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Oznámení

Pozvánky

DPP Vám opět přiváží české
i zahraniční filmy ZDARMA.

PROGRAM:
31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Kniha džunglí
Ministerstvo lásky
Instalatér z Tuchlovic
Tehdy spolu

HLOUBĚTÍN
Hloubětínské nám.,
při ulici Chvalská

stanice metra B Hloubětín,
zastávka Hloubětín,
linky: 16, 25, 110 a 141
Začátky promítání vždy po setmění.

Orientační čas zahájení
je od 21.00 hodin
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Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ

Informace o programu na:
www.dpp.cz/kinobus
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začínají prázdniny a doba dovolených, kdy
má každý více času na své koníčky a záliby.
Slunečné letní měsíce navíc nabízejí více příležitostí k posezení s přáteli, sousedy či blízkými, při kterých nejednou dojde na povídání
o tom, co je nového, nebo o tom, s čím je ten
či onen člověk nespokojený. Důležité je, že
během těchto rozhovorů nezaznívají jen stížnosti, ale i návrhy na různá, mnohdy jednoduchá řešení. A právě toho chceme využít.
Nenechávejte si své dobré nápady pro sebe
a využijte příležitost ocitnout se přímo v centru dění. V rámci projektu Čtrnáctka podle
vás, tedy participativního rozpočtování, do něhož se teď na radnici pouštíme, bude mít každý občan možnost podělit se o svou vizi s ostatními.
Bude se tak dít prostřednictvím projektů podávaných přímo obyvateli,
které – když najdou dostatečnou podporu i u ostatních občanů – Praha 14 následně zrealizuje. Pokud cítíte, že máte nápad, jenž by přispěl
ke zlepšení vašeho okolí, ať už je to oprava chodníku, výstavba dětského
hřiště nebo třeba obnova zeleně, pokračujte ve čtení na následujících
stránkách Čtrnáctky, kde najdete návod, jak na to.
Pro ty z vás, kterým formát vytváření projektů nevyhovuje, ale rádi by
v Praze 14 zanechali „svou stopu“, nabízíme něco jiného – možnost zapojit
se do procesu výstavby naší unikátní rozhledny Doubravka. Autoři návrhu
– Huť architektury v čele se známým architektem Martinem Rajnišem – již
spustili avizovaný prodej schodnic vedoucích na vrchol této jedinečné vyhlídkové věže. Kdo má zájem stavbu rozhledny podpořit, a zapsat se tak do
její historie, může si koupit jeden nebo více z celkem 97 schodů.
Těší mě, že se nejen těmito, ale i dalšími projekty postupně daří zlepšovat život v Praze 14. Navíc, a to je ještě důležitější, občané mají o navrhované změny stále větší zájem, což se projevuje i na diskuzích
v rámci veřejných lokálních fór. Dokázal to i „maraton“ letošních osmi
setkání, který začal v polovině května na Hutích a následně pokračoval
na Jahodnici, Lehovci, Černém Mostě I a II, v Hloubětíně, Hostavicích
a v Kyjích. Této spolupráce s občany si velmi ceníme. Díky vašim názorům lze naši městskou částkou rozvíjet daleko dynamičtěji a ku prospěchu nás všech.
Přeji všem krásné, pohodové a slunečné prázdniny – dětem spoustu zážitků a dobrodružství, dospělým zase dostatek prostoru pro relaxování
a nabírání sil potřebných pro zvládnutí zbytku roku.

28
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Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz
Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 8. 2017.

Zdraví Vás 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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CHCETE ZMĚNIT PRAHU 14?

Foto: archiv MČ Praha 14

Využijte šanci připravit vlastní projekt

CHCETE OPRAVIT CHODNÍK, OBNOVIT ZELEŇ, VYBUDOVAT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NEBO TŘEBA USPOŘÁDAT VLASTNÍ
KOMUNITNÍ AKCI? NYNÍ MÁTE ŠANCI PROMĚNIT SVÁ PŘÁNÍ VE SKUTEČNOST. PRAHA 14 SE ZAŘADÍ NA SEZNAM
PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, VE KTERÝCH O VYUŽITÍ ČÁSTI OBECNÍCH FINANCÍ ROZHODUJÍ SAMI
OBYVATELÉ. MÍSTNÍ ZASTUPITELÉ DALI NA SVÉM POSLEDNÍM JEDNÁNÍ ZELENOU TAKZVANÉMU
PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU, PLATFORMĚ, KTERÁ VEŘEJNOSTI UMOŽŇUJE VYTVÁŘET VLASTNÍ,
PRO ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI ZAJÍMAVÉ PROJEKTY.
„Lidé dostanou příležitost stát přímo
v centru dění, být spolutvůrci toho, co
se v městské části změní, opraví, postaví nového. Samozřejmě, nebude to
jednoduché – ani pro autory projektů,
ani pro úřad coby zpracovatele. Věřím však, že to bude stát za to, a už
teď se těším, s jakými nápady obyvatelé přijdou,“ říká starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
ZKUŠENOSTI OD SOUSEDŮ
S participativním rozpočtováním mají
své zkušenosti například Horní Počernice, Zbraslav či Prahy 3, 6, 8 a 10.
Třeba u našich hornopočernických
sousedů takto vyčleněné ﬁnanční prostředky pomohly k vybudování několi-

ANKETA

ka školních hřišť, Praha 10 chystá
revitalizaci parku Solidarita nebo
v rozsahu, který jí dovolily tamní majetkoprávní vztahy, již zkrášlila okolí
stanice metra Strašnická. Ve Zbraslavi zase lidé přišli s projektem na vybudování bezbariérového přístupu do
tamního Klubu aktivního stáří nebo na
nabarvení nevzhledné trafostanice.
V Praze 14 ponese participativní rozpočtování název Čtrnáctka podle vás.
Na projekty, které budou moci lidé na
úřad podávat od 18. září do 23. října,
radnice vyčlenila 5 milionů korun.
START V ZÁŘÍ
„Materiály je možné zasílat i dříve,
ale vzhledem tomu, že teď začínají

Co očekáváte od participativního rozpočtování v Praze 14? Co tento projekt podle vás
přinese obyvatelům městské části?

Ing. Jan Adámek (za ANO 2011)
Tato forma rozpočtu je rozšířená po celé Evropě. Jsem si
jistý, že je to velice vhodný nástroj pro zapojení veřejnosti do
okolního dění, když navíc žádný politik, ani ten sebelepší,
nemůže vidět veškeré problémy. Jediným stínem je praktická aplikace naší městské části. Očekávat kvalitní projekty
a probuzení zájmu občanů během dvou prázdninových měsíců mi připadá více než uspěchané. Kvalitní projekty potřebují čas, nikoliv křeč. Pevně věřím, že tento spěch neodradí
aktivní občany a budeme mít dostatek projektů.
Účast v anketě byla nabídnuta všem politickým stranám / klubům zastoupeným v ZMČ Praha 14.
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prázdniny, počítáme s tím, že se zájemci ke zpracovávání svých nápadů
dostanou spíše až na začátku školního roku. Pokud vše půjde dobře, polovinu z vyčleněné částky pokryje
dotace od hlavního města Prahy, které na tyto aktivity městským částem
přispívá,“ vysvětluje radní Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i místní Agenda 21. „Jedná
se o mezinárodní program zaměřený
na podporu zapojení veřejnosti do
práce na rozvoji městské části, který
Praha 14 naplňuje od roku 2010. Zaváděním participativního rozpočtu
navazujeme na četná veřejná projednání a na veřejná lokální fóra, rozšiřujeme jím portfolium možností,
které lidé mohou využít k tomu, aby
sami něco změnili,“ dodává radní
Kolmanová.
KDY SE CO BUDE DÍT?
V průběhu prázdnin městská část
odstartuje kampaň, jejímž cílem bude o možnostech participativního
rozpočtu obyvatele Prahy 14 informovat. V průběhu září a října, kdy
bude zároveň probíhat odevzdávání
projektů, pracovníci úřadu zkontrolují jejich formální správnost a zveřejní
k nim krátké anotace. Samozřejmě
se předpokládá úzká spolupráce
s navrhovateli, kteří mohou v případě

Téma
potřeby své projekty upravovat. Následující tři měsíce bude mít radnice
čas na to, aby prověřila, zda jsou podané návrhy realizovatelné. V té době, patrně koncem ledna 2018,
zároveň zorganizuje setkání s občany, na kterém se lidé budou moci
s projekty podanými jejich sousedy,
známými a dalšími obyvateli městské
části blíže seznámit. „Půjde také
o období, kdy se budou všechny tyto
reálně proveditelné návrhy ﬁnalizovat a připravovat k prezentaci široké
veřejnosti,“ říká radní Kolmanová. Do
klíčové fáze tažení za vyčerpáním
zmíněných pěti milionů korun dospěje na přelomu zimy a jara příštího roku, kdy po prezentaci jednotlivých
návrhů dojde na hlasování prostřednictvím speciálně zřízených webových stránek a autorizačních SMS
zpráv. S realizací vítězných projektů
se začne v dubnu.
NA VELKÉ PROJEKTY 4 MILIONY
KORUN, NA MALÉ MILION
Mnozí z těch, co se rozhodnou do
participativního rozpočtování zapojit,
mají už nyní představu, čeho by takto
chtěli dosáhnout. Dříve než vůbec

PRAVIDLA
REALIZACE
PROJEKTŮ

1

NÁVRHY
VEŘEJNOSTI

6

2

5

3

DISKUZE

HLASOVÁNÍ

4

EVALUACE
NÁVRHŮ

začnou podrobně studovat pravidla,
by však měli zjistit především to, zda
pozemek či stavba, kterých se jimi
zamýšlený projekt dotýká, spadá do
vlastnictví či správy městské části,
hlavního města Prahy, či zda jde
o soukromý prostor. „Od této informace se odvíjí všechno ostatní.
S orientací pomůže majetkoprávní
mapa, kterou zájemci najdou na
stránkách www.mpp.praha.eu/majetek,“ doplňuje radní Kolmanová. Zaslané projekty se budou dělit na
malé a velké. V případě malých půjde o akce, na které se předpokládají
výdaje v rozmezí od deseti do dvou
set tisíc korun včetně DPH a dalších
přidružených nákladů. Celková část-

ka pro tento druh akcí bude činit jeden milion korun. „Malé projekty budou moci být realizovány na
pozemcích hlavního města Prahy,
městské části i na pozemcích soukromých. Ovšem pozor, v případech,
kdy půjde o soukromé prostory, bude
muset autor projektu zajistit jak jejich zpřístupnění veřejnosti, tak souhlas vlastníka pozemku,“ vysvětluje
radní Kolmanová.
TRANSPARENTNÍ VÝBĚR VÍTĚZŮ
Velké projekty se budou pohybovat
v nákladech od dvou set tisíc do dvou
milionů korun včetně DPH. V součtu
dosáhnou částky maximálně čtyř milionů korun a umístěny budou moci
být pouze na pozemcích, které vlastní nebo spravuje městská část.
V roli odborného garanta, jenž městskou část i autory projektů participativním rozpočtováním provede, je
společnost D 21. Vedle pomoci v rámci samotného procesu zajistí mimo jiné také transparentní
způsob hlasování o vítězných projektech.
(red)

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS – PRAVIDLA, KRITÉRIA, HLASOVÁNÍ
Kritéria pro zařazení
projektu do hlasování
■ projekt musí být v souladu
s aktuální podobou strategického
plánu rozvoje MČ a pražským
územním plánem
■ velké projekty – výdaje od 200 tisíc
do 4 milionů korun včetně DPH,
realizace pouze na pozemcích
v majetku či správě MČ P14
■ malé projekty – výdaje od 10 do
200 tisíc korun včetně DPH,
realizace na pozemcích v majetku
či správě MČ P14, hl. m. Prahy
i soukromníků (nutný souhlas
vlastníka, včetně zajištění
zpřístupnění území veřejnosti)
■ projekt může být realizován pouze
na veřejně dostupných místech
a musí být realizovatelný do
konce roku 2019
■ v rozpočtu projektu musí být
zahrnuty výdaje na údržbu po
dobu následujících čtyř let po
ukončení realizace projektu
■ výdaje na zpracování projektové
dokumentace jsou nedílnou
součástí rozpočtu projektu.
Nemohou však být jeho jedinou
položkou.

Kdo může projekt podat?
„Čtrnáctka podle vás“ je určena
všem fyzickým osobám bydlícím či
pracujícím na území MČ Praha 14,
které zde však nemusí mít trvalé
bydliště. Podmínkou pro přijetí
projektu k dalším krokům v rámci
procesu je podpora alespoň tří
„garantů“ (obyvatelé Prahy 14 starší
15 let, kteří svůj souhlas
s projektem vyjádří poskytnutím
kontaktních údajů).
Náležitosti projektu
■ název
■ osobní údaje navrhovatele
a „garantů“ (jméno, příjmení, rok
narození, adresa trvalého
bydliště, korespondenční adresa,
e-mail, tel. číslo)
■ souhlas navrhovatele se
zpracováním osobních údajů
■ stručné shrnutí (500 znaků) jako
anotace pro potřeby prezentace
■ popis projektu (odůvodnění, cílová
skupina atd.)
■ uvedení lokality, kde má být
projekt realizován (č. pozemku,
případně zakreslení v mapce)
■ fotodokumentace stávajícího stavu

■ očekávaná ﬁnanční náročnost
(předběžný položkový rozpočet)
■ nepovinné: graﬁcké podklady
(výkresy, vizualizace atd.)
Hlasování
■ hlasování je určeno fyzickým
osobám bydlícím či pracujícím na
území MČ Praha 14 starším 15 let
■ pro hlasování bude použita aplikace
umožňující jednotlivým návrhům
udílet pozitivní nebo negativní hlas
■ hlasující bude mít více hlasů
v závislosti na celkovém počtu
projektů
■ pro hlasování bude vyžadována
autorizace pomocí SMS zprávy
Kontakt za ÚMČ Praha 14
Lucie Hlavačková,
koordinátorka projektu
E-mail:
ctrnactkapodlevas@praha14.cz
Tel.: 225 295 602
Podrobné informace jsou zveřejňovány na www.praha14.cz a na
speciálně zřízené stránce, na níž
bude posléze probíhat i hlasování
– ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu
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Komunita

Nové komunitní centrum na Lehovci
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 POKRAČUJE V ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT PRO KULTURNÍ, VOLNOČASOVÉ ČI VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY MÍSTNÍCH OBYVATEL. OD ZÁŘÍ 2017 BUDE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO ZCELA NOVÉ KOMUNITNÍ
CENTRUM V KARDAŠOVSKÉ ULICI NA SÍDLIŠTI LEHOVEC.
Podle záměru radnice by se mělo
stát přirozeným místem pro „sousedské“ setkávání, a to napříč generacemi a kulturami. „Komunitní
centra určitě neslouží jen obyvatelům, kteří si z nějakých důvodů
přijdou znevýhodněni. Jde nám zejména o to, aby jednoduše řečeno
bylo kam zajít,“ vysvětluje zástupkyně starosty Lucie Svobodová, která
má mimo jiné na starost získávání
peněz z Evropské unie. Podle názoru
odborníků má budování obdobných
center velký význam právě v prostředí sídlišť, která přirozená místa pro
komunitní setkávání z historických
důvodů postrádají.

lasti rodinných ﬁnancí či bydlení. Počítá se také s právním poradenstvím
či přednáškami o zdravém životním
stylu a o ochraně životního prostředí.
Cestopisné besedy poskytnou bezprostřední příležitost seznámit se se
zajímavostmi z jiných zemí a kultur.
MYSLÍ I NA SENIORY
Centrum pochopitelně nezapomene
ani na seniory, kteří zde budou moci
navštěvovat kondiční cvičení, rukodělné kroužky nebo třeba populární
tréninky paměti v podobě různých
kvízů, testů a hádanek. Pro rodiny
bude fungovat klub maminek s cvičením a hrami, pro starší děti a mládež

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

Oznámení

DÍLNY I WORKSHOPY
V lehoveckém komunitním centru se
můžete těšit například na divadelní
představení, výstavy, kreativní dílny
a workshopy. Nabídne i odborné
a poradenské služby, například v ob-

se tu zase připravují volnočasové aktivity jako kurzy tance či stolní tenis,
nebo aktivity vzdělávací, například
doučování v rámci „odpolední školy“.
Centrum poskytne prostor i pro práci
žákovského zastupitelstva.
O všech aktivitách komunitního centra včetně jejich časového rozpisu
bude městská část informovat v průběhu srpna, a to zejména na webových stránkách.
Komunitní centrum může být provozováno díky podpoře z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR,
a to v rámci projektu Komunitní
centrum Praha 14, registrační číslo
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225.
(red)
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Reklamace sportoviště ve Splavné

ÚŘEDNÍ HODINY V LÉTĚ

V parku v ulici Splavná nechala
městská část vybudovat dvě sportoviště. Ty, kteří se zajímají o termíny
jejich otevření, prosíme, aby sledovali
webové (www.praha14.cz), případně
facebookové stránky městské části

Upozorňujeme občany, že
z důvodu čerpání řádných
dovolených je v období od 3. 7.
do 31. 8. 2017 na ÚMČ Praha 14
zavedena polední pauza. Úřad je
pro veřejnost uzavřen v čase
od 12 do 13 hodin.
Děkujeme
za pochopení.

(www.facebook.com/mcpraha14/), kde
jsou zveřejňovány aktuální informace. Termín otevření se protáhl kvůli
probíhajícímu reklamačnímu řízení.
Děkujeme za pochopení.
(red)

UPOZORNĚNÍ Letní odstávka
PRO PODNIKATELE
PROVOZUJÍCÍ SILNIČNÍ
MOTOROVOU DOPRAVU
VELKÝMI VOZIDLY
Také letos mají podnikatelé provozující silniční motorovou dopravu
velkými vozidly povinnost nejpozději do 31. července 2017 prokázat
dopravnímu úřadu trvání ﬁnanční
způsobilosti (§ 8 zák. č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě).
Neprokáže-li podnikatel trvání ﬁnanční způsobilosti ve lhůtě podle
§ 8 odst. 2, živnostenský úřad
na návrh dopravního úřadu zruší
nebo změní rozsah koncese. (red)

BAZÉNU
Ve dnech 1. 7. – 16. 7. 2017 bude uzavřen areál hloubětínského bazénu.
Důvodem jsou opravy plynových rozvodů, výměna písku ve ﬁltrech, výměna přepálených světel nad vnitřními
bazény, vyčištění a přetěsnění deskových výměníků, oprava stěn a vymalování šaten, WC, sprch a osušoven
a rekonstrukce prasklého odpadu
v dámských sprchách a páře. Od
17. 7. do 31. 8. 2018 budou v provozu
standardně vyhřívané vnitřní i venkovní koupací a plavecké plochy.
(jam)

Foto: archiv Michala Zábranského

Podchod na Jahodnici v novém

Další pokračování tradičního Grafﬁti
Jamu letos v květnu uspořádala parta lidí okolo hloubětínského skateboardového obchodu Total Board
Shop. Tentokrát si zkušení sprejeři
z FATCAP Crew vyhlédli zanedbaný
podchod pod vlakovou tratí na Jahodnici. Zatímco zkušení umělci pracovali na nové výzdobě podchodu, jehož
výzdobu záměrně zakomponovali do
okolní krajiny, na své si přišly děti.
Pro ty byl připraven tradiční workshop na umělé stěně, kde si mohly pod
vedením zkušených umělců vyzkoušet tvorbu grafﬁti. Za krásného počasí

se našla chvíle i na grilování a další
zábavu. A protože se práce na zvelebení podchodu setkala s pozitivními
ohlasy kolemjdoucích, už teď se pořadatelé těší na další ročník.
(jam)

OZNÁMENÍ
Městská část Praha 14 přijme
přestupkáře/ku do oddělení
přestupků Odboru právních
a kontrolních činností ve tř. 10.
Bližší informace:
Ing. Irena Holíková,
tel.: 225 295 540.

INFORMACE
K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
Pro voliče, kteří nebudou ve dnech
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (20. a 21. 10. 2017)
moci hlasovat ve svém volebním
okrsku, je určen voličský průkaz
(VP). Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na
zastupitelském úřadu v zahraničí.
O VP je možno požádat osobně nebo písemně u obec. úřadu, přísl.
podle svého trvalého pobytu.
■ 1. Osobní podání žádosti:
Tyto přijímá zdejší úřad v informační kanceláři úřadu na připraveném
formuláři, po předložení platného
občanského průkazu, příp. cestovního pasu, nejpozději do 18. 10.
2017 včetně.
■ 2. Písemné podání:
a) zaslané na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem voliče, nejpozději doručené
do 13. 10. 2017;
b) zaslané datovou schránkou nejpozději do 13. 10. 2017. Tato možnost podání neplatí pro žádost
zaslanou e-mailem s elektron.
podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).
Žadatel uvede v žádosti, zda si následně vyzvedne VP osobně na
úřadě, nebo uvede adresu, na kterou žádá VP zaslat.
Žádosti o VP lze podávat již nyní.
Vydávání VP a jejich zasílání je
nejdříve možné ze zákona dne
5. 10. 2017. Bližší informace o volbách na odboru občanskosprávním: Mgr. Jiří Kryštof, Hana
Felderová, tel.: 225 285 233.
Podrobnější informace o voličských průkazech naleznete na
webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR: www.mvcr.cz.
(red)

07

Oznámení

Aktuality

Vojtěch Havlovec:
Stop Zevling musí být přístupný všem

VOJTĚCH HAVLOVEC JE RODÁK Z ČERNÉHO MOSTU A NA STRÁNKÁCH ČTRNÁCTKY JSTE SE S JEHO JMÉNEM
MOHLI SETKAT JIŽ NĚKOLIKRÁT. V AKTUÁLNÍM ROZHOVORU JSME SE ZAMĚŘILI NA OČEKÁVANÝ JEDENÁCTÝ
ROČNÍK FESTIVALU STOP ZEVLING, U JEHOŽ ZRODU PRÁVĚ TENTO SYMPATICKÝ MLADÍK STÁL. POODHALÍME ALE
I JEHO DALŠÍ AKTIVITY A ZÁKULISÍ PRÁCE V PRODUKCI KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ, KTERÉ SE VĚNUJE.
ČÍM SE AKTUÁLNĚ ZABÝVÁTE
A JAKÉ NOVINKY BYSTE
ČTENÁŘŮM PŘEDSTAVIL?
Novinkou je vloni založený zapsaný
spolek Stop Zevling Foundation, který
má pět členů a jeho náplní je pořádání
různých akcí na Praze 14 i v jiných lokalitách. Co se týká naší městské
části, je to například tradiční nohejbalový turnaj Hloubětínská smeč, halový
turnaj v malé kopané Kyje Hall Cup.
Další novinkou je turné čtyř měst, kde
pořádáme turnaje v plážovém nohejbalu, což je původně brazilský sport,
který se vyvinul na Copacabaně. Hraje
se jako nohejbal, ale přes velkou volejbalovou síť a bez dopadu. Díky tomu, že pořádáme turnaje, jsme se
v tomto sportu dostali i do mezinárodního žebříčku Foot Volley World Tour,

08

kde získáváme za každý uspořádaný
turnaj i mezinárodní body.
VĚNUJETE SE VEDLE SPORTU
I KULTURNÍM AKCÍM?
Co se týká kultury, podílíme se například na festivalech Metronome, United
Islands, Hypno Open Air a v posledním
roce pomáháme i kulturnímu prostoru
Víceúčelák, což je původně kryt civilní
ochrany v ulici Generála Janouška na
Černém Mostě.
A pak samozřejmě největší sportovně kulturní festival v Praze 14 Stop
Zevling, který se letos bude konat už
po jedenácté. Přestože jsem původně
plánoval festival ukončit desátým
ročníkem, kluci mě přemluvili, abychom pokračovali. Šlo to i díky tomu,
že převzali část mé práce.

NA CO SE LETOS MOHOU
NÁVŠTĚVNÍCI FESTIVALU TĚŠIT?
Tradičně se budou konat turnaje na
sportovištích u ZŠ Vybíralova, ve skateparku u Plechárny budou BMX závody a stejně jako vloni se bude konat
i sraz tuningových aut, který tentokrát pořádáme ve spolupráci s Drift
Life, takže to bude zajímavé pro milovníky driftovacích vozů. Opět se na
Stop Zevling vrátilo i Městečko volnočasových aktivit pořádné městskou
částí, což je veletrh neziskových organizací z Prahy 14, které si tradičně
připravují různé aktivity na svých
stáncích. Letos budou mít i vlastní
stage, kde jako hlavní hvězda vystoupí písničkář Jaroslav Hutka.
Na hlavním pódiu pak bude tradičně
série koncertů, letos například do-

Rozhovor
mácí Cincinati, legendární Pio Squad,
Matrin Svátek, DJ Friky, Inge z hor
a také nový objev hiphopové scény,
romský raper Dollar Prynce z Anglie.
Velké překvapení v rytmu reggae
a dancehall pak chystáme na afterparty, která se bude letos konat právě
v klubu Víceúčelák.
STOP ZEVLING SE Z MALÉ AKCE
PRO PÁR KAMARÁDŮ STAL
CELOPRAŽSKÝM FESTIVALEM
PLNÝM ZVUČNÝCH JMEN. JAKÁ
JE VAŠE VIZE DO BUDOUCNA?
Hlavní je pro nás udržet festival zdarma... Jsme z Černého Mostu a jsme
tady doma a víme, že mnoho lidí ze
sousedství si nemůže dovolit drahé
velké koncerty nebo sport za peníze.
Právě proto jsme začali festival pořádat s myšlenkou, že bude přístupný
všem a nabídne lidem i možnost
sportovat. Je pravda, že tento přístup
není pro partnery moc atraktivní, což
je škoda. Myslím si, že zejména místní podnikatelé, ale i velké ﬁrmy, které
sídlí v Praze 14, by se v tomto ohledu
měly trochu probudit...

CO VLASTNĚ OBNÁŠÍ PRÁCE
V PRODUKCI?
Práce v produkci, jako je ta naše, stojí
především hodně nervů a času, který
v podstatě nelze vyčíslit ani penězi,
ani energií, kterou do toho dáváme.
Vlastně tomu přizpůsobuji celý život,
protože to není práce od pondělí do
pátku, od devíti do pěti. Je to o domlouvání, telefonování, řešení věcí,
a to třeba v sedm ráno, ale třeba také
ve dvě odpoledne nebo v deset večer.
Je to trochu začarovaný kruh, ale na
druhé straně také svoboda v rozhodování, možnost dělat jen ty věci, které
dělat chci. Hlavně je to o dobrém týmu, schopných a zodpovědných lidí
totiž není mnoho. Člověk navíc musí
být trochu hráč, mít ostré lokty, aby si
prosadil svoje věci, svou produkci,
a taky se nebál dělat nové věci...
VRAŤME SE KE KLUBU
VÍCEÚČELÁK... JAK TENTO
PROSTOR VNÍMÁTE JAKO
PRODUKČNÍ?
Víceúčelák už dle svého názvu nabízí
řadu různých možností a aktivit. Kaž-

dopádně je to klub, který aktuálně
disponuje nejlepším zvukem v Praze 14. Navíc nabízí opravdu kvalitní
zázemí, je tam velmi kvalitní vzduchotechnika i veškeré další vybavení
pro pořádání akcí a také tu hudba nikoho neruší. Přes prázdniny klub nemá pravidelný program, ale od září,
kdy se bude slavit rok od otevření, se
můžou lidé těšit na pravidelné hudební i jiné zajímavé akce.
JAK TO BUDETE MÍT
O PRÁZDNINÁCH, KDYŽ JE
FESTIVALOVÁ SEZONA?
Původně jsem v létě chtěl odletět do
Ameriky, ale z toho nakonec sešlo.
Budou to tedy spíše pracovní prázdniny. Jako Stop Zevling budeme mít
vlastní zónu s různými hrami na
festivalu Mighty Sounds a také na
tradičním High Jumpu v Hříměždicích. Pak nás čekají dvě zastávky
s plážovým nohejbalem a také samozřejmě příprava na Stop Zevling
a další podzimní akce, které budou
následovat.
(jam)

JAK JE TO S PODPOROU
ZE STRANY MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Podporu od městské části jsme letos
dostali formou grantu, další podpora
je také od Prahy 14 kulturní.
ZAJÍMAVOSTÍ JE I LETOŠNÍ
ZASTAVENÍ KINOBUSU
V HLOUBĚTÍNĚ... JAK SE
PODAŘILO TUTO ATRAKCI
DOSTAT NA PRAHU 14?
Kinobus se do Prahy 14 podíval
v rámci dvou zastávek v Hloubětíně
a dvou na Černém Mostě už vloni.
Celé to přitom vzniklo vcelku náhodně už před lety, kdy jsme přes
kamaráda z Dopravního podniku
hl. m. Prahy sháněli autobus, který
by po Stop Zevlingu odvezl lidi na
afterparty do Klánovic. Potom jsem
dostal kontakt na marketing této
společnosti, díky čemuž se později
podařilo na Prahu 14 dostat i kinobus (pozn. red.: součástí tohoto vydání Čtrnáctky je pozvánka, ze které
zájemci zjistí, kdy, kde a co se
v rámci kinobusu promítá). Aktuálně
je to tak, že pokud nepřijde nějaká
negace ze strany Prahy 14, kinobus
k nám bude jezdit i do budoucna.
Díky podpoře ze strany městské
části a Dopravního podniku hl. m.
Prahy jsou promítání kinobusu přístupná zdarma.
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Okénko policie

Hned u dvou požárů v Praze 14 museli zasahovat pražští hasiči. Poprvé
vyjížděli 10. června do hloubětínské
restaurace Havana, kde se vznítila
střecha. Hasiči sice požár zvládli asi
za půlhodinu, museli však následně
dohašovat pod plechovou krytinou
a rozebírat ohořelé části střešní konstrukce. Příčinou požáru, který způsobil škodu ve výši 300 tisíc korun,
byla podle hasičů nedbalost při přípravě jídla.
Další z požárů, k němuž došlo
18. června v bytě v ulici Kpt. Stránského na Černém Mostě, si vyžádal
evakuaci celého panelového domu.
Za pomoci dýchacích masek vyvedli
hasiči z domu celkem sedmadvacet
lidí. Další desítky lidí dům opustily
na výzvu požárníků samy. Na místo
se sjelo celkem šest jednotek hasi-

Foto: Jiří Dvořák, HZS Praha

Hořela hloubětínská Havana i panelový dům

čů, kteří z hořícího bytu zachránili
ženu a dítě. Příčinu požáru, jenž vypukl v kuchyni, hasiči stále zkouma-

jí, škoda na zcela zničeném bytě byla
odhadnuta na jeden a půl milionu
korun.
(jam)

Doba dovolených bývá úspěšným obdobím zlodějů
PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE JSOU NEJČASTĚJŠÍ DOBOU LETNÍCH DOVOLENÝCH,
VELKÉ MNOŽSTVÍ DOMŮ A BYTŮ ZŮSTÁVÁ DELŠÍ DOBU OPUŠTĚNO, A POKUD
JE MAJITELÉ VHODNÝM ZPŮSOBEM NEZABEZPEČÍ, PŘEDSTAVUJÍ IDEÁLNÍ
PŘÍLEŽITOST PRO ZLODĚJE.

ZAMYKEJTE
Často je krádež dílem náhody. Staré
zámky jsou lehkou překážkou. Neváhejte proto investovat do lepšího zabezpečení. Ideální jsou certiﬁkované
bezpečnostní dveře s kvalitní bezpečnostní vložkou a kováním.
ZAVÍREJTE OKNA
Říká se, že příležitost dělá zloděje.
Proto nezapomeňte pozavírat okna
a zabezpečit jakékoli další přístupové
cesty do vašeho domova. Pokud máte
uzavřené pojištění domácnosti, je základní podmínkou pro vyplacení odškodného v plné výši skutečnost, že
pachatel při trestném činu musel
překonat nějakou překážku. Pootevřené okno překážkou logicky není.
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Další možnost zabezpečení představují mříže na okna.
POŘIĎTE SI ALARM
Pokud nechcete investovat do drahého alarmu, zkuste alespoň „mimikry“.
Prakticky jakýkoli automaticky spuštěný zvuk zloděje vyděsí nebo alespoň
znejistí.
UKRYJTE CENNOSTI
Využijte domácí trezor, a pokud ho nemáte, neukládejte šperky nebo klíčky
od auta na obvyklá místa. Zkuste se
vyhnout šuplíkům a skříňkám, a cennosti rozhodně nenechávejte v originálních krabičkách z klenotnictví.
NEPODCEŇUJTE OSVĚTLENÍ
Starý trik s automatickým spínačem
lustrů a dalších svítidel stále umí
nočního zloděje odradit. Naopak přerostlé živé ploty, keře a stromy mu
hrají do karet.
NECHLUBTE SE
Informace o tom, že vyrážíte na dovolenou, je sice nemilou zprávou pro
závistivé přátele na sociálních sítích
i mimo ně, nicméně vítanou informa-

Ilustrační foto

K výše zmíněnému se v současnosti
přidává i nebezpečí fenoménu dnešní
doby – sociálních sítí. S růstem počtu
jejich uživatelů roste i míra dobrovolného sdílení osobních informací a nebezpečí jejich zneužití. Následující
preventivní doporučení pomohou
ochránit váš domov a zabránit nebo
alespoň citelně ztížit nepozvaným
hostům jejich plány.

cí pro zloděje, kteří se k ní dostanou.
Fotky můžete na sociální sítě nahrát
i po návratu do svého nenarušeného
domova. Vykradený byt či dům nepřináší pouze ztrátu majetku, ale
především ztrátu soukromí a vnitřního klidu. Zloděj, který zaútočí na váš
domov, současně útočí na vaše místo
bezpečí, kam zvete pouze svou rodinu a nejbližší přátele. Majetkovou
ztrátu dokáže částečně kompenzovat
kvalitní pojištění, psychickou újmu
ale nenahradí.
Nejlepší a nejúčinnější metodou, jak
se před zloději chránit, je jednoznačně prevence. Nedat jim důvod, aby se
o váš majetek zajímali.
(MP)

Místní Agenda 21

LOKÁLNÍ FÓRA MAJÍ

Foto: Václav Grosman

ZA SEBOU DRUHÝ ROČNÍK

Praha 14 pokračuje v započaté tradici
veřejných lokálních fór. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos mohli obyvatelé debatovat s politickými představiteli i odborníky městské části jen
kousek od svého domu. „Maraton“
letošních osmi setkání odstartoval
v polovině května na Hutích. V tom
samém měsíci následovala fóra ještě
na Jahodnici, Lehovci a Černém Mostě II, červen patřil Hloubětínu, Černému Mostu I, Hostavicím a Kyjím.
„V minulosti bylo obecné veřejné fórum, tedy setkání s občany, bez pře-

dem stanoveného tématu k diskuzi,
pouze jedno. Loni jsme poprvé fóra
pořádali po jednotlivých lokalitách
tak, aby to lidé měli co nejblíže. Mohli přijít, říci, co je trápí, co by chtěli
změnit, případně říci, co oceňují
a kde by sami nabídli pomoc,“ řekla
radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce spadá mimo jiné i naplňování
programu místní Agenda 21. Do této
mezinárodní aktivity se Praha 14 zapojuje již několik let. Jejím cílem je
podpora zapojení veřejnosti do práce
na rozvoji městské části.

Systém lokálních fór byl stejný jako loni. U připravených, na oblasti zaměřených stolů mohli občané sdělovat své
podněty. Ty pracovníci úřadu zapsali
a lidé z nich pak při následném hlasování vybrali dva nejpalčivější. „Z těchto
bodů, čítajících tedy dva podněty za
každý stůl, se při dalším hlasování
zvolily dva ﬁnální, jimiž se odbory úřadu, případně radní či zastupitelé, budou v nadcházejícím období zabývat,“
vysvětlila radní Kolmanová.
Podněty se městská část snaží vypořádávat neodkladně, a to nejen ty, které dostaly nejvíce bodů při hlasování.
Samozřejmě ne vždy je to jednoduché. Zvláště když jde o záležitosti,
které nespadají do její kompetence,
ale například do kompetence hlavního
města, případně jiných orgánů.
Nejvíce lidé na veřejných lokálních
fórech debatovali nad tématy doprava, životní prostředí, územní rozvoj
a školství. Vedle toho se pochopitelně dostalo i na další oblasti tzv. udržitelného rozvoje.
(red)

PRAHA 14 JE ZODPOVĚDNÁ I V MÓDĚ
MČ PRAHA 14 SE ZAPOJILA DO LETOŠNÍHO, V POŘADÍ JIŽ TŘETÍHO ROČNÍKU EVROPSKÉHO TÝDNE
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (ETUR). NA DEN DĚTÍ ZORGANIZOVALA V CENTRU ČERNÝ MOST AKCI ZODPOVĚDNÁ
MÓDA S PRAHOU 14, KTERÉ SE ZÚČASTNILO VÍCE NEŽ 120 ŽÁKŮ Z MÍSTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
Na evropské úrovni ETUR koordinuje
Evropská síť udržitelného rozvoje,
v Česku nad ním převzal záštitu Úřad
vlády ČR. Místní workshop pro žáky
se uskutečnil v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj, který
pod ETUR spadá. Realizují jej Charita
ČR a Svaz měst a obcí České republiky, ﬁnance zajišťuje Česká rozvojová
agentura.
UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAXI
„Už sedmým rokem na svém území
realizujeme mezinárodní program
místní Agenda 21 (MA21), která se
mimo jiné věnuje také praktickému
zavádění zásad udržitelného rozvoje.

I proto jsme se do ETUR zapojili.
Tentokrát jsme se zaměřili na oblečení. Chtěli jsme, aby se děti zamyslely nad tím, jaká je jeho skutečná
cena, kdo a za jakých podmínek ho
vyrábí, aby se si uvědomily, jaké lidské osudy se za jedním takovým tričkem či kalhotami skrývají. Naše doba
je založená na spotřebě. Máme všeho dostatek a zdaleka ne vždy přemýšlíme nad tím, jestli to, co
kupujeme, opravdu potřebujeme,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do
jejíž gesce realizace MA 21 spadá.
JAK SE SKLÍZÍ BAVLNA
V rámci akce Zodpovědná móda

s Prahou 14 bylo připraveno pět
interaktivních stanovišť, při jejichž
„zdolávání“ se žáci například dozvěděli o sklizni a zpracovávání bavlny,
procesu barvení látek či o dopadech
textilního průmyslu na lidské zdraví
a na životní prostředí jako takové.
Stanoviště zajišťovaly pracovnice
společnosti Fashion Revolution, neziskové organizace působící nejen
v České republice, ale i v dalších zemích světa. Vedle Prahy 14 se do
ETUR zapojila i řada jiných pražských
městských částí.
(red)
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Z městské části

Rozhledna Doubravka XIV., která se od
září letošního roku stane novou dominantou Prahy 14, se již začala stavět.
Autoři návrhu – Huť architektury v čele se známým architektem Martinem
Rajnišem – zároveň spustili avizovaný
prodej schodnic vedoucích na vrchol
této unikátní vyhlídkové věže.
Kdo má zájem podpořit stavbu
rozhledny koupí jednoho nebo více
z celkem 97 schodů, je třeba, aby
vyplnil formulář dostupný na:
http://bit.ly/MojeDoubravka. Zde je
k nalezení i ceník a další potřebné informace. Na pohledovou stranu
schodnice si zájemci mohou nechat
vyrýt vlastní vzkaz o maximální délce
40 znaků. S jeho výrobou Huť architektury začne hned po připsání částky na její transparentní účet.
Přispěvatel zároveň získá hodnotný

certiﬁkát s Rajnišovým podpisem
a další předměty související s rozhlednou. O nákup schodnic je už nyní
velký zájem. Kdo rovněž stojí o vlastní schod, neměl by tudíž příliš otálet.
Investorem vyhlídkové věže je Landia
Management, s. r. o., která Doubravku po jejím dokončení bezúplatně
převede do vlastnictví MČ Praha 14.
Zhotovitelem rozhledny je pak již
zmíněná Huť architektury.
Doubravka XIV. roste na Čihadlech na
Černém Mostě, konkrétně na kopci
Horka. Jde o první veřejně přístupnou rozhlednu na území hlavního
města od roku 1992, kdy byl dokončen Žižkovský vysílač. Jméno věži vybral Martin Rajniš se svým týmem.
Tradiční rukopis těchto architektů se
promítl do podoby trojbokého jehlanu i do zvoleného materiálu. Převlá-

dá snadno obnovitelné, ale trvanlivé
akátové dřevo (přes 5,5 kilometru
kmínků), doplněné o dubové, modřínové a ocelové prvky. Hlavní věž se
bude díky korouhvi tyčit do výše 23,5
metru. Rozhledna bude otevřena celoročně, a to zdarma.
Věž je součástí širšího projektu Cesta
k Doubravce, který v lokalitě Čihadla
do budoucna počítá s postupnou revitalizací turistických tras, cyklotras
a dalších komunikací. Součástí záměru je také osazení mnoha prvků
drobné architektury, vzniku odpočinkových, relaxačních nebo piknikových
míst, zázemí pro občerstvení přímo
u samotné Doubravky nebo vznik
dětského hřiště v rezidenční čtvrti
Rajský vrch, které bude zpřístupněno
už letos na podzim.
(red)

Vizualizace: Huť architektury

Foto: Huť architektury

Kupte si schody na Doubravku

Praha 14 získala cenu za park Pilská
Městská část získala v polovině června další ocenění za revitalizaci parku
Pilská v Hostavicích. V rámci 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, Technologie a Inovace
2016 obdržela Praha 14 cenu hlavního města Prahy v kategorii A4 –
Ostatní dopravní stavby. Podle odborné komise si městská část ocenění
zasloužila za „příkladnou přeměnu
poškozených a nevhodně využívaných
zelených ploch na parkový prostor
uzpůsobený k pobytovému využití
s řadou aktivit pro veřejnost všech
věkových skupin včetně objektu komunitního centra s kavárnou a ne-
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zbytným sociálním zázemím“. Po
ocenění projektu samotné kavárny,
která tvoří zázemí v parku, se tak do-

čkal prestižní „pochvaly“ i celý záměr
revitalizace parku a jeho otevření široké veřejnosti.
(jam)

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET A PODIVNÁ
VÝMĚNA POZEMKŮ

BROUMARSKÁ JIH
V minulém čísle čtrnáctky jste se mohli
dočíst o rozdílných pohledech koalice
a opozice na plánovaný Biotop u rybníka
při Broumarské ulici. Nemá zřejmě dále
smysl se k tomuto základnímu rozporu
vracet. K osobnímu vysvětlování došlo
i na veřejném lokálním fóru přímo na
místě, kde měly obě strany možnost vysvětlit a obhájit svůj názor před občany,
kteří se dostavili v hojném počtu. Nicméně doufám, že u projektu „přes ulici“
bude shoda v zastupitelstvu větší. Celé
okolí je třeba řešit komplexně a debaty,
které doposud probíhaly, budí naději, že
území „Broumarská Sever/Jih“ bude
kvalitně využito ve prospěch všech našich občanů. Ať už se spustí na jihu jakýkoli projekt, je třeba hledat co nejširší
shodu. Zatím se mluví o mnoha způsobech využití, mezi které patří: limitovaná
výstavba rodinných domků, domova pro
seniory, minipivovaru či sportovního
centra. Po mnoha letech se konečně podařilo vyjednat směnu pozemků s provozovatelem kamenictví. Tento pozemek
bylo nutné získat do majetku městské
části, aby bylo vůbec možné scelit území
a začít plánovat další využití. Městská
část nabídla firmě Centrum kámen pozemky nad hřbitovem ve stejné hodnotě.

Tedy ve stejné hodnotě podle znaleckého
posudku. Samozřejmě se našel zastupitel za hnutí ANO, který se pasoval do role soudního znalce a pokusil se posudek
zpochybnit citacemi z „taháku“, ve kterém se sám zjevně nevyznal. I když je
pozemek nad hřbitovem zatížen věcným
břemenem plynáren, vede přes něj vysoké napětí i vysokotlaký plyn a jeho velká
část je v územním plánu jako zeleň, takže stavět se dá vlastně jen na malé části. Přes veškerá vysvětlování se ANO
opět pokoušelo zničit jakoukoli snahu
koalice směřující ke zlepšení situace
v lokalitě. Naštěstí pro Prahu 14 zastupitelstvo nakonec směnu schválilo a je
možné začít plánovat využití celého území i na jih od Broumarské ulice. Věřím,
že při jednání dalších zastupitelstev budou všichni chtít pro Prahu 14 to nejlepší, bez ohledu na to, zda jsou zrovna
v opozici nebo v koalici.
Jiří Zajac,
místostarosta (ODS)

OMLUVA

REDAKCE SE
OMLOUVÁ ZA
PORUŠENÍ
PRAVIDEL PŘI
ZVEŘEJŇOVÁNÍ
NÁZOROVÝCH
SLOUPKŮ
ZASTUPITELŮ.
Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny
politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.

TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 9. září od 8.00 hodin na kurtech TJ Slavoj Hloubětín

POZVÁNKA

V sobotu 9. září od 8.00 hodin pořádáme turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu O pohár starosty. Turnaj ve čtyřhře se uskuteční na kurtech TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská ulice. Prezence hráčů na místě 7.30–7.50 hodin. Startovné
50,- Kč na osobu. Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
Ve středu 13. září od 16.00 hodin kousek od stanice metra Rajská zahrada
Závody pro malé i větší vyznavače in-line jízdy se budou konat ve středu 13. září od 16.00 hodin na tubusu metra
kousek od stanice Rajská zahrada (směrem na Černý Most). Sponzor: Coca-Cola Hellenic.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Začíná léto, doba dovolených, slunečných dní i osvěžujících bouřek. Ve zprávách zdůrazňují teplotní rekordy a nutnost pitného režimu, aby nedošlo ke
ztrátě vědomí či kolapsu organizmu.
Těchto rad asi nedbali někteří zastupitelé. Jinak si neumím vysvětlit, jak je možné, že současná koalice na červnovém
zastupitelstvu navrhla participativní rozpočet (občané rozhodnou o směřování
vyhrazené části peněz). Připomenu jen,
že jsme ho navrhovali zařadit do plánu
naší městské části již v loňském roce.
Radní Prahy 14 tehdy ostře vystoupili
proti. Nyní je situace jiná – participativní
rozpočet už není špatné téma a příslib
dotace z magistrátu na to nemá vliv.
Osobně jsem jejich zastáncem. Znám jejich přínosy z Německa a líbí se mi přístup Říčan, které jdou všem příkladem.
Smutná mi ale připadá rychlost, se kterou do toho naše radnice jde. Jinde v ČR
i ve světě jsou tyto projekty minimálně
tříleté z důvodu možné kontroverze
a nutnosti zapojení občanů. Naše MČ
plánuje již příští rok první projekty realizovat. Jsem si jistý, že vidina komunálních voleb v roce 2018 s tímto nesouvisí.
Bojím se, aby se v tom spěchu nezapomnělo právě na participaci. Léto je
i obdobím, kdy každý touží po klidu. Naše MČ se rozhodla mít klid ohledně projektů na Broumarské a sjednotit vlastnictví pozemků na jižní části. Za tímto
účelem provede nelogickou výměnu pozemku stávajícího kamenictví, který
smění v poměru 4:1. Prakticky to znamená, že za 711 m2 plochy kamenictví
směňujeme 3000 m2 v jiné části Broumarské, a to při zachování typu pozemku, který v obou případech umožňuje
i pětipatrovou výstavbu. Logiku bych

v tom našel, pokud by MČ na vyměněném pozemku plánovala postavit občanskou vybavenost. Plánem je ale pozemky sjednotit a prodat developerovi k bytové zástavbě. Vše je pochopitelně
potvrzeno znaleckým posudkem. Proč
kamenictví raději nezaplatíme penězi?
Odpovím si sám, dal by se pak vyčíslit
rozdíl mezi tím, za kolik jsme koupili
a za kolik prodali, to nyní možné nebude. Prostě s péčí řádného hospodáře.
Ing. Jan Adámek,
zastupitel (ANO 2011)

Foto: archiv MŠ

BALÓNKOVÁ záplava RADOST

Opět po roce nachystala MŠ Vybíralova 968 pro své děti týden nabitý akcemi, věnovaný oslavám Dne dětí.
V pondělí 29. 6. si děti vybíraly pestrobarevné balónky naplněné héliem

HURÁ NA PIRÁTY

V Mateřské škole Korálek prožíváme velkou radost z úspěchu naší
„malé žačky“ Michaely Maišlové,
která se stala vítězkou ve výtvarné
soutěži dětí se zrakovým postižením, uskutečněné v rámci 57. mezinárodního festivalu ﬁlmů pro děti
a mládež ve Zlíně. Ocenění dostala
Michalka za práci na téma „Budu
maminkou“, kterou vypracovala
s oporou paní učitelky a pedagogické asistentky. Děti se zrakovým
postižením jsou přijímány do naší
mateřské školy již řadu let a spolupracujeme v této oblasti se speciálně pedagogickým centrem
v Praze 2, náměstí Míru 19. Michalka vnímá barvy a miluje barvy,
obrázek je vytvořen voskovými
pastely, a samozřejmě pracuje
s kreslícími technikami s výraznou, měkkou stopou. Výtvarné práce vyhodnotila odborná porota
a byly vystaveny v areálu Zlínfestu
po celou dobu trvání festivalu od
26. 5. do 3. 6. 2017. Cenu si vyzvedla Michalka osobně v doprovodu
maminky, která má rovněž zrakové
postižení, a asistentky pedagoga.
Olga Štěpánková, ředitelka MŠ

Oznámení

Foto: archiv MŠ

Den před velkým svátkem všech dětí
jsme podnikli „Výpravu za piráty“ do
DDM na Černém Mostě. Čekala nás
malá dobrodružství, při kterých jsme
se ocitli v nebezpečí například mezi
žraloky, při zdolávání překážek a v nastražených léčkách. Poté co jsme si
vyrobili vlajky a splnili všechny úkoly,
čekala nás v pokladnici sladká odměna. Pirátům zdar! A při další oslavě
Dne dětí na shledanou. Za krásně
prožité dopoledne děkují děti a učitelky z MŠ Paculova.
MŠ Paculova

tvořit
Foto: archiv MŠ

a paní učitelky na ně nestačily psát
jejich jména a přání. Pak všichni vyběhli na kopec na školní zahradě,
společně odpočítali start a s napětím
a obavami sledovali, jak se balónky
trochu váhavě vydávají na cestu. Obavy byly zbytečné, jakmile se balónků
chopily vzdušné proudy, mizely velkou
rychlosti v dálce. A že jste zvědaví, jaká byla ta nejčastější dětská přání?
Nemůžeme je přeci vyzradit, to by se
nesplnila.
Během týdne se děti ještě vyřádily na
skákacích hradech, pobavily se při
kouzelnickém vystoupení, zasoutěžily
si o sladké odměny a některé třídy
stihly i půldenní výlet do Šestajovic.
Stejně rychle jako balónky do oblak
utekl školní rok a my se k dětským
přáním připojujeme s tím, ať jsou
prázdninové dny pro všechny pestré
a lehké, jako balónky, které jsme vypustili.
MŠ Vybíralova 968
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Naše školy

Foto: archiv ZŠ

Obrázky ze školního projektu ZŠ Generála Janouška
Kuchařská soutěž
k Mezinárodnímu roku udržitelného cestovního ruchu, MasterChef Bratří Venclíků
které vznikly pod vedením paní učitelky Evy Jiříkové.

V květnu se v naší škole konala kuchařská soutěž nazvaná MasterChef
Bratří Venclíků. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 týmů od pátých do devátých tříd. Celkem proběhla tři kola.
V prvním kole měli účastníci za úkol
uvařit libovolné jídlo v limitu 45 minut s rozpočtem 150 korun. Všichni
účastníci se úkolu zhostili skvěle.
Porota složená ze tří členů pedagogického sboru měla možnost ochutnat výborné palačinky, kuřecí prsíčka
na medu s rukolovým salátkem, piškotovou roládu a další skvělé recepty z moderní gastronomie.
Do druhého kola postoupilo 9 týmů.
Každý z nich si vylosoval jednu ze tří
surovin (mrkev, vejce, jahody), která
musela být součástí jejich dalšího
jídla. Do ﬁnále postoupilo 6 týmů. Jejich úkolem bylo uvařit dvouchodové
menu situované na určitý kontinent –
Asie, Evropa, Amerika. Na třetím
místě se umístila děvčata z šesté třídy. Druhé místo obsadila žákyně osmé třídy s asijským jídlem, vítězné
menu nám uvařily dívky z osmé třídy.
ZŠ Bratří Venclíků

Na přelomu května a června jsme se
rozhodli navštívit dalekou Ameriku
a její původní obyvatele – indiány.
V třínedělním projektu jsme se dozvídali zajímavé informace o životě
indiánských kmenů, společně s nimi
jsme si vyráběli zbraně a lovili bizony, stříleli z luku, plížili se, vyráběli
si čelenky, se šamanem jsme bubnovali na drumbeny a u ohně tančili
opravdové indiánské tance.
Vyvrcholením celého projektu bylo
závěrečné indiánské loučení s předškoláky a jejich pasování na školáky.

Nebylo to však jen tak – indiáni museli své dovednosti prokázat před
samotným indiánským náčelníkem
Ryšavou liškou a radou starších.
Ovládnutí indiánských tanců, zpěvu
i samotného jazyka – to vše museli
malí indiáni z kmene Lehoveckých
špuntů obhájit. Nakonec se jim to
povedlo a náčelník společně s indiánkami dětem předal zaslouženou
odměnu – náhrdelník se zvířecím
zubem, jejich portfolia a další drobné dárky. Po smlsnutí si na dortu se
v podvečerních hodinách vydali indi-

Foto: archiv MŠ

Indiáni na Lehovci
ánští školáci na cestu do lesa za pokladem, který jim ukryl sám šaman.
Poklad se podařilo najít a po jeho
rozdělení děti čekala závěrečná indiánská zkouška statečnosti – přespání ve školičce. I tento obrovský úkol
indiáni zvládli, a tak už je jejich náčelníci mohou bez obav vypustit na
další životní cestu. MŠ Chvaletická
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Dobrovolnictví v Praze 14
Pomoci můžete i vy, a to právě teď!

DOBROVOLNICTVÍ MÁ V PRAZE 14 SVOU TRADICI A TAKÉ HNED NĚKOLIK PODOB. NA JEDNÉ STRANĚ SE MOHOU
AKTIVNÍ OBČANÉ ZAPOJIT NAPŘÍKLAD DO DOBROVOLNÝCH ÚKLIDŮ, KTERÉ SPOLUPOŘÁDÁ MČ PRAHA 14
S OBČANY A RŮZNÝMI ORGANIZACEMI, NA STRANĚ DRUHÉ JDE PAK O SOFISTIKOVANĚJŠÍ PRÁCI PRO RŮZNÉ
NEZISKOVÉ ORGANIZACE. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH JIŽ PRÁCE DOBROVOLNÍKA OBNÁŠÍ I RŮZNÁ ŠKOLENÍ ČI
ODBORNOU PRŮPRAVU. ZAPOJIT SE MŮŽE TÉMĚŘ KAŽDÝ, A TO PRÁVĚ V TOMTO OBDOBÍ, KDY JE POTŘEBA
DOBROVOLNÍKŮ VĚTŠÍ NEŽ V PRŮBĚHU ROKU.

Městská část Praha 14 podporuje
dobrovolnictví různými způsoby. Jak
prostřednictvím dotací pro takzvaná
dobrovolnická centra, tedy organizace, které pro získávání dobrovolníků
vytvářejí potřebné zázemí, tak prostřednictvím propagace společností,
jež například v rámci poskytování sociálních služeb pomoc dobrovolníků
využívají. „Podpora dobrovolnictví je
zakotvena ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb na území
městské části Praha 14 v období
2017–2020. Vnímáme ji jako nezbytnou pro správný rozvoj občanské společnosti a komunitního života,“ říká
Mgr. Dana Havlínová, vedoucí Odboru
sociálních služeb a zdravotnictví MČ
Praha 14.
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DOBROVOLNÍKEM UŽ OD PATNÁCTI
Dobrovolník je člověk, který ze své
vlastní vůle a ve svém volném čase
bez nároku na odměnu pomáhám lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit. Může se jím
stát osoba starší 15 let, pokud vykonává dobrovolnickou činnost na území
ČR. Tolik říká deﬁnice, v praxi jde ale
především o to, do jaké činnosti se
dobrovolník zapojí. Zatímco dobrovolné úklidy, které mají v Praze 14 svou
tradici, nekladou na dobrovolníky de
facto žádné nároky, práce v sociální
sféře, jako je pomoc handicapovaným
a podobně, už vyžaduje odbornou průpravu a supervizi. Pomáhat ale můžete v různých organizacích například
i s propagací či administrativou.

Komunita
DOBROVOLNICTVÍ
Z HLEDISKA ZÁKONA
Dobrovolnictví je upraveno zák.
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě, ve znění pozdějších
zákonů. Každá organizace, která
dobrovolníky vybírá, eviduje
a připravuje pro dobrovolnickou
činnost, musí být akreditovaná
Ministerstvem vnitra ČR. Některé
organizace pro zajištění své
činnosti dobrovolníky nepotřebují
a pouze je vybírají pro organizace
(tzv. vysílající organizace), které
naopak ano (tzv. přijímající
organizace). Jiné organizace mají
v rámci své struktury zřízeno
dobrovolnické centrum a vybírají
dobrovolníky pro vlastní
prospěšnou činnost. Každý
dobrovolník prochází školením, je
odborně veden a svou činnost
vykonává pod supervizí.

POMOZTE PRÁVĚ TEĎ!
Jednou z významných organizací
z Prahy 14, která využívá pomoci
dobrovolníků, je Komunitní centrum
Motýlek. Podle slov jeho ředitelky
Mgr. Zuzany Jelenové je právě období
prázdnin časem, kdy se hodí pomoc
dobrovolníků nejvíce. „Pořádáme pestrou škálu příměstských táborů pro
handicapované děti a právě pro ně
hledáme dobrovolníky, protože kapacity našeho týmu v tomto období nestačí,“ říká Zuzana Jelenová s tím, že
podobná situace nastává například
i v období vánočních trhů.
Podobně tomu je i v případě dalších
organizací, které využívají pomoci
dobrovolníků, jejichž přehled s kontakty najdete ve vedlejším rámečku.

KDE MŮŽETE POMÁHAT
■

Okamžik, z. ú.
Dobrovolníci pomáhají zrakově
postiženým (krátkodobě
i dlouhodobě).
e-mail: dc@okamzik.cz
tel.: 233 379 196, 775 209 055,
604 841 926
www.okamzik.cz

■

A CO VÁM MŮŽE
DOBROVOLNICTVÍ PŘINÉST?
Podle těch, kteří se již do pomoci
potřebným zapojili, je toho mnoho.
Především můžete nabídnout své
schopnosti a dovednosti těm, kteří
potřebují pomoc, můžete poznat nové
zajímavé lidi a hlavně získáte pocit,
že děláte něco dobrého a smysluplného pro ostatní. „Dobrovolnictví mi
dává dobrý pocit ze smysluplné práce. Vím, že právě potřeba dělat něco,
při čem si člověk řekne ‚Stojí mi to za
to‘, bývá jednou z hlavních motivací
pro dobrovolníky v Motýlku. Ti, kteří
pracují přímo s dětmi, tuto zpětnou
vazbu mají okamžitě… Dalším důvodem pro tuto práci je skutečnost, že
k Motýlku, kromě toho, že je tu
opravdu hezké prostředí, patří i velmi
milá a přátelská atmosféra,“ říká
Magdalena Lukášová, která dlouhodobě pomáhá právě v KC Motýlek na
Černém Mostě.
(jam)

Dobrovolníci pokračovali v úklidu Prahy 14
Další „várka“ dobrovolníků z Prahy 14
se pustila do úklidu svého okolí. Již
koncem května se sešla skupina
dvanácti lidí pod hlavičkou spolku
Náš Hloubětín a s pomocí dětí se
pustila do vyčištění části Starého
Hloubětína.
Děti se ostatně zapojily i do další
úklidové akce, kterou 13. června pořádala nezisková organizace MC Klubíčko YMCA Praha. V tomto případě
se dobrovolníci, kterých se sešlo 18,
soustředili především na úklid zahrady mateřského centra, kde naplnili dva pytle odpadu. „Chtěla bych

touto cestou poděkovat všem, kteří se
do těchto dobrovolnických akcí aktivně i organizačně zapojili. Těší mne, že
lidem v Praze 14 není lhostejné, jak
vypadá jejich okolí, a věřím, že tyto
akce jsou i motivací pro změnu chování těch, kteří nepořádek na veřejných
prostranstvích produkují, nebo prostě
jen přehlížejí okolí,“ řekla radní
Mgr. Irena Kolmanová. V rámci kampaně MČ Praha 14 nazvané Chceme
tu mít čisto se takto už od jara zapojily
do úklidu desítky dobrovolníků z řad
obyvatel Prahy 14, neziskovek, ale například i sportovních klubů.
(jam)

Jahoda, o. p. s.
Dobrovolníci pomáhají
v nízkoprahových klubech,
na táborech a různých
jednorázových akcích, případně
se dětem věnují v oblasti
výtvarného umění, hudby či
sportu.
e-mail:
petra.jecmenova@jahoda.cz
tel.: 776 565 088
www.jahoda.cz

■

Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, z. ú. (KC Motýlek)
Dobrovolníci se věnují práci
s handicapovanými dětmi,
pomáhají na příměstských
táborech a dalších akcích centra.
e-mail:
dobrovolnici.motylek@centrum.cz
tel.: 777 964 754
www.motylek.org

■

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Praha 9
Dobrovolníci pomáhají seniorům,
případně pomáhají při akcích
zaměřených na zdraví a výuku
první pomoci.
e-mail: Snablova@cckp9.cz
tel.: 777 704 270
www.cckp9.cz

■

HESTIA – Centrum pro
dobrovolnictví, z. ú.
Dobrovolníci působí jako mentoři
vybraných předškoláků a školáků,
organizace má také program na
dlouhodobý mezigenerační vztah
mezi dospělými a dětmi, do
kterého se mohou zapojit i celé
rodiny.
e-mail: petp@hest.cz,
kompas@hest.cz, 3g@hest.cz
tel.: 728 006 514
www.hest.cz
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Informace

ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Účetní závěrka za loňský rok, „sociální“ dotace, participativní rozpočet
nebo třeba projekty na další snižování energetické náročnosti některých
školských budov. Nejen tato témata
rezonovala na zatím posledním zasedání místních zastupitelů, které se
uskutečnilo v červnu, tradičně v prostorách Galerie 14 na Černém Mostě.
Už během schvalování programu jednání vznesl zastupitel a bývalý starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Froněk
(BEZPP) požadavek na zařazení bodu
na odvolání místostarostky Ing. Ilony
Pickové, která má v městské části na
starosti dopravu a životní prostředí.
Zařazení bodu zastupitelé neodhlasovali.
Po tomto úvodu už následoval původně navržený „scénář“ zasedání. První
zásadnější body se týkaly výsledků

dotačních řízení, respektive zejména
informací o ﬁnančních příspěvcích
pro žadatele z řad poskytovatelů sociálních služeb. V rámci takzvaného
příspěvku na zajištění služby radnice
letos rozdělila 500 tisíc korun, ostatní „sociální“ dotace budou pro letošní i příští rok dosahovat celkové výše
necelé čtyři miliony korun.
Poměrně hojně zastupitelé diskutovali při schvalování takzvaného participativního rozpočtu, tedy části
rozpočtu městské části, o jehož využití bude moci nově rozhodovat sama veřejnost (pozn. red.: více
v rubrice Téma). Bude-li chtít ten či
onen občan podat projekt, který se –
v případě, že jej podpoří i dostatek
jeho spoluobčanů – dočká realizace,
neobejde se to bez splnění jasně daných podmínek. Zastupitel Bc. To-

Termíny svozu
velkoobjemového
odpadu
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

máš Novotný (ANO) tato pravidla
označil za přísná, a tudíž pro obyvatele demotivující. S tím starosta
Mgr. Radek Vondra nesouhlasil. „Naopak. Ve srovnání s jinými městskými
částmi, která také mají participativní
rozpočet, je považuji za velmi benevolentní,“ řekl.
Schváleny byly i návrhy na realizaci
nadcházejících školních investičních
projektů, respektive na vybudování
automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace
odpadního tepla, a to v učebnách na
ZŠ Bratří Venclíků a MŠ Šebelova.
Projekt bude podpořen z prostředků
Evropské unie.
Kompletní program jednání ZMČ P14
i navazující usnesení zájemci naleznou na webových stánkách městské části – www.praha14.cz.
(red)

Přistavení VOK ze systému HMP
6. 9.

ST

Mochovská/Zelenečská

6. 9.

ST

Svépravická/Šestajovická

7. 9.

ČT

Tálinská/Oborská

7. 9.

ČT

Cidlinská/Maršovská

8. 9.

PÁ

Liblická/Klánovická

8. 9.

PÁ

Hloubětínská/V Chaloupkách

8. 9.

PÁ

Zámečnická/Mochovská

7. 8.

PO

Lomnická/Zalinská

13. 9.

ST

Spolská/Mílovská

8. 8.

UT

Dygrýnova/Breitcetlova

13. 9.

ST

Zvíkovská/Dářská

9. 8.

ST

Mansfeldova/Kučerova

14. 9.

ČT

Šimanovská/Za Školou

10. 8.

ČT

Bryksova proti – č.p. 949

14. 9.

ČT

Jezdovická/Froncova

15. 9.

PÁ

Horusická/Osická

15. 9.

PÁ

Vlkovická/Dvořišťská

15. 9.

PÁ

Lipenské náměstí

20. 9.

ST

Koclířova/Vodňanská

20. 9.

ST

Rožmberská/Podlišovská

21. 9.

ČT

Hejtmanská/Vranovská

21. 9.

ČT

Vírská/Branská

22. 9.

PÁ

Kukelská/Chvaletická

22. 9.

PÁ

Světská/Lipnická

27. 9.

ST

Cvrčkova/Burdova

27. 9.

ST

Splavná/Svárovská

29. 9.

PÁ

Dobrovolného/Mrázkova

29. 9.

PÁ

Hodějovická/Za Rokytkou

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.

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.
Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.
Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.
Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.
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DO KYJÍ SE VRÁTILI RYTÍŘI.
Středověk se tu dal užít i poznat...
DÍVÁME SE Z VĚŽE KYJSKÉHO KOSTELA, JEHOŽ INTERIÉR SCHOVÁVÁ I PŮVODNÍ STŘEDOVĚKÉ FRESKY.
UPLYNULO UŽ HODNĚ LET OD CHVÍLE, CO HO POSTAVILI, ALE VYDRŽEL AŽ DODNEŠKA. TAKŽE SE TU V JEHO
ZAHRADĚ MŮŽE KONAT UŽ DESÁTÝ STAROČESKÝ JARMARK. VEDLE STALETÝCH STĚN KYJSKÉ PAMÁTKY SE
CHRABŘE BIJÍ RYTÍŘI. NOSTALGIE PO POHÁDKOVÝCH ČASECH JE TU CÍTIT VŠUDE. LIDÉ SE SEM ZA NÍ VRACEJÍ.

O sobotním odpoledni 27. května se
Kyje vydaly o stovky let dozadu. Ze
středověku si tu návštěvníci, kterých
dorazilo přes šest set, mohli užít jen
to nejlepší. „Středověk nebyla žádná
doba temna. Lidé se dokázali bavit,
umění bylo barevné. To pozitivní
z těch zašlých časů jsme chtěli vrátit
aspoň na pár hodin. Když vidím, že je
zahrada plná lidí, mám z toho radost.
Letos navíc slavíme desátý ročník
našeho malého výletu do hloubi českých dějin,“ říká Simona Vlašimská
z Kulturního domu Kyje, který akci
pomohl uspořádat.
TANEC, SOUBOJE I ORIGINÁLNÍ TRH
Skupina Tempus fugit tu zájemcům
ukázala, jak vypadaly středověké bály,
a pak je naučila základní kroky, kdyby
se přeci jen na dvůr nějakého krále
dostali, aby věděli, jak se bavit. Velkou atrakcí je i staročeský kolotoč.
Uveze všechny zájemce až do dvou
set kilo, takže rozhodně nepatří jenom dětem. Pochopitelně toho mnozí
dospělí využívají… Je ale potřeba kolotoč pořádně roztočit. Ve středověku
samozřejmě nezapojili přístroj do zásuvky, proto i tenhle kolotoč funguje
na ruční pohon. Zprvu se to některým
zdálo jednoduché, ale pak se ukázalo,
že povozit se na takovém středověkém kolotoči je fuška.
Stejně jako hrát si na rytíře. Po ukázkových soubojích skupiny Rotyka se
naskytla příležitost zastřílet si z kuše
a luku. Někomu to jde, někdo by neulovil nic. Ještě že je na jarmarku

i stánek s jídlem od místní restaurace Šimanda, protože jinak by asi
mnozí lovci pomřeli hlady.
Jarmark ale nabízí mnohem víc.
„Jarmarky z našich měst vymizely
a to je škoda. Dalo se na nich pořídit
hodně zajímavých věcí. Ty v supermarketech nenajdete,“ směje se Simona Vlašimská. A dodává: „Proto
jsme rádi, že se na jarmark podařilo
dostat hodně stánkařů, kteří nabídli
zboží vonící starými poctivými časy.“
Třeba pražírna Kávy pitel. Pitel je napsaný správně, jedná se o staročeské
slovo. „Například o Mikuláši Dačickém se říkalo, že je vína pitel, což
jsme si malinko převzali. A slovo pitel
se objevuje i v knize Nový epochální
výlet pana Broučka, tentokráte do
XV. století, od Svatopluka Čecha, kde
je to tedy ve spojitosti s pitím piva,“
říká majitel Kávy pitle, který prodává
výběrovou čerstvě praženou kávu.
A protože svítí slunce, hodí se domá-

cí ovocné limonády a koktejly, které
osvěží. Staré časy přivolává i jídlo.
Žádná éčka, to totiž ve středověku
nebylo. Jídla tu jsou tradiční a na
dietu se tu dneska moc nemyslí. Je
potřeba se pořádně najíst, třeba právě pro souboj nebo točení kolotoče.
Na jarmarku se objevily i stánky, které
kromě zboží nabízejí i příběhy. Jedním
z nich je stánek Povíhádky s ilustrovanými knihami. Pohádky v knížkách vymýšlel dědeček majitelky Petry
Jirouškové, který příběhy vyprávěl své
těžce nemocné ženě, když za ní každý
den chodil do nemocnice. Petra Jiroušková pak pohádky doplnila ilustracemi a proměnila je v nádherné
knížky plné neotřelého vypravování.
Odpoledne se pomalu přehouplo do
večera. Loutny ustupují modernějším
nástrojům a na pódium vystupuje
Hwězdná pěchota. Následuje set písniček od českých a slovenských interpretů. Lidé si užívají poslední
chvíle soboty. „Dnešek se vydařil.
Jsme rádi, že jsme se zase dali dohromady s kyjskou farností a uspořádali tohle odpoledne. Nejde jenom
o cestu do minulosti, ale také o setkávání. Přišli sem místní a dorazili
i přespolní. Protože se na Praze 14
snažíme podporovat komunitní život,
jsme nadšení z každého takového
odpoledne, zvlášť když má takový tematický nádech,“ spokojeně říká Simona Vlašimská z KD Kyje. (P14K)

Foto: archiv P14K (2x)

Pozvánka

Ohlédnutí
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Projekty

DĚTI Z PRAHY 14 POZNÁVAJÍ ZEMĚ
SVÝCH ZAHRANIČNÍCH SPOLUŽÁKŮ

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

DNY PLNÉ SPORTU, DIVADLO PRO NEJMENŠÍ, PSANÍ VLASTNÍHO
ČASOPISU NEBO TŘEBA CESTOPISNÉ BESEDY. TO A MNOHO DALŠÍHO SE
SKRÝVÁ POD PROJEKTEM ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA PRAZE 14.

Při sportovních dnech to na „základkách“ žilo (na snímku: ZŠ Hloubětínská).

Na tom od loňského září městská
část úspěšně spolupracuje s místními školami, žáky i pedagogy. Cílem
série aktivit, jež dospějí do ﬁnále
příští rok v červnu, je podpora porozumění, tolerance a vzájemného respektu
mezi
zdejší
majoritní
společností a menšinami.
Od loňského podzimu mohou děti objevovat své taneční schopnosti na
bezplatných lekcích hip-hopu ve volnočasovém centru Plechárna. Na
každou „hodinu“ přicházejí v průměru dvě desítky místních dětí, a to jak
z českých rodin, tak z rodin zde žijících cizinců.
Další, v tomto případě již ukončenou
aktivitou, zaměřenou ryze na „základky“, byly cestopisné besedy – pokaždé zacílené na jinou zemi.
Debatovalo se o Rusku, Ukrajině,
Vietnamu, Bulharsku, Číně a Kosovu,
tedy o zemích, z nichž pochází nejvíce
cizinců, kteří našli nový domov v naší
městské části. Celkem se těchto setkání zúčastnilo 360 žáků, z toho téměř šest desítek z rodin cizinců.
Letos v květnu a v červnu to na místních základních školách ožilo pohybem. V duchu zábavy, sportu, ale
i vzájemného poznávání napříč generacemi a kulturami se neslo celkem
šest sobotních Sportovních dnů Prahy 14. Sešli se na nich nejen místní
žáci, kteří tyto akce spolu s pedagogy
připravovali a chystali se na ně i při
hodinách tělesné výchovy, ale i jejich
rodiče či prarodiče. Společně tvořili
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Jednou z hlavních aktivit projektu byla
příprava speciálního vydání časopisu
Čtrnáctka. Vyšlo koncem června, ve
stejném nákladu jako klasické číslo,
rozdíl byl pouze v tom, že se na jeho
tvorbě podíleli především žáci místních „základek“. Na předem vyhrazeném prostoru představili svou školu
a popsali, jak vnímají soužití se spolužáky, jejichž mateřským jazykem není
čeština. Někteří se tohoto úkolu chopili skutečně originálně a obsah časopisu obohatili i o tradiční cizokrajné
recepty. „Byl to náročný úkol nejen
pro děti, ale i pro jejich učitele. O to
více si vážím toho, s jakou energií
a nadšením se do něj všichni pustili.
Získané zkušenosti budou moct využít
Divadelní představení pro
mateřské školy Prahy 14.

týmy, účastnili se nejrůznějších turnajů a méně či více tradičních sportovních disciplín, jako je třeba kin-ball,
opičí dráha, házení frisbee nebo takzvané mölkky. „Nejen proto, že měly
Sportovní dny velký úspěch – na většinu z nich přišlo minimálně sto lidí –,
chceme je příští rok zopakovat. Školy
nejsou jen instituce, kde se dětem dostává vzdělání, školy jsou významným
prvkem místního komunitního života,
přirozeným místem vzájemného setkávání,“ říká zástupkyně starosty Lucie Svobodová, která má vedle
školství na starosti také rozpočet a získávání peněz z evropských fondů.
Sportovní klání na školách doplnila
i další součást projektu – Mistrovství
kultur, respektive unikátní týmová
hra QuickGame, která v celkem jedenácti „jeskyních“ plných různých překážek prověřila nejen fyzickou
kondici soutěžících, ale i jejich smysl
pro spolupráci a pevnou vůli. Každá
místní základní škola vybrala vlastní
tým, který se na účast ve hře déle
než dva měsíce připravoval. Všichni
účastníci si odnesli medaili, nejlepší
týmy získaly i pohár pro vítěze.

v příštím roce, kdy bude projekt pokračovat,“ doplňuje Svobodová.
Během nadcházejícího období se
mohou nejen žáci, ale i široká veřejnost těšit ještě třeba na putovní výstavu „Lidé Prahy 14“, pro kterou
děti fotily a zpovídaly zajímavé místní
osobnosti z řad Čechů a cizinců
s vazbou na Prahu 14.
Přestože většina aktivit, které se
v rámci projektu dělají, jde za základními školami, nutno dodat, že se
nezapomíná ani na děti z místních
mateřinek. Pro ně městská část připravila několik divadelních představení s názvem O beránkovi, který
spadl z nebe, zinscenované herci
z Naivního divadla v Liberci.
Projekt Rozvoj komunitního života
v Praze 14 je jedním z těch, na které
se Praze 14 podařilo získat prostředky z evropských fondů, v tomto případě z Operačního programu Praha –
pól růstu ČR.
(red)
Rozvoj komunitního života na Praze 14
Reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072
EVROPSKÁ UNIE
Evropský strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

Z městské části

Školáci z Kyjí ve ﬁnále Antifetfestu Když se
AMATÉRSKÁ FILMOVÁ SOUTĚŽ ANTIFETFEST VYVRCHOLILA 14. 6. 2017

Oznámení

„Dospívající v rámci projektu každoročně odkrývají to, o čem dospělí
mnohdy mlčí. I letošní ročník festivalu
Antifetfest ukázal skryté ﬁlmařské
vlohy žáků a také jejich sociální cítění
a empatii. Videa na téma drogy, šikana, domácí násilí a rasismus doslova
brala dech. Bylo mi potěšením předat
ceny letošním vítězům, znovu jim gratuluji a těším se na další ročník soutěže, která sehrává v primární prevenci
rizikového chování stále významnější
úlohu,“ uvedl pražský radní pro oblast
zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.
V porotě soutěže zasedli režisér, scenárista a choreograf Michal Caban,
dokumentaristka Květa Přibylová, režisér David Vigner a další odborníci
z oblasti ﬁlmu a z oblasti prevence
rizikového chování. Slavnostním ceremoniálem provázel moderátor Jan
Musil a jako host vystoupila Aneta
Langerová. Filmovou soutěž Antifetfest pořádá hlavní město Praha ve
spolupráci s městskými částmi Pra-

ha 1 – Praha 22. Do letošního jubilejního 10. ročníku, který se opět konal
pod záštitou radního Radka Lacka,
bylo přihlášeno 69 ﬁlmů, na kterých
se podílelo 285 žáků z 37 pražských
základních a středních škol ze
13 městských částí. Nejvíce ﬁlmů,
22, vzniklo v městské části Praha 4.
Zvláštní cenu za nápaditost a humor
získala skupina Sedmička z kyjské
ZŠ Šimanovská za ﬁlm Ruleta s životem. Na jeho tvorbě se podíleli Jiří
Zeman, Jan Machanec, Antonín Ďoubal a Ondřej Lukavec. Tematicky se
ﬁlmy nejčastěji zaměřují na šikanu,
poruchy příjmu potravy, závislost na
drogách, alkoholu, cigaretách, počítačích a internetu. Jeden z ﬁlmů se
zaměřil i na nebezpečí útoku ve
škole. Filmy je možné zhlédnout
na www.antifetfest.cz.
(jam)

KURZY ČESKÉHO
JAZYKA PRO CIZINCE
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA KURZY
ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE
KURZY BUDOU PROBÍHAT:
KURZ 7. 9 ‐ 31. 12. 2017.
VÝUKA 2x TÝDNĚ 90 MIN., DĚTI 1x TÝDNĚ 90 MIN.
FINANČNĚ VELICE VÝHODNÉ.
Kontakt: 739 203 254
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro cizince v rámci projektu
„Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“ za ﬁnanční podpory MV ČR a městské části Praha 14.

v restauracích

NEKOUŘÍ
Letošní zavedení takzvaného protikuřáckého zákona rozdmýchalo
na začátku léta emoce, a to jak na
straně provozovatelů hospod a restaurací, tak i mezi hosty. Stěžují
si pochopitelně především kuřáci,
pro které je zákaz omezením,
o dopadech na tržby ale hovoří
i oslovení provozovatelé podniků
v Praze 14.
„Je nám líto, že nám zakazují něco, co je jinak vlastně legální. Teď
můžeme čekat, že nám zakážou
čepovat pivo nebo prodávat colu,“
postěžoval si například Míra Brož,
provozní známé restaurace Hokejka na Černém Mostě.
Podle jeho slov se v podniku kouří
na zahrádce, což má dopad na sousední domy, protože zvlášť při různých akcích se tu kuřáků sejde
poměrně dost. „O tržbách se nemá
cenu bavit. V létě to ještě jde, v zimě
to bude podstatně horší,“ dodává.

Ilustrační foto

V KINĚ LUCERNA SLAVNOSTNÍM FINÁLE. NA VÍTĚZNÉ SOUTĚŽNÍ TÝMY,
SLOŽENÉ Z MLADÝCH NADĚJNÝCH SCENÁRISTŮ, REŽISÉRŮ,
KAMERAMANŮ A HERCŮ, ČEKALY POUKÁZKY V HODNOTĚ 25 000 KČ NA
PODPORU JEJICH DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI. PŘEDÁNY BYLY TAKÉ
ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY A CENA DIVÁKŮ.

Podobně jsou na tom i další podniky v Praze 14, zejména pak ty, které
nemají letní zahrádky. A jak vnímají
zákaz hosté? Mezi nekuřáky jsou
ohlasy pozitivní, ač i v této skupině
se najdou tací, kteří zákaz vnímají
jako šikanu ze strany státu. Minimálně část kuřáků pak pochopitelně zákaz přijímá negativně, ale
všichni jej dodržují. „Musím říct, že
kouřím méně, protože odbíhat s cigaretou před dům je nepohodlné.
Přesto nechápu, proč alespoň některé podniky, kde si to sami zvolí,
nemohou mít ze zákona výjimku,“
komentoval například zákaz jeden
hostů restaurace Šimanda v Kyjích.
Podle něj se zde přitom běžně už
před zákazem dodržovalo „ze slušnosti“ nekouření v době obědů.
(jam)
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Inzerce

P edb žné termíny odstávek
tepelné energie vroce 2017
Lokality

Termíny od – do

erný Most I

18. – 30. 7. 2017

erný Most II

18. – 26. 7. 2017

Hloubtín

18. – 26. 7. 2017

Lehovec

18. – 26. 7. 2017
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20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

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

Přejeme Vám
hezké léto
a těšíme se v září
opět v KD KYJE
KULTURNÍ DŮM

www.spilka-ttruh
hlarsttvi
vi.cz
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Placená inzerce

více naleznete na www.ptas.cz

Sport v Praze 14

ŠKORPILOVA 14 ROZHÝBALA PRAHU 14

STARTOVALO SE NA PLECHÁRNĚ A ZÁVODIT MOHL KAŽDÝ, I TŘEBA TEN, KDO PŘIJEL S KOČÁRKEM. DRUHÝ
ROČNÍK BĚHU POJMENOVANÉHO NA POČEST BĚŽCE MILOŠE ŠKORPILA DOPROVODILO SKVĚLÉ POČASÍ,
SPORTOVNÍ NÁLADA A ZASLOUŽENÁ RADOST V CÍLOVÉ ROVINCE.
Vítězkou v kategorii žen na 7 km se
stala Petra Davídková z běžeckého
klubu Prahy 9, která do cíle doběhla
v čase 30:44. Mezi muži v trase na
14 km zvítězil Antonín Rektor z Modřan s časem 54:11. Ceny vítězům
předávali starosta Prahy 14 Radek
Vondra a Miloš Škorpil. Známý sportovec napsal několik knih o běhání, třikrát oběhl Českou republiku a založil
běžeckou školu.
Muži i ženy závodili na tratích dlouhých čtrnáct nebo sedm kilometrů.
Celkem se zaregistrovalo 82 běžců
a běžkyň. Všem vítězům gratulujeme!
„Mysleli jsme na všechny běžecké
kategorie,“ říká Tereza Němečková,
vedoucí Plechárny, a začíná vyjmenovávat, pro koho všeho byly závody
připraveny. „Kromě hlavních závodů
na 14 a 7 kilometrů jsme připravili
běhy pro děti a mládež. Mysleli jsme
také na rodiče s těmi nejmenšími.
Startovalo se tedy i s kočárky na pěkné asfaltce dlouhé dva kilometry,“
směje se Němečková. Zapadá to do
plánu Plechárny, která na podzim
otevírá již podruhé výběhy s kočárky.

Více se dozvíte na týdnu otevřených
dveří začátkem září. Bližší informace se objeví na webu Plechárny
www.plecharna.com.
Na start se mohli připravit i vozíčkáři.
Organizátoři uspořádali speciální závod na dva kilometry, aby si zasoutěžit
mohl opravdu každý. Slunečný den
25. června posloužil i jako setkání lidí
z okolí, nejen nadšených sportovců.
Grilovaly se hovězí burgery v domácí
housce, a kdo ho nejedl, mohl si dát
vegetariánskou verzi s portobellem
a sýrem haloumi. Jako sladkou odměnu kuchaři připravili vaﬂe, protože po
úspěšném závodu je potřeba opět nabrat energii. Zvlášť děti se rozhodly, že
kalorie náležitě doplní. On i takový závod na 50 nebo 900 metrů v dětských
kategoriích dokáže pořádně vyčerpat!
A bylo potřeba vydržet v kondici, protože u Plechárny vyrostl i skákací
hrad, který děti vzaly útokem. Vedle se
postavil stůl s fotbálkem, takže se
sportovní atmosféra udržela až do odpoledne, kdy se běžci rozešli domů
odpočinout si a nabrat síly na další běhy, protože výsledky z hlavních kate-

gorií se započítávaly do Pražského běžeckého poháru.
„Sport venku podporujeme. Město vás
mnohdy brzdí, nedává vám čas, abyste
sportovali na čerstvém vzduchu. Místo
toho se zavíráme do ﬁtness center. Těší mě, že se Škorpilova 14 běžela už
podruhé a že jsme si ji mohli na Plechárně užít,“ říká Tereza Němečková.
Příští rok by tak Plechárnu měl čekat
třetí ročník Škorpilovy 14 pro všechny
běžce, od těch nejmenších po ty nejnatrénovanější.
(P14K)

Foto: archiv P14K (2x)

Foto: ar-

DOBĚHLI JSME DO CÍLE
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Reportáž

NA DĚTSKÝ DEN DO PARKU,
ŠPLHAT SE DALO I PO LAHVI

Jenom kousek od metra Rajská zahrada se v parku sešlo několik stovek lidí. Trávník pokrylo sluneční
světlo, a kdo měl vedra dost, mohl se
schovat pod stromy a nebo do stínu
veliké šplhací a skákací lahve. Děti
vyfasovaly helmy a pak už stačilo jen
s pomocí provazů a skandování přihlížejících vyšplhat na tenhle pražský
Mount Everest. Kdo měl z výšek
strach, mohl si zaskákat v nafukovacím hradě s věžemi ve tvaru známých
červených plechovek.
Děti pochopitelně hned vyrazily zjišťovat, jak atrakce fungují a jak dobře
se na nich skáče. „Skákací lahev se
hned tak nevidí. Je to příjemná změna. Jsme rádi, že se nám podařilo
uspořádat den, který ukázal něco netradičního,“ říká David Kašpar, ředitel Praha 14 kulturní. „Dětské dny
jsou důležité. Děti si je užijí a mohou
sloužit i jako setkání rodin a přátel,“
dodává.
Pro klidnější děti pořadatelé připravili klasické aktivity, které se na dětských dnech nikdy neomrzí. Třeba
malování na obličej nezklame. Za
moment se z dětí mohou stát jejich
ﬁlmoví hrdinové nebo pohádkové by-

24

tosti. Takže se po parku brzy proháněli Spider-Mani i princezny a víly
s tvářemi ozdobenými květinami.
Na dětském dni se také jako obvykle
skákalo v pytlích. Nebylo důležité vyhrát, ale nespadnout, což je při téhle
málem olympijské disciplíně víc než
těžké! Podobně jako ulovit rybičku
z bazénu. Chce to soustředění, preciznost a zkušenosti. Všichni malí rybáři si to mohli snadno otestovat. Po
parku byly k mání ale také další sou-

Foto: Tomáš Princ (2x)

JE POTŘEBA SE VYŘÁDIT A PĚKNĚ SE Z TOHO UNAVIT. OCENÍ TO DĚTI
I RODIČE, KTEŘÍ PAK VEČER NEMAJÍ STAROST S HYPERAKTIVNÍMI
RATOLESTMI. V SOBOTU 3. ČERVNA SE PLNILA PŘÁNÍ DĚTEM I RODIČŮM.
DĚTSKÝ DEN NA PRAZE 14 NABÍDL NETRADIČNÍ SKÁKACÍ HRAD
A SPOUSTU ZÁBAVY, PŘI KTERÉ ŽÁDNÉ DÍTĚ NESEDĚLO, ALE DOVÁDĚLO,
JAK SE PATŘÍ.

těže, které cvičily hbitost a dovednosti
všech, od těch úplně nejmenších po
ty odrostlejší. Střílelo se z luku, ale
šípy to nebyly nabroušené, pamatovalo se na bezpečnost, měly přísavky.
Děti se mohly vydat i na Divoký západ. Jedna velká lahev Coca-Coly se
proměnila v býka na rodeu. Kdo na
něm vydržel nejdéle a kdo měl
strach? Děti si ale hru na texaské
kovboje užily náramně.
Začalo se v deset dopoledne a do
dvou odpoledne bylo co dělat. Pořadatelé počítali i s malými tanečníky.
Každý kluk a každá holka tu mohli
s dětským DJem trénovat svá taneční
čísla na dobu, až vyrostou a vyrazí na
diskotéky. Po pohybu je potřeba doplnit energii. Stánek s jídlem nabídl
českou klasiku, třeba klobásy s chlebem chutnají po tancování nejlépe.
„Stejnou akci jsme uspořádali i vloni.
Měla úspěch. Rozhodli jsme se proto
dětský den zopakovat i letos. Zní to
jako ohraná fráze, ale pro mě je dětská radost opravdovou odměnou.
Když se podíváte na fotky z události,
dojde vám, že děláte něco pořádného, protože děti byly nadšené,“ říká
David Kašpar. Oslavy dne dětí už probíhají pěknou řádku let od počátku
dvacátého století. „Tyhle dny nejsou
jenom o zábavě, upozorňují i na to,
jak jsou děti důležité a že si rozhodně
zaslouží svůj svátek. Naším úkolem
pak je udělat tu oslavu co nejzábavnější,“ dodává Kašpar.
(P14K)

Komunita

VYHLAŠUJEME STOP ZEVLOVÁNÍ!

Vyberte si z kurzů v Praze 14
PO LÉTĚ PŘIJDE PODZIM. TO ZNÍ SMUTNĚ, ALE CHLADNĚJŠÍ POČASÍ NABÍDNE HODNĚ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO TO, ABY
ČLOVĚK ZAČAL S NĚJAKOU NOVOU AKTIVITOU, KONÍČKEM NEBO SPORTEM.

PRO DĚTI
Není potřeba utíkat k cirkusu, v cirkusové školce na Plechárně se děti
naučí žonglovat i základům akrobacie. „Jsme rádi, že tenhle kurz otevřeme, protože chceme na Prahu 14
přinášet originální kurzy a kdo ví, kdy
se někomu bude hodit akrobacie,“ říká Kosařová.
Dalším kroužkem, který budí zájem už
svým názvem, je Baby judo. Bojové
umění je v KD Kyje už pro děti od pěti
let. Nepůjde o vyhrávání, ale o naučení
se respektu, speciﬁckých dovedností
sportu a zlepšení fyzické kondice.
Už šestiletí malí tanečníci se mohou
přihlásit do kurzů irských tanců,
které se v KD Kyje otevírají již podruhé. Opět jsou v plánu i lekce jízdy
na in-line bruslích. Sál KD Kyje se
pro ně perfektně hodí, a navíc se dá
trénovat za každého počasí.
PRO TEENAGERY
Smysluplně strávené odpoledne je
výhra sama o sobě. Jak v KD Kyje,
tak na Plechárně se otevírá volnočasový klub, kde budou i lekce youtu-

připraveny jsou kondiční tréninky, výběhy do okolí nebo běh s kočárkem.
Otevřou se také kurzy češtiny pro cizince i pro úplné začátečníky. Plechárna navíc nabídne lekce angličtiny
s rodilým mluvčím nebo meditační
večery plné klidu, uvolnění a očisty od
stresu. Pro ty, kteří rádi něco kutí, se
na Plechárně otevře dílna, kam mohou přijít úplně všichni a něco si
opravit nebo vyrobit. Nářadí bude
k dispozici.
Jednou do týdne bude možné si
v Kulturním domě Kyje sednout k šicímu stroji a něco ušít. Na švadlenky
a krejčí bude dohlížet zkušená lektorka, která umí i anglicky. Podobný
kurz je v plánu i pro děti.

beringu, aby slavní youtubeři dostali
novou konkurenci. Plechárna se pak
jednou týdně promění ve skatepark.
Je tu možnost jezdit jak v hale, tak
ve venkovním skateparku, takže nikoho nebude brzdit počasí. Kdo ještě na skateboardu neumí, může
zavítat do naší skate školy. Plechárna nabídne i kurzy hip-hop dance
s mistrem ČR v této taneční disciplíně a nebo lekce boxu.
PRO DOSPĚLÉ
Vyprávění příběhů se hodí každému.
Na Plechárně se otevře kurz storytellingu, který účastníky připraví na
vypravování pohádek i historek.
„Lekce storytellingu máme poprvé
a doufáme, že bude plno. Chceme víc
takových kurzů, které jsou pro dospělé. Kdo říká, že je člověk starý na
to, aby chodil do kroužku?“ říká Andrea Kosařová. V nabídce se objeví již
tradičně hodiny tance pro dospělé
a mládež a také jóga a kombinace jógy a pilates (jógalates) na Plechárně.
Podzim bude patřit i sportu venku,

PRO SENIORY
Aktivní stáří není prázdný pojem,
v KD Kyje a na Plechárně se pro podzim rýsuje několik aktivit přizpůsobených potřebám lidí, kteří si už
užívají zasloužený důchod. Otevře se
klub pro seniory. Všichni, kteří se
chtějí potkávat s ostatními, tak dostanou příležitost nesedět na gauči,
ale poznávat nové lidi a učit se nové
věci. Kondice je ve stáří důležitá, takže Praha 14 kulturní plánuje i dva
kurzy zaměřené na pohyb. Zdravotní
cvičení a cvičení na židlích na Plechárně pomůže udržet tělo ﬁt a nevyžaduje žádnou velkou námahu.
V kyjském kulturním domě je pak
jednou do měsíce na programu i odpolední promítání pro seniory v rámci ﬁlmového klubu.
(P14K)

Foto: archiv P14K (2x)

Od 11. do 16. září se můžete podívat
na Plechárnu a do KD Kyje na týden
otevřených dveří a vybrat si něco
z nabídky kurzů pro děti, mládež
i dospělé. „Myslíme na všechny věkové kategorie. Máme pohybovou hodinku pro děti od šesti měsíců, školu
skatingu a volnočasový klub pro teenagery, stejně jako klub pro místní
seniory,“ říká Andrea Kosařová, vedoucí projektu. A dodává: „Nezapomněli jsme ani na lekce angličtiny,
tance nebo sportovní kurzy.“
Týden otevřených dveří vyvrcholí jedenáctým ročníkem festivalu Stop Zevling. Festival, který se dá báječně
využít pro poznání ostatních obyvatel
Černého Mostu, bude trvat celou sobotu 16. září od 10 do 22 hodin a jeho
součástí bude i Městečko volnočasových aktivit pořádané MČ Praha 14.
Pět dní před ním bude patřit objevování nabídky nových i osvědčených kurzů, pořádaných Prahou 14 kulturní.

Více informací o týdnu otevřených
dveří 11. až 16. září 2017.
www.kdkyje.cz / www.plecharna.com
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Centrum Prahy je super,
r, ale
e líp je
nám na okraji města.
Otevřeli jsme si na Malé Straně hospodu
U Magistra Kelly, ale jsme z Hloubětína.
Jmenujeme se Káťa
ťa a To
Tomáš a chtěli jsme
v centru vést pořádnou hospodu pro mís
ístní. Ale
jak si nás domácí chválí, přichází za námi čím
dál tím víc
íce turistů.
Naše hospoda je kousíček
í
od mís
ísta, kde údajně
bydlel magistr Kelly. Navíc
íc alchymii a vydařené
pokusy v kuchyni máme rádi. Kdyby ne, zůstali
bychom u kuřete s broskví a sýrem. Vždycky to
byl náš sen otevřít si hospodu a už si ho plníme
rovných pětadvacet let. Klobásy si udíme sami
podle receptu dědečka, který byl vážený řezník,
a okurky si nakládáme taky sami.
I když máme hospodu v centru, neplánujeme
se tam stěhovat. Hloubětín totiž není jen klidná
část města. Vždyck y když
k
se vracíme z centra,
jedeme vlastně na dovolenou bez zmatků
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a shonu.. Navíc
íc nám díky metru stačí vstávat
hodinu před
p
otvíračk
ko
ou.
K Hloubě
ětínu nás pojí i rodina. Babička To
Tomáše
tu praco
ovala v Te
Tesle ještě v době, kdy
k sem vedla
prašná c
cesta bez tramvaje. To
Tomášovi prarodiče
tu bydlelli.
A nejen minulost nás táhne na okraj města.
Máme tu
u bazén se slanou vodou, kyjský rybník,
kam můžžeme chodit na procházky, a kulturní
akce na Plechárně. Nej
ejradě
ějji ale máme park
u Lehovc
ce, tam je radost trávit volný čas. Víte,
občas m
musíme v centru přespat kvůli práci, ale
být tam nastálo by se nám nechtělo. Hloubětín
je Hloubětín.
U Magistra Kelly
K
www.umagis
strakelly.cz
Šporkova 5, P
Praha 1

omalovánky
Z ÁBAVA NA LÉ TO
O

Hezké prázdniny vám přeje Praha 14 kulturní
P raha 14 kul t urní čer venec 2 017
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Vycházka po Praze 14 a okolí

Prahy 14
14:00

Z Hostavic kolem rybníka v Dolních Počernicích.
Sraz na zastávce autobusu Hostavice.
Dobrovous, z. s., Hostavice, zdarma,
www.facebook.com/dobrovous

Celodenní výlet s klubem Paciﬁc
Celodenní výlet na koupaliště s klubem Paciﬁc. Více info
v klubu nebo na webu. Program je určen pro děti a mládež.

Kinobus - Kniha džunglí

Věčný příběh o chlapci vychovaném vlky.
DPP a Praha 14 kulturní, Hloubětínské
náměstí, Hloubětín,
www.dpp.cz/kinobus

!  1.8.
– Ministerstvo lásky
21:00 Kinobus
Krešo, renomovaný biolog, prožívá krizi středních let a hledá
cestu, jak dál v životě pokračovat.

Nízkoprahový klub Paciﬁc, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
zdarma, www.motylek.org

14:00

15.7.-22.7.
Family English Camp
Rodinný tábor s angličtinou v Krkonoších.
49. PH Royal Rangers, Krkonošský národní park,
Přední Labská 43, Špindlerův Mlýn, 3990 Kč,
www.facebook.com/49PHRR

!  19.7.
herna
09:00 Volná
Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně. Vstup bez přihlášení.

DPP a Praha 14 kulturní, Hloubětínské náměstí, Hloubětín,
www.dpp.cz/kinobus

!  2.8.
herna
09:00 Volná
Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
Vstup bez přihlášení.

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

09:00

Celodenní výlet s klubem Paciﬁc
Celodenní výlet s klubem Paciﬁc, projížďka na koních.
Akce je zdarma. Program je určen pro děti a mládež.
Nízkoprahový klub Paciﬁc, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
zdarma, www.motylek.org

!  26.7.
herna
09:00 Volná
Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
Vstup bez přihlášení.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

10:00

Celodenní výlet s klubem Paciﬁc
Celodenní výlet na koloběžkách za krásami Středočeského kraje.
Koloběžky zapůjčíme. Program je určen pro děti a mládež.
Nízkoprahový klub Paciﬁc, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
zdarma, www.motylek.org

Celodenní výlet s klubem Paciﬁc

Celodenní výlet do trampolínového parku v Kladně.
Program je určen pro děti a mládež
Nízkoprahový klub Paciﬁc, Kladno, zdarma,
www.motylek.org

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

10:00

Příměstský tenisový tábor je určen pro děti ve věku 5–17 let.

" && && &

Vstup bez přihlášení.

10:00

Příměstský tenisový kemp I

TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z. s., Hloubětín, 3900 Kč,
www.slavojhloubetin.webnode.cz

!  12.7.
herna
09:00 Volná
Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

31.7.-4.8.

21:00

Kinobus – Instalatér z Tuchlovic

Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví,
ale vlastní život spravovat nedokáže.
DPP a Praha 14 kulturní, Hloubětínské náměstí, Hloubětín,
www.dpp.cz/kinobus

 ! 3.8.
– Tehdy spolu
21:00 Kinobus
Mladá židovka Tereza uniká před hrozbami II. světové války
na venkov, ale tíha válečné doby doléhá i sem.

DPP a Praha 14 kulturní, Hloubětínské náměstí, Hloubětín,
www.dpp.cz/kinobus

!  9.8.
herna
09:00 Volná
Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
Vstup bez přihlášení.

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

09:00

Celodenní výlet s klubem Paciﬁc
Výlet za zábavou do Liberce – IQLANDIA, Ještěd a bílí tygři
v ZOO. Program je určen pro děti a mládež
Nízkoprahový klub Paciﬁc, Liberec, zdarma,
www.motylek.org

14:00

12.8.-19.8.
Teen English Camp
Anglický tábor pro teenagery (13–19 let).
Konverzační angličtina s americkými lektory.
49. PH Royal Rangers, Lučany nad Nisou 20, 3690 Kč,
www.facebook.com/49PHRR

"! !&& && &
Vycházka po Praze 14 a okolí
Ze sídliště městskou džunglí na golfové hřiště.
Sraz na zastávce autobusu Bryksova.
Dobrovous, z. s., Bryksova, Černý Most,
zdarma, www.facebook.com/dobrovous

09:00

14.8.-18.8.
Vícedenní výjezd s klubem Paciﬁc
Vicedenní výjez (tábor) s klubem Paciﬁc na Malostatku Blatiny.
Program je určen pro děti a mládež.
Nízkoprahový klub Paciﬁc, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
cena symbolická, www.motylek.org

!  16.8.
09:00 Volná herna

Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
Vstup bez přihlášení.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

!  23.8.
09:00 Volná herna

Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
Vstup bez přihlášení.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

! && &&09:00&
Celodenní výlet s klubem Paciﬁc

Celodenní výjezd s interaktivní prohlídku
zámku Benátky nad Jizerou. Program je
určen pro děti a mládež.
Nízkoprahový klub Paciﬁc, Benátky nad
Jizerou, zdarma, www.motylek.org

!  30.8.
09:00 Volná herna

Přijďte s dětmi prožít příjemné dopoledne v herně.
Vstup bez přihlášení.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz


    
   

Kompletní přehled akcí naleznete
na www.praha14.cz/kalendar-akcí

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

Stanovím zdarma cenu Vašeho bytu.

Váš certifikovaný
 
 
 šková

zdenka.voriskova@re-max.cz
Diamond Group

Samcova 1/1177, Praha 1

T: 605 081 529

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY

V LÉTĚ 2017
Nízkoprahový klub Jahoda – pro
děti 6 až 14 let (www.jahoda.cz)
3. 7. – 7. 7. zavřeno
10. 7. – 14. 7. zavřeno
17. 7. – 21. 7. otevřeno
24. 7. – 28. 7. otevřeno
31. 7. – 4. 8. Jahodový tábor
7. 8. – 11. 8. zavřeno
14. 8. – 18. 8. zavřeno
21. 8. – 25. 8. otevřeno
28. 8. – 1. 9. otevřeno
Nízkoprahový klub Džagoda
– pro mladé lidi od 13 do 26 let
(www.jahoda.cz)
3. 7. – 7. 7. otevřeno
10. 7. – 14. 7. otevřeno
17. 7. – 21. 7. zavřeno
24. 7. – 28. 7. zavřeno
31. 7. – 4. 8. otevřeno
7. 8. – 11. 8. zavřeno
14. 8. – 18. 8. zavřeno
21. 8. – 25. 8. otevřeno
28. 8. – 1. 9. otevřeno

ŘÁDKOVÁ INZERCE
❱ Koupím starší dům nebo stavební pozemek v Kyjích nebo blízkém okolí.
Může být i ve špatném stavu nebo k demolici. Tel. 728 863 212.
❱ 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.
❱ Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ Koupím byt v Praze 9. Tel.: 604 617 788.
❱ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ,
PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI. Jedná se
o hloubkové čištění profesionálním strojem. Informace a objednávky na tel.:
603 701 992.
❱ Masér, terapeut – Černý Most: laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, z. ú. – Nízkoprahový
klub PACIFIK
Otevřeno: po–pá od 14 do 18
hodin (ve středu jsou výlety),
vyjma týdnů od 3. 7. do 7. 7.
a od 14. 8. do 18. 8.
Podrobnější informace o provozu
nízkoprahových center v období
letních prázdnin naleznete na
www.praha14.cz.
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❱ 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.
❱ Nebytový prostor k pronájmu. Bytové
družstvo Lehovec nabízí k pronájmu nebytový prostor 46m2. Prostor je v přízemí
panelového domu a samostatně přístupný
s hygienickým zázemím. Mail: dvornicky@email.cz, alena.ndiaye@seznem.cz.
❱ Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloproﬁrmupraha.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.

KDO SE UJME OPUŠTĚNÝCH KOČEK?
Hledá se domov pro dvě kočky, kterým zemřel majitel. Nelze vyloučit,
že někde v zahraničí žijí příbuzní, ale
jejich totožnost radnice nezná a za
posledních šest měsíců, co jsou zvířata v útulku (pobyt hradí MČ Praha 14), o kočky nikdo z vlastníkovy
rodiny zájem neprojevil. Máte-li
možnost a zájem pomoci, prosím,
kontaktujte Ing. Hanu Velebovou
(Odbor dopravy a ochrany prostředí
ÚMČ Praha 14, tel.: 225 295 329,
e-mail: hana.velebova@praha14.cz).
3letá

Neposeda, o. p. s. –
Nízkoprahový klub
(www.neposeda.org)
Klub bude otevřený v pondělí,
úterý a čtvrtek, kromě termínů:
od 3. do 14. 7., od 31. 7. do 4. 8.
a od 7. do 11. 8.

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

6letá

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Plemeno: evropská kočka domácí,
krátkosrstá, zbarvení – trikolora
Věk: 3 a 6 let
Pohlaví: samice
Podmínka předání: Přestože je to
s ohledem na dosavadní vývoj vysoce
nepravděpodobné, není možné vyloučit, že se o kočky nepřihlásí jejich
vlastníci. Z toho důvodu je předání
podmíněno podpisem
předávacího protokolu,
ve kterém se osoba,
která si zvířata vezme
do péče, zaváže, že kočky na vyžádání právoplatnému majiteli vrátí.

Uzávěrka inzerce pro zářijové vydání časopisu Čtrnáctka je 15. 8. 2017.
KONTAKTY: tel. 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út, čt 9.00–17.00 hod.,
t. +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com,
www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou unii informace
a poradenství. Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které srdečně zveme
všechny obyvatele Prahy 14.
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn và tổ chức các khóa
học tiếng Séc cho người nước ngoài miễn phí
Information and counselling for third coutry nationals
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців
безкоштовно

Oznámení

Koňský hnůj zdarma

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

Křížovka o ceny
Vtip: Víte, jak vyměňuje žárovku... (dokončení v tajence)

Lehké

Střední

Těžké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 8. 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 vždyť právě, když tě Azor uvidí, možná to vypije i on.“
Výherci: V. Smržová, Hutě, M. Šedivá, Hloubětín, A. Persanová, Hostavice
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.

31

Placená inzerce

