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SUVerén

Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

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

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

od

www.suzuki.cz

386.700 Kč

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

pro každou příležitost

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

LE T N Í S LE VA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

SPILK A truhl
r ářství, Breicetlova 771
Praha 9 (HASSO) Čern
ný Most, tel.: 224 317 14
Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

www.spilka-ttruh
hlarsttvi
vi.cz
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ZŠ a MŠ při FN Motol s podporou NF Šance „onkoláčkům“ a s podporou
přátel pořádá výstavu fotograﬁí dětí s onkologickým onemocněním
„Jako ve snu“. Výstava vznikla z iniciativy dětí samotných a jejich
rodičů. Za fotoaparátem stála skvělá mladá fotografka Nikola
Slobodová, autorkou plakátu je mladá výtvarnice Denisa Váňová.

Pozvánka

Placená inzerce

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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letní prázdniny jsou za námi a nastává trochu
hektičtější období. Nejen pro děti, které se
vracejí do školních lavic, ale i pro nás na
radnici, kde se nyní intenzivně připravuje
rozpočet městské části na následující rok.
Dobrá zpráva je, že se po dvou letech slibů
snad již brzy dočkáme dokončení hřišť (pro
děti i dospělé), cestní sítě a osvětlení v parku
U Čeňku. Konečně doběhly všechny potřebné
schvalovací procesy a hlavní město, které
ﬁnanční prostředky na tuto svou investici
mělo v rozpočtu dlouhodobě, může podobu
parku zase posunout o něco dál. Přes určitou
pachuť ze všech těch zbytečných zdržení jsem upřímně rád, že se dlouholeté úsilí vyplatilo. Věřím, že teď již vše dobře dopadne a park U Čeňku
bude vyhledávaným místem pro odpočinek a relaxaci.
Právě vytváření stále lepších podmínek pro volnočasové vyžití místních
obyvatel je jednou z našich priorit. Svědčí o tom i aktuální Čtrnáctka,
z níž můžete načerpat spoustu tipů na zájmové kroužky či kurzy, případně
se v ní dočíst podrobnosti o letošním ročníku akce Městečko volnočasových
aktivit a populárního festivalu Stop Zevling. Samostatnou kapitolou,
a zároveň i hlavním tématem vydání jsou pak komunitní centra, která
vedle společenských aktivit nabízejí i zázemí pro různá sousedská
setkávání. V průběhu září se úplně nové centrum tohoto typu otevírá na
Lehovci, další chystáme na Jahodnici a v Hloubětíně.
Září a následující měsíce přinesou kromě lehoveckého komunitního
centra další novinky. Unikátní rozhlednu na Čihadlech nebo zbrusu
novou mateřskou školu na Jahodnici, která letos přivítá první děti.
Výstavbou mateřinky jsme splnili další ze slibů, jež jsme vám, občanům
Prahy 14, dali, což mě samozřejmě velmi těší. Navíc nešlo o jediný
„školní“ počin realizovaný v uplynulém období. Prázdniny jsme využili
i pro opravy a rekonstrukce v MŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická.
Výhodou naší městské části je fakt, že stále nabízí mnoho možností
k rozvoji a zkvalitňování občanské vybavenosti. Svědčí o tom i výstavba
nového obchodního domu Kauﬂand v Hloubětíně. Přestože po jeho dokončení mnoho lidí rozšíření nabídky jistě ocení, upozorňujeme na to,
že stavba přinese určitá dopravní omezení v ulici Kolbenova. I o nich se
dočtete na stránkách aktuálního vydání časopisu.
Přeji vám, abyste si září, a to i navzdory každoroční hektičnosti tohoto
období, užili. Prvňáčkům i všem starším žákům pak přeji úspěšné vykročení do nového školního roku.

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: MŠ Hostavice
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Neseďte sami doma, poznávejte sousedy!
KOMUNITNÍ CENTRA JSOU TU PRO VÁS.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ČECHY I CIZINCE, KREATIVNÍ DÍLNY, ZÁZEMÍ PRO CVIČENÍ,
BESEDY NEBO SETKÁVÁNÍ S PŘÁTELI. TO A MNOHO DALŠÍHO NABÍZEJÍ TAKZVANÁ KOMUNITNÍ CENTRA, KTERÁ
MĚSTSKÁ ČÁST PRŮBĚŽNĚ STAVÍ, PŘÍPADNĚ JEJICH VÝSTAVBU PŘIPRAVUJE. „PRAHA 14 JE CHARAKTEREM
OBYTNÉ ZÁSTAVBY POMĚRNĚ ROZTŘÍŠTĚNÁ, NAVÍC JEJÍ VALNOU ČÁST TVOŘÍ SÍDLIŠTĚ, S NÍMŽ SE ZPRAVIDLA
POJÍ TOLIK KRITIZOVANÁ ANONYMITA. PROTO POVAŽUJEME ZA NUTNÉ VYTVÁŘET MÍSTA, KTERÁ POSKYTNOU
POTŘEBNÉ ZÁZEMÍ PRO ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA,“ ŘÍKÁ STAROSTA PRAHY 14 MGR. RADEK VONDRA.

KC KARDAŠOVSKÁ
 Rekonstrukce objektu je
realizována v rámci projektu Komunitní
centrum Kardašovská, reg. č.
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000238.
 Komunitní aktivity pro obyvatele
jsou realizovány v rámci projektu
Komunitní centrum Praha 14, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225.
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Takto by měl vypadat interiér komunitního centra H55.

Z aktivit připravených na míru přímo
seniorům lze zmínit například kondiční cvičení, kurzy práce na počítači
nebo rukodělný kroužek, na mladé
rodiny cílí lekce cvičení rodičů s dětmi, pravidelný Klub maminek, odpolední doučování pro žáky nebo například hodiny hip-hopu. Program centra oživí i divadelní představení,
cestopisné besedy, hudební produkce, přednášky o zdravém životním
stylu či komunitní vaření. „Chceme
nabídnout opravdu širokou paletu
možností, aby si každý přišel na své.
Samozřejmě jsme přístupní i nápadům a podnětům zvenčí. Pokud někdo přijde s tipem na něco neotřelého, co by se dalo do nabídky ještě zařadit, budeme jen rádi,“ dodává
místostarostka Svobodová, do jejíž
gesce mimo jiné spadá také získávání peněz z evropských fondů.
Právě bez tohoto typu ﬁnanční podpory by se výstavba centra, které veškeré své aktivity nabízí zdarma, neobešla. Radnice uspěla se dvěma žádostmi o dotaci „z Evropy“ – na vnitřní
rekonstrukci objektu a jeho zateplení,
což vyšlo zhruba na 11,2 milionu
korun, a na přípravu programové
náplně, která bude stát něco málo
přes 5 milionů korun. Konkrétně zí-

skala městská část na tyto akce ﬁnanční podporu z Operačního programu Praha – pól růstu.
JAHODNICKÉ SOUSEDSKÉ
CENTRUM V NOVÉM
Další komunitní centrum, na němž
Praha 14 v současnosti intenzivně
pracuje, vznikne v ulici Baštýřská na
Jahodnici. Vilka u parku Československých legionářů momentálně
slouží jako sousedské centrum pod
taktovkou neziskové organizace Neposeda, radnice si však pro objekt
a přilehlé plochy přeje všestrannější
využití, a proto se rozhodla pro celkovou rekonstrukci areálu.
Jeho součástí je kromě vily a zahrady
také stará přístavba. Tou se začne,
respektive její demolicí. Nevyhovující
objekt ustoupí úplně nové stavbě navržené architektem Davidem DamašVizualizace: a3atelier s.r.o.

Z PANELÁKU MÍSTO
PRO ZÁBAVU I VZDĚLÁVÁNÍ
Začněme od konce, respektive úplně
novým lehoveckým komunitním centrem, které se v průběhu letošního
září otevře v ulici Kardašovská. Vzniká
v nebytovém prostoru jednoho z místních panelových domů (č. p. 626).
„Objekt prošel poměrně náročnou rekonstrukcí. Díky ní tu teď máme nejen
pěkný dům, ale i kultivované místo
pro setkávání obyvatel,“ říká místostarostka Mgr. Ing. Lucie Svobodová.
Nabídka centra už má jasné kontury,
průběžně se bude doplňovat a aktualizovat, což zájemci zjistí nejen z Facebooku KC Kardašovská, ale i z webu www.praha14.cz (sekce Život
v Praze 14). Připraveny jsou jak pravidelné aktivity, tak „nárazové“ akce.
„Pro lidi, kteří potřebují poradit v tíživé ﬁnanční situaci nebo třeba při
ztrátě bydlení, tu máme poradnu, řada dalších aktivit pak cílí na seniory
a na rodiny s dětmi. Počítáme i s různými přednáškami či workshopy,“
doplňuje místostarostka Svobodová.

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

Již nějaký ten rok funguje komunitní
a volnočasové centrum Plechárna,
které probudilo Černý Most. V Kyjích
tuto funkci plní tamní kulturní dům,
v Hostavicích pak nová komunitní kavárna nabízející kromě skvělé kávy
a zákusků také prostor pro různé
workshopy, sportovní turnaje či sousedské akce. Co bude dál? Na své si
nyní přijdou i obyvatelé Hloubětína,
Jahodnice a Lehovce.

Komunitní prostor v Baštýřské dle architektů.

Vizualizace: a3atelier, s. r. o.

Téma

Celková podoba objektu v Baštýřské, kde vznikne komunitní centrum.

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

kou. Ten je autorem celé studie, podle níž se nyní připravuje projektová
dokumentace jak na demolici, tak na
další chystané práce. Damaškův návrh pracuje nejen se zmíněnou přístavbou, ale počítá i s rekonstrukcí
vily a přilehlé zahrady.
„Usilujeme o to, aby vila nově sloužila jako pobočka hornopočernické Základní umělecké školy, zcela nový,
nutno dodat bezbariérový objekt bude využíván jako komunitní centrum.
Vzniknou zde například multifunkční
sál, herna pro děti, ateliér, prostor
pro nízkoprahový klub, kavárna a dvě
venkovní terasy,“ vyjmenovává místostarostka Svobodová.
Na zahradě studie počítá s umístěním dřevěných boxů na zeminu,

v nichž budou moci lidé pěstovat
vlastní zeleninu nebo květiny, dále
s instalací pergoly, herního prvku pro
děti a s vybudováním ohniště.
Pokud vše půjde podle plánu a včas
se podaří získat nezbytné územní
a stavební povolení, první návštěvníky
bude jahodnické komunitní centrum
vítat příští rok na podzim.
Na výstavbu komunitního centra jako
takového bude městská část žádat
o dotaci, stejně jako v případě KC
Kardašovská z Operačního programu
Praha – pól růstu.

bětíně. O vybudování centra v této lokalitě radnice usiluje dlouhodobě. Výstavbu několik let brzdily komplikované majetkoprávní vztahy, které se
nyní konečně podařilo „rozplést“.
Na začátku září by měla Rada městské části rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.
„Všechna potřebná povolení již máme,
nic zásadního už vzniku komunitního
centra, alespoň v tuto chvíli, nebrání.
Byl to složitý a vleklý proces, ale nyní
vše nasvědčuje tomu, že se již letos
na podzim konečně začne s výstavbou,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce podpora komunitního života v Praze 14 spadá.
Hloubětínské centrum, takzvaná Hloubětínská 55, vyroste na volné ploše
u památkově chráněného kostela
sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického dvora. Postaveno bude podle návrhu, který
vzešel z mezinárodní veřejné architektonické soutěže z roku 2014.
Jeho autory jsou architekti Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček a Eduard Sojka.
Po svém otevření moderní budova
občanům nabídne například multifunkční sál, klubovny či kavárnu.
Svou pobočku zde bude mít také
pražská městská knihovna.
(red)

HLOUBĚTÍNSKÁ 55: POPRVÉ SE
„KOPNE“ NA PODZIM
Vhodné místo pro setkávání a pestré
komunitní aktivity chybí také v Hlou-

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

ANKETA
MČ Praha 14 významně podporuje místní
komunitní život. Jakými dosud nerealizovanými aktivitami by mohla jeho rozvoj
ještě posílit?

Ing. Jan Adámek (ANO)
Funkce MČ Praha 14
by měla být především
monitorovací, později
podporovací. Aktivizovat
obyvatele jde z kanceláře radnice velice špatně, jsou
k tomu potřeba místní lídři z řad
občanů. Zdravý komunitní život totiž
roste odspodu, stejně jako tomu
bylo po stovky let na vesnicích. Samospráva má nabízet ﬁnanční podporu a vhodné zázemí. Uvidíme, jak
se v praxi osvědčí participativní rozpočet, který jsem na jednání zastupitelstva navrhl zřídit.

Komunitní centrum v Kardašovské ulici se otevře sousedům.
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Volby 2017

INFORMACE K VOLBÁM 2017
LETOŠNÍ PODZIM BUDE VE ZNAMENÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, KTERÉ SE USKUTEČNÍ
20. A 21. ŘÍJNA. NÍŽE PŘINÁŠÍME PODROBNÉ INFORMACE K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ, ÚČASTI OBČANŮ
V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH A K VOLEBNÍM OKRSKŮM.
VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Pro voliče, kteří nebudou moci hlasovat ve svém volebním okrsku, je
určen voličský průkaz (VP). Lze na
něj hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku v ČR nebo na zastupitelském
úřadu v zahraničí.
O VP je možno požádat osobně nebo
písemně na obecním úřadě, příslušném dle místa trvalého pobytu.
 Osobní podání žádosti
Zdejší úřad (Bratří Venclíků 1072/
1073) žádosti přijímá v informační
kanceláři (přízemí budovy Bratří
Venclíků 1072), a to na připraveném formuláři. Žadatel musí předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas a zažádat nejpozději do 18. 10. 2017 včetně.
 Písemné podání žádosti
Je možné ji zaslat:
a) na adresu zdejšího úřadu,
s úředně ověřeným podpisem
voliče. Žádost musí být doručena nejpozději do 13. 10. 2017.
b) datovou schránkou nejpozději
do 13. 10. 2017. Tato možnost
podání neplatí pro žádost zaslanou e-mailem s elektronickým
podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).
V žádosti žadatel uvede, zda si VP
následně vyzvedne osobně na úřadě,
nebo uvede adresu, na kterou žádá
VP zaslat.
Žádosti o VP lze podávat již nyní.
Vydávat či zasílat VP je ze zákona
možné nejdříve dne 5. 10. 2017, a to
osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí k vyzvednutí
VP, s úředně ověřeným podpisem
voliče, jenž o VP již dříve požádal.
VP bude vydávat Informační kancelář MČ Praha 14.
Bližší informace o volbách na odboru
občanskosprávním: Mgr. Jiří Kryštof,
Hana Felderová, tel.: 225 285 233.
Žádost o vydání voličského průkazu
naleznete na www.praha14.cz (na
hlavní straně webu je banner odkazující na veškeré informace k volbám). Podrobnější informace o voličských průkazech jsou pak k dispozici
i na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR: www.mvcr.cz.
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ÚČAST OBČANŮ V OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍCH (OVK)
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit
písemně, osobně, telefonicky nebo
e-mailem.
 Písemně na adrese:
Úřad městské části Praha 14,
Bratří Venclíků 1073, 198 21 P–9.
 Osobně:
u Mgr. Dany Davidové, budova
1073, 8. patro, tel.: 225 295 253,
e-mail: dana.davidova@praha14.cz.
Pro práci v OVK je nutné uvést: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo,

telefon, e-mail. Na základě zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, budou do OVK přednostně
zařazeni zástupci volebních stran
a uskupení, poté budou OVK doplňovány zájemci z řad občanů.
VOLEBNÍ OKRSKY
V oznámení starosty městské části,
uvedeném na této stránce, naleznete
přehled všech volebních okrsků.
Upozorňujeme, že okrsek Za Horou
byl, vzhledem k uzavření tamní restaurace, přesunut do budovy ZŠ Šimanovská.
(red)

Aktuality

Chcete měnit Prahu k lepšímu? Nad Kyjským
Projekt zmente.to vám pomůže rybníkem se

Zdroj: MHMP

Všimli jste si poškozené značky?
Jsou na chodníku před vaším domem díry? Nebo se chcete podělit
o své zkušenosti s návazností spojů?
Tyto záležitosti často nespadají pod
městské části, ale pod různé městské organizace. Právě v takových
případech pomůže projekt hlavního
města nazvaný zmente.to.
Zmente.to je nástroj, který výrazně
zjednoduší cestu, jak řadu věcí právě

v dopravě vylepšit nebo změnit.
A stačí vám k tomu jen několik kliknutí. Projekt funguje také jako aplikace, díky níž můžete například rozbitý chodník lokalizovat přímo na mapě, na místě vyfotit a během chvilky
poslat. Odkazy na stažení aplikace
najdete v Apple Store i Google Play
nebo na adresách www.zmente.to
a www.zmenteto.cz.
Prostřednictvím
webové
stránky
zmente.to nebo stejnojmenné aplikace pro mobilní telefony můžete posílat
své náměty, připomínky a stížnosti
z oblasti dopravy. Zničený odpadkový
koš, chybějící přechod pro chodce či
rozbitou cyklostezku nemusíte hlásit
městské části, které často řešení situace nepřísluší, ani trávit dlouhé minuty pátráním po tom, které městské organizaci takovou věc oznámit. Pokud
svůj podnět pošlete prostřednictvím
zmente.to, máte jistotu, že se všechny
vzkazy dostanou rychleji do správných
rukou. Havárie mají nejvyšší prioritu
a řeší se okamžitě. Na ostatní podněty
dostanete odpověď do 30 dnů. (jam)

Školy se o prázdninách dočkaly oprav
Děti z Prahy 14 opět zamířily do
školních lavic a heren v mateřských
školách. V době prázdnin se ale tradičně investovalo do oprav, tak se
hned v několika školních budovách
bude dětem učit lépe.
Díky investicím MČ Praha 14 bylo
v průběhu léta sanováno vlhké zdivo
v MŠ Bobkova, rekonstrukce elektroinstalací se dočkaly MŠ Vybíralova 967
a 968 a také budova ZŠ Chvaletická –
Rochovská. Samotná hlavní budova
ZŠ Chvaletická má za sebou plánovanou kompletní rekonstrukci kuchyně

včetně gastrozařízení, což jistě v nastávajícím školním roce ocení jak personál, tak i samotní strávníci.
(jam)
Kolik stály prázdninové opravy
 Rekonstrukce elektroinstalací
ZŠ Chvaletická (budova
v ul. Rochovská) – 13,5 mil. Kč
MŠ Vybíralova 967, 968 – 6,6 mil. Kč
 Sanace zdiva – MŠ Bobkova
– 1,5 mil. Kč
 Rekonstrukce gastrozařízení
ZŠ Chvaletická – 8,1 mil. Kč
Ceny bez DPH, včetně TDI, AD a BOZP

bude opět kopat
Opravy komunikací v oblasti nad
Kyjským rybníkem mají opět pokročit. Pokud se začátkem září
dohodnou hlavní investor a realizátor rekonstrukce Pražská energetika (PRE distribuce, a. s.), Magistrát hl. m. Prahy a další
zúčastněné subjekty na konkrétním postupu, začne se s výměnou
kabelů a opravou chodníků v části
ulic Hejtmanská, Sklenská, Vajgarská a v celé Vranovské. „Na úpravě
části chodníků jako takových se
bude ﬁnančně podílet i městská
část, hlavní město přislíbilo, že
v ulicích vymění veřejné osvětlení,“
říká místostarostka Ing. Ilona Picková, která má dopravu v Praze 14
na starosti. Práce jsou zatím předběžně naplánovány do konce listopadu, o další fázi rekonstrukce zatím není rozhodnuto.
Faktem je, že se opravy komunikací v této oblasti vlečou už dlouho
– od jara 2015. Tehdy bylo naplánováno, že potrvají něco málo přes
rok, ovšem krátce před loňskými
letními prázdninami se ozvala právě PRE distribuce, že by se k akci
ráda připojila a vyměnila v lokalitě
také vlastní sítě. Společnost se
ozvala pozdě, a to přesto, že byla
o chystaných pracích včas informována. Další zdržení následně
přinesla příprava projektové dokumentace. „Pevně doufám, že teď
už se snad práce zase pohnou kupředu. Naše radnice má v celé věci
jen okrajovou roli, o to složitější je
průběh rekonstrukce ovlivnit,“ dodává místostarostka Picková.
(red)

Vyšla nová kniha
JITKY KOMENDOVÉ

NABÍDKA KOMPOSTÉRŮ

Jitka Komendová žije od roku 1993
na Černém Mostě. Na svém kontě
má 23 vydaných knih pro děti
a mládež. Psaní knížek se věnuje ve
svém volném čase, jako svému koníčku. V loňském roce jí vyšly knížky
Zuzanka a koník Max a Korsak
a zlatý meč. Před několika dny se
na trhu objevila nejnovější knížka
Neplechy medvídka Matýska, která
je určena těm nejmenším.
(jam)

Máte zahrádku nebo předzahrádku
a přišel by vám vhod kompostér, do
kterého byste mohli ukládat vzniklý
bioodpad?
Hlavní město Praha, konkrétně Odbor ochrany prostředí, nyní zjišťuje
předběžný zájem občanů o tato zařízení, na která se snaží získat dotaci
od Státního fondu životního prostředí. Chcete-li zdarma získat kompostér, neváhejte a vyplňte formulář

na adrese http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter (v kolonce „Adresa umístění kompostéru“
je třeba zadat: „Hlavní město Praha
– průzkum zájmu“).
V případě, že dotace nebude fondem
poskytnuta, hlavní město kompostéry s vysokou pravděpodobností nepořídí. Pokud město ﬁnance obdrží,
předání kompostérů zájemcům se
předpokládá v létě 2018.
(red)
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PAVEL LISTOŇ:

POZOROVAT A POZNÁVAT
PŘÍRODU JE VELMI OBOHACUJÍCÍ
PAVEL LISTOŇ
 Současný předseda
Mysliveckého spolku
Horní Počernice
(více než 10 let členem).
 Je členem nejstarší
myslivecké organizace
v ČR – Českomoravské
myslivecké jednoty.
 Myslivosti se věnuje
déle než 15 let.

Foto: archiv MČ Praha 14

jak šedesátiletou tradici. Důvěra,
kterou ve mě kolegové vložili, mě
však nakonec přesvědčila, že jako
člen tohoto kolektivu musím pomoci
nastavenou tradici udržet. A to bez
ohledu na zodpovědnost a časovou
náročnost, které jsou s funkcí předsedy spojené.

„V SOUČASNÉ SITUACI LZE ODHADNOUT POČET DIVOKÝCH PRASAT
VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ V CELÉ HONITBĚ DO DESETI KUSŮ.
S POSTUPUJÍCÍMI ŽNĚMI V OKOLÍ, TO ZNAMENÁ DO VZDÁLENOSTI ASI
20 KM, SE VŠAK MŮŽE SITUACE ZAČÍT MĚNIT,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO
ČASOPIS ČTRNÁCTKA NOVÝ PŘEDSEDA MYSLIVECKÉHO SPOLKU HORNÍ
POČERNICE PAVEL LISTOŇ.
PROČ JSTE SE ROZHODL STÁT SE
MYSLIVCEM? MÁTE TENTO
„KONÍČEK“ V RODINĚ?
K myslivosti mě přivedl tchán. A musím říci, že jsem mu za to moc vděčný. Pozorovat a poznávat přírodu ve
všech jejích aspektech a souvislostech je velmi krásné a obohacující.
Jaké potěšení a uklidnění přináší třeba jenom pozorování hrajících si mladých zajíců, může opravdu pochopit
jen ten, kdo něco takového viděl. Mám
pár kamarádů a známých, „nemyslivců“, kteří na moji myslivost hleděli,
řekněme, s určitým despektem a které jsem přemluvil, aby se mnou ab-
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solvovali procházku revírem nebo
chvíli čekané na posedu. Všichni beze
zbytku poté konstatovali, že je to něco
úžasného. S manželkou máme dvě
dcery a minimálně u jedné z nich se
už také projevuje zájem o myslivost.
JSTE NOVÝM PŘEDSEDOU MS
HORNÍ POČERNICE, POD KTERÝ
SPADÁ MÍSTNÍ HONITBA. JAK JSTE
SVÉ ZVOLENÍ VNÍMAL?
Když jsem byl letos osloven ostatními členy spolku, zda bych nepřijal
funkci předsedy, přiznám se, že jsem
byl zaskočen. Váhal jsem. Vždyť myslivost v Horních Počernicích má více

VELKÝM TÉMATEM LOŇSKÉHO
PODZIMU A LETOŠNÍHO JARA BYLA
DIVOKÁ PRASATA, KTERÝCH JE
V MÍSTNÍ HONITBĚ POMĚRNĚ
HODNĚ. NĚKTERÁ SE NAVÍC
DOSTALA DO KONFLIKTU
S NĚKOLIKA MÍSTNÍMI PSY.
JAKÁ JE V TOMTO OHLEDU
NYNÍ SITUACE?
Otázek spojených s černou zvěří jsou
tisíce a počet odpovědí na ně je minimálně dvojnásobný. Tudíž opravdu
velmi zjednodušeně… stavy černé
zvěře v hornopočernické honitbě nelze stanovit, protože to neumožňuje
platná legislativa. Počet divočáků tu
však rozhodně nikdy nebyl tak vysoký, jak loni uváděla média. Například
číslo 200, které v souvislosti s počtem divočáků na Čihadlech opakovaně zaznívalo, je naprosto nesmyslné
už z prostého zoologického hlediska.
Tolik volně žijících divokých prasat by
se do této lokality prostě nevešlo.
V současné situaci lze odhadnout počet divokých prasat všech věkových
kategorií v celé honitbě do deseti kusů. S postupujícími žněmi v okolí, to
znamená do vzdálenosti asi 20 km,
se však může situace začít měnit.
Současný stav v naší honitbě napro-

Rozhovor

JAKÁ OPATŘENÍ SPOLEK VE
SPOLUPRÁCI S OKOLNÍMI
MĚSTSKÝMI ČÁSTMI ZREALIZOVAL,
RESPEKTIVE JAKÁ OPATŘENÍ
PRO SNÍŽENÍ POČTU DIVOKÝCH
PRASAT PŘIJAL?
Mohu s uspokojením konstatovat, že
po velmi vypjaté a naprosto neoprávněně nepřátelské atmosféře namířené proti myslivcům, která gradovala
v lednu a únoru tohoto roku, se podařilo navázat uspokojivý a plodný dialog s obecní i státní správou. Řada
zainteresovaných subjektů pochopila, že se jedná o mimořádnou situaci,
a začala poslouchat faktické, věcné,
zoologické a zvláště legislativní argumenty myslivců. Obecní i státní
správa obcí přiléhajících k honitbě
hornopočernického spolku s námi
začala spolupracovat v oblasti materiální i občansko-organizační. Nemohu si ovšem odpustit konstatování, že
soubor opatření, který byl přijat v samém ﬁnále letošní mediální bouře
„divočáci na Čerňáku“, prakticky kopíroval naše původně odmítnuté návrhy ze závěru loňského roku. Konkrétně se jedná o výstavbu a zajištění
mysliveckých zařízení (posedů), částečnou úpravu přírodních poměrů

HONY NA LESNÍ ZVĚŘ
Myslivecký spolek Horní
Počernice opět chystá hony na
lesní zvěř (tedy i na divoká
prasata), které se, stejně jako
v minulých letech, uskuteční i na
území naší městské části. Spolek
žádá návštěvníky honů, aby při
vycházkách chodili pouze po
značených cestách a v zájmu své
bezpečnosti nevcházeli do
hustých a nepřehledných porostů.
Samozřejmostí je také nutnost
dodržovat zákon o myslivosti,
který zakazuje volný pohyb
domácích zvířat v místě honitby.
Termíny honů:
 4. 11. 2017
 18. 11. 2017
 2. 12. 2017
 16. 12. 2017
 Náhradní termín: 30. 12. 2017

v honitbě, o obecnou informovanost
a v neposlední řadě i o zajištění lovu
na části pozemků, kde jako myslivci
lovit nemůžeme.
CHYSTAJÍ SE JEŠTĚ DALŠÍ
OPATŘENÍ? POKUD ANO, JAKÁ?
Jak jsem už naznačil, není vyloučeno, že se po ukončení sklizně na
okolních polích nenavýší počet kusů
černé zvěře, která naši honitbu navštěvuje. Pokud k tomu dojde, počítáme se stejně intenzivním lovem jako v předcházejícím mysliveckém roce, stejně jako s pořádáním honů,
během nichž je možné lovit i divoká
prasata. Vzhledem k podmínkám naší honitby nelze pořádat prostorově
velké lovecké akce za účasti mnoha
desítek lovců.
PROČ VŮBEC POPULACE ČERNÉ
ZVĚŘE V POSLEDNÍCH LETECH
V EVROPĚ TOLIK NARŮSTÁ?
RESPEKTIVE, ČÍM TO JE, ŽE SE
S DIVOČÁKY DNES LIDÉ POTKÁVAJÍ
I NA MÍSTECH, KDE BY JE
NEČEKALI – TEDY POMĚRNĚ
BLÍZKO OBYDLÍ?
Důvodů je samozřejmě více, ale když
to opět zjednodušíme… Prvním velkým problémem v této oblasti je intenzivní pronikání lidských sídlišť do
přírody. Mám na mysli výstavbu nejrůznějších satelitů, budování cyklostezek a další lidské zásahy, kvůli
kterým jdou lidé stále blíže a blíže za
zvířaty, aniž by o to tato zvířata stála.
Další aspekt, který má na současnou
situaci velmi negativní vliv, je zemědělské hospodaření s rozsáhlými
monokulturami převážně průmyslových plodin. Právě to velmi nahrává
růstu populace černé zvěře, zatímco
u zvěře drobné bohužel vyvolává
trend opačný. Ukrytá ve velkých lánech se divoká prasata zdržují od jara do období sklizně. A nepotká je téměř nikdo, myslivce nevyjímaje, což
velmi ztěžuje právě onu požadovanou
regulaci početních stavů.
MŮŽE SITUACI NĚJAK OVLIVNIT
PRASEČÍ MOR, O KTERÉM SE NYNÍ
TOLIK MLUVÍ?
Současný výskyt afrického moru prasat (AMP) je zatím, bohudík, prostorově ohraničený a všichni věří, že se
jeho výskyt podaří přijatými veterinárními a dalšími opatřeními udržet
v napadené lokalitě a zvládnout. Z tohoto plyne, že zatím nemá AMP na
populaci černé zvěře v dalších čás-

Snižování početních
stavů černé zvěře
v MS Horní Počernice

111

62
41
30
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29
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8
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Pozn. Informace vždy za myslivecký rok
(od dubna do března). Poslední uváděný údaj
(111 odstřelených kusů) je za období
od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017.

tech republiky vliv. Ministerstvem zemědělství, respektive Státní veterinární správou byl i tak nařízen velmi
intenzivní lov černé zvěře bez ohledu
na věk a pohlaví. Zároveň byly uděleny plošné výjimky ze zakázaných
způsobů lovu černé zvěře.
PŘIJALI JSTE V SOUVISLOSTI
S PRASEČÍM MOREM NĚJAKÁ
OPATŘENÍ I VY?
Přirozeně se i náš spolek musí řídit
nařízeními Státní veterinární správy.
Při sklizni plodin v naší honitbě byl
monitorován případný výskyt černé
zvěře nebo jejích kadáverů (úhyn).
Monitoring jsem prováděl osobně za
asistence několika kolegů a ve spolupráci se zemědělci. V celé honitbě
byla zjištěna pouze jedna bachyňka
s pěti selaty ve velmi dobré zdravotní
kondici.
VRAŤME SE TROCHU K „NÁTUŘE“
DIVOKÝCH PRASAT JAKO
TAKOVÝCH. ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ
SE STÁVAJÍ PRO ČLOVĚKA
HROZBOU?
Žádný z volně žijících živočichů na
území České republiky není pro člověka za normálních standardních
podmínek nijak nebezpečný. Extrémně vystresované, o život se strachující nebo nemocné zvíře přirozeně není
v normální situaci. V takovém případě se můžete útoku dočkat i od domácího kohouta nebo od zajíce. Pokud je člověk obeznámen s pravidly
pohybu v přírodě, neruší její obyvatele nebo si třeba nechce pohladit mládě, hrozí mu mnohonásobně menší
nebezpečí, než když přechází přechod pro chodce na málo frekventované místní komunikaci.
(red)
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Zdroj: Myslivecké sdružení Horní Počernice

sto odpovídá normálu a stavu populace divokých prasat v České republice. Je ovšem pravda, že tento „normál“, platící pro republiku, není ani
zdaleka optimální…

Okénko policie

osob, zadokumentovali a vyřešili dva
přestupky držení drog a uložili čtyři
příkazy na místě (blokové pokuty)
v problematice držení drog. Dále vypátrali jednu podnapilou mladistvou
osobu, jednu osobu v celostátním pátrání a jednoho cizího státního příslušníka bez dokladů, kterého následně

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

předali Cizinecké policii. V neposlední řadě poučili všechny osoby, které
se pohybují po 22. hodině ve vnitroblocích, o nutnosti zachovat noční
klid a pořádek.
npor. Mgr. Marek Svoboda,
zástupce vedoucího oddělení
PČR MO Kyje

Oznámení

Oznámení

S příchodem letních
prázdnin
obdržela
zdejší součást místního oddělení policie od
občanů celou řadu
podnětů, které se týkaly převážně rušení nočního klidu.
Tyto podněty byly vyhodnoceny a na
jejich základě naplánovány čtyři
bezpečnostní akce, které se problematice věnovaly. Během těchto bezpečnostních akcí, které proběhly
v podvečerních a večerních hodinách, policisté kontrolovali vnitrobloky na sídlištích, přilehlé parky a v neposlední řadě také restaurační zařízení. Tyto kontroly byly prováděny ve
spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování Praha III a také
s Městskou policií Prahy 14. V případě přetrvávajících problémů policisté
provedou další bezpečnostní akce
a zejména v nočních hodinách je bude více vidět v ulicích.
Závěrem nutno zmínit výsledky provedených akcí, které proběhly dne
11. 7., 13. 7., 2. 8. a 8. 8. 2017. Policisté při nich zkontrolovali celkem 229

Ilustrační foto

Kontrola vnitrobloků a zvýšený výkon služby policistů v parcích

Akce probíhá pood záštitou radníhoo hl. m. Prahy Liborra Hadravy
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Program:
- vyhodnocení výtvarné sooutěže škol „MP PRAHA očima dětí“
- zahrají MIXLE V PIXLE, PÍÍSKOMIL SE VRACÍ, HUGO a MP BAND
- kouzelník Max Magic
- soutěže pro děti
- ukázky výcviku a technikky MP Praha (mimo jiné psovodi, poříční útvar)
r
- útulky pro opuštěná zvířřata
- součástí akce bude maloování na obličej a jízdy lodí MP Praha

CAPUT REI PUBLICAE
PRAGA
MĚSTSKKÁÁ POLICIE

hl. m. Prahy

MĚSTTSSKÁ
POLICIE

MĚSTSKÁ
POLICIE

CIE
ĚSTSKhyÁy POLI
MĚS
Prah
P
hl. m.

www.mppraha.cz
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ROZHLEDNA NA ČIHADLECH UŽ ROSTE
STAVBA UNIKÁTNÍ DŘEVĚNÉ ROZHLEDNY DOUBRAVKA XIV NA ČIHADLECH JE V PLNÉM PROUDU. NA MÍSTĚ UŽ
JE K VIDĚNÍ TÉMĚŘ DOKONČENÁ PRVNÍ NOHA PLÁNOVANÉ VĚŽE, KTERÁ ZATÍM VE VODOROVNÉ POLOZE
PŘIPOMÍNÁ KONSTRUKCI VZDUCHOLODĚ. VEŘEJNOSTI BY SE VĚŽ MĚLA OTEVŘÍT UŽ V ŘÍJNU.

Rozhledna vzniká přímo na místě, kde bude vztyčena. Na snímku je první z trojice nohou, která byla v době uzávěrky téměř dokončená.

Čilý pracovní ruch panuje na návrší
Čihadel v místech, kde by už v říjnu
měla stát nová rozhledna. Ta bude
první novou, veřejně přístupnou vyhlídkovou věží v Praze od otevření žižkovského vysílače a lidem nabídne
pohled na vrch Čihadla, park U Čeňku, ale také na okolní zástavbu, Černý
Most, Dolní Počernice či Hostavice.
„Vypadá to velmi dobře, už se těším,
až bude věž otevřená veřejnosti,“
zhodnotil přímo na místě stavby starosta Mgr. Radek Vondra. Obdivoval
především unikátní dřevěnou konstrukci, kterou navrhl architekt Martin Rajniš a jeho Huť architektury.
Právě slovo huť ve svém stavebně
historickém významu je pro tuto

stavbu asi nejvýstižnější. Konstrukci
rozhledny totiž tesaři a další dělníci
budují přímo na místě z upravených
náletů. Nedaleko první, v době uzávěrky téměř dokončené nohy už jsou
vidět i zárodky základů „trojnohé“ věže s centrálním schodištěm.
Jednotlivé schodnice, po nichž budou
výletníci stoupat na vrchol Doubravky,

Unikátní dřevěnou konstrukci na místě
obdivoval i starosta Radek Vondra.

si již nyní objednávají zájemci z řad
veřejnosti. Jejich zakoupením mohou
podpořit stavbu rozhledny a na
„svém“ schodu zanechat libovolný
vzkaz. „Od poloviny června si schod
na vrchol Doubravky koupily na tři
desítky lidí, převážně obyvatel Prahy
14 nebo blízkého okolí. Některé nápisy, které dárci navrhli, mají i vztah
k městské části. Bude to při stoupání
po Doubravce podnětné čtení... Očekáváme, že týdny před dokončením,
bude zájem stoupat. Nepochybujeme,
že s dokončením rozhledy budou mít
všechny schody své majitele,“ dodává
Petr Tomášek, ředitel společnosti
Landia Management s. r. o., která je
investorem rozhledny.
(jam)

Park U Čeňku se konečně dočká hřišť a dokončení cest
PO VÍCE NEŽ ROCE SLIBŮ TO TEĎ KONEČNĚ VYPADÁ, ŽE HLAVNÍ MĚSTO SPLNÍ SVŮJ ZÁVAZEK A DO PARKU
U ČEŇKU NA ČERNÉM MOSTĚ DOPLNÍ ALESPOŇ AVIZOVANÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, VENKOVNÍ POSILOVNU,
OSVĚTLENÍ A CESTNÍ SÍŤ. PRAŽŠTÍ RADNÍ NA KONCI SRPNA ROZHODLI O REALIZÁTOROVI CELÉ ZAKÁZKY,
KTERÝM SE DLE OČEKÁVÁNÍ STALA SPOLEČNOST LESY HL. M. PRAHY.
Podle sdělení pražského magistrátu
je na zakázku vyčleněno necelých
19 milionů korun. Kdy přesně se
s pracemi začne, město zatím neuvedlo. „Moc si přeji, aby to tentokrát
dobře dopadlo. Peníze na hřiště
a cestní síť mělo město v rozpočtu tři
roky a důvody, proč se dosud tyto akce nezrealizovaly, byly čistě administrativní. Pouhá byrokracie hraničící
s neschopností. O tom, že uvedené

mají dostat na starosti Lesy hl. m.
Prahy, se ví už dávno, ostatně od loňska je tato společnost na realizaci
zakázky připravena. Celou tu dobu se
pouze čekalo, až jim magistrát zakázku zadá, což se teď naštěstí konečně stalo,“ dodává k tomu starosta
Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
Část parku U Čeňku hlavní město revitalizovalo v letech 2015 až 2016. Výsledek jeho práce špatně neslo nejen

vedení Prahy 14, ale i sami občané.
Podoba tehdy již – alespoň dle magistrátu – zvelebeného parku totiž
ani zdaleka neodpovídala tomu, co
město původně slibovalo.
Po vleklých jednáních a stížnostech
ze strany městské části se podařilo
docílit toho, že město souhlasilo
s doplněním alespoň zmiňovaných
hřišť a cest.
(red)
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Horká linka

PTÁTE SE RADNICE

POZVÁNKA

V PARKU ČESKOSLOVENSKÝCH
LEGIONÁŘŮ NA JAHODNICI JE
MNOHO ODPADKŮ A NEPOŘÁDEK
JE I NA DALŠÍCH MÍSTECH,
NAPŘÍKLAD V ULICÍCH TRAVNÁ,
PASECKÁ NEBO 9. KVĚTNA. JE
MOŽNÉ ZAJISTIT ÚKLID?
Děkujeme za podnět a upozornění.
Popisované lokality uklidíme. Co nás
trápí, je fakt, že nedokážeme zajistit
udržitelnost pořádku. Například prostor kolem piknikového místa u Kyjského rybníka nevydrží bez odpadků
ani jediný den – řada návštěvníků je
raději vyhazuje do trávy než do připraveného odpadkového koše. Náklady, které městská část investuje do
údržby zeleně a do úklidů veřejných
prostor obecně, se rok od roku zvyšují. Zatímco loni činily zhruba 18,3 milionu korun, letos se počítá s již
19,2 milionu. Děkujeme všem obyvatelům, kterým jejich okolí není lhos-

tejné, nebojí se nás upozornit na nedostatky, případně zaneřáděný prostor rovnou sami uklidí. Pro městskou část je to veliká pomoc.
Ing. Markéta Adámková,
vedoucí Odboru dopravy a ochrany
prostředí ÚMČ P14
DOJÍŽDÍM NA KOLE Z RAJSKÉ
ZAHRADY DO VYSOČAN
A VYUŽÍVÁM CYKLOTRASU A26.
ZEJMÉNA ÚSEK KOPÍRUJÍCÍ ULICI
CHLUMECKOU, ULICE
V CHALOUPKÁCH NEBO TŘEBA
OBLAST U PODJEZDU ULICE
PRŮMYSLOVÁ JSOU VE VELMI
ŠPATNÉM STAVU. A TÍM
NEDOSTATKY ZDALEKA NEKONČÍ.
VÍM, ŽE TENTO PODNĚT BY BYLO
VHODNĚJŠÍ ZASLAT NA
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ALE ANI
MĚSTSKÉ ČÁSTI NEUŠKODÍ, KDYŽ
TUTO INFORMACI OBDRŽÍ…

Rád se vyjádřím. Pravdou je, že
o opravě úseku podél ulice Chlumecká a u podjezdu ulice Průmyslová
dlouhodobě jednáme s Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy,
která je má ve správě. Tyto stezky
představují jen část toho, co je třeba
dát do pořádku. Jestli nám chcete
pomoci, zkuste hlásit nejhorší výmoly na: https://www.tsk-praha.cz/wps/
portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad.
Tlak z více stran vždy zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
Václav Kříž,
cyklokoordinátor MČ P14

Pozn. red.: Na odpověď, kterou cyklokoordinátor pisateli zaslal i e-mailem,
pisatel v krátkém čase reagoval dobrou zprávou. Po návratu z dovolené
zjistil, že nejhorší výmoly v ulici V Chaloupkách jsou již opraveny a stejně tak
nájezdy mostku přes Rokytku.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 6. září 2017 v Galerii 14

POZVÁNKA

Ve středu 6. 9. 2017 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17 hodin zahájena výstava Dvě podoby fotograﬁe,
která potrvá do 26. září a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Vystavují Jenda a Zdeněk
Mikšíkovi.

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

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
Ve středu 13. září od 16.00 hodin na tubusu metra

POZVÁNKA

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.

KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
V pondělí 18. září od 18.30 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích

V pondělí 18. září od 18.30 hodin srdečně zveme do kostela sv. Bartoloměje v Kyjích na koncert duchovní hudby. Vystoupí
soubor ArtHarmony (Dita Hořínková – zpěv, Petr Maceček – housle, Pavel Voráček – varhany). Zazní skladby J. S. Bacha,
G. F. Händela, A. Dvořáka a dalších. Vstupné dobrovolné.

12

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

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 od 7.30 do 7.50 hodin. Startovné 50 Kč na osobu. Sponzor: Coca-Cola Hellenic.

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
OBČANÉ DALI PŘED
BIOTOPEM PŘEDNOST
PARKU
Má se postavit vedle Kyjského rybníka
další vodní nádrž, která bude na rozdíl od svého většího souseda sloužit
nikoliv kaprům, ale ke koupání? Touto
otázkou se budou zaobírat zastupitelé
Prahy 14 na své schůzi koncem září.
Projekt, veřejnosti představovaný též
jako koupací biotop, brzy může zaplnit volnou plochu od Broumarské
ulice směrem k břehům Kyjského
rybníka. Na první pohled líbivý záměr
v sobě skrývá spoustu vážných negativ, kvůli kterým by neměl být v lokalitě realizován.
Koupaliště budilo rozruch i na veřejném projednávání, které se uskutečnilo 19. června u modelu rozhledny
v Kyjích. Lidem nejvíce vadilo, že bude areál celoročně oplocený, a tudíž
se do něj kromě několika teplých letních dní nedostanou. Další negace
vyvolávala zpráva, že pro kapacitu
areálu, která je podle již hotového
projektu 1 080 návštěvníků, je připraveno pouze 88 parkovacích míst. Jak
bude vypadat v takových dnech doprava v Broumarské ulici, je tím pádem snadné si domyslet. Přítomní
občané se nenechali zmanipulovat
otázkou některých představitelů Úřadu Prahy 14, zda chtějí mít v Kyjích
raději koupací biotop, nebo několikapatrové domy. Otázka by přitom měla
znít prostě: „Co na tomto území
chcete?“ Při závěrečném hlasování,
které patří ke každému veřejnému
projednávání, se nakonec občané raději než pro biotop vyslovili pro veřejnosti přístupný park s celoročními
vodními prvky a velkým dětským
hřištěm, jako je to například v Malešickém parku.
Možná že po letošním létě byste uvítali možnost venkovního koupání.
Ukazuje se však, že s teplotou nad
25 stupňů významně klesají čisticí
schopnosti rostlin v biotopu, a tudíž se
z hygienických důvodů v době největších veder, kdy je přirozeně i největší
nápor, musí snížit kapacita areálu.
Otázkou je, jestli by se těch minimálně 30 milionů Kč, které má areál stát,
nedalo využít lépe? Co třeba pokusit
se upravit Kyjský rybník pro alespoň

částečné koupání a zbytek peněz věnovat na park s celoročním využitím,
jak si ostatně přejí i sami občané?
Tomáš Novotný
za Zastupitelský klub ANO

POMOC BEZE JMÉNA?
K DOBROVOLNICTVÍ PATŘÍ
ALESPOŇ SYMBOLICKÉ
OCENĚNÍ
Je to již více než 16 let, kdy jsem ve
svém volném čase začala pomáhat
dětem se zdravotním postižením. Odměnou a motivací mi tenkrát byla radost dětí a jejich maminek, které se
díky novým aktivitám podařilo vymanit z izolace, a také obyčejný dobrý
pocit ze smysluplné práce. Myslím si,
že podobnou motivaci mají i současní
dobrovolníci pomáhající v Komunitním centru Motýlek, které z naší tehdejší dobrovolnické iniciativy vzniklo.
I z vlastní zkušenosti si tedy dovoluji
tvrdit, že vím, jaké to je být dobrovolníkem. Nejen proto jsem se na veřejných fórech a na jednom z minulých
jednání Zastupitelstva Prahy 14 snažila upozornit na potřebu více se zabývat tématem dobrovolnictví na
úrovni naší městské části.
Jsem ráda, že vedení radnice díky
mé iniciativě začíná směřovat pozornost tímto směrem. Přispěl k tomu
nově vytvořený prostor na webových
stránkách městské části i článek
v květnovém čísle Čtrnáctky. Lidé,
kteří ve svém volném čase pomáhají
např. starým lidem nebo dětem
s handicapem, by si však zasloužili,
pokud s tím souhlasí, více než jen
zveřejnění článku v našich novinách.
Nevěnují se charitativní činnosti proto, že by čekali poděkování či pochvalu. Ale jsme to my, kdo jim právě tohle dlužíme.
Co takhle uspořádat každý rok akci,
na které budou ať už věcnými cenami, či prostým poděkováním oceněni
nejsnaživější dobrovolníci za uplynulý
rok? V některých jiných městských
částech již tato tradice funguje, tak ji
pojďme vytvořit také u nás, neboť
dobrovolníci si za svou obtížnou a neplacenou práci zaslouží uznání.
PhDr. Zuzana Jelenová,
zastupitelka (Hnutí Pro Prahu)

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

A JE PO PRÁZDNINÁCH
Vážení spoluobčané, doufám, že jste
si o prázdninách příjemně odpočinuli
a prožili jste se svými rodinami
a přáteli krásné chvíle, ze kterých
budete čerpat pozitivní energii.
Zastupitelé za ODS na Praze 14 se
opět soustředí na pokračování plnění
našeho koaličního programového prohlášení. Jsme velmi potěšeni, že 4. 9.
2017 bude otevřena tolik potřebná
mateřská školka na Jahodnici. Všem,
kteří tam budou vodit svoje děti, přejeme, aby tam pro ně nalezli pěkné
prostředí a milé a vstřícné paní učitelky. Ti, kteří proti školce brojili, si mohou sáhnout do svědomí. Také ostatní
projekty (Hloubětínská 55, tělocvična
Šimanovská, biotop u Kyjského rybníka a další) úspěšně pokračují.
Jedním z dalších bodů volebního programu ODS bylo heslo Máte právo se
cítit bezpečně.
Bohužel se opětovně setkáváme se
stížnostmi občanů bydlících na sídlišti
Černý Most na opakované narušování
běžného občanského soužití, zejména
nočního klidu. Je to stále stejný, letitý
problém s částí nepřizpůsobivých občanů, kteří se do noci chtějí dobře bavit za doprovodu hlasité hudby, konzumace alkoholu a podle stížností od
občanů také drog. Možná že se tito
nepřizpůsobiví spoluobčané diví, proč
tolik úzkoprsých stížností, když oni se
chtějí jen dobře bavit. Tak jen pro pořádek, ti, co si stěžují, jdou ráno do
práce, aby mimo jiné přispěli na jejich sociální dávky. Bylo by proto
slušné nechat pracující alespoň vyspat, anebo ještě lépe, začít pracovat.
Pracovních příležitostí je v Čechách,
a zejména v Praze, více než dost. My
budeme jednat jak s MP Praha 14,
tak také s Policií ČR o dodržování minimálně nočního klidu. V neposlední
řadě budeme požadovat důslednou
kontrolu konzumace drog na nejproblémovějších místech. S příslušnými
odbory úřadu zajistíme častější a důkladnější kontroly prodeje alkoholu
mladistvým. Vy, vážení spoluobčané,
kterých se tyto problémy nejvíce dotýkají, neváhejte kontaktovat policii.
V případě, že se vám tento postup neosvědčí, pokusíme se vám i nadále
pomáhat.
Josef Kutmon, radní (ODS)
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Z městské části

MŠ HOSTAVICE PŘIVÍTÁ PRVNÍ DĚTI
PRAHA 14 OTEVÍRÁ ÚPLNĚ NOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU NA JAHODNICI. POKRAČUJE TAK V ÚSPĚŠNÉ PRÁCI NA
OBNOVĚ A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT MÍSTNÍCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, S NÍŽ ZAČALA UŽ PŘED NĚKOLIKA LETY.
MŠ HOSTAVICE „POJME“ 112 DĚTÍ, PŘIČEMŽ VYUŽÍVAT JI MOHOU NEJEN TY Z OKOLÍ, ALE Z CELÉ PRAHY 14.
„Jahodnice školku potřebovala. Je to
lokalita, která se stále rozrůstá. Spádovost zařízení však není omezená
jen na tuto oblast. Týká se celé městské části,“ zdůrazňuje místostarostka Mgr. Ing. Lucie Svobodová, do jejíž
gesce spadá nejen místní školství,
ale také rozpočet městské části a zajišťování ﬁnančních prostředků z evropských fondů.

Pro děti jsou připraveny čtyři třídy
vybavené, vkusným nábytkem, hračkami a učebními pomůckami, k dispozici je jim i velká zahrada s řadou
herních prvků. „Momentálně máme
jen pár předškoláků. Většina dětí,
které k nám rodiče přihlásili, je tříletých, takže spolu budou vyrůstat,“ říká
ředitelka MŠ Hostavice Bc. Zuzana
Králová.

Ta má nyní plné ruce práce nejen se
zahájením nového školního roku
jako takového, ale také s přípravou
slavnostního otevření mateřinky, jež je
naplánováno na druhou polovinu září.
„Pro děti, které teď do MŠ Hostavice
nastupují – a samozřejmě i pro jejich
rodiče –, máme připravený bohatý
program. S dětmi si například přijde
zacvičit Hanka Kynychová, dojde i na
balonkovou show a možná na kouzelnické vystoupení. Už se moc těšíme,“ vyjmenovává ředitelka školky.
Cena za výstavbu mateřinky se vyšplhala na zhruba 53 milionů korun.
Většinu této částky pokryly dotace,
které se městské části podařilo získat od Magistrátu hl. m. Prahy a zejména pak od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Školka je zatím z provozních důvodů
vedena jako odloučené pracoviště
MŠ Štolmířská v Hloubětíně. Veškeré
podrobnosti zájemci naleznou na
www.mshostavice.cz.
(red)

PROGRAM ZDRAVÍ 2017 PRO VŠECHNY
V RÁMCI PROGRAMU ZDRAVÍ MČ PRAHA 14 RADNICE I LETOS PŘIPRAVILA SÉRII RŮZNORODÝCH AKTIVIT SE
ZDRAVOTNÍ TEMATIKOU, KTERÉ MOHOU VYUŽÍVAT VŠICHNI MÍSTNÍ OBYVATELÉ BEZ OHLEDU NA VĚK.
Tou první jsou odborné přednášky
zaměřené na prevenci nemocí a na
ochranu či podporu zdraví. Na setkání, která se uskutečnila v uplynulém
pololetí, nyní navážou další – 26. září
od 19 hodin v Kavárně Maňána a 26.
října od 16 hodin v komunitním centru Plechárna. První jmenovaná
přednáška se bude věnovat prevenci
civilizačních nemocí, „plechárenský“
seminář se zaměří na zdravý životní
styl z pohledu výživy a pohybu. Další
odborné přednášky městská část
připravuje na listopad a prosinec.
Stejně jako v uplynulých letech čeká
obyvatele Prahy 14 také Den zdraví
na poliklinice Parník. Bezplatnou nabídku nejrůznějších služeb tu zájemci využijí 21. září v čase od 7 do 12
hodin. Budou si moci nechat provést
vyšetření hladiny cholesterolu a cukru z kapky krve. Na dalších stanovištích jim pak odborníci prohlédnou
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kožní znaménka, případně poskytnou
rady v oblastech prevence nádorového onemocnění prsou a prostaty
a přenosu infekčních onemocnění.
Městská část pro účastníky opět připravila i plastové „Karty života“ obsahující informace o postupu při první pomoci a telefonní čísla důležitá
v případě tísně. Služby poskytnou
dermatoložka MUDr. D. Zlatohlávková, zástupci Ligy proti rakovině Praha, z. s., Klubu ŽAP a VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o.
Součástí Programu zdraví MČ Praha 14 je také podpora prevence zubního kazu u dětí předškolního věku.
Radnice již tradičně na začátku školního roku dodává do mateřských škol
zubní kartáčky a pasty, s nimiž se děti učí správnému čištění zubů. Pomáhají jim s tím zkušení dentální hygienisté, kteří do mateřinek během září
a října docházejí.

Zdraví seniorů se městská část snaží podporovat nabídkou bezplatných
vstupenek do hloubětínského plaveckého bazénu. Pro letošek je jich
připraveno 200 kusů. Další, rovněž
pravidelnou aktivitou je podpora
prevence nádorového onemocnění
prsu v podobě příspěvku na sonograﬁcké nebo mamograﬁcké vyšetření. Městská část jej lidem, kteří
splní stanovené podmínky, vyplácí již
od roku 2010. Letos je možné o příspěvek žádat do 14. prosince.
Program zdraví MČ Praha 14 je ﬁnančně podpořen z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Jednotlivé akce se
konají pod záštitou Ing. Radka Lacka,
radního pro oblast zdravotnictví
a bydlení.
(red)

Pozvánka

Pozvánka

INZERCE

Placená inzerce
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TIPY PRO VOLNÝ ČAS
DĚTÍ A MLÁDEŽE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017–2018

Milí čtenáři,
jak se říká, rok se s rokem sešel
a máme tu zase září. Měsíc, kdy se
děti vracejí do školních lavic a rodiče
vymýšlejí, jak svým potomkům smysluplně vyplnit volný čas. Abychom rodinám v tomto rozhodování pomohli
nebo je alespoň inspirovali, přinášíme už tradiční přehled s tipy na volnočasové aktivity, které v nadcházejícím školním roce nabízejí místní neziskové organizace a sportovní kluby.
K mání je opět množství výtvarných,
pohybových či tanečních kroužků, kurzů cizích jazyků, lekcí aerobiku, probíhat budou také nábory do řady sportovních oddílů. Zkrátka na své si přijde
skutečně každé dítě či teenager.
Tipy na volnočasové vyžití jsme, stejně jako v minulých letech, vytvořili
v úzké spolupráci se zástupci „neziskovek“, tedy s lidmi v tomto ohledu
nejpovolanějšími. Je to způsob, jak
pomoci hned v několika ohledech.
Neziskovým organizacím s propagací,
čtenářům s orientací v možnostech,
které mají ve svém nejbližším okolí.
Veškeré aktivity městské části související s podporou neziskového sektoru
se odehrávají v rámci mezinárodního
programu místní Agenda 21, k němuž
se městská část již několik let hlásí
a jehož hlavním cílem je co největší
účast občanů na veřejném dění.

Publikování volnočasové přílohy ve
Čtrnáctce, je jen jedním z příkladů
těchto aktivit. Ten první a nejzásadnější představují dotace. Městská
část každoročně ze svého rozpočtu
vyčleňuje část prostředků, jimiž podporuje činnost organizací zaměřených nejen na práci s dětmi a mládeží, ale například i na kulturu, sport či
pomoc v tíživých životních situacích.
Další oblast, ve které městská část
„neziskovkám“ pomáhá, je propagace. A to nejen formou už zmiňované
přílohy a zveřejňování potřebných informací i na dalších stránkách Čtrnáctky, ale také publikováním nejrůznějších upoutávek na webu a Facebooku Prahy 14. Samostatnou
kapitolou pomoci je rovněž půjčovna
mobiliáře, díky níž mohou zájemci,
kteří chtějí uspořádat nekomerční
akci pro místní, na předem domluvenou dobu získat třeba stoly, lavice,
skákací hrad pro děti, stany, projektor a další vybavení.
S neziskovými organizacemi jsme
často i v individuálním kontaktu. Díky
dobrým vztahům se totiž daří podporovat i komunitní život v naší městské části, což považuji za ohromně
důležité. „Neziskovky“ jsou často určitým spojníkem mezi obyvateli nebo
skupinou obyvatel a radnicí, pomáhají vytvářet zázemí, probouzet zá-

Foto: archiv MČ Praha 14

ÚVODNÍ SLOVO

jem lidí o místo, kde žijí, podporují
sousedské vztahy… zkrátka vytvářejí
domov v pravém smyslu toho slova
i mimo naše byty či domy.
Ráda bych všem, kteří přispívají k tomu, aby se nám v Praze 14 příjemně
žilo, poděkovala a stejně jako vám, milí čtenáři, i jim popřála mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce.
Přeji příjemné počtení a šťastnou ruku při hledání toho, co vás a vaše děti bude bavit.
Mgr. Irena Kolmanová,
radní MČ Praha 14

PIONÝR, Z. S. – 93. PIONÝRSKÁ SKUPINA ORION
Kde nás najdete: Kpt. Stránského 994/6, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Jana Jandová, tel.: 724 204 037,
e-mail: oddil.orion@seznam.cz, web: www.93-oddilorion.wbs.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Základem činnosti je turistický oddíl Orion pro děti ve věku 6–15 let. Činnost probíhá na pravidelných
schůzkách oddílu, které se konají každý týden ve vlastní klubovně. Dále organizace pořádá víkendové akce
– jednodenní výlety, víkendové akce a výjezdy o všech prázdninách během školního roku, a to nejen pro své členy.
Činnost je zaměřena zejména na turistiku, poznávání památek a přírody, ale také na různé hry v kolektivu.
Děti se učí vzájemné toleranci a kamarádství, pomáhat si navzájem.
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TURISTICKÝ ODDÍL ORION

KLUB ŠIKULKY

Popis: Pravidelné schůzky,
výlety, víkendové akce.
Kdy: každé pondělí 16.00–18.00
Kde: klubovna
– Kpt. Stránského 994/6,
Černý Most
Věk: 6–14 let
Cena: schůzky zdarma,
výlety různě

Popis: Rukodělná činnost –
korálkování, příp. jiné.
Kdy: 1x za 14 dní úterý 16.00–18.00
Kde: klubovna
– Kpt. Stránského 994/6,
Černý Most
Věk: od 8 let
Cena: zdarma, případně vlastní
materiál

KLUB DESKOVÝCH HER
A MAGIC
Popis: Pro zájemce o různé stolní
a deskové hry a pro příznivce fantasy
karetní hry.
Kdy: pátek 16.00–18.00
Kde: klubovna
– Kpt. Stránského 994/6, Černý Most
Věk: od 8 let
Cena: zdarma

Příloha – volný čas
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
Kde nás najdete: Generála Janouška 1060, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Tereza Rádsetoulalová, tel.: 734 134 015,
e-mail: tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz, web: www.ddmpraha9.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Dům dětí a mládeže Praha 9 je středisko volného času. Snaží se vyplňovat volný čas dětí, mládeže,
sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.
Nabízí také široký výběr zájmových kroužků, jednorázových akcí i táborů. Celou nabídku naleznete na webových
stránkách. Přihlašování do kroužků probíhá již od půlky června.

DéDéMácký VOTVÍRÁK

BABÍ LÉTO V EGYPTĚ

Popis: Přijď, vyzkoušej a najdi kroužek, který tě
bude bavit.
Kdy: čtvrtek 7. 9. 16.30–19.00
Kde: park u rybníčku Aloisov
Věk: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi
Cena: zdarma

Popis: Vydej se do doby faraonů. Splň úkoly a získej odměnu.
Kdy: 21. 9. 2017 16.00–18.00
Kde: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060, Praha 14
Věk: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi
Cena: 50 Kč/dítě

KOLOBĚHÁNÍ

13. NAROZENINOVÁ ZAHRADNÍ PÁRTY
– MEZI PIRÁTY

Popis: Letní biatlon na kole, koloběžce či v běhu.
Kdy: 21. 9. 2017 16.00–18.30
Kde: Černý Most – cyklostezka
u rybníka Martiňák
Věk: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi
Cena: zdarma

Popis: Staň se pirátem a přes překážky se vydej za pokladem.
Kdy: 7. 10. 2017 14.00–18.00
Kde: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060, Praha 14
Věk: od 3 let až po dospělé, rodiny s dětmi
Cena: zdarma

NEPOSEDA, Z. Ú.
Kde nás najdete: Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje
Kontakty: Zuzana Rathouská, tel.: 778 760 418,
e-mail: zuzana@neposeda.org, web: www.neposeda.org
Kdo jsme: Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. Neposeda usiluje o to, aby se tu dalo také dobře žít.
Nabízí řadu služeb a umožňuje lidem aktivně se podílet na dění v místě, kde žijí. Neposeda pracuje s celou
komunitou – od rodičů s dětmi přes dospívající a dospělé až po osamělé seniory.

NAŠE AKTIVITY

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
NA JAHODNICI

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB AUTOBUS

Popis: Vinobraní a zajímavý program
pro celou rodinu.
Kdy: 27. 9. 2017 16.00–20.00
Kde: Sousedské centrum Jahodnice
Věk: 0–100, akce pro celou rodinu
Cena: vstupné dobrovolné

Popis: V Autobusu najdete kamarády, pokec,
radu i podporu.
Kdy: po, út, čt 13.00–18.00;
st – individuální konzultace 12.00–17.00
Kde: Sousedské centrum Jahodnice
Věk: 9–26
Cena: zdarma

HODY MEZI DOMY

BAZÁREK

Popis: Klasické české hody nečekaně
mezi paneláky.
Kdy: 14. 10. 2017 12.00–21.00
Kde: Plechárna, Černý Most
Věk: 0–100, akce pro celou rodinu
Cena: zdarma

Popis: Přijďte prodat, koupit či směnit,
co vás jen napadne.
Kdy: 30. 9. 2017 9.00–11.00
Kde: KD Kyje, Šimanovská 47, 198 00, Praha-Kyje
Věk: 15–100
Cena: pronájem prodejního místa 50 Kč,
vstup zdarma
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MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO YMCA PRAHA
Kde nás najdete: Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Mgr. Lucie Pernicová, tel.: 608 917 710, e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz,
web: www.mcklubicko.cz, Facebook: www.facebook.com/mcklubickoymca
Kdo jsme: MC Klubíčko je zaměřeno na podporu rodiny. Pořádá pravidelné i jednorázové akce, poradenství
a konzultace, programy zaměřené na spolupráci a komunikaci rodičů a dětí, vzdělávací programy a cvičení. Nabízí
prostornou hernu s kuličkovým bazénkem a množstvím hraček. Více informací naleznete na webu MC.

NAŠE AKTIVITY

POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE
S KOJENCI A BATOLATY

HERNY S PROGRAMEM

Popis: Podpora psychomotorického vývoje, 4 skupiny dle věku.
Kdy: pondělí od 12.50 do 16.00 – začátek cvičení podle
zařazení do konkrétní skupiny, 11. 9. – 18. 12.
Kde: MC Klubíčko, Vlčkova 1067
Věk: děti od 3 měsíců do 3 let s rodiči
Cena: 80 Kč/lekce, 1 200 Kč – formou předplatného
(září–prosinec)

Popis: Zpívání, cvičení, tvoření, dovádění.
Vstup bez přihlášení.
Kdy: po, st 9.00–12.00, v zimním období
i odpolední herna
Kde: MC Klubíčko, Vlčkova 1067
Věk: děti 0–6 let s rodiči
Cena: 50 Kč/rodina za dopoledne

UČÍME SE SE ZLOBIVÁKEM

SEMINÁŘE PRO RODIČE

Popis: Rozvoj schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.
Kdy: středa 1x měsíčně 10.30–11.30,
termíny: 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
Kde: MC Klubíčko, Vlčkova 1067
Věk: děti 2–6 let s rodiči
Cena: 50 Kč/rodina (do herny)

Popis: Interaktivní semináře o výchově s diskuzí.
Kdy: středa 1x měsíčně 10.30–12.00,
termíny: 20. 9, 25. 10., 22. 11., 20. 12.
Kde: MC Klubíčko, Vlčkova 1067
Věk: rodiče s dětmi
Cena: 50 Kč/rodina (do herny)

SK KAMIWAZA KARATE
Kde nás najdete: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Ing. Filip Miler, tel.: 724 087 228,
e-mail: info@spirit-sport.cz, web: www.KAMIWAZA.cz, www.KARATE1.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: KAMIWAZA KARATE je profesionální klub s mnohaletými zkušenostmi s výukou dětí i dospělých působící
v ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě. Zárukou kvality je fakt, že jako jeden z největších a nejúspěšnějších
karate klubů v ČR nabízí svým členům republikově ojedinělé tréninkové programy. Kromě samotných tréninků klub
pořádá řadu akcí, jako jsou soustředění, tábory, výlety, zkoušky či například závody. Členové klubu mají medaile
z vrcholových světových soutěží, včetně mistrovství světa a Evropy. Pokud hledáte vhodnou sportovní aktivitu pro
vaše dítě, chcete, aby se naučilo bránit, zlepšovalo si svoji fyzickou kondici, koordinaci těla a soustředěnost, a to vše
v přátelském kolektivu, pak je pro vás nejlepší volba klub KAMIWAZA KARATE. Svěřte své děti profesionálům. Více
na www.KAMIWAZA.cz/www.karate1.cz.
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KARATE PRO DĚTI

KARATE PRO DOSPĚLÉ

Popis: Klub nabízí tréninky karate pro všechny bez
rozdílu pohlaví či věku. Do tréninků jsou zapojovány
různé pohybové prvky, které dětem pomáhají v lepší
koordinaci těla i fyzické průpravě. Dítě navíc v rámci
tréninků karate získává disciplínu a sebedůvěru,
rozvíjí se také jeho osobnost.
Kdy: Rodiče a děti si mohou vybrat z několika
termínů. Více informací na webových stránkách.
Kde: ZŠ Generála Janouška,
Generála Janouška 1006, Praha 14 – Černý Most
Věk: kurzy jsou určeny pro děti od cca 5 do 18 let

Popis: S karate je možné začít v každém věku. Není
důležité, kolik vám je let a jakého jste pohlaví. Důležité je
vaše odhodlání se něco naučit, pracovat na sobě. V rámci
kurzu si zlepšíte svoji fyzickou zdatnost a naučíte se
základní prvky sebeobrany. Navíc vše v přátelské
atmosféře. První hodina je nezávazná a zdarma.
Kdy: pro dospělé v úterý a ve čtvrtek 19.30–20.30
Kde: ZŠ Generála Janouška,
Generála Janouška 1006, Praha 14 – Černý Most
Věk: pro dospělé od 18 let
Cena: cca 48 Kč/hod.

Příloha – volný čas
JAHODA, O. P. S.
Kde nás najdete: Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Markéta Jiskrová, tel.: 775 674 094,
e-mail: kancelar@jahoda.cz, web: www.jahoda.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Všechno, co potřebujete znát, se naučíte v JAHODĚ. Ta provází děti a mladé lidi od malička až po
dospělost. Nabízí rodinné centrum, jesličky, školky, nízkoprahové kluby a terénní program. Podporuje také
zaměstnanost rodičů s pomocí projektů EU. S JAHODOU se ve městě žije lépe.

GRAFFITI JAM

MIKULÁŠ NA PLECHÁRNĚ

Popis: Odpoledne plné malování, sprejování
a kreativity. Tradičně proběhne workshop
s profesionálními sprejery, exhibice a připraven
je i doprovodný program.
Kdy: 18. 9. 15.00–18.00
Kde: Černý Most (konkrétní místo bude upřesněno,
sledujte web, Facebook)
Věk: od 6 let do 26 let
Cena: zdarma

Popis: První ročník jahodového Mikuláše na Čerňáku!
Své nadání vám předvedou odrostlejší děti, doprovodný
program bude plný aktivit a workshopů a večírek
skončí nadílkou pro ty nejhodnější.
Kdy: 6. 12. 15.00–19.00
Kde: Plechárna
Věk: od 6 let do 26 let
Cena: zdarma

VELKÝ JAHODOVÝ BAZAR U METRA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Popis: Velký bazar proběhne u metra Černý Most.
Určitě bude z čeho vybírat (oblečení, hračky, nádobí,
potřebné i nepotřebné drobnosti).
Kdy: říjen (přesné datum bude upřesněno,
sledujte web a Facebook)
Kde: prostranství před metrem Černý Most
Věk: neomezeně, pro všechny
Cena: zdarma

Popis: Procházka s lampiony do Černém Mostě.
Sraz účastníků před neziskovou organizací JAHODA,
lampiony s sebou. Každého dětského účastníka na
konci průvodu čeká malá odměna.
Kdy: 18. 10. od 18.30
Kde: sraz před Jahodou, dále průvod po Černém Mostě
Věk: neomezeně
Cena: zdarma

MC PASTELKA
Kde nás najdete: Sadská 530 (vchod z ulice Nehvizdská), Praha 9 – Hloubětín
Kontakty: pí. Jirkalová, tel.: 723 118 104, e-mail: info@mcpastelka.cz, web: www.mcpastelka.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Montessori centrum Pastelka se zabývá vzděláváním dětí předškolního a mladšího školního věku
Montessori metodou.

MONTESSORI DÍLNIČKA

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Popis: Montessori dílnička je místem, kde se
s Montessori metodou setkávají rodiče a jejich děti ve
věku 1,5–3 roky, učí se pracovat s Montessori
pomůckami, seznámí se s elipsou a dalšími cvičeními.
Kdy: úterý 16.05–16.35
Kde: MC Pastelka
Věk: rodič + dítě (1,5–3 roky)
Cena: 135 Kč/lekce

Popis: Angličtina s rodilým mluvčím probíhá
v Pastelce již třetím rokem, je určena dětem 3–6 let
a 6–8 let. Setkání s angličtinou probíhá při hře,
zážitkovou pedagogikou. Velmi oblíbená lektorka,
velmi oblíbený kroužek.
Kdy: pondělí a středa 16.00–16.45 a 16.50–17.35
Kde: MC Pastelka
Věk: 3–6 let (1. skupina), 6–8 let (2. skupina)
Cena: 195 Kč/lekce

MONTESSORI HERNA

KOUZELNÁ FLÉTNIČKA

Popis: Volná herna, kam rodiče s dětmi mohou přijít
pracovat s Montessori pomůckami.
Kdy: úterý 16.45–17.45
Kde: MC Pastelka
Věk: 1,5–6 let
Cena: 100 Kč/vstup

Popis: Kouzelná ﬂétnička je kroužek pro předškoláky,
kde se děti učí základy hry na ﬂétnu, seznamují se
s notami a provádí dechová cvičení.
Kdy: čtvrtek 16.05–16.35
Kde: MC Pastelka
Věk: děti 3–6 let
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN, Z. S.
Kde nás najdete: Hloubětínská 1061, Praha 9 – Hloubětín
Kontakty: Ing. Jiří Mamica, tel.: 603 434 947,
e-mail: slavojhloubetin@gmail.com, web: http://slavojhloubetin.webnode.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Tenisový klub s dlouholetou tradicí. Klub má řadu kvaliﬁkovaných trenérů (1., 2. a 3. třídy), kteří pracují
s mládeží. V tenisovém oddíle je kromě tří družstev dospělých také družstvo minitenisu, babytenisu, mladších žáků,
starších žáků a dorostenců. Více informací najdete na webových stránkách: http://slavojhloubetin.webnode.cz/.

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY TENISU

TENISOVÁ AKADEMIE NO.1

Popis: Kvalitní tréninky tenisu pro hráče
jakékoliv úrovně.
Kdy: individuální dle domluvy
Kde: areál ZŠ Bří Venclíků, popř. areál
tenisového oddílu Hloubětínská 1061
Cena: individuální dle trenéra

Popis: Výuka tenisu pro děti ve věku 4–7 let.
Probíhá formou minitenisu ve skupinkách 2–4 dětí.
Kdy: po–pá odpoledne podle zájmu a domluvy
Kde: areál ZŠ Bří Venclíků 1140, 198 00 Praha 9
(u stanice metra Rajská Zahrada)
Věk: 4–7 let
Cena: cca 2 800 Kč/pololetí

TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO ŽÁKY
ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ 1140

TENISOVÉ LEKCE PRO ZÁVODNÍ
HRÁČE – MLÁDEŽ

Popis: Kurzy tenisu pro žáky 1.–4. třídy
ZŠ Bří Venclíků. Výuka probíhá
ve skupinkách 3–8 dětí.
Kdy: středa 13.00–14.00,14.00–15.00 a pátek
14.40–16.10
Kde: areál ZŠ Bří Venclíků – tělocvična nebo
venkovní kurty (přetlaková hala)
Věk: 1.–4. třída ZŠ
Cena: 1 300 Kč (jednou týdně),
2 200 Kč (dvakrát týdně)

Popis: Kvalitní tréninky tenisu pro pokročilejší mladé tenisty,
možnost zapojení ve sportovním klubu organizace a účasti
v mistrovských soutěžích. Lze využít jak individuální
hodiny s trenérem, tak společné hodiny ve
skupince 2–4 dětí.
Kdy: individuální dle domluvy
Kde: areál ZŠ Bří Venclíků, popř. areál tenisového oddílu
Hloubětínská 1061
Věk: 8–18 let
Cena: individuální dle trenéra a počtu dětí ve skupince

KC MOTÝLEK – CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB (CDS)
Kde nás najdete: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Vlčkova 1067, Praha 9 – ČM
Kontakty: Vladimír Jelen, tel.: 777 964 763,
e-mail: jelen@motylek.org, web: www.motylek.org
Kdo jsme: CDS je sociální služba pro děti a dospívající se zdravotním postižením. Prostřednictvím různých aktivit
v KC Motýlek napomáhá k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žili podobně jako jejich vrstevníci
a v dospělosti potřebovali co nejmenší podporu. Přehled dalších aktivit je na www.motylek.org.

NAŠE AKTIVITY

KLUB PRO ROZVOJ
PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ
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Popis: Rozvoj motoriky, paměti, komunikace,
koncentrace.
Kdy: každé úterý 13.30–17.00
Kde: KC Motýlek
Věk: 6–19 let
Cena: 50 Kč/30 min.

JOB KLUB PRO NÁCTILTÉ
Popis: Jaké učiliště a obor vybrat po základní škole?
Kdy: pondělí 16.30–18.00
Kde: KC Motýlek, učiliště a pracoviště pro lidi se
změněnou prac. schopností
Věk: klienti CDS 14–19 let
Cena: 50 Kč/30 min.

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ ODPOLEDNE

PLAVÁNÍ

Popis: Společné cesty na zajímavá a zábavná místa.
Kdy: středa 16.00–19.00
Kde: v dosahu MHD Praha
Věk: 10–19 let
Cena: 25 Kč/30 min.

Popis: Rozvoj plaveckých dovedností, motoriky aj.
Kdy: každý čtvrtek 15.00–16.00
Kde: Aquacentrum Šutka
Věk: 3–19 let
Cena: 100 Kč/hod.

Příloha – volný čas
KC MOTÝLEK – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Kde nás najdete: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Vlčkova 1067, Praha 9 – ČM
Kontakty: Kateřina Smolová, DiS., tel.: 778 074 998,
e-mail: sas@motylek.org, web: www.motylek.org

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Posláním SAS je podpora rodin s dětmi ve věku 0–18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku
nevyhovujících podmínek v rodinném prostředí. Pomáhá rodičům překonávat náročnou životní situaci tak,
aby děti mohly v rodinách zůstat či se do nich vrátit. Více informací o službě na www.motylek.org.

ŠKOLIČKA

POMOC SE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVOU

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Popis: Komplexní rozvoj
dětské osobnosti.
Kdy: pondělí až čtvrtek
8.30–11.30
Kde: KC Motýlek
Věk: 3–7 let
Cena: zdarma

Popis: Pomoc s plněním školních povinností.
Kdy: pondělí až čtvrtek odpoledne,
dle domluvy
Kde: KC Motýlek,
případně domácnost klienta
Věk: žáci základní školy
Cena: zdarma

Popis: Poradenství týkající se
oblastí běžného života.
Kdy: pondělí–čtvrtek
(dle domluvy)
Kde: KC Motýlek
Věk: bez omezení
Cena: zdarma

KC MOTÝLEK – NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
Kde nás najdete: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Vlčkova 1067, Praha 9 – ČM
Kontakty: Lukáš Petrželka, tel.: 775 964 796,
e-mail: paciﬁc@motylek.org, web: www.motylek.org
Kdo jsme: Nízkoprahový klub Paciﬁc je soc. služba pro děti a mládež, jež tráví svůj volný čas na ulici či prožívají
náročné životní období. Klientům je nabízena odborná pomoc při řešení tíživých situací a příležitost pro bezpečné
a společensky přijatelné trávení volného času. Vstup zdarma. Více www.motylek.org.

NAŠE AKTIVITY

KLUB PACIFIC
Popis: Poradenství, stolní fotbálek, šipky, internet, ping-pong, vaření, výtvarné aktivity, výlety atd.
Kdy: pondělí a středa 16.00–20.00, klub otevřen pro mládež 13–22 let
úterý a pátek
14.00–18.00, klub otevřen pro děti 6–12 let
čtvrtek
14.00–18.00, klub otevřen pro všechny 6–22 let
Kde: Klub Paciﬁc, Vlčkova 1067 (vstup zahradou)
Věk: 6–22 let
Cena: zdarma

PRAGUE TIGERS
Kde nás najdete: Marty Krásové 923/9, Praha 9 – Čakovice
Kontakty: Roman Janeba, tel.: 734 655 897,
e-mail: roman.janeba@praguetigers.cz, web: praguetigers.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Prague Tigers od roku 2010 spolupracuje se ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě, ZŠ Novoborskou
na Proseku a ZŠ v Zelenči, kde buduje to, co chce nazývat „ﬂorbalová ZŠ“. Potenciál vidí klub v mládežnických
kategoriích. Jeho snahou je pomocí systému kroužků a tréninků zorganizovat komplexní přípravu dětí ve
ﬂorbalových dovednostech s možností hrát soutěže ČFBU po celou dobu docházky na základní školu. To se klubu
daří i díky licencovaným a průběžně školeným trenérům.

FLORBAL
Popis: Dynamicky se rozvíjející sport, který je mezi dětmi velice oblíben.
První tréninky jsou zdarma, tak neváhejte dorazit.
Kdy: září–červen
Kde: ZŠ Generála Janouška
Věk: 6–10 let
Cena: 5 500 Kč
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TJ SOKOL JAHODNICE
Kde nás najdete: Bezdrevská 26, Praha 9 – Jahodnice
Kontakty: Milena Kučerová, tel.: 605 277 979,
e-mail: tjsokoljahodnice@seznam.cz, web: www.tjsokoljahodnice.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Zaměřuje se na rekreační sport pro všechny věkové kategorie – sportovní hry pro děti, lekce cvičení
pro mládež a dospělé, tenis, volnočasové aktivity. Veškeré informace a aktuální nabídku naleznete na webových
stránkách.

SPORTOVNÍ / POHYBOVÉ HRY

TRAMPOLÍNKY

Popis: Rytmická pohybová průprava, která děti zábavnou
formou či za poslechu hudby učí správném držení těla
a fyzické obratnosti a zdatnosti. Děti se seznamují se
sportovním náčiním (lavičky, ribstoly, trampolínky, švédská
bedna…) a náčiním (overball, míč, švihadlo...). Při kolektivních
sportovních hrách se učí spolupráci a zdatnosti.
Kdy: úterý, středa, čtvrtek
Kde: tělocvična TJ SOKOL Jahodnice, Bezdrevská 26
Věk: samostatné děti 3–18 let
Cena: 400 Kč/pololetí či 150 Kč/měsíc

Popis: Vytrvalé nízké skákání na trampolínkách
(průměr 100 cm), posilování „skrytých“ svalů
a hlavně zábava. Při cvičení se střídají rychlé
sprinty, pomalejší skoky i silové a statické prvky.
Kdy: úterý 18.00–18.55
a neděle 18.30–19.25
Kde: tělocvična TJ SOKOL Jahodnice,
Bezdrevská 26
Věk: 12–18 let
Cena: 35–60 Kč/lekce

SK SHOTOKAN HLOUBĚTÍN
Kde nás najdete: hala Bazénu Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9 – Hloubětín
Kontakty: ing. Dominik Voráček, tel.: 777 311 761,
e-mail: coolspot@seznam.cz, web: www.shotokan.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Shotokan Hloubětín se zaměřuje na výuku tradiční i sportovní formy karate školy Shotokan pro děti,
mládež i dospělé.

KARATE
Popis: Výuka sportovního a tradičního pojetí karate.
Kdy: úterý a čtvrtek 17.00–18.00
Kde: hala Bazénu Hloubětín
Věk: 6–15 let
Cena: 600 Kč/měsíc

CHEER ACADEMY, Z. S.
Kde nás najdete: Na Jarově 2068/32, Praha 3
Kontakty: Andrea Nováčková, tel.: 606 756 501,
e-mail: info@cheeracademy.cz, web: www.cheeracademy.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Cheer Academy je taneční a gymnastická škola se zaměřením na cheerleading. Poskytuje univerzální
pohybové vzdělání v gymnastice a akrobacii, klasickém i moderním tanci. Součástí studia jsou i tzv. stunty, tedy
stavění pyramid. Výuka je rozvržena od 4 do 16 let a odpovídá věkovému rozřazení soutěžních kategorií sportovního
cheerleadingu. Minis od 4 do 6 let, Peewees od 7 do 11 let, Junior od 12 do 16 let. Děti při studiu postupují dle věku
a dosažených dovedností z jedné kategorie do druhé. Vyučujícími v Cheer Academy jsou špičkový taneční
pedagogové a trenéři s bohatými zkušenostmi z cheerleadingu, klasického tance a gymnastiky.
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KURZ MINIS, PEEWEES, JUNIOR – POHYBOVÉ, TANEČNÍ A GYMNASTICKÉ VZDĚLÁNÍ
Popis: Pohybové, taneční a gymnastické vzdělání.
Kdy: nábor do kurzů proběhne ve středu 20. 9. 2017 v ZŠ Bratří Venclíků 1140, Praha 9, a to od 17.30
Kde: ZŠ Bratří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most
Věk: 4–16 let dle soutěžní kategorie
Cena: cena uvedena na stránkách www.cheeracademy.cz

Příloha – volný čas
STUDIO ANIKA
Kde nás najdete: Poděbradská 489, Praha 9
Kontakty: Lipovcová Anna, tel.: 732 138 729,
e-mail: anna.lipovcova@gmail.com, web: ve výstavbě (k dispozici cca v září 2017)
Kdo jsme: Netradiční prodejna potřeb pro šikovné ruce s menším prostorem (cca 10 osob) pro různé aktivity pro
všechny věkové skupiny. Nabízí kurzy a spolupráci se ZŠ (kroužky).

NAŠE AKTIVITY

KROUŽKY ZŠ
(šikovné ruce, kreativní činnost)
Popis: Lektorská činnost zdarma,
zabezpečení potřeb a pomůcek pro školy
a kroužky.
Kdy: v průběhu školního roku, denně
max. do 19.00
Kde: Poděbradská 489, Praha 9,
lektorská činnost po dohodě
Věk: školní věková skupina
Cena: neuvedeno

KURZY PLETENÍ,
HÁČKOVÁNÍ, ŠITÍ,
VYŠÍVÁNÍ

JEDNORÁZOVÉ AKCE
(WORKSHOPY, RŮZNÉ
KREATIVNÍ AKTIVITY)

Popis: Základní i pokročilé
techniky, preferujeme
individuální přístup.
Kdy: pondělí až pátek max.
do 19.00, sobota do 14.00
Kde: Poděbradská 489, Praha 9
Věk: všechny věkové kategorie
(0–100 let)
Cena: 100 Kč/90 min.

Popis: Výměna zkušeností,
jednorázové akce pro MŠ
(modelování, korálkování apod.).
Kdy: dle dohody
Kde: Poděbradská 489, Praha 9
Věk: všechny věkové kategorie
(0–100 let)
Cena: prostor zdarma, materiál
dle potřeby se slevou

SPORT CLUB SPIRIT
Kde nás najdete: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Ing. Filip Miler, tel.: 724 087 228,
e-mail: info@spirit-sport.cz, web: www.SPIRIT-SPORT.cz
Kdo jsme: SPORT CLUB SPIRIT nabízí přímo v srdci Černého Mostu profesionální sportovní aktivity v oblasti
volejbalu, minivolejbalu, street dance i cvičení pro ženy ﬁt lady. Stovky spokojených členů a profesionální trenéři
jsou zárukou kvality, kterou můžete zdarma vyzkoušet i vy. Zde si každý najde sportovní aktivitu, která mu nejvíce
vyhovuje. Více informací získáte na webu www.spirit-sport.cz.

NAŠE AKTIVITY

VOLEJBAL / MINIVOLEJBAL
Popis: Minivolejbal i volejbal jsou vhodnou
sportovní aktivitou pro každého. Děti si
v průběhu školního roku osvojují práci
s míčem, učí se koordinaci pohybu, fair play,
zlepšují si fyzickou kondici a v neposlední řadě
zjišťují, jak mohou pracovat samy na sobě
a posouvat se dál. Navíc jsou tréninky
propojeny s různými sportovními aktivitami,
které obsahují koordinační prvky, které dětem
pomáhají. Volejbal a plážový volejbal zažívají
v posledních letech velký boom. Můžeme se
s nimi setkat na mnoha hřištích, ve školách, na
pracovních akcích či na dovolených. Ve SPORT
CLUB SPIRIT záleží na každém jedinci, zda
bude chtít hrát v budoucnu volejbal závodně, či
jen s přáteli například u vody. Přijďte si zdarma
vyzkoušet tréninky i vy.
Kdy: více informací o různých termínech
naleznete na webových stránkách
www.spirit-sport.cz
Kde: ZŠ Generála Janouška, Generála
Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most
Věk: kurzy jsou určeny pro děti od cca 7–18 let

STREET DANCE
– KIDS

FIT LADY
– CVIČENÍ PRO ŽENY

Popis: V kurzu si děti
nejprve osvojují taneční
základy a učí se správnému
držení těla. Následně se učí
kroky hip-hopu a ostatních
tanečních stylů, které jsou
vkládány do choreograﬁí.
Kromě výuky základů street
dance a spojování různých
tanečních prvků do
choreograﬁí je kladen
důraz i na fyzickou kondici
a taneční projev.
Kdy: středa 17.00–18.00
Kde: ZŠ Generála
Janouška,
Generála Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most
Věk: pro děti do 11 let

Popis: Tréninky ﬁt lady jsou
určené pouze pro ženy.
U tréninků FIT LADY není
důležitý váš věk ani fyzická
zdatnost. V přátelské
atmosféře zlepšujete svoji
fyzickou kondici, redukujete
hmotnost a formujete postavu
dle svých představ. Během
jednoho okruhu, který se
třikrát opakuje, si procvičíte
rovnoměrně horní i dolní část
těla. Každá žena dle svých
možností. V rámci cvičení se
kombinují různé cvičební
techniky. První hodina je
nezávazná a ZDARMA.
Kdy: úterý 18.00–19.00
Kde: ZŠ Generála Janouška,
Generála Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most
Věk: určeno pouze pro dámy
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FIT STUDIO D, Z. S.
Kde nás najdete: Fejfarova 916, Praha 9
Kontakty: PaeDr. Dagmar Zitová, předseda FSD, tel.: 605 935 980,
e-mail: ﬁtstudiod@seznam.cz, web: www.ﬁtstudiod.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Fit studio D bylo založeno v roce 1993 a od roku 2016 jako zapsaný spolek. FSD je zaměřeno na
všestrannou sportovní přípravu dětí a mládeže. Závodníci soutěží v různých formách aerobiku (Soutěžní Aerobik
Master Class, Aerobic team Show, Fitness a step týmy, sportovní aerobik ve všech výkonnostních třídách).
FSD má kolem 100 členů a vzhledem k dobrým referencím se jejich počet zvyšuje.

SPORTOVNÍ AEROBIK A FITNESS

PŘÍPRAVKA AEROBIKU

DĚTI NA STARTU

Popis: Příprava dětí na celorepublikové
i mezinárodní závody ve sportovním
aerobiku, ﬁtness týmech a step týmech.
Kdy: individuální tréninky dle věkových
skupin po–pá, více na našich
internetových stránkách
Kde: ZŠ Vybíralova, zadní vchod
do tělocvičny (vedle posilovny Delta)
Věk: pro děti 8–17 a více
Cena: 1 450–2000 Kč/čtvrtletně (zaleží
na věkovém a výkonnostním zařazení)

Popis: Základní všestranná
sportovní příprava dětí s prvky
aerobiku, rytmizace, práce
s hudbou, náčiním, základy
gymnastiky, aerobních vazeb aj.
Kdy: každé úterý a čtvrtek
16.00–17.00
Kde: ZŠ Vybíralova
Věk: 4–7 let
Cena: 950 Kč/čtvrtletně, pokud
1x týdně, tak 850 Kč/čtvrtletně

Popis: Všestranná sportovní
příprava dětí pod vedením
certiﬁkovaných trenérů.
Kdy: každou středu 15.30–16.30
(trenéři vyzvedávají děti
přímo ve školce a do tělocvičny
si pro ně rodiče chodí až po
hodině cvičení nebo je vodí sami)
Kde: ZŠ Vybíralova
Věk: 4–7 let
Cena: 800 Kč/pololetně

SPECTRUM PRAHA
Kde nás najdete: Bratří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Jan Kračmer, tel.: 607 588 545,
e-mail: kracmerj@seznam.cz, web: www.spectrumpraha.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Klub Spectrum Praha se zaměřuje na softbal ve všech věkových kategoriích, a to jak v mužské,
tak v ženské větvi. Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším týmům nejen v ČR, ale také v Evropě a pravidelně má své
zástupce v reprezentacích. Více info na webových stránkách či Facebooku – Spectrum Praha.

BEE BALL DAY
Popis: Seznámení s pálkovacími sporty pro nejmenší.
Kdy: 28. 9. od 10.00
Kde: hřiště Spectrum, ZŠ Bří. Venclíků, 1140 Praha 14
Věk: 4–10 let
Cena: zdarma

49. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS
Kde nás najdete: Stoliňská 41b, Praha 9
Kontakty: Mgr. Pavel Trefný, tel.: 775 024 742,
e-mail: pavel.trefny@cb.cz, web: www.49ph.royalrangers.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Křesťanský skautský oddíl se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí a studentů ve věku 6–19 let.
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ÚTERNÍ SCHŮZKY SKAUTSKÉHO ODDÍLU

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA PRO TEENAGERY

Popis: Různé hry, sporty, skautské dovednosti,
písničky, příběhy z bible.
Kdy: každé úterý 16.00–18.00
Kde: budova PTH, Stoliňská 41b, Praha 9 – Chvaly
Věk: 6–15 let
Cena: 600 Kč/pololetí (při více sourozencích 450 Kč)

Popis: Konverzační angličtina s Američany
– hry, písně, diskuze.
Kdy: středy 16.30–17.30
Kde: Diakonie CB, Mansfeldova 6, Černý Most
Věk: 13–18 let
Cena: 20 Kč/setkání (dobrovolně)

Příloha – volný čas
DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA, Z. S.
Kde nás najdete: Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Jitka Šindelářová, tel.: 739 034 435,
e-mail: jit.sindelarova@seznam.cz, web: www.pohadka-praha14.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Dětské studio Pohádka se zaměřuje na děti předškolního a mladšího školního věku. Provozuje dopolední
školičku a odpolední kroužky a večerní cvičení pro dospělé. Dále nabízí jednorázové akce pro celé rodiny. Přesné
rozvrhy a další aktivity jsou uvedeny na webových stránkách.

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA

TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO ČERNÝ MOST

Popis: Malý kolektiv do 10 dětí
vede zkušená lektorka.
Kdy: po–pá 8.00–12.00
Kde: Dětské studio Pohádka
Věk: 2–6 let
Cena: od 45 Kč/hod.

Popis: Vyučujeme scénický a lidový tanec
a základy klasického tance.
Kdy: po, st, čt odpoledne
Kde: Dětské studio Pohádka
Věk: 4–13 let
Cena: od 55 Kč/hod.

SPORTOVNÍ KROUŽKY

VÝTVARNÉ KROUŽKY

Popis: Sportík pro kluky, Cvičení pro maminky s dětmi.
Kdy: út odpoledne
Kde: Dětské studio Pohádka
Věk: 4–12 let
Cena: od 65 Kč/hod.

Popis: Malované zpívánky, Výtvarné hrátky.
Kdy: st odpoledne
Kde: Dětské studio Pohádka
Věk: 4–8 let
Cena: od 75 Kč/hod.

ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM,
Projekt: Podpora komunitního života cizinců na území hl. m. Prahy
Kde nás najdete: Kovářská 4, Praha 9
Kontakty: Alena Makovcová, Robert Netuka, tel.: 730 158 779,
e-mail: alena.makovcova@opu.cz, web: www.opu.cz, dále také naleznete aktuální
informace na FB stránce www.facebook.com/komunitnicentrumopu

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Projekt má za cíl podpořit a rozvinout komunitní život cizinců žijících na území hl. m. Prahy. Důležitou
součástí projektu je podpora aktivní participace osob z cílových skupin a prevence sociálního vyloučení. V rámci
projektu jsou nabízeny zdarma aktivity jak pro děti, tak pro dospělé.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
PRO DĚTI CIZINCŮ: DOUČOVÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NEKOMERČNÍHO
CHARAKTERU PRO DĚTI CIZINCŮ:
NÁVŠTĚVY KIN, DIVADEL, VÝSTAV

Popis: Individuální doučování dětí cizinců.
Kdy: po dobu školního roku, 90 min./týdně
Kde: u dětí doma nebo v Komunitním centru OPU,
Kovářská 4, Praha 9
Věk: 6–18 let
Cena: zdarma

Popis: Návštěvy kin, divadel, výstav v Praze a blízkém okolí.
Kdy: každý měsíc se koná jeden odpolední výlet 15–19 hod.
Kde: pokaždé jinde, aktuální informace:
www.facebook.com/komunitnicentrumopu
Věk: 6–18 let
Cena: zdarma

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ,
KURZY DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NEKOMERČNÍHO
CHARAKTERU PRO DĚTI CIZINCŮ:
VÝLETY ZA KULTUROU

Popis: Dokumentární ﬁlm a následná řízená
diskuze.
Kdy: pokaždé jindy, aktuální informace:
www.facebook.com/komunitnicentrumopu
Kde: základní a střední školy v Praze
Věk: 6–18 let
Cena: zdarma

Popis: Výlety za kulturními a přírodními zajímavostmi.
Kdy: každý měsíc se koná jeden celodenní sobotní
výlet 9–17 hod.
Kde: pokaždé jinde, aktuální informace:
www.facebook.com/komunitnicentrumopu
Věk: 6–18 let
Cena: zdarma
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PRAHA 14 KULTURNÍ – PLECHÁRNA
Kde nás najdete: Bryksova 1002/20, Praha 9 – Černý Most
Kontakty: Zuzana Vernerová, tel.: 724 748 238,
e-mail: zuzana.vernerova@praha14kulturni.cz, web: www.plecharna.com

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Plechárna je volnočasové centrum pro obyvatele Prahy 14. Můžete přijít na vybranou akci z bohatého
programu anebo začít navštěvovat jeden z pravidelných kurzů pro všechny věkové kategorie, pro všechny aktivní
i trochu línější lidi, pro všechny talentované i pro sportovně nadané. Více na www.plecharna.com.

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI

HIP-HOP DANCE PRO DĚTI

Popis: Zkušený animátor připravuje program,
při kterém se nebudete nudit.
Kdy: sobota 16.00–18.00. Začínáme 16. 9.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Věk: pro rodiče s dětmi do 6 let
Cena: zdarma

Popis: Vede profesionální tanečník, choreograf a mistra ČR.
Kdy: pondělí 15.30–17.00. Kurz začíná 11. 9.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Věk: 11–15 let
Cena: zdarma

BOX PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NePLECHa, VOLNOČASOVÝ KLUB

Popis: Možná z vás nebude Rocky,
ale užijete si zábavu.
Kdy: pondělí, středa, pátek 18.15–19.45,
kurz začíná 11. 9.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Cena: zdarma

Popis: Hry, komiksové dílny, youtubering a další.
Kdy: úterý 14.00–18.00, startuje 13. 9.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Věk: 8–15 let
Cena: zdarma

CIRKUSOVÁ ŠKOLKA

SKATE KLUB

Popis: Závěsná a párová akrobacie,
hooping a žonglování.
Kdy: čtvrtek 15.00–16.00
pro děti 8–11 let,
čtvrtek 16.00–17.00
pro děti 12–13 let,
kurz začíná od 5. 10. 2017
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Věk: 8–13 let
Cena: 40 Kč/lekce

Popis: Jízda, ﬁtness skate, focení a videa, workshopy.
Kdy: úterý 17.00–20.00, kurz začíná 12. 9.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Věk: 13–26 let
Cena: zdarma

SKATE ŠKOLA
Popis: Základy jízdy a triků.
Kdy: úterý, čtvrtek 16.00–17.00, kurz začíná 12. 9.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002/20
Cena: jedna lekce 150 Kč, permanentka na 10 lekcí 1 000 Kč

KRAV MAGA IDF
Kde nás najdete: Mochovská 526/23, Praha 9
Kontakty: Tomáš Holzbach, tel.: 731 404 192,
e-mail: info@kravmaga-idf.cz, web: www.kravmaga-idf.cz
Kdo jsme: Krav Maga IDF vyučuje izraelskou sebeobranu Krav Maga v Praze 9 již 5 let. Ze začátku se škola
zaměřovala hlavně na výuku dospělých, ale poslední dva roky vyučuje i mládež od 15 let. Do budoucna se chce
škola zaměřit i na výuku dětí, ale dosud hledá volný prostor v Praze 9. Kromě tříd v Hloubětíně bude od září 2017
otevírat i kurzy v Praze 4 – Chodov.

NAŠE AKTIVITY

SEBEOBRANA KRAV MAGA
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Popis: Výuka reálné izraelské sebeobrany Krav Maga. Obrana proti napadení, jak se zbraní, tak beze zbraně.
Obrana proti napadaní a přepadení s nožem apod. První hodina je vždy ZDARMA. Pro zájemce organizace
pořádá i kempy se zaměřením na sebeobranné techniky v praxi (většinou na krásném Sázavsku).
Kdy: od 14. 9. 2017, každý čtvrtek 19.00–20.00
Kde: ZŠ Hloubětínská, Hloubětínská 700, Praha 9
Věk: 15–60 let
Cena: 600 Kč/měsíc (18–60 let), 500 Kč/měsíc (15–18 let)

Příloha – volný čas

PRAHA 14 KULTURNÍ – KD KYJE
Kde nás najdete: Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje
Kontakty: Kateřina Ciglerová, tel.: 777 793 662,
e-mail: katerina.ciglerova@kdkyje.cz, web: www.kdkyje.cz

BABY JUDO
Popis: Pro nejmenší, začátečníky i pokročilé.
Pohyb, trpělivosti a respekt.
Kdy: pondělí 15.15–18.00
Kde: KD Kyje, Šimanovská 47
Věk: od 3 let
Cena: 1 900 Kč/pololetí

IRSKÉ TANCE PRO DĚTI

VNITŘNÍ IN-LINE KURZY PRO DĚTI

Popis: Alternativní a zábavná forma pohybu.
Kdy: úterý a středa 16.00–17.15
Kde: KD Kyje, Šimanovská 47
Věk: 6–14 let
Cena: od 1 350 Kč

Kdy: 17.00–18.00 děti 6–10 let,
18.00–19.00 dospívající 11–18 let
Kde: KD Kyje, Šimanovská 47
Věk: 6–18 let
Cena: 990 Kč/10 lekcí, sourozenci 20% sleva

Pozvánka

VOLNOČASOVÝ KLUB KD KYJE
Popis: Youtubering, výlety, tematické dílny.
Kdy: pondělí–čtvrtek 13.00–17.00
Kde: KD Kyje, Šimanovská 47
Věk: 10–16 let
Cena: zdarma

ZÁŘÍ
2017

SLUHA DVOU
PÁNŮ
STŘEDA 27. 9.
OD 19:30

11-14. 9. TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 9. VÝLET DO BLUDIŠTĚ RADOTÍN
27. 9. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
– SLUHA DVOU PÁNŮ
30. 9. BAZÁREK, DÁME VĚCEM NAZDÁREK
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
OD 25. / PO
OD 11. / PO-ČT
OD 28. / PO, ÚT, ČT
OD 12. / ÚT, ST
OD 19. / ÚT, ČT

JUDO PRO DĚTI (JIŽ OD 5 LET)
VOLNOČASOVÝ KLUB KD KYJE (10-16 LET)
TANEČNÍ KURZY
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI (6-14 LET)
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
(ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)
OD 13. / ST KURZY ŠITÍ
OD 6. / ST 13:00-16:00 KLUB SENIORŮ
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY PRO DĚTI
(CHYSTÁME OD ŘÍJNA)

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

Pozvánka

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Kulturní dům Kyje není jen obyčejný kulturák, kam by se dalo jít jen na ples. Je volnočasovým centrem,
kam můžete zajít na koncert nebo divadelní představení, užít si lekce tance, ušít si něco pěkného na sebe, nebo se
zapsat na jazykový kurz. A plesy jsou v programu samozřejmě taky!

ZKUŠEBNÍ HOD
DINY ZDARMA
Hip - hop dance pro děti
Sto
orytelling
Box na Plecháárně
Zdravotní cvičení pro senioryy a seniorky
Skate školaa
Volno
očasový klub NEPLECHA
Skate klub
Relaxační jóga
Ang
gličtina s rodilým mluvčím
Kondiční tréninky (outdo
oor)
Otevřená dílna
d
Výběhy pro veřejnost
Meditační večery prro každého
Cvičení na židlích pro seniory
Klub seniorů
Cirkusová školka
Jógalates
Ping
g pong pro všechny

www.plech
harna.com

EVROPSKÁ UNIE
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Příloha – volný čas
TJ KYJE PRAHA 14, Z. S.
Kde nás najdete: Hamerská 1307, Praha 9
Kontakty: Ing. Karolína Kestřánková, tel.: 606 261 699,
e-mail: karolina.kestrankova@seznam.cz, web: www.tjkyje.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: TJ Kyje Praha 14, z. s., je spolkem, který sdružuje členy v rámci svých sportovních, tělovýchovných
a turistických oddílů, které přijaly společný název, společnou symboliku a dohodly se na vnitřním uspořádání svých
záležitostí a společném prosazování svých zájmů podle těchto stanov a v souladu s nimi. Sdružuje oddíly volejbalu,
fotbalu, sportu pro všechny, ﬂorbalu a moderní gymnastiky.

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Kdy: út + čt 17.00–18.00
Kde: Hamerská 1307, Praha 9
Věk: 3–5 let
Cena: 400 Kč roční členský příspěvek, žádné jiné
další poplatky a vstupy během roku se neplatí

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
A MLADŠÍHO ŽACTVA
Kdy: út–čt 18.00–19.00
Kde: Hamerská 1307, Praha 9
Věk: 5–10 let
Cena: 400 Kč roční členský příspěvek, žádné jiné další
poplatky a vstupy během roku se neplatí

STŘEDNÍ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ARCUS
Kde nás najdete: Kardašovská 691, Praha 9
Kontakty: tel.: 281 865 390,
e-mail: info@arcus9.cz, web: www.arcus9.cz

NAŠE AKTIVITY

Kdo jsme: Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s. r. o., je škola s více než 23letou tradicí.
Škola je od roku 2007 držitelem „Zlatého certiﬁkátu kvality“, předaného řediteli školy ministryní školství.

KURZ PRO KAŽDÉHO

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Popis: Finanční gramotnost aneb
jak nepřijít zbytečně o peníze –
(cena: 2990 Kč)

Popis: Psaní všemi deseti na PC (cena: 1 990 Kč), Úvod do Adobe
Photoshop (cena: 2 990 Kč), Tvorba multimediálních prezentací
(cena: 2 890 Kč), Programování internetových stránek (cena: 2 490 Kč)

KURZY VÝTVARNÉ TVORBY

KURZY CIZÍCH JAZYKŮ

Popis: Základy klasické kresby
(cena: 2990 Kč), Základy olejomalby
(cena: 3990 Kč)

Popis: Pro děti ve věku 12–15 let nabízí výuku cizích jazyků (AJ, NJ, FJ,
ŠJ) formou odpoledních kurzů. Cena 1 900 Kč za 14 lekcí à 90 min.
Pro dospělé zájemce nabízí výuku cizích jazyků formou večerních kurzů.
Cena 2 900 Kč za 14 lekcí à 90 min.
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Placená inzerce

Placená inzerce

Kurzy se konají od 2. 10. 2017 do 26. 1. 2018 1x týdně v rozsahu 90 min. v budově školy, Kardašovská 691,
Praha 9. Zápis do kurzů a úhrada: 19. a 26. 9. 2017 od 15.30 hod. do 19.00 hod. nebo dle dohody na
tel.: 281 865 390, 281 869 168. Kurzy pro děti začínají v 16.00 hod. a končí v 17.30 hod. Večerní kurzy pro dospělé
začínají v 17.00, resp. v 18.00 hod.

Volný čas

TRADIČNÍ „MĚSTEČKO“
zakončí koncert Jaroslava Hutky
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PLECHÁRNA
INLINE
OKRUH

ANI LETOŠNÍ ZÁŘÍ SE NEOBEJDE BEZ
OBLÍBENÉHO VELETRHU NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ – MĚSTEČKA VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT. JIŽ ŠESTÝ ROČNÍK TÉTO
JEDNODENNÍ AKCE SE TENTOKRÁT ODEHRAJE
KOUSEK OD CENTRA PLECHÁRNA, V PARKU
U ČEŇKU NA ČERNÉM MOSTĚ.
S bohatou nabídkou kroužků, dílniček, výletů či sportů, jež v nadcházejícím školním roce nabídnou místní
„neziskovky“, se zájemci budou moci
seznámit 16. září. Setkání dětí, mladých lidí i dospělých, které nebaví
sedět doma, ale naopak ocení aktivní trávení volného času, vypukne ve
14 hodin.
„Městečko volnočasových aktivit je
už tradiční záležitostí. Neodmyslitelně souvisí s průběžnou spoluprací
městské části s neziskovým sektorem. Snažíme se takto nejen podporovat neziskovky, ale zároveň také
dávat prostor lidem, aby si v široké
nabídce toho, co je k mání, našli to
své,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, která má ve své gesci mimo jiné
také volný čas.

„Městečko“
má jednu velkou přednost.
Nabízené sporty a další aktivity
si lidé mohou
hned na místě vyzkoušet na vlastní kůži. Kdo bude
chtít, vžije se letos do role karatisty,
judisty, roztleskávačky, může si zacvičit aerobik nebo si vyzkoušet hip-hop či irské tance. Pro děti, které
mají tvořivého ducha, budou připraveny nejrůznější dílničky – třeba malování na podkovy a keramiku nebo
výroba rozvrhů hodin. Pokud to počasí dovolí, čeká je i atrakce v podobě
obřích bublin.
Vedle přehlídky „neziskovek“ bude
pro příchozí připravený také zajímavý

doprovodný program. Děti si zadovádí ve skákacím hradu, podívají se
na divadelní představení (od 15 hodin Svět skřítků v podání Divadla
NAVĚTVI), maminky a tatínkové ocení
posezení v příjemném prostředí improvizované venkovní verze Kavárny
Maňána a milovníkům hudby přijde
vhod večerní koncert. Součástí
areálu bude pódium, na němž od 19
hodin večer vystoupí známý český
písničkář Jaroslav Hutka.
Letošní ročník „Městečka“ je součástí již jedenáctého ročníku volnočasového festivalu Stop Zevling.
(red)
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

14. 9.

27. 9.

26. 10.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Zámečnická/Mochovská

15.00–15.20

4.10

ST

Váňkova/V Chaloupkách

Sadská/V Novém Hloubětíně

15.30–15.50

4.10

ST

Konzumní/Na Obrátce

Klánovická/Liblická

16.00–16.20

5.10

ČT

Šestajovická/V Chaloupkách

Šestajovická/V Chaloupkách

16.30–16.50

5.10

ČT

Poříčanská/Klánovická

Šestajovická/Svépravická

17.00–17.20

6.10

PÁ

Nehvizdská/Zelenečská

Cidlinská/Maršovská

17.30–17.50

6.10

PÁ

Želivská/Metujská

Kukelská/Chvaletická/Žárská
Rochovská/Kardašovská
(u nákupního střediska)

18.00–18.20

6.10

PÁ

Tálinská – u č. p. 15

11.10

ST

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

11.10

ST

Jordánská/Svárovská

Koclířova/Kačínská

15.00–15.20

12.10

ČT

Koclířova/Kačínská

Vírská/Burdova

15.40–16.00

12.10

ČT

Lásenická/Lipnická

Splavná/Okrouhlíkova

16.10–16.30

13.10

PÁ

Babylonská/Jordánská

Světská/Jordánská

16.40–17.00

13.10

PÁ

Stropnická/Za Černým Mostem

Za Školou/Šimanovská

17.10–17.30

13.10

PÁ

Nedvědická/Žehuňská

Jezdovická/Froncova

17.40–18.00

18.10

ST

Borská/Rotenská

Vidlák/Novozámecká

18.10–18.30

18.10

ST

Vodňanská/Skorkovská

Lipenské nám.

18.40–19.00

19.10

ČT

Hamerská/Církvičná

Panenská/9. května

15.00–15.20

19.10

ČT

Jednostranná

Baštýřská/Bezdrevská

15.40–16.00

20.10

PÁ

Herdovská/Bošilecká

Horusická/Osická

16.10–16.30

20.10

PÁ

Kardašovská – u obch. střediska

Dářská/Zvíkovská

16.40–17.00

20.10

PÁ

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Zacharská/Velkoborská

17.10–17.30

25.10

ST

Dřítenská/Velkoborská

Dvořišťská/Vlkovická

17.40–18.00

25.10

ST

Novozámecká/Vidlák

Lánská/Oborská (u rybníka)

18.10–18.30

26.10

ČT

Nežárská/Jansova

Hejtmanská/Vranovská

18.40–19.00

26.10

ČT

Sicherova

18.30–18.50

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

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

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

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

5. 9.

PO

Bří. Venclíků/Vlčkova

6. 9.

ÚT

Bryksova/Kpt. Stránského

7. 9.

ST

Bryksova/Fejfarova

8. 9.

ČT

Travná/Kostlivého

14. 9.

Travná – u MŠ

12.00–18.00

12. 9.

PO

Vašátkova/Doležalova

12. 10.

Malšovské nám.

12.00–18.00

26. 10.

Jordánská x Babylonská

12.00–18.00

13. 9.

UT

Smikova/Gen. Janouška

14. 9.

ST

Bobkova/Maňákova

15. 9.

ČT

A. Valenty/Šedova

19. 9.

PO

9. května/Písčitá

20. 9.

UT

Trytova/Paculova

21. 9.

ST

Šromova/Gen. Janouška

22. 9.

ČT

Vašátkova/Dygrýnova

Mobilní sběrné dvory (MSD) na MČ Praha 14

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti. Porušení uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.
VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod. dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
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Doprava

VÝSTAVBA KAUFLANDU OMEZÍ DOPRAVU
SPOLEČNOST INTERCORA ZAČALA
S AVIZOVANOU VÝSTAVBOU
OBCHODNÍHO DOMU KAUFLAND
V KOLBENOVĚ V HLOUBĚTÍNĚ.
PRODEJNA MÁ BÝT DOKONČENA
V KVĚTNU PŘÍŠTÍHO ROKU.
Než se investor, respektive zhotovitel
pustí do budování samotného obchodu a přilehlých ploch, upraví křížení
s ulicí Slévačská, tedy rozšíří stávající komunikaci. Tyto práce si vyžádají
dopravní opatření, která budou mít
vliv jak na chodce, tak na řidiče.
Chystané uzavírky a další omezení
zveřejňujeme ve vedlejší tabulce. Zároveň upozorňujeme občany, že uvedené informace vycházejí z podkladů
poskytnutých zhotovitelem. Přestože
byly v termínu uzávěrky tohoto vydání
časopisu platné, městská část nemůže zaručit, že v průběhu času nedojde k jejich úpravám. Zástupci radnice jsou v pravidelném kontaktu
s investorem i zhotovitelem, veškeré
případné aktualizace a změny budou
co možná nejoperativněji zveřejňovány na www.praha14.cz. Děkujeme za
pochopení.
(red)

HARMONOGRAM UZAVÍREK A DALŠÍCH OMEZENÍ
 18. září – 6. října 2017 – částečné
uzavření chodníku v úseku od prodejny Lidl k ul. Slévačská. Důvodem omezení je pokládka kabelu
k semaforu.
 25. září – 20. října 2017 – práce
v jižní části ulice Kolbenova (rozšiřování komunikace a její napojování na
tři uliční kanalizační vpusti). V tomto
období bude Kolbenova v úseku mezi křižovatkou s Kbelskou a křižovatkou s ulicí K Hutím zúžena do jednoho pruhu, který budou využívat vozidla jedoucí z centra. Pro směr do
centra řidiči pojedou po objízdné
trase přes ulice Poděbradská, Kbelská a dále po Kolbenově.
 O víkendech 21. a 22. října a 28.
a 29. října 2017 bude ZCELA uzavřena část Kolbenovy v úseku mezi
ulicemi Slévačská a K Hutím. Ve
směru do centra se pojede po Po-

děbradské, ve směru z centra ulicemi Kolbenova, Slévačská a Poděbradská.
 23. října – 17. listopadu 2017 (vyjma
výše uvedených víkendů) – práce na
rozšiřování severní poloviny ulice
Kolbenova. Ve směru do centra povede objízdná trasa po Poděbradské,
ve směru z centra po Kolbenově
(otevřen jeden jízdní pruh).
 17.–20. listopadu 2017 – pokládka
povrchu na severní polovině komunikace. Ve směru do centra povede
objízdná trasa po Poděbradské, ve
směru z centra po Kolbenově (otevřen jeden jízdní pruh).
 20.–24. listopadu 2017 – pokládka
povrchu na jižní polovině komunikace. Ve směru do centra povede
objízdná trasa po Poděbradské, ve
směru z centra po Kolbenově (otevřen jeden jízdní pruh).

Upozorňujeme, že ve dnech od 18. do 23. září 2017 bude na stavbu navážen materiál (cca 40 nákladních aut se zeminou). V průběhu navážky budou zaměstnanci zhotovitele vždy v krátkých časových intervalech v místě řídit dopravu.

BLOKOVÉ ČIŠTENÍ – PODZIM 2017
11. 10.

Černý Most – Pospíchalova, Aloisovská,
Jednostranná, NN 2384 (parkoviště Rajská
zahrada), Třešňová (Za Horou – Třešňová), Za Horou

12. 10.

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

13. 10.

Hloubětín–Zelenečská (Kbelská–Nehvizdská),
V Novém Hloubětíně, Kbelská, V Humenci, Sadská,
Konzumní, Mochovská (Kbelská – Pod Turnovskou
tratí), Na Obrátce, Milovická, Pod Turnovskou tratí

16. 10.

Hloubětín–Zelenečská (Nehvizdská–Slévačská),
Nehvizdská, Mochovská (Pod Turnovskou tratí –
Slévačská), Zálužská, (Zelenečská–Kolbenova),
Slévačská (Kolbenova–Poděbradská), Zámečnická

17. 10.

18. 10.
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Hloubětín – K Mototechně, Hloubětínská, nám. Ve
Starém Hloubětíně, Klánovická, Soustružnická,
Čertouská (Klánovická–Vaňkova), Chvalská,
Horoušanská, Liblická, Štolmířská, Poříčanská
Černý Most – Gen. Janouška, Anderleho, Smikova,
Jíchova, Šebelova, Dygrýnova (Šebelova –
– Gen. Janouška), Šromova, Himrova, NN5075,
NN3518 (parkoviště u Gen. Janouška)

19. 10.

Černý Most – Bryksova (Ocelkova–Mansfeldova),
Maňákova (Kučerova–Bobkova), Kučerova
(Maňákova–Bobkova), Bobkova (Bryksova – slepé
úseky, Bryksova–Kučerova)

20. 10.

Černý Most – Bryksova (Bobkova–Mansfeldova),
Maňákova (Kučerova–Bobkova), Františkova,
Kučerova (Bryksova – slepý úsek), Bobkova
(Kučerova–Bryksova), Mansfeldova (Bryksova–
–Bobkova), NN4148 (slepý úsek u Bryksovy – část)

23. 10.

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

24. 10.

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

25. 10.

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

26. 10.

Hloubětín–Vaňkova, Kyjská, Hostavická, Litošická,
V Chaloupkách, Svépravická, Šestajovická,
Hloubětínská (Vaňkova – V Chaloupkách),
Čertouská (Vaňkova – slepý konec)

27. 10.

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

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

Z městské části

Filmy přijedou přímo za vámi.

Foto: archiv Praha 14 kulturní

UŽ JSTE NAVŠTÍVILI KINOBUS?

KOLIK MINUT TO MÁTE NA ZASTÁVKU? A KOLIK DO KINA? A CO TO SPOJIT? PRAŽSKÝ KINOBUS DORAZIL I LETOS
DO HLOUBĚTÍNA A PROMÍTAL TŘEBA REMAKE KNIHY DŽUNGLÍ NEBO ČESKOU KOMEDII INSTALATÉR
Z TUCHLOVIC. POTŘETÍ MU ORGANIZAČNĚ A FINANČNĚ POMÁHALY PRAHA 14 KULTURNÍ A MČ PRAHA 14.
Autobus funguje jednoduše. Namísto
toho, abyste šli do kina, dorazíte na
zastávku metra v Hloubětíně (anebo
někde jinde) a podíváte se na nějaký
ﬁlm z letoška nebo loňska. Turné po
hlavním městě začal Kinobus v půlce
června a poslední ﬁlmy bude promítat v půlce září.
Kinobus brázdil ulice hlavního města
již podesáté a díky počasí si nemusel
stěžovat na nezájem publika. „Je to
úplně jiný zážitek než v kině,“ říká
David Kašpar, ředitel Prahy 14 kulturní. A dodává: „Je to příjemný návrat
k letním kinům. Těší nás, že se ho již
poněkolikáté podařilo dostat na
Hloubětín a že se na akci ﬁnančně
podílela Praha 14.“ Oživení pražského
léta má také jednu technickou vychytávku. Promítací plátno je nafukovací.

Vyrobili ho v Anglii speciálně pro Kinobus. Zezadu připomíná tak trochu
bazén, zepředu se na něj promítají
ﬁlmy. Místa k sezení Kinobus zajišťuje taky, stejně jako občerstvení, aby
se bylo v létě čím zchladit nebo se
něčeho najíst, když přijde noční hlad.
Pojízdné kino dorazilo tohle léto do
Hloubětína čtyřikrát. Kromě posledního promítání bylo jasno, počasí se
pokazilo až na závěr. Největší zájem
byl o novou verzi známých příběhů od
Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí,
kterou natočil Jon Favreau, režisér
Iron Mana. Na snímek se přišlo podívat 360 ﬁlmových nadšenců. Následovaly dvě komedie. Film Ministerstvo lásky vznikl v koprodukci Chorvatska a Česka a vtipnou formou se
vypořádává s drsnou poválečnou re-

alitou balkánského státu. Druhou komedií byl Instalatér z Tuchlovic s populárním Jakubem Kohákem v hlavní
roli. Set hloubětínských promítání
završil začátkem srpna snímek Tehdy spolu, který do kin vstoupil teprve
nedávno. Vypráví příběh mladé Židovky Terezky, jež musí hledat úkryt
před nacisty ve valašských horách.
Válečný příběh se před divákem mění
v milostný i poetický a ukazuje krásu
zapadlého českého venkova.
Díky Kinobusu se daří divákům nabídnout ﬁlmy, které by mohli v kinech
minout, anebo ty, které vloni v kinosálech nestihli zhlédnout. Na letošním programu byly třeba i Star Wars,
ale objevily se tu i artové ﬁlmy nebo
oscarový snímek Spotlight.
(P14K)
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Od sousedů

ATLETI MÍŘÍ DO BĚCHOVIC

Ty nejmenší čeká padesátimetrový
úsek na fotbalovém hřišti. Nejstarší
závodníci běží hned po zahájení
v 8.50 pět koleček, takže celkem
zdolají 1 300 metrů. Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře na
www.mladebechovice.cz do pátku
15. září 17.00 hodin. Pokud přijdete až
ráno, získáte číslo také, ale nebudete
se moci zúčastnit naší tipovací soutěže o sportovní kameru. Tu získá ten,
komu se podaří tipnout přesný počet
závodníků, kteří proběhnou cílem.
Pro milovníky Čtyřlístku budeme mít
opět zapůjčené kostýmy jejich oblíbenců, se kterými se budou moci vyfotit. Díky sponzorům a grantu hl. m.

Foto: Luděk Jandus

SE ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍHO ROKU
PŘICHÁZÍ PRAVIDELNĚ ČAS NA
MLADÉ BĚCHOVICE. LETOS TO
BUDE JIŽ 52. ROČNÍK TOHOTO
BĚŽECKÉHO ZÁVODU PRO DĚTI OD
JEDNOHO ROKU DO 18 LET.

Prahy čeká na závodníky množství
pěkných cen, medaile a poháry. Vylosovaný závodník odjede na kole od
ﬁrmy IPEX.

Těšíme se na vás v sobotu 16. září při
52. ročníku závodu Mladé Běchovice.
Jan Jech,
ředitel závodu

Běchovice si vyberou podobu nového náměstí

Foto: Petr Vich

BĚCHOVICE, PŘESTOŽE JSOU SAMOSTATNOU MĚSTSKOU ČÁSTÍ NEZANEDBATELNÉ VELIKOSTI, DOSUD
POSTRÁDAJÍ ODPOVÍDAJÍCÍ CENTRÁLNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR, NA KTERÉM BY BYLO MOŽNÉ POŘÁDAT NAPŘÍKLAD
KULTURNÍ AKCE ČI FARMÁŘSKÉ TRHY. POSTRÁDAJÍ NÁMĚSTÍ.

Rada městské části proto již začátkem roku rozhodla o vypsání architektonické soutěže na zpracování návrhů podoby nového náměstí, a to
v samém centru Běchovic. Prostor,
který je nyní tvořen hrbolatým paloukem mezi rybníkem a Starou poštou,
byl již dříve vytipován jako ideální
místo pro realizaci náměstí s velkým
funkčním potenciálem. Význam zmíněného prostoru sám o sobě vzrostl
zejména výstavbou nové železniční
zastávky Praha-Běchovice střed.
Hlavní potenciál je však skryt ve
všech projektech, které mají budoucí
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náměstí postupně obklopit. V horizontu jednoho roku tak dojde ke zprovoznění rekonstruované Staré pošty
a k rekonstrukci přilehlé vodní plochy
včetně jejího okolí. V delším časovém
horizontu je v plánu výstavba třetí budovy Sociálních služeb Běchovice
a přes ulici Mladých Běchovic prostor
pravděpodobně v budoucnu uzavře
další výstavba bytového komplexu.
Osloveno bylo sedm architektů, kteří
mají funkční, pracovní či osobní vztah
k Běchovicím. Do hledáčku se tak dostali autoři rekonstrukce Staré pošty,
Parku běžců, nové hasičské zbrojnice,

urbanistické studie celých Běchovic
a také místní architekti Hujer a Hřebíček. Zadání bylo co možná nejjednodušší s cílem co nejméně svazovat architektům ruce. Prostor by měl podle
zadání charakterem navazovat na budoucí podobu rekonstruované Staré
pošty i vodní nádrže a jejího okolí.
Dne 9. září v rámci oblíbeného Svátku sousedů proběhne představení
všech sedmi návrhů veřejnosti. Představí je sami autoři. Jejich práci, ale
i úroveň prezentace pak budou hodnotit přímo občané. Cílem je vybrat
takový návrh, se kterým se občané
nejlépe sžijí a zároveň jej nevybere
nikdo „shora“. Nové náměstí by mělo
být přátelským místem pro setkávání, konání již zmíněných trhů a v neposlední řadě i novým esteticky významným prostorem v centru městské části. Princip hodnocení bude
velmi podobný jako v případě Staré
pošty, jejíž podobu si lidé také vybrali
prostřednictvím hlasování.
Ondřej Martan,
starosta MČ Praha-Běchovice
(text byl redakčně krácen)

Senior Park

DEN SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
„Často zapomínáme, že je potřeba zajímat se i o volný čas seniorů. Pro děti
je spousta aktivit, ale co starší občané?“ ptá se Kateřina Plevová, vedoucí
klubu seniorů. „Mnohdy se stává, že
se cítí osaměle, nemají co dělat.
A kdo by chtěl strávit stáří přikovaný
k televizi a gauči? Na Dni seniorů
představíme aktivity, které Plechárna
nabízí všem v důchodu,“ dodává.
A naplánovaných aktivit není málo.
Podzimní program na Plechárně na
seniory pamatuje. Populární klub seniorů se po létě vrací a opět nabídne
aktivity pro stáří, které není nuda. Na
Plechárně je v plánu dvakrát týdně
zdravotní cvičení pro seniory. Právě to
si bude možné vyzkoušet na zkrácených ukázkových lekcích hned po zahájení ve 14.30. V kondici je totiž potřeba udržet se i po šedesátce.
Už v Sokolu věděli, že ve zdravém těle
zdravý duch. Tuhle tradici na Plechárně ještě obohatí. Senioři tu mohou na stánku organizace Neposeda
vyzkoušet triky a aktivity na trénování
mozku. Udrží tak mysl ve střehu.

Foto: archiv Praha 14 kulturní

DŮCHOD BY NEMĚL BÝT JENOM KLIDNÝ, ALE TAKY AKTIVNÍ. NEDĚLE 1. ŘÍJNA PROTO BUDE NA PLECHÁRNĚ
PATŘIT DŘÍVE NAROZENÝM. ODPOLEDNE A PODVEČER TU MOHOU VŠICHNI ZÁJEMCI VYZKOUŠET UKÁZKOVÉ
HODINY CVIČENÍ, ZATANCOVAT SI A NAUČIT SE SWING NEBO SI NĚCO VYTVOŘIT V KREATIVNÍCH DÍLNÁCH.

Po cvičení na návštěvníky čekají kreativní dílny. „Budeme vyrábět domácí
parfémovanou vodu. Ta je lepší než
něco z drogerie. Stejně tak si vyzkoušíme vyrobit květiny z papíru vytvořené technikou kusudama. Myslíme
i na pány, takže jsme připravili kutilskou dílnu. Ale dámy se tam mohou
podívat samozřejmě taky!“ směje se
Plevová. Nakonec se bude tancovat.

ZUŠ Ratibořická otevírá
„AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY
PRO SENIORY HL. M. PRAHY“!
CÍLEM JE POSKYTNOUT
NEJENOM DĚTEM, ALE I STARŠÍM
SPOLUOBČANŮM MOŽNOST
VĚNOVAT SE HUDBĚ,
VÝTVARNÉMU UMĚNÍ A DIVADLU
V INSPIRATIVNÍM PROSTŘEDÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY.
Vzdělávání v Akademii je zdarma a je
určeno osobám v postproduktivním
věku, které mají státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území
hl. m. Prahy. Primárně je vzdělávání
zaměřeno na občany důchodového
věku, ale i na ty, kteří se pohybují na
hranici této věkové skupiny, ale ještě
nemají přiznaný důchodový věk (nezaměstnaní, kteří čekají na důchod
apod.), tj. kategorie 55+. Odborná vý-

uka v oblastech umění a kultury probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových
výuk. Převážně je realizována pedagogy základních uměleckých škol.
Uchazeči o studium nebudou při přijímání jakkoliv prokazovat své umělecké nadání. Výstupem tříletého studia
je pak „Osvědčení o absolvování Akademie umění a kultury pro seniory
HMP“, které je účastníkům studia
předáno na slavnostním zakončení.
Bližší informace a přihlášku ke studiu získáte v kanceláři ZUŠ Ratibořická, osobně u jednotlivých učitelů, nebo se můžete přihlásit elektronicky
na www.zus-hp.cz.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ,
Praha 9, Ratibořická 30

Taneční dílna naučí všechny, kteří to
už od tanečních zapomněli, jak se bavit na parketu. Odpoledne na Plechárně zakončí swingová tančírna.
Swing zažívá renesanci, takže na Plechárně nesmí chybět.
Více informací o klubech i o hodinách
cvičení naleznete na www.plecharna.com a nebo se můžete optat na infostánku přímo na Dni seniorů. (P14K)

SEBEOBRANA
PRO SENIORY
Praha 14 pokračuje v oblíbených
lekcích sebeobrany pro seniory.
Uskuteční se v termínu od 2. října
do 20. listopadu 2017 a stejně jako
v uplynulých letech budou pro
všechny účastníky zdarma.
Kdy: každé pondělí
od 14 do 15.15 hodin
Kde: Plechárna Černý Most
(Bryksova 1002/20,
autobus číslo 296)
Kontaktní informace:
Bc. Veronika Havlíčková, e-mail:
veronika.havlickova@praha14.cz,
tel.: 281 005 450
Podmínky: věk nad 65 let, trvalé
bydliště na území MČ Praha 14
Lekce povede zkušený lektor sebeobranného systému Krav Maga.
V případě zájmu je nutné se na ně
přihlásit.
(red)
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Čtrnáctka může býtt lepší díky vám.
Máte ná
ápad? Sem s ním do 23. října!
www.ctrnactkapodle
evas.zapojtese.cz

Komunita / Sport

Projekt Čtrnáctka podle vás se naplno rozjíždí
MÁTE NÁPAD, JAK VYLEPŠIT PRAHU 14? NEVÁHEJTE A PODĚLTE SE O NĚJ. JAK JSTE SE MOHLI DOČÍST UŽ
V LETNÍM VYDÁNÍ TOHOTO ČASOPISU, MĚSTSKÁ ČÁST ROZJÍŽDÍ TAKZVANÉ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ
– PROJEKT ČTRNÁCTKA PODLE VÁS –, KTERÝ OBYVATELŮM UMOŽŇUJE, ABY PŘICHÁZELI S VLASTNÍMI,
PRO ROZVOJ SVÉHO OKOLÍ ZAJÍMAVÝMI PODNĚTY.
Chcete se zapojit a stát se součástí
veřejného dění? Podívejte se na
speciálně zřízené webové stránky
ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu, kde
najdete podrobný návod, jak při podávání vlastního projektu postupovat,
včetně potřebného formuláře. Dočtete se tu také o podmínkách, jež je
třeba splnit, aby byl váš návrh přijat
do dalšího kola celého procesu, respektive k posuzování jeho realizovatelnosti a později ke hlasování.
Kdo by formulář a další doprovodné
materiály nechtěl posílat elektronicky,
může využít i tištěnou verzi. Na podatelně a v informační kanceláři úřadu
(Bratří Venclíků 1072 a 1073) jsou tyto materiály k dispozici. Projekty je
třeba zaslat do 23. října 2017 koordinátorce Lucii Hlavačkové (e-mail:
ctrnactkapodlevas@praha14.cz, tel.:
606 781 002, 225 295 602). Ta bude

zájemcům k dispozici i pro doplňující
dotazy. Na občanské projekty radnice
vyčlenila celkem 5 milionů korun.
Dělit se budou 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 částka 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 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce Čtrnáctka spadá.
Velké projekty se budou pohybovat
v nákladech od dvou set tisíc do dvou

milionů korun včetně DPH. V součtu
dosáhnou částky maximálně čtyři miliony korun a umístěny budou moci
být pouze na pozemcích, které vlastní
nebo spravuje městská část.
Připomeňme také, kdy se co bude dít.
Po odevzdání projektů pracovníci úřadu zkontrolují jejich formální správnost a zveřejní k nim krátké anotace.
Samozřejmostí bude úzká spolupráce
s navrhovateli, kteří budou moci své
projekty dle potřeby upravovat. V období od listopadu do ledna radnice
prověří, zda jsou podané návrhy realizovatelné, na tuto dobu je také naplánované nezbytné veřejné projednání.
Na přelomu zimy a jara příštího roku,
po další prezentaci jednotlivých návrhů, dojde na veřejné hlasování. S realizací vítězných projektů začne radnice v dubnu.
(red)

Sportovní příprava pro nejmenší

Posuny dětí jsou vidět hned od prvních lekcí. Hodina tohoto projektu
obsahuje 4 části po 15 minutách –
míčové hry, atletiku, gymnastiku
a koordinační i rytmické cvičení. Na
každou část jsou v hodině přítomni
vyškolení a certiﬁkovaní lektoři. Na
každého lektora je maximálně 8–10
dětí, aby se jim mohl co nejintenzivněji věnovat.
V průběhu celého roku jsou klasické
hodiny dětí na startu ještě prokládány individuálními tréninky, které
jsou specializované na různé sporty,
např. na aerobik, fotbal, ragby, taekwondo, softbal aj., pod vedením profesionálních trenérů z nejúspěšnějších klubů v ČR.

Foto: archiv Fit studio D

DĚTI NA STARTU JE PROJEKT,
KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA
VŠESTRANNOU SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVU DĚTÍ OD 4 DO 7 LET.
NA ČERNÉM MOSTĚ TENTO
PROJEKT PODPORUJE A POŘÁDÁ
JIŽ TŘETÍM ROKEM KLUB FIT
STUDIO D VE SPOLUPRÁCI S MŠ
A ZŠ VYBÍRALOVA.

Doporučená doba jsou 2–3 roky
a poté už si děti s dostatečně širokým základem mohou vybrat, jaký
sport by je bavil, který by chtěly dělat raději atd.
Od září 2016 se otevírá hodina DNS
každou středu od 15.30 do 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Vybíralova. Od
Českého svazu aerobiku děti dostávají trička se jmény a deníčky na samolepky a razítka za odměnu.

Otevřené budou i hodiny v Zelenečské hale za Horními Počernicemi.
Společně s DNS se také otevírá aerobiková přípravka pro nejmenší (děti
od 4 do 7 let), a to v úterý a ve čtvrtek
od 16 do 17 hodin.
(dm)
Více informací na facebookovém
proﬁlu Děti na startu Fit studio D
nebo na webových stránkách
www.ﬁtstudiod.cz.
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Paní Urbanová, odbornice
na pletené ponožky
„Jestli ještě budu živa!“ odpovídá paní Urbanová na otázku, zda dorazí na další trh na Plechárně. Tahle důchodkyně
bydlí na Černém Mostě už od poloviny devadesátých let a
stává se z ní málem módní ikona. Její pletené ponožky už
zná na Plechárně kde kdo a paní Urbanová tohle umění učila i v místním klubu seniorů.
Bývalá učitelka se naučila plést, když sama byla žačkou.
Chodila do hodin ručních prací, kde učitelka, které všichni
říkali Bréca, vyučovala mimo jiné pletení. „Bréca měla každý den jiný svetr s norským vzorem a děti se bavily představou, jak každou noc plete svetry ze zbytků vlny z výuky,“
vzpomíná paní Urbanová. Bréca paní Urbanové pomohla
uplést první svetr. Trvalo to dva roky.
Teď už je ale paní Urbanová profesionálka, která prodává
svoje výtvory na bleších trzích na Plechárně a zaměstnanci Prahy 14 kulturní si u ní rádi nakupují zásoby na studené
dny. Kvůli poranění páteře už nemůže plést velké kusy oblečení, tak staré svetry přetváří na ponožky. Navíc prý už
podomácku pletené svetry nikdo nechce, protože se musí
prát v ruce. „Pletení je taky lepší než šití. Když se to zvorá,
začne se jednoduše znova. Když máte hotový střih, je to
deﬁnitivní,“ vysvětluje paní Urbanová, proč radši bere do
rukou pletací jehlice a ne šicí stroj.
P ra ha 14 kul t ur ní zá ř í 2 017

Z jednoho svetru se upletou až dva páry ponožek. „Jeden
pár mi trvá zhruba šest hodin,“ říká paní Urbanová, která
má nejradši stoprocentní ovčí vlnu, protože příjemně hřeje.
„Ale je jemná a musí se opatrně prát, proto je lepší ji kombinovat s nějakou umělou vlnou, pak ponožky déle vydrží,“
svěřuje své zkušenosti paní Urbanová.
Na pletení nepoužívá černou vlnu. „Špatně vidím a nemůžu pak spočítat oka,“ říká. Jinak ale používá všechny
barvy a ráda je kombinuje. Líbí se mi se dívat, co z toho
vyleze. Ráda tvořím. Ať je to cokoli, líbí se mi, že z toho
vždycky něco vyleze,“ směje se.
Hotovými ponožkami zásobuje své okolí. Nosí je celá
rodina kromě synů. Ti jsou prý horkokrevní a tak pletené ponožky nepotřebují. Když se ptáme, kolik párů ponožek má doma, bez přemýšlení odpoví, že sedmnáct. A
neustále přibývají další. Vlny si paní Urbanová nekupuje,
plete z toho, co jí donesou známí. O to je hra s barvami
zábavnější.
V paneláku na Černém Mostě bydlí od roku 1996 a chválí si ho. „Je tu příroda a taky miluju výhled z okna svého
bytu. Mám kamarádku, co kouká akorát na baráky, já se
dívám do zeleně,“ usmívá se. A kam nosí svoje pletené ponožky? „Já v nich spím,“ zakončuje.
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SOBOTTA 2.9.
Tour CZ / poslední zastávka + ﬁnále na Plechárně
10:00 Skate
Přijďďtte fandit a užít si soutěžní atmosféru, hudbu, jídlo a vše,
co k závodům patří.
3B sports, Bryksova 1002/20, Černý Most,
www
w..plecharna.com

!  4.9.
19:00-22:00

11.9.-14.9.

Týden otevřených dveří v KD Ky
Tý
Kyje
Ukázkové hodiny kurzů s doprovodným programem. Přijďďtte si vybrat
koníček a nahlédnout do zákulisí KD Kyje.
KD Ky
Kyje, Šimanovská 47, zdarma, www.kdkyje.cz

 12.9.
kurz
18:00 Předporodní
Vše o těhotenství a porodu v praktickém kurzu s MUDr. Věrou Němečkovou,
více na wellryba.cz.
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most,
www
w..facebook.com/kavarnaManana

Vernisáž k výstavě stRučně Petra Soukupa
Skladatel hudebních textů a autor několik alb uvádí výstavu svých skic
a glos.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most,
www
w..plecharna.com

17:00

6.9.-26.9.

příprava na vstup do MŠ.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
www.mcklubicko.cz

Výstava Dvě podoby fotograﬁe v Galerii 14
Vystavují Jenda a Zdeněk Mikšíkovi.
MČ Praha 14, nám. Plukovníka Vlčka 685/10, Černý Most

 7.9.
seniorů na Plechárně – Setkání po létě
14:00 Klub
Procházkou do pivovaru v Dolních Počernicích.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most,
www
w..plecharna.com

16:30

  13.9.
se se Zlobivákem
10:30 Učíme
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností a schopností dětí,

DéDéMácký Votvírák
Přijďďtte si vybrat ten nejzábavnější kroužek.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Gen. Janouška 1060/2, Černý Most,
www
w..ddmpraha9.cz

SOBOTTAA 9.9.
v tenisu
08:00 Turnaj
Turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu.
Prezence hráčů od 7:30 do 7:50.
MČ Praha 14, Hloubětínská 88

!  11.9.
zdravého životního stylu
09:00 Poradenství
30minutová konzultace s výživovou poradkyní zdarma, předem objednaní
zájemci mají přednost.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
www
w..mcklubicko.cz

11.9.-14.9.
Týden otevřených dveří na Plechárně
Tý
Storytelling, cirkusová školka, lekce češtiny pro
cizince a mnoho dalšího zdarma k vyzkoušení.
Praha 14 kulturní, Bryksova 1002/20,
Černý Most, www
w..plecharna.com

16:00

Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích
Závody na tubusu metra! Sraz na zastávce Rajská zahrada.
MČ Praha 14, Cíglerova, Černý Most,

 14.9.
seniorů na Plechárně – Originální tvoření s Petrou
14:00 Klub
Skavskou
Tvořivé recyklování vinných zátek aneb vyrobte si vlastní stolní hru dáma.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most,
www
w..plecharna.com

!  15.9.-16.9.
16:00-22:00

Počernické pivobraní 2. ročník 2017 a XXII. Babí léto
Piva z minipivovarů, program pro děti i dospělé, dobré jídlo a hudební
doprovod.
Nárr.. hrdinů 3, Dolní Počernice, www
w..pddp.cz/pddp_pivovar/

SOBOTTAA / 16.9. / 10:00-22:00
STOP Zevling VOL. 11
11. ročník hudebního a sportovního
p
festivalu.
Stopzevling, Bryksova 1002/20, Černý Most,
www
w..plecharna.com

SOBOTTA 16.9.
volnočasových aktivit
14:00 Městečko
Veletrh neziskovek, nabídka kroužků, skákací hrad, odpolední pohádka,
koncert Jaroslava Hutky.
MČ Praha 14, Bryksova, Černý Most

!  18.9.
JJam
15:00 Grafﬁti
Tradičně prroběhne workshop s profesionálními sprejery,
exhibice a připraven je i doprovodný program.
JAHODA, o.
o p. s., Bryksova 1002/20, Černý Most, www.jahoda.cz

18:30

Koncert v kostele sv. Bartoloměje
Koncert souuboru ArtHarmony, zazní skladby Bacha, Händla,
Dvořáka a Giordaniho.
MČ Prahaa 14, Prelátská, Kyje

 19.9.
doo bludiště Radotín
14:00 Výlet
Znáte bludiště v Radotíně? S námi se tam můžete podívat.
Výlet pořáddáme v rámci volnočasového klubu.
K Lázním 931/8, Radotín, www
w..kdkyje.cz

18:30

První poomoc u miminek a dětí do 3 let
Seminář o tom, jak poskytnout první pomoc našim nejmenším,
s lektorkouu Lucií Poláchovou, Dis.
MC Klubíččko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
www
w..mckklubicko.cz

  20.9.
inteligence a její rozvoj u dětí
10:30 Sociální
Interaktivní seminář pro rodiče s Ing. Mgr.
Mgr Marií Novákovou.
MC Klubíččko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,


19:00

%

Přednáška prevence civilizačních nemocí
Prevence civilizačních nemocí – přednáškka s MUDr. H. Bartůškovou v rámci
Programu zdraví MČ P14.
Kavárna Maňána, Maňákova 745/133, Černý Most,
www
w..facebook.com/kavarnaMananaa

  %% %%%
Svatováclavsské slavnosti
na Jahodnici
ŠŠermířsk
íř ké představ
ř d t vení, workshopy, vinobraní,
malovaní na obličeej a soutěže.
Neposeda, Baštýřská 67/2, Hostavice,
www.neposeda.org

  27.9.
představení – Sluha dvou pánů
19:30 Divadelní
Klasickou hru od Carla Goldoniho sice znná každý, přesto vždycky dokáže
překvapit a hlavně pobavit.
KD Ky
Kyje, Šimanovská 47, Ky
Kyje, www
w..kdkyje.cz

SOBOTTAA 30.9.
dáme věcem nazdárekk
09:00 Bazárek,
Máte doma něco, co by posloužilo ještě někomu jinému? Určitě to zkuste
udat na našem bazaru.
Neposeda, Šimanovská 47, Ky
Kyje, ww
ww
w..kdkyje.cz

www
w..mckklubicko.cz

 21.9.
senniorů na Plechárně – Aranžování květin
14:00 Klub
Naučíte se aranžovat květiny technikou vypichování a domů si odnesete
vlastnoručnně vyrobenou dekoraci.
Plechárnaa, Bryksova 1002/20, Černý Most,
www
w..pleccharna.com

16:00

Babí létoo v Egyptě
Vydej se s námi na cestu zpět v čase – do starověkého Egypta.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Gen. Janouška 1060/2, Černý Most,
www
w..ddm
mpraha9.cz

%% %%%
Koloběhání
Nenáročný závod na kole, koloběžkách, bruslích
nebo v běhu.
Dům dětí a mládeže Praha 9, cyklostezka
mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi,
www.ddmpraha9.cz

SOBOTTA 23.9.
na zámek Stránov
09:30 Výlet
Rodinný výýlet vlakem, vhodný i pro kočárky. Sraz v 9.30

Kompletní přehled akkcí naleznete
na www.praha14.cz/kaalendarr-akcí

na nádraží Praha-Vysočany. Přihl. nutné.
MC Klubíččko YMCA Praha, Lobeč 1, 277 36 Lobečč,,
www
w.mcklubicko.cz

!  25.9.
zdravého životního stylu
09:00 Poradenství
30minutová konzultace s výživovou poradkyní zdarma, předem objednaní
zájemci mají přednost.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
www
w..mcklubicko.cz


    
 
  

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU
* ekonomická správa SVJ *
účetnictví * evidence splátek,
dlužníků * roční vyúčtování *
výhodné podmínky
www.svj-azpera.cz, e-mail:
info@azpera.cz, tel. 608 515 704

Koňský hnůj zdarma

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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

 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.

 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.

 KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

 PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery ﬁrem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.

 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.
 Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
 Koupím starší dům nebo stavební pozemek v Kyjích nebo blízkém okolí. Může
být i ve špatném stavu nebo k demolici.
Tel. 728 863 212.
 Koupím byt v Praze 9. Tel. 604 617 788.

 Masér, terapeut – Černý Most, laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.
 Zpracování účetní agendy pro živnostníky a malé ﬁrmy, kromě předání dokladů vše on-line vč. kontrol a jednání
na úřadech. Ing. Zdeněk Karlík P9, celodenní kontakt: 777 794 604,
izkcomp@email.cz.
 TERAPIE, které vedou ke zlepšení
vaší fyzické a psychické pohody,
www.terapiekyje.cz, tel.: 603 465 743.

XII. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
Zavedený autoservis
v Praze-Běchovicích hledá ASISTENTKU
Náplň práce: Objednávky materiálu, vedení
pokladní knihy, fakturace, komunikace s klienty
Požadujeme: Základy práce s počítačem:
Word, Excel, aktivní přístup, spolehlivost
Nabízíme: Dobré ﬁnanční ohodnocení, pružnou
pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
Více info na www.autowolf.cz, tel.: 608 330 050.
Váš životopis zašlete na autowolf@seznam.cz

26. září 2017 od 15 hodin
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany na XII. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 26. 9. 2017 od 15 hodin v prostorách Galerie 14, náměstí plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Podrobný program jednání najdete od 19. září
na www.praha14.cz. Interpelace občanů budou
probíhat tradičně od 17.00 do 17.30 hodin.

MČ Praha 14 hledá pracovníka na
pozici Finanční manažer projektů
Podrobné info na www.praha14.cz – Volná místa. Možné na hlavní pracovní poměr nebo na DPČ, nutné zkušenosti s ﬁnančním řízením projektů. Bližší informace: Ing. Milan Šprysl, tel.: 225 295 283. Strukturovaný
životopis s motivačním dopisem posílejte na:
dana.davidova@praha14.cz.

OZNÁMENÍ
Městská část Praha 14 přijme přestupkáře/ku do
oddělení přestupků Odboru právních a kontrolních
činností ve tř. 10. Bližší informace: www.praha14.cz
– volná místa, Ing. Irena Holíková, tel.: 225 295 540.
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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., tel.: +420 775 553 188, 225 295 515,
e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com,
www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí
mimo Evropskou unii informace a poradenství: pobytové
záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání.
Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které
srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling for third coutry nationals.
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn
đề khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng Séc cho người
nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси
чеської мови для іноземців безкоштовно.

Oznámení

Oznámení

Placená inzerce

Placená inzerce

 Solidní zájemce koupí byt do 70 m2
v Praze, případně chatu v okrese Praha
– východ/západ. Nezávazně nabídněte.
Případné dluhy vyplatím. T. 605 264 958.

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

Oznámení

Váš spolehlivý partner pro

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Hydepark

Křížovka o ceny
Vtip: Pepíček tráví prázdniny u dědečka na vesnici. „Pepíčku, mohl bys mi dojít k pumpě pro vodu?“ prosí ho jednou děda.
„Jasně, dědo,“ odvětí vnuk a vydá se na cestu. Za tři hodiny se vrátí a dědeček se na něj rozzlobí: „Kde jsi tak dlouho
trajdal? Neřekl jsem ti, že mi máš dojít pro vodu?!“ „Ale vždyť ti ji nesu,“ brání se hoch. ... (dokončení v tajence)

Lehké

Střední

Těžké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 10. 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: „... rozmazlená dcerka zbohatlíků? Tatí, potřebujů nový byt.“
Výherci: J. Myšák, Hloubětín, D. Jirglová, Kyje, Š. Kyselá, Hloubětín
Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Placená inzerce


  
 
  
V 16 HODIN

