V minulých dnech byly zahájeny projekční práce na
vybudování přírodního koupaliště na břehu
Kyjského rybníka. Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby si občané Prahy 14 toto koupaliště
užili již v létě roku 2018. Zahájení prací a otevření koupaliště není důležité jenom kvůli koupání samému, ale také proto, aby některé
z příštích zastupitelstev nepodlehlo pokušení
zastavět okolí Kyjského rybníka čtyřpatrovými
domy. Koneckonců, tento záměr byl zástupci
těch, kteří to prostě zmáknou, opravdu předložen. Realizace dalších připravených a připravovaných projektů (tělocvična Šimanovská,
zklidnění Poděbradské, Hloubětínská 55,
Hloubětínské náměstí) dá ještě mnoho práce
a starostí.
Více na http://www.ods.cz/os.praha14
Josef Kutmon, (ODS)

KAM TEDY KRÁČÍŠ,
HLOUBĚTÍNE?
Politické body za každou cenu, jen ne za práci
– Kam kráčíš, Hloubětíne?
Nezasvěcený člověk by možná uvěřil slovům
opozičního zastupitele Jana Adámka (ANO
2011), který opravdu naplňuje heslo hnutí
ANO – nekecáme, makáme. Nejen že zatím
nepřišel se žádným kloudným řešením, ale
navíc ve svém článku „Kam kráčíš, Hloubětíne“ dokazuje svou neznalost fungování města
a městských částí.
Ani za dva a půl roku svého „zastupitelování“
se neorientuje v elementárních procesech,
stačí se přijít podívat na kterékoliv z jednání
zastupitelstev. Jestliže při veřejné debatě se
zástupci magistrátu a jejich společností
Technickou správou komunikací /TSK/, která
má na starosti opravy komunikací a chodníků
v metropoli, káže, že městská část této výdělečné firmě měla zpracovávat podklady a přidávat peníze ze svého rozpočtu, a tím urychlit
proces oprav, je zcela mimo mísu.
Nikdo totiž nedává garance, že tomu tak
opravdu bude. A že vše trvá tak dlouho? To by
se měl raději pan zastupitel ptát svých stranických kolegů, kteří vládnou hlavnímu městu a TSK je i jejich společností. Škoda že svého stranického vlivu nevyužil ve prospěch občanů Prahy 14 už při přípravě projektu
rekonstrukce náměstí u stanice metra Hloubětín iniciovanou MČ, kterou teď kritizuje,
přestože obyvatelé Hloubětína na ni čekají léta. Když už se pak daří rekonstruovat ulice
alespoň ve Starých Kyjích, zase špatně. Bydlí
tam starosta, a proto se to děje.
Tímto úspěchem se opravdu nemohu pyšnit,
protože tyto naplánované rekonstrukce zadali
už moji předchůdci z ODS v roce 2009 a jsem
rád, že jsem se této realizace dožil. Přesto mě
těší, pane Adámku, Vaše zapálení o řešení dopravy a komunikací v Praze 14 a doufám, že
Vaše další návrhy pro zlepšení života občanů
městské části Praha 14 budou přibývat. Jen
doufám, že při nich zapojíte i rozum.
Mgr. Radek Vondra, starosta (TOP 09)

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

Praha 14 se potýká s nedostatkem parkovacích ploch, a to přesto, že má ve své
správě volná místa v garážích. Mají být garáže, o které nebude zájem mezi občany,
za poplatek nabídnuty řidičům využívajícím P + R parkoviště na Černém Mostě?

Bc. Miroslav Šubrt (ANO)

Ing. Petr Hukal (Zelení)

Volná místa jsou jen v určitých lokalitách,
to neznamená, že zbytek Prahy 14 nemá
problémy s parkováním. Málokdo chce parkovat daleko od domu. Snahu obsadit garáže
vítám. Pokud nájemníkům domů nad garážemi nevadí, že se jim v garážích budou pohybovat cizí
lidé, je možné k tomuto řešení přistoupit. Smlouvy musí
být snadno vypověditelné, aby se upřednostňovali nájemníci
z přilehlých domů, pokud si např. koupí další auto nebo se
přistěhuje někdo nový.

Dlouhodobou neobsazenost našich garáží na Černém Mostě
vnímám tak, že to s parkováním v jejich okolí není zas tak špatné.
Kéž by totéž mohli říct občané na Lehovci nebo v Hloubětíně. Toto
zjištění mi silně koliduje s požadavky některých, aby městská část
budovala na své náklady nové parkovací domy. Když pominu vysoké
investiční náklady, tak nabývám dojmu, že by to dopadlo stejně jako právě na
Černém Mostě. Lidé prostě chtějí parkovat před domem a zdarma. To, jestli je to
udržitelná představa, nechť si každý posoudí sám. Pokud nemají místní o garáže
zájem, je zcela na místě je otevřeně nabídnout přespolním, aby pomohli pokrýt
náklady na jejich provoz.

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám zastoupeným v Zastupitelstvu MČ Praha 14.
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Foto: archiv MŠ

SLUNÍČKO čte dětem

Naše školka je již pátý rok zapojena
do celostátní kampaně „Celé Česko
čte dětem“. Během celého školního
roku nám chodí číst rodiče i prarodiče
našich dětí a seznamují nás se svými

oblíbenými knihami. V rámci tohoto
projektu probíhá každoročně v celé
České republice od 1. do 7. června
tradiční Týden čtení dětem a my také
pořádáme tzv. Velké čtení. Tato akce
se uskutečňuje pod záštitou starosty
Prahy 14 v reprezentativních prostorách Galerie 14. Tam současně probíhá výstava výtvarných prací všech dětí
z MŠ Sluníčko (více ve vedlejším rámečku).
V tomto roce se nám podařilo oslovit
významné osobnosti z našeho regionu. Vyprávět a předčítat nám bude
pan Marek Hladký – spisovatel, scenárista, producent, dramaturg a vy-

Jak se žije nevidomým

MŠ Sluníčko zve rodiče i další zájemce na výstavu výtvarných prací
dětí z naší školky. Vernisáž se koná v Galerii 14 na náměstí Plukovníka Vlčka 30. května od 10.00 hodin. Výstava potrvá do 8. června
a bude otevřena út, st, čt od 14.00
do 18.00 hodin.
sokoškolský profesor společně se
svojí ženou, spisovatelkou a manažerkou Jitkou Hladkou. Napsali půvabnou knihu pro děti Velká pohádka
o malé víle, která vypráví příběhy
hostavické holčičky Mimi. A tak se
všichni těšíme v úterý 6. června na
setkání s nimi.
(MŠ)

Příměstské tábory

MČ 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.

Foto: archiv ZŠ

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Do naší školy zavítala MUDr. Radka
Komárková s 10,5letou labradorkou
Orkou.
Paní doktorka zastupuje Nadační
fond Mathilda, neziskovou organizaci, která dlouhodobě podporuje nevidomé a těžce zrakově postižené.
Ona sama je 11 let nevidomá. Jako
dítě měla zrak v pořádku, vystudovala gymnázium a lékařskou fakultu.
V době studia na fakultě se u ní začaly objevovat první závažné problémy
se zrakem, které postupně způsobily
její nevidomost.
V rámci semináře Nevidomí mezi námi vyprávěla o výcviku slepeckých psů
a seznámila nás s různými povely. Zaujalo nás vyprávění o běžném dni nevidomého člověka. Některé činnosti si
mohly děti vyzkoušet, iluzi chybějícího
zraku dodal pevně zavázaný šátek na
očích. Popisovala nám, jak a co vlast-
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ně vidí lidé se zrakovým postižením.
Na závěr nás všechny pozvala do kavárny POTMĚ, kde sama pravidelně
obsluhuje. Seminář se dětem velmi
líbil, vyprávění bylo poutavé a zajímavé, ale nejvíce pozornosti samozřejmě
vzbudila Orka...
REAKCE DĚTÍ:
„Velmi zajímavé téma, super jsou ty
pomůcky“
„Mně se strašně líbilo, jak se Radka
pořád usmívala a dělala si ze všeho
legraci...“
„Zaujalo mě to, že Orka umí 36 povelů. A strašně zajímavé bylo, že její oči
jsou zároveň jediné oči, které Radka
momentálně má...“
„Radka nám ukazovala, jak si třeba
nalít čaj, když nevidíme. Mohli jsme
si to také vyzkoušet...“
ZŠ Vybíralova

PŘÍMĚSTSKÝ
TANEČNÍ TÁBOR
I pro děti 7–14 let
I pořádá Dětské studio Pohádka
I termín 21.–25. 8. 2017
I čas 8–16 hodin
I program: tanec, cvičení, výlety,
na závěr představení pro rodiče

SOUSEDSKÝ DEN
V CENTRU MOTÝLEK
Úterý 30. 5. od 15.30–18.30
Zahradní oslava pro všechny
z Prahy 14.
Čeká na vás skákací hrad, soutěže pro děti a drobné občerstvení.
KC Motýlek, Vlčkova 1067
Více na: www.motylek.org/

Naše školy

Foto: archiv ZŠ

NOC S ANDERSENEM Hola, hola,

V pátek večer, 31. března, se v naší
škole konala první Noc s Andersenem. K této celostátní akci, která
probíhá každý rok v době výročí narození slavného dánského pohádkáře,
se u nás připojilo 120 dětí, pro které
připravilo program 7 vyučujících.
Ve škole jsme se sešli kolem 18. hodiny. Nejprve proběhlo rozdělení dětí
do skupin s informacemi, jak bude
celá akce probíhat. Po vybalení věcí
na spaní následovalo povídání o pohádkách, dětských knížkách a různých literárních postavách. Soustředili jsme se na hrdiny ze Čtyřlístku,

kterým byla letošní noc věnovaná.
Další částí večera bylo sledování ﬁlmu Čtyřlístek ve službách krále.
A protože nám vyhládlo, po skončení
ﬁlmu přišlo k chuti malé občerstvení.
S plným bříškem se nám překvapivě
dobře podařilo vymyslet a nakreslit
leporelo, ve kterém vystupovaly postavičky právě ze Čtyřlístku. Večer ale
nekončil, program pokračoval hrou,
ve které jsme hledali schované úkoly
a vyplňovali odpovědi do kartiček. Za
správné vyluštění pak dostali všichni
sladkou odměnu.
Potom už byl čas pomalu se chystat
na kutě. Ranní snídaně byla díky některým maminkám výborná. Čekal
nás pestrý výběr všech možných buchet. Po snídani zbývalo jen zabalit
dárky na památku, rozloučení a cesta domů. Všichni jsme si večer užili.
Příští rok se určitě zúčastníme opět!
ZŠ Vybíralova

škola volá
Brzy půjdu do školy,
budu dělat úkoly,
naučím se číst a psát,
to už budu všechno znát.
Přinesu si jedničku,
já mám chytrou hlavičku.
(autor: Mgr. Lenka Benešová)

TURNAJ V BADMINTONU
konec vybojovali krásné 3. místo. Našim klukům a holkám proto patří velká
gratulace.
ZŠ Bratří Venclíků, Mgr. M. Weiser

Foto: archiv ZŠ

Dne 23. března 2017 se naši žáci
zúčastnili obvodního kola v badmintonu na Masarykově základní škole
v Klánovicích, určeného pro 6.–9. ročníky. Každá škola proti sobě nastupovala ve třech utkáních, a to systémem
dvouhra – chlapci, dvouhra – děvčata
a libovolně smíšená čtyřhra. Tohoto
turnaje v badmintonu jsme se letos
zúčastnili poprvé, a proto jsme do něho rozhodně nevstupovali jako favorité.
I přes kvalitní protivníky jsme ale na-

Na naše předškoláky „volala“
blízká ZŠ Vybíralova ještě před
tím, než vypukla letošní doba zápisů do 1. tříd. 28 dětí z červené
třídy navštívilo 13. 3. prostory školy, které se pro mnohé stanou na
dlouhá léta tak říkajíc druhým domovem. Pro své starší kamarády
z prvních tříd si děti nachystaly
praktické dárky – záložky s oblíbenými postavičkami Mimoňů –
a pásmem veršů a písniček ukázaly školákům i paním učitelkám,
že jsou na vstup do ZŠ už nachystané. Zážitků z návštěvy opravdové
školy bylo mnoho, ale největším
bylo setkání s deváťáky. Věříme,
že se návštěvou rozptýlily případné obavy z neznáma a setkání
společně přispělo k pohodovému
průběhu následných zápisů. ZŠ
Vybíralova děkujeme za vstřícný
přístup a spolupráci.
MŠ Vybíralova 968

Duben v MŠ Korálek ve znamení dopravní výchovy

Foto: archiv MŠ

Pro zvládání bezpečného chování v ulicích města je důležité získat celý komplex dovedností, znalostí a pravidel.
V Mateřské škole Korálek nám velmi
pomáhají plně vybavená dopravní hřiště na střechách obou budov. Děti si
mohou vyzkoušet, jaké to je stát se
účastníkem silničního provozu v praxi.
V rolích řidičů koloběžek, odstrkovadel, aut a dalších kolečky opatřených

vozítek zvládají jízdu podle dopravních
značek a předpisů i podle semaforu.
Při realizaci dopravní výchovy nezapomínáme také na role policistů, kteří řídí dopravní provoz. Děti mají k dispozici kompletní miniaturní policejní uniformy a stavěcí terčíky. I chodci nám
dokreslují atmosféru reálných situací
pří výuce, chtějí-li projít čilým dopravním ruchem, musí výhradně po přechodech nebo na svou „zelenou“. V reálných situacích při vycházkách mimo
školu používáme reﬂexní vesty nebo jiné bezpečnostní prvky. Dopravní ruch
na našich střechách dokumentují přiložené fotograﬁe.
Kolektiv učitelek MŠ Korálek
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Z městské části

MĚSTSKÁ ČÁST ZVE (NEJEN) DĚTI A RODIČE NA SPORTOVNÍ DNY

Foto: archiv Praha 14 kulturní

Pobavit se, zasportovat si, poznat se.
Takto nějak by mohlo znít motto
Sportovních dnů Prahy 14, které si
nejen děti, ale i jejich rodiče v květnu
a v červnu mohou užít na všech místních základních školách. Desítky turnajů, soutěží a dalších sportovních
aktivit se uskuteční jako jedna z akcí
v rámci projektu Rozvoj komunitního
života na Praze 14, na který městská
část získala ﬁnanční prostředky z evropského Operačního programu Praha – pól růstu.
„Školy nejsou jen místem vzdělávání,
školy jsou významnou součástí života
naší městské části. Chtěli bychom,
aby se při podobných akcích staly
i místem, kde se budeme potkávat,
napříč generacemi i kulturami. Tentokrát v neformální atmosféře, kde

se z učitelů, rodičů, žáků, ale i návštěvníků stanou na jeden den soutěžící sportovci či palce držící fandové,
říká místostarostka Lucie Svobodová.
Žáky i jejich rodiče na školách čekají
sportovní hry různých druhů, podle
toho, jaké preference ta či ona škola
má, případně podle možností, jaké jí
nabízí její zázemí. Týmy složené z dětí a jejich tatínků a maminek, ale
klidně i aktivních babiček, dědečků
a dalších si mohou vyzkoušet třeba
běh, skok do dálky, sumo, stolní tenis, lukostřelbu, kin-ball, skákání
přes švihadlo, házení frisbee, opičí
dráhu, softbalový trenažér a mnoho
dalšího. Na jednotlivých sportovních
dnech nebude pochopitelně chybět
ani občerstvení nebo ukázky toho, co
se během roku děti naučily v zájmo-

vých a pohybových kroužcích. Akce
doplní také výstavy fotograﬁí z výletů,
jarmarků a dalších školních aktivit.
„Akce se konají vždy v sobotu, abychom vyšli vstříc rodičům. Není třeba
se nikde hlásit, stačí jen přijít. Všechny
srdečně zvu, sportu zdar!“ dodává
s úsměvem Svobodová.
(red)
Sportovní dny Prahy 14
ZŠ Generála Janouška – 13. 5.
ZŠ Hloubětínská – 20. 5.
ZŠ Šimanovská – 20. 5.
ZŠ Chvaletická – 27. 5.
ZŠ Bratří Venclíků – 3. 6.
ZŠ Vybíralova – 10. 6.
Více informací na webových stránkách škol.

DOČVACHTALI JSME!

MĚSTSKÁ POLICIE SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ

Pozvednutí národní
hrdosti
v gastronomii se
vydařilo.
Mezi
stánky na prvním ročníku Blaf
Food Festu se
procházelo přes
500 blafůchtivých návštěvníků, kteří ochutnávali smažené tatranky, panákovali kečupovou polévku nebo si
dopřávali gumídky v rumu. První
ročník festivalu téměř nepoživatelného jídla Blaf Food Fest se odehrál na Plechárně 1. dubna. (red)

Městská policie hlavního města
Prahy si v letošním roce připomíná
25 let své historie. Její vznik se datuje k 11. květnu roku 1992. Ulice
Prahy tehdy začalo střežit několik
desítek strážníků. Od té doby uplynulo čtvrt století a mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků přibylo,
jejich vybavení i výstroj se přizpůsobily moderním trendům, změnily se
kompetence. Stejné zůstalo jen krédo lidí, kteří u městské policie pracují. Stále totiž platí slova slibu,
který v květnu 1992 složilo prvních
87 strážníků: „Budu řádně plnit
svoje povinnosti, chránit zájmy
města a jeho obyvatel, zachovávat

ústavu, zákony a ostatní obecně závazné předpisy. O všech skutečnostech, týkajících se výkonu služby,
zachovám úplnou mlčenlivost.“
U příležitosti oslav se bude konat celá řada různých akcí.
(dm)

LETOŠNÍ ANTIFETFEST V PRAZE 14

UŽ POTŘETÍ SE POBĚŽÍ

Ve volnočasovém centru Plechárna na
Černém Mostě se 6. dubna 2017 konalo veřejné promítání žákovských
snímků, které vznikly v rámci místního kola festivalu Antifetfest. Tvůrci ze
základních škol Prahy 14 dodali celkem 9 ﬁlmů s tematikou rizikového
chování. Snímky se nejčastěji věnovaly šikaně, záškoláctví, případně problematice návykových látek a anorexie.
Na místě bylo třeba také vybrat nejlepší ﬁlm. V porotě zasedli nejen tváře
kampaně Respektuj 18! – radní
Mgr. Irena Kolmanová, softbalista David Mertl a beachvolejbalistka Martina
Bonnerová –, ale také členka Komise
bezpečnostní a protidrogové Silva Habětínová a adiktoložka Bc. Miluše Ste-

O ZLATÝ SVĚRÁK!
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hlíková z Prevcentra. Porotci společnými silami vybrali vítěze. Stala se jím
žákovská skupina Sedmička ze ZŠ Šimanovská, která natočila ﬁlm Ruleta
s životem. Snímek poukazuje na
problematiku
drogové
závislosti
u mladistvých a na její následky. Vítězný ﬁlm tvůrci v červnu představí na
celopražském ﬁnále v kině Lucerna.
Místní kolo festivalu Antifetfest, který
pořádá hlavní město Praha, bylo
součástí kampaně RESPEKTUJ 18.
Tu organizuje Praha 14 ve spolupráci
se společností Plzeňský Prazdroj.
Cílem kampaně je upozornit na problematiku podávání alkoholu osobám
mladším osmnácti let.
(red)

V sobotu 27. června Plechárnu zaplní běžci. Čeká nás totiž třetí ročník závodu Večerní svěrácká 10.
Sportovní klání pro širokou veřejnost připravuje amatérský běžecký
klub SK Svěrák právě ve spolupráci s Plechárnou a za grantové podpory Prahy 14. Vítáni jsou všichni,
kdo se nebojí obout běžecké boty
a zazávodit si na trati 10 nebo 5 kilometrů. Druhým rokem je možné
se přihlásit i do závodu smíšených
dvojic. Kdo si chce být jistý svým
místem na startu, měl by se registrovat už teď na www.sverak.sk,
kde najdete veškeré detaily. (red)

Oznámení
Oznámení

Oznámení

Oznámení

Oznámení

Zodpovdná móda
s Prahou 14
Víte, jaká je pravá cena vašeho oble ení?
Zajímá vás kdo, kdy, kde a za jakých
podmínek vyrobil vaše oble ení?


U-d
drzme
se!

Chcete se dozv d t víc o tématu
udržitelné výroby a spoteby
v módním prmyslu?

(%'$'('$(!()$# ,(*&*

Dorazte na interaktivní workshop
vedený organizací
Fashion Revolution.
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28. 5.
5 @?>=<@;:98?76554:735:210/.:-,:+4*=0)6(=':&?%3(?)6$3#
30. 5.
5 : "71!6=3%54:1? )?:?%5$/:2?3156$:9)=3:*?>*37,:1?*=?1.:#:::::
31. 5.
5 : "71!6=3%5:01$/6=3=>10:*:210/?>::9>*3%*:10756$3,:01:0:2051$6#
1. 6. "71!6=3%5:7?$5?*=:)::210/0::9/)0%*4: 3#
1. 6.
6 : ?7?)'75: 70:*:210/?>: :935=1>:3154:?*=#
3. 6.: +3%:!6)?= :0: 83$.%>3 :9'=*4:735,:01:?%5:2?3156$3#
5. 6.
6 : "71!6=3%5':?:3>71!6=3%5:20%?)$3:9;?%:3=10:20%?)0:):210 3:#

KAM:
Centrum erný Most
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Akce probíhá v rámci projektu „Udržitelná m sta a obce pro rozvoj“, který je podpoen z prostedk eské rozvojové agentury.

saty1.indd 1
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ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému HMP
7. 6.

ST

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

7. 6.

ST

Šestajovická/V Chaloupkách

8. 6.

ČT

Konzumní/Na Obrátce

8. 6.

ČT

Chvaletická/Vizírská (chodník)

9. 6.

PÁ

Želivská/Metujská

9. 6.

PÁ

Tálinská – u č.p. 15

14. 6.

ST

Jordánská/Svárovská

14. 6.

ST

Stropnická/Za Černým mostem

15. 6.

ČT

Vodňanská/Skorkovská

15. 6.

ČT

Hamerská/Církvičná

16. 6.

PÁ

Dřítenská/Velkoborská

16. 6.

PÁ

Vaňkova/V Chaloupkách

16. 6.

PÁ

Babylonská/Jordánská

21. 6.

ST

Jednostranná

21. 6.

ST

Nedvědická/Žehuňská

22. 6.

ČT

22. 6.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu MČ Praha 14

10. 6.

Koclířova/Kačínská

8.00–8.20

Vírská/Burdova

8.40–9.00

Splavná/Okrouhlíkova

9.10–9.30

Světská/Jordánská

9.40–10.00

Za Školou/Šimanovská

10.10–10.30

Jezdovická/Froncova

10.40–11.00

Vidlák/Novozámecká

11.10–11.30

Lipenské nám.

11.40–12.00

Mobilní sběrné dvory (MSD) na MČ Praha 14
8. 6.

Podlišovská/Rožmberská

12.00–18.00

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.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
5. 6.

PO

Ronešova/Volkova

6. 6.

UT

Dygrýnova/Breitcetlova

7. 6.

ST

Bryksova/Kpt. Stránského

Poříčanská/Klánovická

8. 6.

ČT

Bobkova – proti č.p. 747

ČT

Lásenická/Lipnická

12. 6.

PO

Himrova/Gen. Janouška

23. 6.

PÁ

Kardašovská – u obch. střediska

13. 6.

UT

A. Valenty/Šedova

23. 6.

PÁ

Novozámecká/Vidlák

14. 6.

ST

Manž. Dostálových č.p.1303

15. 6.

ČT

Bryksova – proti č.p. 949

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.
Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.
Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

Pozvánka

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

Doprava

Foto: archiv MČ Praha 14

REKONSTRUKCE ČESKOBRODSKÉ SKONČILA. ÚSEK MEZI KŘIŽOVATKOU
S ULICÍ BROUMARSKÁ AŽ PO KŘÍŽENÍ S LOMNICKOU MÁ NOVÝ, TIŠŠÍ
POVRCH, KTERÝ „NAHRADIL“ TAMNÍ DLOUHODOBĚ KRITIZOVANÉ VÝMOLY.

Pozvánka

„Hlavní město, respektive Technická
správa komunikací, která opravu
prováděla, stihla práce v avizovaném
termínu. Začalo se 11. března, skončilo v noci z 23. na 24. dubna,“ říká
místostarostka Ing. Ilona Picková,
která má dopravu v městské části ve
své gesci.
Rekonstrukce se neobešla bez potíží.
Hned po začátku prací se ukázalo, že
vozovka je v horším stavu, než se
předpokládalo. TSK hl. m. Prahy musela Českobrodskou zcela uzavřít –
bohužel aniž by kohokoliv včas upozornila –, což následně vyvolalo výrazné dopravní komplikace na okolních trasách.

V návaznosti na složitou dopravní situaci – zejména na Jahodnici a v Hostavicích – místostarostka Picková
ihned po začátku prací iniciovala na
Magistrátu hl. m. Prahy zjednosměrnění ulice Hodějovská. „Aniž by šlo
o oﬁciální objízdnou trasu, využívalo ji
mnohonásobně více aut, než kolik tato komunikace dokázala pojmout,
a zejména u výjezdu na Broumarskou
začaly vznikat nebezpečné kolizní situace. Děkujeme všem obyvatelům,
kterým nejen samotná rekonstrukce
Českobrodské, ale i zjednosměrnění
Hodějovské prodloužily či jinak zkomplikovaly cestování, za trpělivost. Byly
to náročné týdny, ale výsledek stojí za
to. Ráda bych také poděkovala TSK
hl. m. Prahy za operativní přístup
k řešení problémů, které se v průběhu stavby objevily,“ dodala místostarostka Picková.
Současně s ukončením prací na Českobrodské se dopravní režim v Hodějovské vrátil do původního stavu.
(red)

SETKÁNÍ S OBČANY
K PRAŽSKÉMU OKRUHU
Občané městských částí dotčených
stavbou č. 511 Pražského okruhu
a související přeložkou silnice I/12
mohou koncem května prodiskutovat
s odborníky a zástupci města aktuální stav přípravy i téma Pražského
okruhu obecně.

Setkání se uskuteční v tělocvičně
základní školy Běchovice 30. 5.
2017 od 18.00 hodin.
Účast přislíbil náměstek pražské
primátorky pro oblast dopravy Petr
Dolínek, zástupci investora (ŘSD
ČR), projektant stavby, zpracovatel
EIA a další městské organizace,
které mají v gesci výstavbu a dopravu (IPR, TSK, OSI MHMP, OTV
MHMP, ROPID), ale například
i zpracovatelé takzvané regionální
varianty okruhu z ČVUT. Setkání nenahrazuje tzv. Veřejné projednání
záměru dle zák. 100/2001Sb. v procesu EIA. Jeho cílem je především
seznámit obyvatele s aktuálním
stavem přípravy, výstupy ze zpracované dokumentace EIA a návaznými
kompenzačními opatřeními připravovanými hlavním městem.
(jam)

ŠIKOVNÍ MALÍ BRUSLAŘI UŽ MOHOU VEN
NAROZENINY

Od půlky února až do konce dubna se tady scházeli každý nedělní podvečer na
hladkých parketách. „Připravili jsme jim deset lekcí, s testy v polovině a závěrečnou čarodějnickou diskotékou a karnevalem s pohoštěním,“ říká Simona Vlašimská, vedoucí a produkční KD Kyje, matka ideje.
„Rozdělili jsme děti do dvou skupin podle schopností. Ale na konci už byly rozdíly minimální,“ pokračuje instruktor Petr Kudláček. „Výkony dětí předčily očekávání, všichni jsou nadšení. Ti, kdo do té doby nestáli na bruslích, už jezdí slalom,
překládají, zvládnou jízdu pozadu a zdolávají překážky.“ Co zdolávají, přímo přes
ně skáčou… Jak by ne, když dostali takový důkladný servis, nejen na místě.
Každý malý bruslař má svoji kartičku s plánem výuky, rodiče navíc našli každý
týden v mailu podrobný popis uplynulé hodiny a procvičovaných prvků, doplněný videem. K tomu patří i výklad o správném nazouvání bruslí, chráničů a helem,
vysvětlení pravidel pohybu na stezkách i na ulici. „Někteří rodiče už dětem skoro
nestačí, proto jsme i pro ně připravili dva kursy venku u Plechárny, 14. a 21.
května od 17 do 19 hodin. Děti mohou vzít samozřejmě s sebou,“ zve Simona
Vlašimská. Na závěr ještě získali i DVD se záznamem kursů a fotograﬁemi.
V červnu se chystá společný in-line výlet od Hořejšího rybníka.
„Ani jsme zpočátku nemohli uspokojit poptávku všech dětí, to by bylo už na úkor
kvality. Ale chceme v kursech příští rok pokračovat,“ dodává vedoucí KD Kyje.

Foto: Pavel Průcha

NAROZENINY

I v kulturním domě se můžete naučit jezdit na bruslích. Třeba u nás
v Kyjích. Jako 25 malých certiﬁkovaných absolventů prvního ročníku
in-line školičky.

Oznámení

Ulice Českobrodská v novém
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SNAŽÍME SE STARAT CO NEJLÉPE
O TO, CO PATŘÍ NÁM VŠEM

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

„VE SROVNÁNÍ S DŘÍVĚJŠÍM STAVEM ŠETŘÍ SPRÁVA MAJETKU PRAHY 14 VÍCE NEŽ MILION KORUN KAŽDÝ ROK.
A TO PŘESTO, ŽE DĚLÁ VÍCE PRÁCE. JEJÍ POTENCIÁL SE SNAŽÍME MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU
PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA MÍSTOSTAROSTA JIŘÍ ZAJAC.

OD POSLEDNÍCH KOMUNÁLNÍCH
VOLEB UPLYNULO DVA A PŮL
ROKU, TEDY DOST DLOUHÁ DOBA
NA TO, ABY SE JIŽ DALO HODNOTIT.
JAKO MÍSTOSTAROSTA MÁTE NA
STAROSTI BYTOVOU POLITIKU
A MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI. CO SE
V TÉTO OBLASTI ZMĚNILO? NA CO
JSTE PYŠNÝ?
Dobrý pocit mám z celé řady věcí.
Podařilo se zefektivnit a zlevnit fungování naší akciovky – Správy majetku Prahy 14, vylepšili jsme služby na
poliklinice Parník na Černém Mostě,
úspěšně probíhá slibovaná privatizace části bytů, nově nabízíme lidem
cenově velmi výhodné parkování
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v garážích městské části a tak dále.
Zkrátka se o majetek, který patří
nám všem – obyvatelům Prahy 14 –,
snažíme starat co nejlépe.
VEZMEME TO POSTUPNĚ. JAKÝMI
ZMĚNAMI PROŠLA SPRÁVA
MAJETKU PRAHY 14 JAKO
TAKOVÁ?
Jako akciovka, kterou plně vlastní
městská část, spravuje většinu majetku Prahy 14. Změnilo se v ní nejen personální obsazení. Přemýšleli
jsme, jak bychom mohli činnost organizace zefektivnit tak, aby se maximálně využil její potenciál a navíc
se i ušetřilo. Povedlo se obojí. Ve

srovnání s dřívějším stavem šetříme
více než milion korun ročně a přitom děláme více práce – více oprav,
servisů, pracovník technického servisu aktivně vyhledává případné závady... Správa majetku má také nové
a uživatelsky příjemnější webové
stránky.
MŮŽETE PŘIPOMENOUT, O CO
VŠECHNO SE „SPRÁVA“ STARÁ?
O téměř 1100 bytů, bezmála 150 nebytových, respektive komerčních
prostor, o více než 1080 garáží, zhruba 170 parkovacích stání ve vnitroblocích a samozřejmě o již zmiňovanou polikliniku Parník.

Rozhovor
CHVÍLI TEĎ ZŮSTANEME
U „PARNÍKU“. CO NOVÉHO
POLIKLINIKA NABÍZÍ?
Primárně bylo na Parníku potřeba
vylepšit informovanost o tom, co se
kde nachází. Zaprvé jsme se tedy
vrhli na úpravu nedostačujícího
orientačního systému, zadruhé zřídili
recepci. Ta dříve na Parníku nebyla,
pouze ostraha. A ta – ostatně z logiky
věci, protože má jiné povinnosti než
sloužit jako infocentrum – nedokázala vždy klienty dostatečně nasměrovat, poskytnout jim odpovídající informace. Podařilo se nám také zvýšit
obsazenost polikliniky. Vzhledem
k tomu, že jsou nyní nájemníci, alespoň jak věřím, spokojenější, podařilo
se omezit jejich ﬂuktuaci. A pak tu
jsou ti sokoli.
SOKOLI?
Většina nejen pražských budov je
znečišťována holubím trusem. Ani
Parník nebyl výjimkou. Vymýšleli
jsme možné i nemožné, abychom
tento problém vyřešili, až jsme narazili na inspiraci v Německu. Podobným způsobem jako ptáky na polích
plaší strašáci, na naší poliklinice je
odrazují čtyři makety sokolů. Holubi
se jich bojí, takže to bezvadně funguje. I pořizovací náklady byly mnohonásobně nižší, než kdybychom na budovu nechali instalovat třeba ty jinde
využívané „bodliny“. Nehledě na to,
že tento způsob není ani moc funkční, protože ptáci si zpravidla najdou
cestu, jak od sebe bodliny roztáhnout, a ve vzniklých mezerách pak
posedávají.
DOČKAL SE „PARNÍK“ I NĚJAKÝCH
STAVEBNÍCH ČI JINÝCH NA PRVNÍ
POHLED VIDITELNÝCH ÚPRAV?
Byla opravena vjezdová komunikace,
dokončeny opravy a barevné úpravy
společných vnitřních prostor objektu
a výměny či opravy mobiliáře.
HLAVNÍM TÉMATEM POSLEDNÍHO
VELKÉHO ROZHOVORU S VÁMI
BYLA PRIVATIZACE. MŮŽETE
PŘIPOMENOUT, PROČ SE DO NÍ
V LOŇSKÉM ROCE PRAHA 14
PUSTILA A V JAKÉ FÁZI JE
ODPRODEJ BYTŮ AKTUÁLNĚ?
K privatizace jsme se zavázali v koaliční smlouvě a Rada ji má rovněž ve
svém programovém prohlášení. Mojí
osobní motivací byla snaha narovnat
přístup k občanům. Aby mohla městská část investovat, potřebuje do-

plňovat své příjmy z prodeje. Dříve
však privatizace probíhala pouze po
částech – vybral se jeden dům, jehož
byty byly nabídnuty k odkupu. Při poslední privatizaci dostali šanci byt
koupit všichni, kteří bydleli v domech, na nichž nevázly žádné závazky z dotačních titulů.
A CO SE TEDY V TÉTO OBLASTI
ODEHRÁVÁ NYNÍ?
Doposud se prodalo sto bytů za zhruba 100 milionů korun. Část bytů již
byla převedena na nové vlastníky,
u zbývajících se to stane v nejbližší
době. Na období před letními prázdninami jsou naplánovány ustavující
schůze Společenství vlastníků jednotek. Výtěžek z privatizace je možné
využít na nejrůznější investice městské části – například na výstavbu
centra Hloubětínská 55, plánovaný
biotop v Kyjích nebo třeba na rekonstrukce škol a školek.
HORKOU NOVINKOU, KTEROU
SPRÁVA MAJETKU PRAHA 14
I INZERUJE VE ČTRNÁCTCE, JE
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA GARÁŽÍ
PRO OBYVATELE PRAHY 14. CO VÁS
K TOMU PŘIVEDLO?
Nově umožňujeme snížit měsíční nájem až takřka na polovinu původní
ceny. Hlavní důvody pro nastavení
nového systému cen byly dva. Zaprvé: každý ví, že v Praze 14 je chronický nedostatek parkovacích míst,
a garáže představují způsob, jak
alespoň v některých místech lidem

odlehčit. Zadruhé: řada obyvatel se
na nás obracela, že by i o garáže zájem měla, ale že jsou moc drahé.
Snížení cen za parkování vnímáme
jako zlepšení služeb občanům.
V ČEM TEDY ZVÝHODNĚNÍ
SPOČÍVÁ? A CO MAJÍ LIDÉ DĚLAT,
POKUD MAJÍ O GARÁŽ ZÁJEM?
Při smlouvě na dobu delší než jeden
rok poskytujeme každoročně slevu pět
procent, což znamená, že částka je
rok od roku nižší. Další cenové zvýhodnění – 200 korun měsíčné – je
poskytováno při úhradě minimálně
ročního nájemného předem či při
zprostředkování uzavření nové smlouvy s dalším podnájemcem nejméně na
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Podrobnosti lidé mohou vyčíst
jak ze zveřejněné inzerce, tak na
stránkách www.smp14.cz. Na tomto
webu zájemci zároveň naleznou
všechny potřebné kontakty, na kterých
je rovněž možné se informovat.
CO KDYŽ SE NAVZDORY VÝHODNÝM
CENÁM NEPODAŘÍ GARÁŽE, JAK SE
ŘÍKÁ, „UDAT“? MÁTE PRO
TAKOVOU SITUACI VYMYŠLENÝ
SCÉNÁŘ?
Současná obsazenost je zhruba šedesát procent, což znamená, že máme volné stovky parkovacích míst.
Ta, která nevyužijí občané městské
části, chceme nabídnout lidem, kteří
dojíždějí do Prahy. Zdaleka ne všichni
se vejdou na P + R parkoviště, takže pak stojí v ulicích, kde zpravidla
blokují místa využívaná rezidenty.
Hlavní cíl je jasný: dostat auta z ulic
a nabídnout lidem ﬁnančně přijatelnou alternativu – navíc v zabezpečených garážích.
ČÍM DALŠÍM SE V RÁMCI SVÉ
GESCE V SOUČASNOSTI ZABÝVÁTE?
Důležitou – a nutno dodat že i časově
hodně náročnou – součástí mé práce
je také oblast správy pozemků jako
takových, případně získávání pozemků do správy. To je třeba případ tzv.
Centrálního parku kousek od stanice
metra Rajská zahrada, který má být
revitalizován a který bylo nutné nejprve získat do správy od hlavního
města Prahy. Za zmínku pak stojí také zahrádky, které městská část pronajímá občanům. V souhrnu jejich
plocha zabírá více než 65 hektarů
a váže se na ně bezmála stovka nájemních smluv.
(red)
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Senior Park

FILMOVÝ KLUB na Plechárně uvádí:

ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
ŠVÉDKA DAGNY MÁ SVŮJ VLASTNÍ
BLOG, KAM DENNĚ PŘISPÍVÁ. PÍŠE
O VŠEDNÍCH VĚCECH, DOPISUJE SI
SE SVÝMI PŘÁTELI A SEM TAM
PROJEDE SEZNAMKY.

Večer nezřídka vyráží na párty, kde
nepohrdne sklenkou šampaňského.
Je hostem televizních pořadů, lidé ji
poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce 1912, se

zdá nepodstatný. Jak sama říká, být
aktivní a mít vůli učit se stále novým
věcem není otázkou věku. A přestože
k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí
se v minulosti, ale těší se na vše, co
přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že
je třeba odhodit stud a strach – na to
je život příliš krátký. Přijďte se ﬁlmem inspirovat na Plechárnu. Začínáme jako obvykle v 19.30.

Foto: archiv Praha 14 kulturní

Promítání: 18. 5. od 19.30
Žánr: dokumentární
Délka: 58 minut
Režisér: Asa Blanck
Jazyk: švédština (s českými titulky)

Oznámení

Místo konání akce:
Plechárna Černý Most
www.plecharna.com

KD Kyje P-14

Slaví 10. výročí

založení květen 2007

... z původních 20 má dnes 70 členů...
... jsou stále aktivní, mají chuť se scházet, popovídat, zacvičit si, zazpívat i zatančit,
získat nové informace, vypravit se za kulturou, na výlety i společné dovolené...

... ve zdraví a v pohodě přejeme – jen tak dál!

Provozuje: OS ČČK P9

Váš Klub Seniorů
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Akce

JARO V DUCHU TRADICE
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Foto: archiv Praha 14 kulturní

Letošní setkání kultur začínalo už
zkraje dubna, kdy se v rámci kampaně konalo pod hlavičkou MČ Praha 14 a hlavního města Prahy hned
několik zajímavých akcí. Pobočka
Městské knihovny na Černém Mostě
pod heslem „Kniha mostem k porozumění“ půjčovala výběr knih zahraničních autorů.
Zajímavý pořad o Ukrajině se speciálními hosty připravila kavárna Maňána. Mozaiku o kultuře země pořadatelé skládali s pány akademiky – doktory Bohdanem Zilynskym, který nám
přiblížil kulturu z hlediska historie,
a Liborem Jelenen, který se zaměřil
na pohled geograﬁcko-politický. Jako
„živý svědek“ událostí z Majdanu
(r. 2014) vystoupila bývalá obyvatelka
Krymu, nyní studentka Přírodovědecké fakulty UK. O uměleckou část se
svým osobitým vypravěčským projevem postarala Halina Pawlowská
a výtvarné umění zastoupil malíř Michail Ščigol, který pouze na tento večer vystavil své malby inspirované
knihou paní Pawlowské „Díky za každé nové ráno“. Ochutnávku boršče,
varenyků a holubců zajistila paní Ivana, která pochází z oblasti Lvova, ale
nyní žije v sousedství Maňány.
Na Plechárně téhož dne proběhla beseda s Čeňkem Růžičkou na téma česko-romského soužití a k vidění byl i zajímavý ﬁlm Tomáše Kudrny O čo ide
Idě s Idou Kelarovou o spolupráci ﬁlharmoniků s mladými romskými zpěváky. Hlavním bodem programu pak
byl 8. duben, kdy se v KD Kyje konaly
hned dvě akce. Už odpoledne provoně-

Foto: archiv Slunečnice

S PŘÍCHODEM JARA SE V PRAZE 14 OPĚT KONALY DVĚ TRADIČNÍ VELKÉ
KAMPANĚ. SETKÁNÍ KULTUR LETOS PŘINESLO PŘEDEVŠÍM RYTMY
A CHUTĚ Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA, DEN ZEMĚ SE NESL V DUCHU
OCHRANY PŘÍRODY A PLANETY.

OSLAVA PLANETY
Také Den Země patří dnes v Praze 14
k tradici. Stejně jako v minulých letech se do jeho oslav zapojila vedle
městské části i řada dalších neziskových organizací a pod jeho hlavičkou
se také po celý duben konaly komunitní úklidové akce v různých čtvrtích
Prahy 14.
Tradiční zábavné odpoledne na téma
příroda a recyklace připravilo MC
Klubíčko YMCA Praha, organizace
Jahoda nabídla řadu workshopů
i prohlídku živých dravců, DDM na
Černém Mostě zase připravil různé
zábavné soutěže, kvízy i živá zvířátka.
Plechárna v rámci oslav naplno
spustila komunitní zahrádku.
Hlavní program oslav se pak tradičně
konal na Rajské zahradě, kde oslavu
pořádala MČ Praha 14. Ve spolupráci
se školami a školkami i dalšími ekologickými organizacemi i místními
neziskovkami si tu lidé užili zábavný
program plný soutěží pro malé i velké, školy ukázaly své hudební i výtvarné umění a nechybělo ani občerstvení. Počasí se vydařilo, a Praha 14
tak má za sebou další úspěšný ročník oslav naší modré planety.
(jam)

Foto: archiv Praha 14 kulturní

Foto: archiv MČ Praha 14

ly předzahrádku kulturního domu vůně
z různých koutů světa v rámci Ethno
Food Festivalu. Zatímco dospělí si užívali exotických specialit, pro děti bylo
připraveno divadlo i pohybové dílny.
Večer na podporu menšin, žijících
v Praze 14, se pak v sálu kulturního
domu rozezněl neotřelými rytmy řecké hudby skupiny Prometheus, vystoupením Kavkazana Zakira Mirzoeva i místních Cicinati a romské hudby v podání Funky Brothers a Gypsy
Kubo.

Oznámení

Jídlo, které vám udělá po všech stránkách dobře
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STŘEDA 31. 5. OD 19:00

4. 5. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NÁJEMNÍCI PANA SWANA
6. 5. TANEČNÍ ODPOLEDNE
7. 5. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – JAK SE VAŘÍ POHÁDKA
14. 5. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
14. 5. IN-LINE KURZ – DOSPĚLÍ
18. 5. ŠVÝCARSKO NA KOLECH
20. 5. TANEČNÍ ODPOLEDNE
21. 5. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – EVELÍNKO, POMÁHEJME PŘÍRODĚ
21. 5. IN-LINE KURZ – DOSPĚLÍ
27. 5. STAROČESKÝ JARMARK
28. 5. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
31. 5. KONCERT – IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
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www.plecharna.c om

IVO JAHELKA
& MIROSLAV PALEČEK



PO–ČT VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DOSPÍVAJÍCÍ (10–16 LET)
HERNA PRO RODIČE S DĚTMI (HLÍDÁNÍ DĚTÍ, SDÍLENÁ KANCELÁŘ)
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
SDÍLENÁ KANCELÁŘ (WIFI, TISK, HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
PO–NE TANEČNÍ KURZY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)
PO PILATES (HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
BABY JUDO (JIŽ OD 3 LET)
ÚT POHYBOVÁ CHVILKA PRO DĚTI (6–18 MĚSÍCŮ)
ÚT, ST IRSKÉ TANCE PRO DĚTI (6–14 LET)
ÚT, ČT ANGLIČTINA PRO VŠECHNY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)
ST JÓGA (HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
KLUB SENIORŮ (ZÁBAVA, INFORMACE, POHYB)
ST, ČT KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
ČT NEPOSEDNÉ ČTVRTKY (PRO DĚTI I RODIČE)

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

Pozvánka
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né požadavky nezávislých certiﬁkačních úřadů. Jako členové IKEA FAMILY
ji můžete ochutnat zdarma k jídlu
v restauraci. Certiﬁkát UTZ mají i naše čokolády, takže i zamlsat si můžete s dobrým pocitem.
Za pokladnami, ještě než obchodní
dům IKEA opustíte, na vás v bistru
čeká řada dobrůtek, jako je zmrzlina,
hot dog, ve kterém párek ví, co je
maso, a spousta dalšího.
Skvělé je, že pokud si budete chtít
pochutnat na našich specialitách
i doma, stačí navštívit náš švédský
obchod, kde máme širokou nabídku
potravin, které jsou chutné a snadné
i na přípravu doma.
(PR)
Oznámení

žují dopad na životní prostředí, konkrétněji řečeno mají 30krát nižší
uhlíkovou stopu!
IKEA velmi dbá na životní prostředí
a udržitelnost. Potraviny nevyjímaje, protože nám není jedno, co jíme,
a už pro ten dobrý pocit, že se
k planetě chováme odpovědně, si
víc pochutnáme.
Náš losos, který představuje chutné
a výživné jídlo, pochází výhradně z farem certiﬁkovaných Radou pro správu akvakultur (ASC). IKEA spolupracuje s odborníky na ekologii z celého
světa na vzniku standardů upravujících odpovědný chov i lov lososů tak,
aby z nich měly prospěch jak ryby,
tak životní prostředí obecně.
Také káva, kterou v IKEA podáváme
a prodáváme, je pěstována ekologickým způsobem s ohledem na sociální podmínky pěstitelů. Má certiﬁkaci
UTZ, což znamená, že splňuje nároč-

Navíc chystáme přestavbu restaurace, která bude nejen hezky vypadat,
ale bude také například vylepšena
o odkládací pás na použité nádobí,
zlepší se pracovní prostředí a také
vzniknou nová pracovní místa! Takže
právě hledáme nové členy týmu. Aktuální volné pozice najdete zde:
http://ikea.jobs.cz.
Zajděte k nám, ať už máte chuť na
něco malého, nebo na pořádný
oběd. Nezapomněli jsme ani na děti,
nabízíme také vegetariánské a bio
pokrmy, švédskou klasiku i zdravé
alternativy.
Například zeleninové kuličky jsou
veganskou variantou k ikonickým
masovým kuličkám, které IKEA nabízí už od roku 1985. Nové kuličky
s výbornou chutí, za kterou vděčí
poctivým kouskům zeleniny, jsou bohaté na protein, takže zasytí, a tím,
že se skládají pouze ze zeleniny, sni-

Ilustrační foto

TAKÉ VÁM PŘI NÁKUPECH VŽDYCKY VYHLÁDNE? AŤ UŽ RÁDI NEJDŘÍVE
NAKOUPÍTE A PAK SI POCHUTNÁTE NA DOBRÉM OBĚDĚ, NEBO TO
MÁTE PŘESNĚ NAOPAK, RESTAURACE IKEA SE VŽDY POSTARÁ O VAŠE
CHUŤOVÉ POHÁRKY I PRÁZDNÉ ŽALUDKY. A VŽDY ZA CENY, Z NICHŽ VÁM
ROZHODNĚ NEZASKOČÍ.

EVROPSKÁ UNIE
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Jaroslav Voříšek, velký sportovec
a pravá ruka KD Kyje
Na Černém Mostě žiji už skoro pětadvacet
let. Předtím jsem bydlel v centru, a přijít
na periferii byla velká změna. Moje pocity
byly rozporuplné: nebylo dostavěné metro
a ani moc obchodů se tu nenašlo. Ale protože sportuji, nadchlo mě okolí. V Dolních
Počernicích jsem našel rybník a krásný lesopark. Můžu se vypravit do Klánovického
lesa nebo ke kyjskému rybníku anebo do
okolí Hostavic.
Potom se po rekonstrukci otevřel kulturní
dům v Kyjích a mě kromě programu do jeho
prostor přitáhla i práce. Pomáhám tu s pří-

pravami různých akcí. Jsem rád, že jsem
v „kulturáku“ obklopen pozitivně smýšlejícími lidmi, kteří dělají práci, co má smysl a je dobře odvedena. Pak mám radost,
když se podaří vyprodat koncerty a když na
divadelní pohádky dorazí hodně dětí.
O něco později se otevřela i Plechárna a já
jsem mohl obohatit svůj sportovní repertoár. Jezdím na kole třeba až do Kolína,
hraju fotbal, dělám atletiku. Teď na Plechárně hraji se známými stolní tenis. Musím také trénovat na Škorpilovu 14, která
se na Černém Mostě poběží podruhé.

A navíc přibyly obchody, dostavělo se
metro... Černý Most pro mě znamená domov, i když začátky byly těžké. Zvykl jsem
si tady, a protože jsem pozitivně naladěn,
vzpomínám jen na hezké chvíle a je mi zde
dobře. Samozřejmě, že k tomu přispívá
moje velká rodina – manželka, čtyři dospělé děti a pět vnoučat. Latiníci říkají „vita
nostra brevis est“ neboli „náš život je krátký“, tak si ho užívám. Pomáhají mi v tom
rodina, zdraví a koníčky. Kromě sportu sbírám pivní tácky, pohledy, zajímám se o muziku a dějiny Českého království.

Od 22. dubna do 30. června
KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI OD 14:00 DO 20:00
Plechárna, Bryksova 1002/20

Malá jarní půjčovna

Velké jarní grilování

Odrážedla, koloběžky, křídy
a stolní hry a další.

žebra s BBQ omáčkou, klobásy, kuřecí prsa
s bylinkovým máslem a další.

P raha 14 kul t urní duben 2 017
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Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

V Koupím starší dům nebo stavební pozemek v Kyjích nebo blízkém okolí.
Může být i ve špatném stavu nebo k demolici. Tel.: 728 863 212.
V Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.
V 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.

Pozvánka

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

KOVBOJSKÝ

DEN DĚTÍ NA HUTÍCH
VE ČTVRTEK 1. 6. 2017
OD 17 DO 19 HODIN
V PARČÍKU PŘED MINIGOLFEM
VE SPLAVNÉ ULICI NA HUTÍCH
Věk: Od 3 let • Vstupné: Zdarma
Přijďte si užít zábavné odpoledne
na téma divokého západu spolu se
svými dětmi. Děti projdou několik
stanovišť a za splnění úkolů je
budou čekat pěkné ceny. Pořádají
sousedé z Hutí.

V Instalatér – voda, topení. Výměna
kuch. desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.
V Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
V Koupím byt v Praze 9. Tel.: 604 617 788.
V 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.
V Masér, terapeut – Černý Most: laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

V KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením,
zaplatím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz.
V PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery ﬁrem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.
V ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ,
PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI. Jedná se
o hloubkové čištění profesionálním strojem. Informace a objednávky na tel.:
603 701 992.
V FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprchových koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Sekání a vyklízení. Tel.:
777 325 466 janmachac66@seznam.cz.
V Výměna bytu – Vyměním obecní 2+kk,
45m2, holý nájem 3 530 Kč v P9 – Lehovci
za větší. Byt je v 5. patře, teplý, plast.
Okna i v oddělené chodbě s balkonem.
Tel.: 602 854 905.
V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím provatizaci. Tel.: 608 661 664

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, po, út, čt 9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188,
225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha

Oznámení

Koňský hnůj zdarma

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

Placená inzerce

Placená inzerce

Hydepark

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou unii informace a poradenství.
Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng
Séc cho người nước ngoài miễn phí
Information and counselling for third coutry nationals




        

  
    !"#$ &'  
      *+6&'6
*+6&'6
   ;<
;< = => ?
!"  "@"#
#!#Q!  $%$

•
•
•
>/*03569@62:*: 29 @4:3*>34707 29
3@:7'4707 29@53@ 702'025269@170/957.3@
53/"@@"8:3.745@?0*,/!@.@7/7:*@
62:*: 29@53@.!?7'#@78/7:5#@ :7.52 @
>@0#'3@3@?9?49:@62:*: 29@.989@
: @2@9560

•
•
•

78?4:37.)5@!' 
3@78'7,56@ 4.3:
0#/3@59"7*/56
759>765=5(  
79495@096@ !$
-78=:'! @4:,5#@:)5! @ %
0#/3@")5=402.6
759>765=5($
0#/3@& &%( $
a 6:7526'6@:35
.!9495@3@0#/3
%%(

69@257:>36@53$8949@53@9/7.6@?4:)5')6
 &!

"WX [W> \  

30

]\ ^^^_    W _ W

Najdete nás na adrese Kolbenova 473/36, 190 00 Praha 9,
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Placená inzerce

Placená inzerce

Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців безкоштовно

Křížovka o ceny
Vtip: Je začátek května a venku už delší dobu nepřetržitě prší. Lord vyhlíží z okna haly, a pak si zavolá sluhu:
„Jean, běž zalít trávník!“... (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. 5. 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: „Co blbneš, troubo, já jsem tvůj zadek.“
Výherci: A. Persanová, Hostavice, O. Lopukhin, Černý Most, M. Juppová, 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

KOLO: MARTONE

BIKE SHARING NOVĚ
V CENTRU ČERNÝ MOST
VYZKOUŠEJTE SI NOVOU SLUŽBU BIKE SHARING.
KOLA JSOU PŘIPRAVENA K ZAPŮJČENÍ V KOLOSTAVU
PŘED ZÁPADNÍM VSTUPEM DO CENTRA ČERNÝ MOST.

VÍCE NA WWW.CENTRUMCERNYMOST.CZ

