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SONOGRAFIE DĚTSKÝCH KYČLÍ
MUDr. JAN LESENSKÝ
Poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141, Praha 9 - Kyje
Tel: 281 021 210
Ordinační hodiny: pondělí 17.00 – 21.00

Doporučená preventivní prohlídka
Včasný záchyt vady kyčelního kloubu.

Nabízíme profesionální a osobní přístup.

Provádíme sonograﬁcké vyšetření dětských kyčlí
v doporučeném 6. týdnu a ve 3. měsíci věku dítěte.

Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Následná péče je v případě potřeby zajištěna na dětském
oddělení Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce.

Bezbariérový přístup, zastávka MHD přímo u polikliniky,
snadné parkování.

Vyšetření provádíme i pro samoplátce.

Přijďte a využijte naše služby!
Naším krédem je vstřícný přístup k pacientovi.
Objednejte se na tel.: 281 021 210.
Více informací naleznete na www.mediclinic.cz.
17.05.18 12:37
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I naše sí potebuje
v lét regeneraci
549 kilometr naší sít dodává teplo 225 tisícm domácností, desítkám
škol, nemocnic, úad, administrativních budov aprmyslových objekt
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu apohodlí, teplovodní sí kontrolujeme pravideln vletních
m sících. Pedejdeme tak nepíjemným poruchám vzimním období,
které si bez vyhátého domova ateplé koupele neumíme pedstavit.
Je to jako sdovolenou, b hem níž si dopáváte zaslouženou regeneraci,
nebo jako spéí, kterou v nujete svému autu, steše domu avbec
všemu, na em vám záleží. Jedin díky ní získáte klid ajistotu.

Pedbžné termíny odstávek tepelné energie vroce 2018
lokality

termíny od – do

erný Most I

10. – 23. 7. a 28. – 29. 8.

erný Most II

10. – 17. 7.

Hloubtín

10. – 17. 7.

Lehovec

10. – 17. 7.

Pozor, jedná se pouze o základní pehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat
také individuální odstávky. O pesných termínech vas informujeme konkrétní
smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.)

Cely rok s Vámi

T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/
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jistě budete souhlasit, že teplé a slunečné
počasí vybízí spíše k návštěvám koupaliště
než k pracovním výkonům. Bohužel většina
z nás si moc vybírat nemůže, notabene má-li
děti a musí řešit hektický závěr školního roku
či plánování letních aktivit.
Aby toho nebylo málo, letošní začátek prázdnin lidem „zkomplikoval“ i pražský magistrát,
který právě v tomto období Pražanům a městským částem nabízí možnost zaslat připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Ten
přitom není ledasjakým cárem papíru, ale
strategickým dokumentem, který je klíčový
pro rozvoj celé Prahy, a to na desítky let dopředu. Je nepochopitelné, že
přestože práce na návrhu trvaly několik let, projednávání s občany magistrát naplánoval na první prázdninový měsíc.
Z pohledu naší městské části dokument velmi ztěžuje a omezuje
například rozvoj Hutí, výhrady však máme i v dalších oblastech. Samozřejmě že za naši městskou část budeme všechny nesrovnalosti připomínkovat, ale chtěl bych vás požádat, abyste si návrh nového územního
plánu také prostudovali a případné připomínky či návrhy na změny
zaslali k nám na radnici. Domnívám se, že hl. m. Praha za nás tento
důležitý dokument našim potřebám nepřizpůsobí.
Praha 14 se nadále rozvíjí na základě vašich podnětů vzešlých z debat na
pravidelných Lokálních veřejných fórech. Šest setkání již máme za sebou,
sedmé a zároveň letos poslední se uskuteční 13. června v Hostavicích.
Všechny, kteří se zajímají o dění kolem sebe, srdečně zvu. O tom, že spolupráci s vámi bereme vážně, svědčí i to, že jsme takřka okamžitě začali
realizovat první část občanských projektů, které uspěly v rámci pilotního
ročníku participativního rozpočtování – projektu Čtrnáctka podle vás.
A co dál? Pevně věřím, že se do prázdnin podaří dokončit a zpřístupnit
budovanou unikátní rozhlednu známého architekta Martina Rajniše.
„Roste“ na kopci Horka na Čihadlech a měla by se stát jedním z vyhledávaných vycházkových cílů nejen pro obyvatele Prahy 14.
Pokud tropické počasí přetrvá, většina z nás zřejmě skončí ochlazováním
u vody. Komu by se však přeci jen chtělo protáhnout si tělo i vedru
navzdory, může se zúčastnit třeba běžeckého závodu Běh metropole –
MČ Praha 14. Věřím, že z nabídky aktivit (a to nejen sportovních),
kterou vám v červnu přinášíme, si vybere téměř každý.
Přeji vám dlouhé slunečné dny a dětem co možná nejlepší vysvědčení.

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: archiv IPR Praha
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METROPOLITNÍ PLÁN:
debata o budoucnosti města

Foto: archiv IPR Praha

VELKÝM TÉMATEM POSLEDNÍCH DNÍ A TÝDNŮ JE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY, STRATEGICKÝ DOKUMENT, KTERÝ
URČÍ PODOBU NAŠEHO HLAVNÍHO MĚSTA NA DESÍTKY LET DOPŘEDU. POKUD VÁS ZAJÍMÁ, KDE BUDOU MOCI
V BUDOUCNU VYRŮST NOVÉ PARKY NEBO KDE NAOPAK BUDOVY ČI DOPRAVNÍ TEPNY, ZBYSTŘETE. NYNÍ MÁTE ŠANCI
SE S NÁVRHEM TAK ZVANÉHO METROPOLITNÍHO PLÁNU SEZNÁMIT A NÁSLEDNĚ K NĚMU ZASLAT PŘIPOMÍNKY.

„V ideálním případě by každé město
mělo vydat nový územní plán každých
10 či 15 let. Ten pražský letos platí již
od roku 1999 a ještě nějakou dobu –
než bude dokončen Metropolitní plán
– v platnosti zůstane. Za takovou dobu se však pochopitelně výrazně promění problémy a výzvy, před kterými
město stojí,“ říká Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR Praha), tedy instituce, která nový územní plán zpracovává.
Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu
podle Váchy patří zamezit rozšiřování
zástavby krajiny na periferii města.
NOVÉ BUDOVY NA MÍSTĚ TOVÁREN
„Namísto toho prosazuje, aby se nové
budovy stavěly v transformačních
územích – na místě starých továren či
již nepoužívaných nádraží. Plán též
přinese například celoplošnou výškovou regulaci zástavby, která dosud
v Praze palčivě chyběla. Výškové budovy tak již nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry,“ doplňuje Vácha.
Podle plánovačů je Metropolitní plán
už ze své podstaty úplně jiný než jeho
předchůdci, respektive i v současnosti platný dokument. „Již nebude
řešit, k jakým činnostem se má ta či
ona plocha využívat – mnohem spíše
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se soustředí na to, jakou má město
strukturu. V současnosti platný plán
sice podrobně popisuje, co se kde
smí dít, ale dostatečně se nezabývá
tím, jak město vypadá – tedy kudy má
vést hranice mezi domy a veřejným
prostorem, kolik pater může budova
mít a jak se má chovat vůči svému
okolí. To je přitom zásadní. V Metropolitním plánu například nezáleží na
tom, když si někdo ve čtvrti dvojpodlažních rodinných domů v jednom
z nich otevře mateřskou školu anebo
cukrárnu s pekárnou – jde o to, aby
mezi vilkami nevyrostl čtyřpodlažní
bytový dům,“ vysvětluje Vácha.
PŘIPOMÍNKY DO 26. ČERVENCE
Návrh Metropolitního plánu byl zveřejněn v polovině dubna, od 27. června do 26. července k němu může veřejnost včetně zástupců městských
částí a dalších úřadů či organizací
podávat připomínky. Na začátku tohoto procesu (27. června 2018) proběhne také první fáze projednání
s veřejností. „Poté co skončí období
pro podávání připomínek, budou
všechny připomínky vypořádány. Pořizovatel Metropolitního plánu – Odbor územního rozvoje Magistrátu
hl. m. Prahy – je bude ve spolupráci

s určeným zastupitelem vyhodnocovat. To může trvat mnoho měsíců.
Poté předají zpracovateli, tedy IPR
Praha, zadání, jak se má plán proměnit. A pak se bude projednání
s veřejností ještě jednou opakovat,“
vysvětluje postup Vácha. Podle současného předpokladu by měl nový
územní plán začít platit v roce 2023.
I podle hlavního architekta Prahy 14
Ing. arch. Milana Veselého je důležité
se s návrhem Metropolitního plánu
seznámit. „Ovlivní život nás všech, zájem o něj je klíčový. Rád bych také
apeloval na veřejnost, aby se nenechala strhnout současnou populistickou vlnou volající po tom, aby se pokud možno nic nestavělo. Sice to zní
lákavě, ale územní plán není jen o přítomnosti, ale zejména o budoucnosti.
V té novou výstavbu potřebujeme. Potřebujeme město, kde bude možné
bydlet, kde bude fungovat infrastruktura, doprava…,“ upozorňuje Veselý.
16 TISÍC PODNĚTŮ
Při projednávání současného územního plánu dorazilo 16 tisíc podnětů.
Vzhledem k tomu, že občanská společnost je čím dál aktivnější, dá se
očekávat, že jich při projednávání nového bude ještě více. Zpracování Metropolitního plánu se řeší od roku
2012, kdy zastupitelé hlavního města
Prahy rozhodli o jeho pořízení. Vznik
návrhu se neobešel bez sporů mimo
jiné i v rámci vedení hlavního města.
Kvůli nim skončil ve funkci ředitele
IPR Praha doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, současný předseda Gremiální
rady (nezávislý poradní orgán institutu), a dočasně také hlavní autor Metropolitního plánu prof. Ing. arch. Roman Koucký. Ten se sice do čela přípravného týmu vrátil, ale proces
nabral zpoždění. Původně měl Metropolitní plán platit už od roku 2020.
Nyní není jisté, zda se stihne i již zmíněný o tři roky prodloužený termín.
(red)

Téma

Veřejné setkání
Prahy 14 k návrhu
Metropolitního plánu

PLÁN JE KE STAŽENÍ JAK NA WEBU MĚSTSKÉ ČÁSTI – WWW.PRAHA14.CZ,
TAK NA STRÁNKÁCH INSTITUTU PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY
(IPR PRAHA) – HTTP://PLAN.IPRPRAHA.CZ/, KDE JSOU K DISPOZICI
I INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA. OBČANÉ SE DO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
METROPOLITNÍHO PLÁNU MOHOU ZAPOJIT VE DVOU FÁZÍCH – PRVNÍ
Z NICH JE TZV. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ, DRUHOU POTOM TZV. VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ. PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁ MAGISTRÁTNÍ ODBOR ÚZEMNÍHO
ROZVOJE VE SPOLUPRÁCI SE ZPRACOVATELEM PLÁNU – IPR PRAHA.

Přijďte se seznámit s tím, jak se
má naší městské části dotknout
nový územní plán. Na setkání, kde
zároveň budete moci diskutovat
a konzultovat své připomínky k návrhu tohoto strategického dokumentu, dorazí starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.

Návrh dokumentu si zájemci mohou
prohlédnout nejen v elektronické, ale
i v tištěné formě. V této podobě je plán
k nahlédnutí ve výstavních prostorách
Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v sídle IPR Praha (adresa: Vyšehradská 51, Praha 2, areál
Emauzského kláštera), a to až do
27. července. Do 10. 6. 2018 je CAMP
otevřený od úterý do neděle od 9 do 21
hodin. Ve středu a ve čtvrtek od 9 do 17
hodin je na místě zároveň zajištěna
přítomnost zástupce pořizovatele
a projektanta. Od 11. 6. 2018 do 27. 7.
2018 se do CAMP zájemci dostanou
i v pondělí (tzn. že otevírací doba bude
od pondělí do neděle od 9 do 21 hodin).
Zástupci pořizovatele a projektanta
budou v tomto období na místě přítomni od pondělí do čtvrtka v čase od 9
do 18 hodin a v pátek od 9 do 16 hodin.
Další možností, jak se s návrhem Metropolitního plánu seznámit a doptat
se na podrobnosti, je využít informační kontejner IPR Praha. Mobilní „stánek“ už nyní brázdí Prahu, v naší
městské části zakotví v termínu od 20.
do 21. 6. 2018. Podle v současnosti
platného harmonogramu budou pracovníci IPR Praha k dispozici u stanice
metra Černý Most, a to ve středu od
12 do 20 hodin a ve čtvrtek od 10 do

KDY: 12. června 2018 od 17 hodin
KDE: na prostranství u stanice
metra Rajská zahrada

18 hodin. Vzhledem k tomu, že změna
programu je vyhrazena, vyplatí se sledovat aktuality na plan.iprpraha.cz.
Veřejné projednání, kde je rovněž
možné získat potřebné informace, připravila i přímo městská část, která
nejenže bude podávat vlastní připomínky k návrhu (zastupitelé MČ je budou schvalovat na červnovém jednání),
ale co se požadavků občanů týká, plní
také roli konzultanta, případně prostředníka při podávání připomínek.
Setkání se uskuteční 12. června 2018
od 17 hodin na ploše před stanicí metra Rajská zahrada. Přítomen bude mimo jiné starosta Prahy 14 Mgr. Radek
Vondra, do jehož gesce územní plánování v rámci městské části spadá.
PROJEDNÁNÍ
V PRŮMYSLOVÉM PALÁCI
Připomínky k Metropolitnímu plánu
bude možné podávat od 27. 6. do 26. 7.
Na začátku tohoto období (27. 6.) se
od 9 hodin uskuteční ve střední hale
Průmyslového paláce (Výstaviště 67,
Praha 7) společné jednání s veřejností. Na připomínky zaslané mimo stanovenou lhůtu nebude možné brát
zřetel. Připomínky lze podat písemnou formou do podatelny Magistrátu
hl. m. Prahy, a to těmito způsoby:

Foto: archiv IPR Praha

JAK A KDE SE S NÁVRHEM
PLÁNU SEZNÁMIT?

• poslat na adresu: Magistrát hl. m.
Prahy, Odbor územního rozvoje,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1;
• poslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu;
• poslat přes datovou schránku Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h.
Připomínky týkající se městské části
Praha 14 je možné konzultovat na Odboru kancelář starosty, úsek územního rozvoje, telefon: 281 005 291,
281 005 292.
(red)

Plán zakonzervuje Hutě, zní z Prahy 14
NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU ČELÍ KRITICE Z RŮZNÝCH STRAN. NEJVÍCE JE SLYŠET SDRUŽENÍ ARNIKA,
PODLE NĚHOŽ DOKUMENT POČÍTÁ SE ZAHUŠTĚNÍM PRAŽSKÉ ZÁSTAVBY NA ÚKOR PARKŮ, ZELENĚ, SPORTOVIŠŤ
A VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI. OBDOBNÉ, I KDYŽ MÉNĚ VYOSTŘENÉ VÝHRADY ZNÍ NAPŘÍKLAD Z ÚST NÁMĚSTKYNĚ
PRIMÁTORKY A RADNÍ PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ MGR. PETRY KOLÍNSKÉ, KTERÁ PLÁNU VYTÝKÁ, ŽE
SNIŽUJE OCHRANU ZELENÝCH PLOCH. A PŘIPOMÍNKY CHYSTAJÍ I MĚSTSKÉ ČÁSTI, PRAHU 14 NEVYJÍMAJE.
„Pokud jde o naši městskou část, máme k návrhu Metropolitního plánu tři
hlavní připomínky. Ta nejzásadnější se
týká Hutí, u nichž plán zásadním způsobem konzervuje stávající neutěšený
stav chybějící školy a školky, další občanské vybavenosti a katastrofální do-

pravy. Bez rozvoje této lokality není
možné uvedené problémy řešit. Další
výtky máme k tomu, jakým způsobem
plán nakládá s územím u ulice Nedokončená – požadujeme zmenšení plochy pro průmyslové areály a více ploch
pro rekreaci a zeleň. Naprosto nepři-

jatelné je zachování rezervy pro rozšiřování překladiště v Malešicích – tuto
velkou hrozbu pro celou Prahu 14 se
opakovaně snažíme odvrátit,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra,
který má územní plánování v městské
části ve své gesci.
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DOKONČENÍ PLÁNU
MŮŽE TRVAT LÉTA
Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR Praha), který je zpracovatelem územního plánu, vnímá dlouhou dobu tvorby návrhu jako vícemé-
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ně logickou. Navíc připouští, že celý
proces jen tak neskončí. „Výsledná

ANKETA

Ing. Ilona Picková (Zelení)

Metropolitní plán konečně přináší pohled
na město hodný 21. století. Není to soubor barevných políček, ale dokument, který vidí město s nadhledem a dává mu dlouhodobou vizi.
Na druhou stranu současný návrh
nepřijatelně konzervuje rozvoj MČ
na okraji Prahy. Život dál od centra
ale nekončí a město musí dýchat ve
všech částech stejně. Je nutné, aby
plán umožnil potřebný růst a doplňování chybějícího zázemí pro obyvatele všude – i u nás na Praze 14.

V Metropolitním plánu
spatřuji řadu rizik. Zkusím krátce zmínit ty
hlavní. Vymezuje zastavitelné plochy na území,
kde je dnes zeleň. To povede k jejímu
zásadnímu úbytku. Neřeší dostatečně ochranu veřejného zdraví před
hlukem a znečištěným ovzduším.
Požadavky na veřejnou vybavenost
jsou nastíněny pouze obecně. Bez
další konkretizace nedojde k jejich
naplnění. Princip, který předpokládá
dohodu mezi vlastníky pozemků,
povede k vytěžení území těmi, kteří
zahájí své projekty dříve. Přitom
není stanovena podmínka vybudování potřebné infrastruktury před
zahájením výstavby. Chybí v něm
jasně stanovená pravidla, podle kterých se mají řídit stavební úřady.

Jiří Zajac (ODS)

Bc. Tomáš Novotný (ANO)

Návrh Metropolitního
plánu sice teoreticky
naplňuje cíle, které má
územní plán splňovat,
nicméně používá konstrukce a nástroje, které jsou zcela
vzdálené tomu, jak je využíván současný územní plán. Z toho důvodu
bude uvedení Metropolitního plánu
do praxe, tedy pokud vůbec bude
schválen, velice problematické.
Smysluplnější by bylo vytvořit územní
plán dle původně plánovaného „konceptu“ z r. 2008. Ten vycházel ze
stávajícího územního plánu, ale odstraňoval většinu nedostatků, které
tento současný plán má. Zároveň
srozumitelným způsobem reagoval
na potřeby rozvoje hlavního města
a jednotlivých městských částí.

Pozitivní je, že bude
možné pružněji reagovat na vývoj potřeb
města, neboť již nebude
tak přísně určeno
funkční využití území. S tím přejde
část zodpovědnosti na majitele, jak
se svými nemovitostmi naloží, a na
veřejnou správu, která bude řešit
soulad se zájmy obce. V této fázi
přípravy plánu je potřeba se zaměřit
hlavně na negativa pro Prahu 14.
Ty vidíme v umožnění vzniku kontejnerového překladiště v průmyslové zóně Malešice, které by zvýšenou kamionovou dopravou mohlo
zatížit i nás. Další hrozbou je plánovaná vlečka k Malešické spalovně,
která by umožnila spalování i „mimopražského“ odpadu.

Jaká pozitiva a jaké slabiny má návrh
Metropolitního plánu ve vztahu
k Praze 14?

Pavel Mašek (TOP 09)

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

Foto: archiv IPR Praha

Všem občanům, kteří se o Metropolitní plán zajímají, je městská část
podle jeho slov plně k dispozici.
„Kdo si bude přát konzultaci, radu,
vysvětlení, může se obrátit na kolegy
z úseku územního rozvoje, případně
i na mě na chystaném veřejném setkání na Rajské zahradě. Podněty
občanů, které z pohledu městské
části jako celku vyhodnotíme jako
účelné, jsme připraveni uplatnit
v rámci námi podávaných připomínek,“ vysvětluje starosta. Městské
části mohou podávat mimo jiné tzv.
zásadní připomínky, které budou mít
výraznější váhu, a o jejich vypořádání
bude
rozhodovat
Zastupitelstvo
hl. m. Prahy. O připomínkách, které
podá Praha 14, bude rozhodnuto na
červnovém zasedání zastupitelstva
městské části.
Faktické nedostatky nejsou tím jediným, co starosta Vondra ve vztahu
k Metropolitnímu plánu kritizuje.
„Například je – velmi mírně řečeno –
nešťastné, že takřka celá lhůta pro
podávání připomínek k něčemu tak
zásadnímu, jako je budoucí podoba
města, běží o letních prázdninách,
kdy lidé tradičně odjíždějí na dovolené a Praha se prakticky vylidňuje,“
říká starosta. Kriticky dlouhá je podle něj i doba zpracovávání dokumentu. „Kvůli nefunkčnímu vedení hlavního města a nesmyslným sporům
spojeným s tvorbou návrhu došlo
k průtahům, které už Praze nikdo
nevynahradí. Metropolitní plán se
řeší už od roku 2012. Tato dlouhodobá nejistota je pro rozvoj nejen naší
městské části, ale i Prahy jako celku
paralyzující,“ dodává.

podoba je výsledkem domluvy obrovského množství lidí. Zatím jsme návrh plánu konzultovali především
s institucemi. Obtiskly se do něj desítky hodin jednání, názory odborných recenzentů i právníků, vůle
státní správy, městských částí a dalších institucí. Proto jsme postupně
vytvářeli další a další verze, ve kterých jsme se snažili o kompromis
mezi mnoha zájmy a představami.
A nyní ho město začne projednávat
s občany. To může trvat dalších pět
let,“ tlumočí stanovisko IPR Praha
mluvčí Marek Vácha.
(red)

Téma

Ing. arch. Milan Veselý:

Detailní řešení územního plánu
by mělo spadat pod městské části
„METROPOLITNÍ PLÁN NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ NOVÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY. V PODSTATĚ SE
DÁ ŘÍCI, ŽE PODLE NĚJ NEMÁME NOVÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA
HLAVNÍ ARCHITEKT PRAHY 14 MILAN VESELÝ.
mity pro výstavbu – třeba maximální
počet podlaží budov, které mohou být
v budoucnu postaveny. To vnímám jako velmi důležité. Na druhou stranu
kromě přínosů vidím i negativa.

Foto: archiv Milana Veselého

JAKÁ?
Metropolitní plán naší městské části
neposkytuje žádné nové rozvojové
plochy. V podstatě se dá říci, že podle něj nemáme nové plochy pro bydlení. Mohlo by se zdát, že je to pro
nás dobře, žádná nová výstavba, zejména bytová, rovná se žádné problémy. Je to ale jen falešné zdání.
Známá stará poučka zní: co se nerozvíjí, to odumírá.

POTŘEBUJE PRAHA JAKO TAKOVÁ
A POTAŽMO I NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN? PROČ?
Ano. Potřebuje ho jak metropole jako
celek, tak i Praha 14. Důvodů je
mnoho, já si dovolím vyzdvihnout
dva. Zaprvé: územní plán, který dnes
platí, byl vytvořen v 90. letech minulého století, a tudíž už z logiky věci
nemůže dostatečně reﬂektovat na
vývoj v posledních dvaceti letech. Zadruhé: územní plán stanovuje zásadní pravidla pro výstavbu a pro rozvoj
města. Když neexistují, ústí to v chaotickou výstavbu nebo v rychlá nekoncepční řešení hasící pouze aktuální
problémy. Důsledky zastaralého
územního plánu se mohou projevit
hned, nicméně většinou je odhalí až
budoucnost. To už pak bývá velmi obtížné napravovat vzniklé chyby. Chyba
v územním plánování je pro město
fatální, všichni známe třeba situaci
s pražskou magistrálou…
JAKÝ PŘÍNOS MÁ METROPOLITNÍ
PLÁN PŘÍMO PRO PRAHU 14?
Stabilizuje velkou část území, kde
současný územní plán neurčoval li-

MŮŽETE BÝT KONKRÉTNÍ?
Představte si třeba, že si naše děti či
vnoučata nebudou moci pořídit bydlení v Praze 14, protože prostě žádné
nebude. Odejdou jinam, což se negativně odrazí nejen na nerovnoměrném stárnutí populace, ale i v konkrétních rodinách. Začnou se ztrácet
přirozené vazby mezi blízkými.
A kdybych měl uvést nějaký konkrétní případ lokality, kde Metropolitní
plán dle mého názoru nejvýrazněji
nezohledňuje potřeby naší městské
části, byly by to Hutě.
PROČ?
Potřebujeme, aby na Hutích vzniklo
lokální centrum se službami, případně i se školou. Ovšem aby toto centrum mohlo úspěšně plnit svoji funkci, musí být dostatečně kapacitní
a současně ho musí využívat dostatečné množství obyvatel. Bohužel toto na Hutích Metropolitní plán neřeší.
Počítá s možností výstavby pouze na
několika pozemcích, které jsou
v současnosti určeny k zástavbě,
a pozemky, které aktuální územní
plán deﬁnuje jako pozemky pro budoucí rozvoj, označuje za nezastavitelné území. Myslím, že každý, kdo
v této části města žije a zná ji, musí

vidět, že se v takovém případě, po
dokončení možné zástavby, stane jakýmsi odstrčeným apendixem. Navíc
s podivnými hranicemi mezi městem
a krajinou, tedy spíše jen poli. Cílem
samozřejmě nesmí být zastavění
krajiny, je však třeba, aby i zde bylo
město životaschopné, příjemné a pohodlné. To dle mého současná podoba Metropolitního plánu neumožňuje. A nejen zde, ale i v některých jiných lokalitách naší městské části.
Věřím, že se nám naše připomínky
podaří uplatnit v rámci zpracovávání
konečné podoby plánu.
VNÍMÁTE NĚJAKÉ TRHLINY
NAPŘÍKLAD VE ZPŮSOBU
ZPRACOVÁVÁNÍ METROPOLITNÍHO
PLÁNU?
Netroufám si ze své pozice Metropolitní plán takto posuzovat. Praha je
opravdu metropole a vytvořit pro ni
územní plán je náročné, komplexní
dílo. Co by však možná stálo za úvahu, je svěřit detailní řešení jednotlivých lokalit více do kompetence
městských části. Dle mého názoru
lépe znají místní situaci, mohou lépe
reagovat na lokální potřeby. Hlavní
město Praha by se tak mohlo soustředit vyloženě na celoměstské
problémy. Myslím si, že by se tím
stala pružnější a efektivnější i tvorba
a aktualizace územního plánu.
CO VÁM METROPOLITNÍ PLÁN
PŘINÁŠÍ JAKO ARCHITEKTOVI?
Jako architekt potřebuji jasná pravidla pro návrh domu v dané lokalitě,
samozřejmě při maximální míře svobodné tvorby. Tato pravidla však musí být jednoduše srozumitelná nejenom architektům a projektantům, ale
i všem ostatním. Zde se domnívám,
že je před tvůrci Metropolitního plánu velký úkol: vysvětlit princip tohoto
strategického dokumentu i laické veřejnosti.
(red)
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Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

Nedostatek parkovacích míst by mohly
vyřešit bezplatné zóny pro rezidenty

„NĚKTERÉ KROKY, JAKO TŘEBA PRIVATIZACE, JSOU BĚHEM NA DLOUHOU TRAŤ, MUSEJÍ SE DĚLAT POSTUPNĚ,
NICMÉNĚ NAŠLÁPNUTO MÁME DOBŘE. POKUD NÁM LIDÉ DAJÍ DŮVĚRU, BUDEME POKRAČOVAT PO VYTYČENÝCH
KOLEJÍCH,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA MÍSTOSTAROSTA PRAHY 14 JIŘÍ ZAJAC.
JAKO MÍSTOSTAROSTA MÁTE NA
STAROSTI BYTOVOU POLITIKU
A SPRÁVU MAJETKU V PRAZE 14.
CO JE TEĎ PRO VÁS V RÁMCI VAŠÍ
GESCE TÉMATEM ČÍSLO JEDNA?
Témat k řešení je mnoho. Rozhodně
se nenudím. Nicméně kdybych měl
vybrat jedno momentálně nejpalčivější, byla by jím práce na zlepšování
stavu bytového fondu, tedy, přesněji
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řečeno, práce na zvyšování bytového
komfortu v našich domech. Investice
do této oblasti jsou poměrně vysoké.
Momentálně například řešíme obnovu značení únikových cest, doplňování bezpečnostních prvků, jako jsou
třeba protiskluzové povrchy před
vchody do domů nebo rekonstrukce
bytových jader, která se blíží havarijnímu stavu.

BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY
A S NIMI I KONEC VAŠEHO
FUNKČNÍHO OBDOBÍ. S JAKÝMI
PLÁNY A PŘEDSTAVAMI JSTE NA
RADNICI ŠEL?
Toto funkční období sice končí, nicméně doufám, že ve skutečnosti je to
teprve začátek, že na něj naváže další. Do minulých voleb jsme jako ODS
vstupovali se čtyřmi hlavními tématy:

Rozhovor
privatizace bytového fondu, zachování zeleně u Kyjského rybníka, vybudování mateřské školy a zefektivnění
správy majetku. A jaké byly moje
představy? Samozřejmě jsem šel na
radnici s tím, že všechny tyto úkoly
dotáhneme do konce.
A DOTÁHLI JSTE?
Nerad bych, abych to znělo nějak nabubřele, ale v zásadě ano. Samozřejmě některé kroky, jako třeba privatizace, jsou během na dlouhou trať,
musejí se dělat postupně, nicméně
našlápnuto máme dobře. Pokud nám
lidé dají důvěru, budeme pokračovat
po vytyčených kolejích.
MŮŽETE BÝT KONKRÉTNĚJŠÍ?
Dobrá. Takže k privatizaci. Už dříve
jsem říkal, že je klíčová z několika
důvodů. Přináší městské části ﬁnance, které potřebuje na investice, a zároveň dává lidem šanci, aby se stali
vlastníky bytů, v nichž léta žijí. V minulosti to fungovalo tak, že se vždy
vybral jeden dům, jehož byty byly nabídnuty k odkupu, což bylo nespravedlivé vůči těm, kteří neměli to
štěstí a v tomto vybraném domě
zrovna nebydleli. Při privatizaci v naší režii dostali šanci koupit byt všichni, kteří žili v domech nezatížených
dotačními tituly. V poslední privatizační vlně se prodalo sto bytů. Co se
týká dalších úkolů… podařilo se nám
zcelit pozemky v okolí Kyjského rybníka a najít politickou shodu na tom,
že území nebude sloužit výstavbě,
ale zeleni. Kdekdo asi ví, že zde radnice připravuje projekt na přírodní
koupaliště, který však hnutí ANO intenzivně blokuje.
ZMIŇOVAL JSTE TAKÉ VYBUDOVÁNÍ
ŠKOLKY A ZEFEKTIVNĚNÍ SPRÁVY
MAJETKU. NOVOU ŠKOLKU
PRAHA 14 OD ZÁŘÍ 2017 SKUTEČNĚ
MÁ – NEDALEKO NOVÉ BYTOVÉ
ZÁSTAVBY NA JAHODNICI.
CO TO OSTATNÍ?
U MŠ Hostavice, jak se školka oﬁciálně jmenuje, bych ještě chvíli zůstal.
Za mnou jde především příběh s pozemkem, který jsme pořídili za skutečně skvělých podmínek. Vše se pak
podařilo úspěšně dokončit především díky kolegyni místostarostce
Lucii Svobodové, která na školku získala peníze od pražského magistrátu a od Ministerstva školství. Co se
týká zefektivnění správy majetku, tedy fungování akciovky Správa majet-

ku Prahy 14, o tom jsem již v minulosti mluvil. Mimo jiné se nám ve
srovnání s předchozím stavem daří
šetřit více než milion korun ročně,
a to přesto, že děláme více práce,
oprav i servisů. Z toho mám vážně
radost. Stejně jako z Polikliniky Parník, která je zrekonstruovaná, plně
obsazená, s funkční recepcí…
CO SE ZATÍM DOTÁHNOUT
NEPODAŘILO?
Kde vidím velké rezervy, je vyřešení
problému s parkováním. I v tomto
směru bych do budoucna rád napnul
své síly. Osobně si myslím, že správnou cestou je zavést zóny, které by
však byly pro rezidenty bezplatné.
Také je třeba rozšířit počet parkovacích míst tam, kde je to možné.
V tomto smyslu podporujeme třeba
magistrátní projekt na P + R parkovací dům na Černém Mostě. Jako
účelné vnímám i zatraktivnění parkování v garážích v naší správě. To už
se částečně podařilo. V poslední době tento typ parkování intenzivně inzerujeme a zavedli jsme také systém
slev. Výsledek? Obsazenost se zvýšila. Díky tomu vybíráme za pronájem
garáží více peněz než dřív, i když jednotliví nájemci platí méně.

VELKÝM „BYTOVÝM“ TÉMATEM
PRAHY 14 JE PROJEKT
MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY NA
VÝSTAVBU OSMI DOMŮ NA ČERNÉM
MOSTĚ – KOUSEK OD PLECHÁRNY.
HLAVNÍ MĚSTO TVRDÍ, ŽE JDE
O PROJEKT S LÉTA PLATNÝM
STAVEBNÍM POVOLENÍM A ŽE
PRAHA NOVÉ BYTY NEZBYTNĚ
POTŘEBUJE. ZÁROVEŇ UJIŠŤUJE,
ŽE ZDE BUDOU MIMO JINÉ BYDLET
LÉKAŘI, HASIČI, POLICISTÉ,
UČITELÉ A LIDÉ DALŠÍCH
POTŘEBNÝCH PROFESÍ. CO
O TOMTO PROJEKTU SOUDÍTE VY?
Myslím, že je hodně nedomyšlený.
Pozitivní je pouze to, že se městské
části podařilo magistrát přesvědčit,
aby jeden z původně bytových domů
nahradil domem rozšiřujícím místní
občanskou vybavenost.
ALE V ROCE 2005, KDY BYLO PRO
PROJEKT VYDÁNO STAVEBNÍ
POVOLENÍ, ODS VÝSTAVBU NA
TOMTO MÍSTĚ PROSAZOVALA.
NEBO NE?
Ano, ale od té doby se toho na Černém Mostě hrozně moc změnilo.
Vždyť je to třináct let. Tehdy tu bylo
o zhruba tisíc bytů méně než dnes.
Nelze přece jen stavět další a další
domy a neřešit, jestli se v nich a mezi
nimi dá žít. A nejen to. Navíc ještě
ignorovat limity místních komunikací
nebo nedostatečnou obslužnost
MHD. Takovou dobu se mluví o tom,
že v této části Černého Mostu má být
park, a teď se najednou ukrojí tímhle
obřím projektem. Působí to na mě
tak, že si magistrátní koalice uvědomila, že za poslední čtyři roky neudělala vůbec nic, lekla se a někdo vytáhl
z rukávu toto už dost zatuchlé stavební povolení. Město postavilo občany i naši městskou část prakticky
před hotovou věc. Dovedu si představit, že by tu stály dva domy – jeden
parkovací, druhý se službami, ale ne
takhle velké obytné budovy.
NA ZÁVĚR NĚCO VESELEJŠÍHO.
LÉTO UŽ JE SKORO ZA DVEŘMI.
CO CHYSTÁTE?
No, když řeknu pravdu, bude to znít
jako klišé.
TAK TO ZKUSTE.
Léto budu mít vyloženě pracovní. Pojedu maximálně na prodloužený víkend někam do termálních lázní, třeba na Slovensko.
(red)
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První projekty občanů se již realizují
V PRŮBĚHU BŘEZNA MOHLA VEŘEJNOST VYBÍRAT Z CELKEM 18 REALIZOVATELNÝCH OBČANSKÝCH PROJEKTŮ,
KTERÉ LIDÉ PODALI V RÁMCI TZV. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ – PROJEKTU ČTRNÁCTKA PODLE VÁS.
V ON-LINE HLASOVÁNÍ VĚTŠINA Z NICH USPĚLA. A NĚKTERÉ UŽ SE DOČKALY REALIZACE.
skal 194 500 korun. V tuto chvíli se
čeká na souhlas pražského magistrátu, který je vlastníkem pozemku.

Foto: archiv MČ Praha 14

VELKÉ PROJEKTY
Pěší cesta podél Kyjského rybníka –
projekt Andrey Lacinové získal
324 000 korun, zároveň při hlasování
obdržel v rámci velkých projektů nejvíce hlasů. V květnu začaly zemní
práce, v červnu budou vysázeny stromy (Jírovec červený, Dub bahenní),
lavičky jsou již ve výrobě. Dokončení
projektu se předpokládá už v polovině tohoto měsíce.

„Na pilotní ročník participativního
rozpočtu radnice vyčlenila pět milionů korun – z toho milion na takzvané malé projekty do 200 tisíc korun
a čtyři miliony na projekty velké do
dvou milionů korun. Realizace se dočká nebo v některých případech už
dočkalo celkem dvanáct projektů.
Všem, kteří se zapojili, mnohokrát
děkuji. Lidí, kteří jsou ochotní sami
přiložit ruku k dílu a aktivně se podílet na změně, si velice vážím,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce projekt spadá.
O tom, které projekty dostanou „zelenou“, lidé hlasovali prostřednictvím speciálně zřízených webových
stránek. Slib radnice, že se s realizací projektů začne co nejdříve, se daří
plnit. Na následujících řádcích proto
představíme ty, které již slouží občanům naší městské části, i předpokládané termíny realizace ostatních vybraných projektů.
MALÉ PROJEKTY
Odpočinek v Divočině – projekt Moniky Hillebrandové za 197 800 korun.
Workshop, během kterého dobrovolníci pod dohledem architektů instalovali
herní prvky, pétanque hřiště a lavičky
v prostoru tzv. Divočiny na hranici sídliště Černý Most a parku U Čeňku, se
uskutečnil 18. a 19. května.
Nájezdy na chodník – projekt Boženy
Reisové získal 40 000 korun. První
nájezdy na chodník v ulici Kbelská,
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po kterém se chodí do zahrádkářské
osady Třešňovka, jsou již hotovy.
V nejbližší době bude dokončen
i druhý vjezd ke garážím.
Zahrádka mezi paneláky – projekt
Alžběty Suchelové získal 86 500 korun. Ještě v průběhu letošního roku se
bude ve vnitrobloku u Bobkovy ulice
upravovat komunitní zahrádka, kde se
na podzim počítá i s Halloween party.
Fotbalová liga mistrů Prahy 14 –
projekt Michala Zábranského za
82 000 korun. Originální fotbalový turnaj pro místní obyvatele, který se začne hrát od příštího roku.
Kyjské terasy – projekt Andrey Kosařové za 196 tisíc korun (z malých projektů dostal nejvíce hlasů). S vybudováním kaskádovitého posezení u Kyjského rybníka se počítá v roce 2019.
Osvětlení přechodu – projekt Veroniky Spišákové za 185 686 korun už
běží. Podařilo se vyjednat souhlas
Technické správy komunikací hl. m.
Prahy (TSK) a osvětlení je již objednáno. S realizací se počítá nejpozději
do konce července 2018.
Lidé uvnitř sídlišť – projekt Lucie Zárubové na revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Bobkova, Maňákova a Bryksova, který počítá s úpravou zeleně,
opravou laviček, výstavbou houpačky
a instalací herního prvku pro děti, zí-

Kyje – Hutě: Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků – projekt Barbory
Vobořilové získal 806 000 korun.
V květnu nechala městská část instalovat požadovanou vývěsku, během
června bude vybudován přechod pro
chodce. Další část projektu – osvětlení
– se aktuálně řeší.
Komplexní řešení dětského hřiště
a parková úprava okolí – další z projektů Boženy Reisové získal 1 424 000
korun, za které by mělo být rozšířeno
a upraveno dětské hřiště v obytné zástavbě hloubětínského sídliště, doplněny herní prvky a upraveno okolí.
Aktuálně probíhá příprava pro vypsání
veřejné zakázky na výběr zhotovitele.
Hotovo by mělo být už koncem září.
Dětské hřiště v Jahodnici – projekt
Otomara Slámy získal 780 000 korun
na revitalizaci a rozšíření dětského
hřiště za supermarketem Albert na
Jahodnici. Stejně jako v předchozím
případě se připravuje veřejná zakázka.
Hotovo by mělo být také do konce září.
Výsadba stromů a gril zóna – projekt
Jana Rambouska získal 407 000 korun. Gril, stromy, lavice a koš pro grilovací zónu na Jahodnici jsou objednány. Fungovat by měla už začátkem
července.
Podrobnosti k jednotlivým projektům
zájemce naleznou na:
ctrnactkapodlevas.
zapojtese.eu
(jam)

Z Městské části

AKTIVITA LIDÍ JE SKVĚLOU MOTIVACÍ PRO DALŠÍ NÁPADY

Foto: archiv Andrey Lacinové

projektem Prahy 6 „Nápad pro Šestku“ vím, že participativní rozpočet
může být vzhledem ke svým podmínkám rychlým a efektivním nástrojem
pro řešení podobných projektů. Zároveň vychází přímo z potřeb a hlasování samotných obyvatel, takže je
těžké s nápadem „střelit vedle“.

V RÁMCI TAKZVANÝCH VELKÝCH
PROJEKTŮ PODANÝCH DO
PILOTNÍHO ROČNÍKU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
(PROJEKTU ČTRNÁCTKA PODLE
VÁS) PRAHY 14 ZÍSKALA NEJVÍCE
HLASŮ. VÍCE SE DOZVÍTE
Z NÁSLEDUJÍCÍHO KRÁTKÉHO
ROZHOVORU.
CO VÁS K PROJEKTU NA ÚPRAVU
PĚŠÍ CESTY PODÉL KYJSKÉHO
RYBNÍKA INSPIROVALO A JAK
VZNIKL TENTO NÁPAD?
Cesta byla dlouhodobě přehlíženou
starostí obyvatel Kyjí/Aloisova, se
kterou jsme se všichni setkávali každý den. Ze zkušenosti s podobným

KOLIK ČASU ZABRALA PŘÍPRAVA?
Projekt jsem začala připravovat měsíc před termínem odevzdání, společně s MČ jsme ladili i konečnou
podobu projektu, který byl nakonec
zredukován na polovinu – především
kvůli majetkovým vztahům a složitému technickému řešení kompletní
trasy cesty.
BYLA JSTE SPOKOJENÁ SE
SOUČINNOSTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Spolupráce byla skvělá. Především
chci poděkovat paní Hlavačkové
z Oddělení strategického plánování
a komunikace, která projekt koordinuje a vždy se snažila vyjít vstříc. Komunikace s ní je na jedničku.
ZÍSKÁVALA JSTE AKTIVNĚ
PODPOROVATELE SVÉHO
PROJEKTU?
Ano. Před hlasováním jsem připravi-

Andrea Lacinová (29 let)
Aktuálně bydlí v Hostavicích, jinak střídavě žije v ČR a v cizině.
Je zahradní a krajinářský architekt, na posledních pár měsíců
svobodná.
la facebookové stránky k projektu,
kde probíhaly hlavně aktualizace
k hlasování, dále webové stránky
s detailním popisem trasy a vysvětlením k vybraným druhům stromů nebo typu povrchu, a nakonec jsme se
sestrami roznesly všem obyvatelům
informační leták a vylepily plakáty na
nejfrekventovanější místa.
PŘEKVAPIL VÁS FINÁLNÍ ÚSPĚCH?
Rozhodně jsem, vzhledem k velikosti
naší lokality, nečekala takový počet
hlasů, ze kterých mám radost dodnes.
Je skvělé, kolik lidí aktivně rozhodovalo o vybudování cesty, a je to i silnou
motivací pro další nápady na zvelebení
nejenom domovských Kyjí/Aloisova.
KDYBY BYL VYHLÁŠEN DALŠÍ
ROČNÍK, CHTĚLA BYSTE SE ZNOVU
ZÚČASTNIT S DALŠÍM NÁPADEM?
Jednoznačně. Nápadů je dost.
(jam)

Andrea Kosařová (33 let)

MEZI MALÝMI PROJEKTY PODANÝMI DO PILOTNÍHO ROČNÍKU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PRAHY 14 ZÍSKALA NEJVÍCE HLASŮ
ANDREA KOSAŘOVÁ. ZAUJALA S PROJEKTEM KYJSKÉ TERASY.

Je diplomovaná umělkyně a učitelka tělocviku. Od mala se věnuje skautingu. Aktuálně pracuje na
řadě prospěšných projektů.

Foto: archiv Andrey Kosařové

KYJSKÝ RYBNÍK SI TERASY ZASLOUŽÍ

CO VÁS K NĚMU INSPIROVALO?
PROČ ZROVNA TENTO PROJEKT?
Kyjský rybník je krásné místo, připadá
mi, že si takovou vyhlídku s bonusem
přístupnější cesty zaslouží. Navíc je

tu spojení s nedalekým kulturním domem, který je hned u vlakové zastávky,
9 minut z centra, což může být krásný
výlet i pro návštěvníky Prahy 14.

duli na místo, kde by měly terasy být.
Několikrát jsem sdílela na svém Facebooku.

JAK DLOUHO JSTE PROJEKT
ZPRACOVÁVALA?
Spíše to byla komunikace s mnoha
lidmi a architekty. Myslím, že hlavní
časová náročnost teprve přijde s realizací.

PŘEKVAPIL VÁS FINÁLNÍ ÚSPĚCH?
Byla jsem velmi ráda, že i místní obyvatelé projekt ocenili. Cesta participativního rozpočtu mi, podobně jako
crowdfunding, připadá smysluplná.
Člověk pak ví, že je o danou věc zájem.

BYLA JSTE SPOKOJENÁ SE
SOUČINNOSTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Samozřejmě.

JAK JSTE SE O PARTICIPATIVNÍM
ROZPOČTU DOZVĚDĚLA? KDYBY
BYL VYHLÁŠEN DALŠÍ ROČNÍK,
CHTĚLA BYSTE SE ZNOVU
ZÚČASTNIT S DALŠÍM NÁPADEM?
Pracuji na Praze 14 a sleduji kanály
a sociální sítě městské části. Zda se
zúčastním v dalších letech, záleží na
tom, zda budu mít nápad. Aktuálně
ho nemám.
(jam)

ZÍSKÁVALA JSTE AKTIVNĚ
PODPOROVATELE SVÉHO
PROJEKTU?
Projekt jsem prezentovala jako ostatní
na webu MČ a to mi připadá jako hlavní. Dále jsem umístila informační ce-
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Aktuality

Výstavba rozhledny Doubravka, která
se stane novou dominantou Čihadel
a potažmo i Prahy 14, se blíží ke konci. „Pokud vše půjde dobře, v první
polovině června se věž dočká kolaudace, pak už ji budeme moci zpřístupnit lidem. Moc se na to těším. Výstavba trvala déle, než se původně
předpokládalo, ale jsem přesvědčený, že to čekání stálo za to,“ říká sta-

rosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
Autorem návrhu je známý architekt
Martin Rajniš, život projektu rozhledně vdechl především jeho tým z Huti
architektury. Finančně šla výstavba
za společností Landia Management,
která například na Rajském vrchu
staví bytové domy. Podrobnější informace k otevření Doubravky přineseme v letním vydání Čtrnáctky. (red)

ČERVNOVÁ
CYKLOJÍZDA

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Květnová cyklojízda dopadla výborně
i přes překvapivě silnou dešťovou
přeháňku. Zúčastnilo se jí asi deset
odvážlivců, nechyběla ani zastavení
a povídání o plánech a situacích, které se městské části podařily zrealizovat. Trasu jsme neprojeli celou,
proto jsme se rozhodli, že její druhou
část absolvujeme při červnové cyklojízdě – ve čtvrtek 21. 6. od 17 hodin.
Čeká nás úsek od stanice metra Rajská zahrada do Bažantnice v Satalicích až k Chvalskému zámku. Přidejte se k nám a poznejte tradiční
i méně známé lokality Prahy 14. Na
početnou účast se těší cyklokoordinátorka Prahy 14 Adéla Nováková
a další cyklokoordinátoři.
(red)

Praktický lékař MUDr. Zdeněk Valentík až do odvolání neordinuje. Budova,
ve které má ordinaci, momentálně
prochází rekonstrukcí (Vlčkova 1067,
Černý Most). Dle informací MČ zástup v červnu zajišťuje MUDr. Mikšanová (V Chaloupkách 583/16, Hloubětín, tel.: 281 864 830). Kdo bude
zastupujícím lékařem v nadcházejícím období (červenec, případně i srpen), zatím není známo. Aktuální informace budou zveřejněny v oznámení na dveřích rekonstruované
budovy, případně na webu www.praha14.cz či v červencovém vydání Čtrnáctky, budou-li do uzávěrky známy
podrobnosti.
(red)

Foto: archiv Pavel Mašek

DOUBRAVKU ČEKÁ KOLAUDACE

Oprava horkovodu
Upozorňujeme občany na právě
probíhající opravu (údržbové práce) horkovodu podél ulic Pospíchalova a Ocelkova (úsek od
Vlčkovy po Vajgarskou), kterou
provádí společnost Pražská teplárenská. S pracemi se začalo na
konci května a podle aktuálně
platného harmonogramu potrvají
do konce září. V místech, kde se
oprava dotkne chodníků, budou
instalovány provizorní přechodové
můstky. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost. Děkujeme za pochopení.
(red)

Školní zahrada bude zase sloužit dětem
Přechod pro chodce
v Hloubětíně
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GRATULUJEME

Foto: archiv MČ Praha 14

Přechod pro chodce u stanice
metra Hloubětín, který v současnosti vede pouze přes severní polovinu ulice Poděbradská a končí
na tramvajovém ostrůvku, se během června „protáhne“ směrem
k prodejně Penny Market. „Magistrát hl. m. Prahy vyslyšel tento
náš dlouhodobý požadavek a rozhodl, že prozatím zkušebně nechá
vyznačit provizorní přechod i přes
jižní část Poděbradské. V místě
přechodu bude provoz stažen do
jednoho jízdního pruhu, aby byla
zajištěna bezpečnost chodců. Pokud se toto dopravní řešení
osvědčí, magistrát zde nechá vybudovat trvalý bezbariérový přechod,“ vysvětluje místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce
spadá doprava v Praze 14.
(red)

Dobrá zpráva pro děti ze ZŠ Bratří
Venclíků. Jáma, jež jim od Velikonoc
bránila ve vstupu na školní zahradu,
je deﬁnitivně minulostí. Na konci
května nechala městská část zasypat
zbývající část kráteru, který zde
vznikl propadem půdy, respektive
horní části nevyužívané a nikde nezanesené technické stavby. Propad hluboký dva až tři metry a široký přibližně
čtyři metry bánští záchranáři nejprve
zajistili trámovím a posléze vylili směsí popílku a sádrovce, tedy hmotou podobnou betonu, která vyplnila všechny

výdutě. Poté nechala radnice provést
radarový průzkum, aby prověřila, zda
na školním pozemku nejsou další
problematická místa. Nic takového se
naštěstí nezjistilo. Zhruba třetina zbývající jámy byla zasypána zbytnou zeminou z probíhající výstavby komunitního centra Hloubětínská 55.
V médiích se původně objevila zpráva
o tom, že se na zahradě zřítil strop
protiatomového krytu. Jak se později
ukázalo, jednalo se patrně o jímku na
zadržování srážkových vod z doby, kdy
se stavělo sídliště.
(red)

Zdeněk Košta – 95 let
Ve středu 30. května oslavil své
95. narozeniny několikanásobný mistr
ČR v dráhové cyklistice Zdeněk Košta.
Zúčastnil se olympiády v Helsinkách
společně s E. Zátopkem (XV. letní
olympijské hry 1952). Od třinácti let
žije na Hutích. Má dvě dcery a podle
svých slov zde je zde velmi spokojený.

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Dostavba okruhu
přes město
Mnozí z vás, kteří bydlí na Černém
Mostě, obdrželi v květnu do svých
schránek pozvánku na besedu k dopravě, která se konala na Plechárně.
Současně byl na letáku článek, ve
kterém byly popsány některé problémy spojené s dostavbou okruhu v trase přes město. Jejich důsledky ponesou také obyvatelé Černého Mostu.
Autor tohoto článku požádal současně o jeho otištění ve Čtrnáctce.
Osobně jsem o zamítnutí této žádosti
nevěděla a článek jsem četla až na
zmíněném letáku. Tuto iniciativu občanů vítám, neboť jako Zelení na čtrnáctce dlouhodobě upozorňujeme na
problém vedení transevropské tranzitní dálnice přes Černý Most a další
hustě obydlené městské části. Jsem
přesvědčena, že diskuzi k tomuto tématu je třeba vést právě nyní, v souvislosti s projednáváním Metropolitního plánu, který tento více než půl
století starý projekt stále konzervuje
ve stopě, v jaké byl zpracován, když
na „Čerňáku“ byla jahodová pole. Jako by se od té doby nic nezměnilo.
Každou chvíli se setkávám s hesly typu „Kamiony do města nepatří“, „Kamiony ven z Prahy“ apod. Přitom dostavba okruhu přivede na Černý Most
další desetitisíce aut včetně kamionů. Znamená to, že Černý Most či
Horní Počernice již k Praze nepatří,
jejich obyvatelé snad nejsou Pražáci,
kteří si stejně jako další zaslouží
ochranu svého zdraví? Nebo autoři
těchto hesel na tento fakt prostě
kašlou? Jsme pro ně ti „zpovykaní“?
Jak jsem již uvedla, důsledky tohoto
rozhodnutí ponesou naši obyvatelé.
Ať již se jedná o znečištěný vzduch či
hluk, který je v řadě míst nesnesitelný již dnes. Přitom řešení tohoto
problému je. Začít okamžitě pracovat
na odvedení tranzitní dopravy z města, aby okruh vedl skutečně kolem
Prahy, jak to má v názvu. Nicméně
k tomuto kroku se za celých deset let,
co se problému okruhu věnuji, nikdo
kompetentní neodhodlal. Otázka zní
PROČ? Bohužel na tuto otázku zatím
dostávám pouze samé neuspokojivé
odpovědi.
Ilona Picková,
místostarostka (Zelení)

Jahodnice chce nejvíce školu
Nová výstavba přivedla na Jahodnici
stovky nových obyvatel, z nichž většinu
tvoří mladé rodiny. Původně prvorepubliková čtvrť, která byla postavena pro
československé legionáře, získává postupně novou vybavenost. Po supermarketu a nové školce z loňského roku nyní sílí hlasy volající po nové škole. Jahodničtí doufali, že MČ Praha 14
obnoví základní školu v hostavickém
zámečku. Ačkoliv se tak od letošního
září skutečně stane, půjde o školu
soukromou s ročním školným přesahujícím 100 tisíc Kč. Spádová škola Šimanovská v Kyjích je navíc již nyní na
hranici své kapacity a vzhledem k její
velikosti je otázka, jak to bude vypadat
příští rok. Není se tedy čemu divit, že
na květnovém veřejném projednávání
Jahodničtí jasně vzkázali, že si ve své
čtvrti přejí novou školu. Vášnivá debata s vedením Prahy 14 však místo
ochoty se věcí zabývat skončila doporučením, aby rodiče vozili své děti do
škol na Černém Mostě, které jsou naopak hluboko pod svou kapacitou.
Jde o důsledek krátkozrakého plánování města, které prodalo stavební
pozemky developerům a nezavázalo
je k postavení občanské vybavenosti.
Více než to, kde se stala chyba, místní
rodiče trápí, kde se jejich děti budou
vzdělávat. Ačkoliv se Jahodnicí šíří, že
hnutí ANO bylo proti školce, jde o lež
vyplývající z naší kritiky nevýhodné
smlouvy mezi developerem a MČ Praha 14, která se mu pod hrozbou pokuty dobrovolně zavázala, že školku postaví, ačkoliv v té době neměla ještě
zajištěné ﬁnancování. Nakonec vše
dobře dopadlo a jsme rádi, že i za významné pomoci magistrátu má Jahodnice širší občanskou vybavenost.
Jelikož se od současného vedení
snahy o novou školu nedočkáme, začali jsme již vyjednávat s ministerstvem školství a pražským magistrátem, abychom v příštím volebním období mohli novou školu postavit.
Oslovili jsme rovněž developerskou
ﬁrmu Unimex, která vlastní vhodné
pozemky a která prohlásila, že je
ochotná je Praze 14 odprodat. Zkrátka kde je vůle, tam je i cesta.
Napište nám prosím váš názor na
praha14@anobudelip.cz Děkujeme.
Bc. Miroslav Šubrt,
zastupitelský klub ANO

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

Proč se ještě letos
nevykoupete
Cílem současného vedení radnice je
vybudovat u Kyjského rybníka přírodní koupaliště s kořenovou čističkou (Biotop). Odpočinkový areál
s koupalištěm, udržovanými plochami zeleně, dětskými hřišti, kurty na
volejbal a dalším sportovním vybavením na Čtrnáctce velmi chybí. Komplex bude postupně dobudován restaurací a saunou. Tento záměr jsme
mnohokrát prezentovali, stejně jako
návrhy na využití pozemků Broumarská Sever.
Tak proč se vlastně letos nevykoupete? Protože opoziční ANO na Praze 14 řeklo NE. Stejně tak byli zastupitelé za ANO proti vybudování mateřské školy na Jahodnici i proti
dalším záměrům vedení Prahy 14.
V tomto případě však využili své pozice na pražském magistrátu a vydali
se cestou obstrukcí a blokací k vyjádření EIA. Jaké jsou hlavní důvody
blokování ze strany ANO? Zabránit
využití posledního velkého a atraktivního pozemku v majetku Prahy 14
pro veřejnost, zároveň jde o naprosté
nepochopení pojmů, jako je celková
kapacita areálu, doporučený počet
návštěvníků, maximální počet návštěvníků, počet uživatelů šaten,
množství parkovacích míst či vliv na
dopravu na Broumarské ulici. Obstrukce za strany ANO vedly k tomu,
že dne 29. 3. 2018 bylo po mnoha
konzultacích podáno opravné oznámení EIA. Všechny dotčené orgány se
vyjádřily pozitivně, Česká inspekce
životního prostředí dokonce velmi
ocenila čisticí koridor. Nyní čekáme
na rozhodnutí Magistrátu hlavního
města Prahy, které mělo padnout
dne 24. 5. 2018. Pevně věříme, že
zdravý rozum zvítězí a přípravné práce na projektu budou pokračovat.
Nebo zvítězí záměr ANO, který jeho
zastupitelé na Praze 14 odevzdali jako variantu možného využití pozemků, totiž výstavba čtyřpodlažních domů. To bychom se potom mohli koupat a rekreovat jen v Rokytce.
Na stránkách www.odspraha14.cz
najdete kompletní znění nesouhlasného vyjádření občanky Prahy 14.
Josef Kutmon,
radní za ODS
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Placená inzerce

Inzerce
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Okénko policie / Informace z úřadu

Z Černého Mostu mizí šikana
V únorovém čísle měsíčníku Čtrnáctka informoval nadporučík Miroslav
Novák, vedoucí Místního oddělení Kyje, čtenáře o tom, že policie řeší problém s agresivním chováním a fyzickým napadáním mezi mladistvými
v obvodu Prahy 14, zejména v okolí
stanice metra Černý Most. Bezpečnost je důležitým parametrem kvality života pro každou městskou část
a především pro její obyvatele. Vracíme se proto k tomuto tématu, abychom vás informovali o vývoji situace a jejím řešení. Ve spolupráci zainteresovaných orgánů bylo svoláno

ÚMČ Praha 14 pod záštitou uvolněné
radní pro bezpečnost p. Kolmanové
„Fórum prevence“. Došlo k setkání
zástupců ÚMČ Praha 14 s pracovníky
OSPOD, terénními a sociálními pracovníky, pracovníky Magistrátu hl. m.
Prahy, orgány Policie ČR, Městské
policie Praha 14, PMS (Probační
a mediační služby), neziskových organizací působících na Praze 14
a osobnostmi z řad národnostních
menšin. Z odborné diskuze vyplynuly
návrhy a řešení, které byly všemi
zúčastněnými zástupci vzhledem
k vysoké společenské nebezpečnosti

uvedeného trestněprávního jednání
okamžitě plněny. Přijatá opatření se
ukázala jako správná a výsledky se
velmi rychle dostavily v poklesu a následném vymizení popsaného závadového jednání. V současné době se
s podobným chováním v ulicích Prahy 14 již nesetkáte a jsme rádi, že
můžeme konstatovat: Praha 14 aktivním přístupem vytváří klima bezpečné lokality. K řešení problému
jste přispěli svými oznámeními i vy,
a proto vám touto cestou rádi tlumočíme poděkování orgánů policie.
Policie ČR

Vyhněte se čekání na nový cestovní pas
Oddělení osobních dokladů upozorňuje, že v pondělí a ve středu se na pracoviště pasů zhruba od 16 hod. dostavuje takové množství žadatelů, že je
pracoviště nuceno po 17. hod. pro vyčerpanou kapacitu (pro daný den do
18 hod.) odmítnout další žadatele
o cestovní pas. Toto se netýká výdeje
již hotových pasů. Dovolujeme si upozornit nejen na možnost internetových
rezervací na webu ÚMČ Prahy 14,
ale i na to, že do členských zemí EU

(a několika dalších) lze cestovat i na
platný občanský průkaz, což se týká
také dětí všech věkových kategorií,
neboť i ty mohou mít svůj OP (za poplatek 50 Kč). Doporučujeme také,
zejména rodičům s malými dětmi, využívat dopolední úřední hodiny v úterý
a ve čtvrtek od 7.30 hod. do 12.00
hod. Rovněž v pondělí a ve středu začínají úřední hodiny již v 7.30 hodin.
Občanskosprávní odbor
ÚMČ Praha 14

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
OD 1. ČERVENCE 2018 DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A URYCHLENÝCH CESTOVNÍCH PASŮ.
■ Nově se zavádí možnost urychlených vydání OP i CP ve zkrácené
lhůtě již do 24 hod., nebo do 5 pracovních dnů, avšak za příslušný
správní poplatek.
■ Žádat o tyto urychlené doklady bude možné na kterémkoliv úřadě
vydávajícím doklady, v Praze
u městských úřadů Praha 1 až 22,
ale také i na Ministerstvu vnitra ČR
(MVČR).
■ Doklady vydávané do 24 hod. si občan bude moci vyzvednout pouze
na MVČR.
■ Vyzvednout doklady vydávané ve
lhůtě do 5 pracovních dnů bude
možné v místě podání žádosti i na
MVČR.
Adresa MVČR:
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C –
stanice Pražského povstání)

Úřední doba MVČR: po, st od 8 do 17
hod., út, čt od 8 do 16 hod., pá od 8
do 15 hod.
Upozornění: Žádosti podané v pátek
vyřídí MV nejdříve v pondělí!
ŽÁDAT O DOKLADY VE ZRYCHLENÉ
LHŮTĚ BUDE MOŽNÉ U NAŠEHO
ÚŘADU POUZE V PO A VE ST OD 8
DO 17 HOD. A V ÚT A ČT OD 8 DO 12
HOD. (DLE PROVOZNÍ DOBY SYSTÉMU MVČR!)

DALŠÍ ZMĚNA U OP:
Od 1. 7. 2018 budou občanské průkazy vydávány již pouze s kontaktním
elektronickým čipem, a to bez správního poplatku (dosud 500,- Kč za
čip). Dosavadní OP bez čipu zůstávají
platné až do data platnosti uvedeného dokladu.
Podrobnější informace v příštím čísle
časopisu Čtrnáctka a na webu úřadu
(www.praha14.cz) nebo MVČR.
Občanskosprávní odbor
ÚMČ Praha 14

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA VYDÁNÍ DOKLADŮ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ:
do 24 hod. v pracovních dnech

do 5 pracovních dnů

OP – starší 15 let

1000,- Kč

500,- Kč

OP – mladší 15 let

500,- Kč

300,- Kč

CD – starší 15 let

6000,- Kč

3000,- Kč

CD – mladší 15 let

2000,- Kč

1000,- Kč
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Z Městské části

TAKÉ LETOS ZORGANIZOVALA MĚSTSKÁ ČÁST VE SPOLUPRÁCI
SE ŽÁKOVSKÝM ZASTUPITELSTVEM PRAHY 14 DISKUZNÍ SETKÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE K ROZVOJI ZDEJŠÍ LOKALITY – TZV. DĚTSKÉ FÓRUM.
KONALO SE V BŘEZNU, V KULTURNÍM DOMĚ V KYJÍCH, PŘIČEMŽ S VÝSLEDKY
Z TÉTO DEBATY SE NÁSLEDNĚ PRACOVALO V RÁMCI VEŘEJNÉ ON-LINE ANKETY.

„Dětského fóra se zúčastnilo téměř
sedmdesát žáků ze všech základních
škol Prahy 14. Cílem tohoto veřejného projednání bylo získat co nejširší
vazbu k dalšímu směřování městské
části z pohledu dětí a mládeže,“ vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmanová,
do jejíž gesce spadá naplňování místní Agendy 21, mezinárodního programu zaměřeného na podporu participace obyvatel na veřejném dění.
V první části Dětského fóra se žáci
zabývali tím, jak bude Praha 14 vypa-

dat v letech 2020, 2040 a 2060, posléze hodnotili pozitivní a negativní
změny, které se v městské části odehrály za poslední čtyři roky, a nakonec diskutovali u plánovacích stolů.
Právě v této poslední fázi setkání
vznikl tradiční žebříček příležitostí
pro zlepšení zdejší životní úrovně,
který se spolu s dalšími náměty
a připomínkami stane podkladem
pro tvorbu komunitního plánu Příležitosti Prahy 14 a akčního plánu ke
strategickému plánu Prahy 14. (red)
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příměstské tábory Prahy 14

a komunikace ÚMČ Praha 14. Projekt
Příměstské letní tábory Prahy 14 (Reg.
č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000559)
je ﬁnancován z prostředků evropského Operačního programu Zaměstnanost. Celková výše dotace činí přes
700 tisíc korun.
(red)

Pozvánka

Zajímá vás, jaké příměstské tábory
městská část připravuje pro letošní
červenec a srpen? Bližší informace
o volných místech zájemcům poskytne
Ing. Pavlína George (tel. 225 295 493,
e-mail pavlina.george@praha14.cz)
z Oddělení strategického plánování
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■ Rekonstruovat autobusové
nádraží – terminál Černý Most
■ Pořídit novou výpočetní techniku
a elektroniku (počítače, software,
wiﬁ, interaktivní tabule) do škol ZŠ
Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků,
ZŠ Chvaletická
■ Umístit do všech škol automaty
na pití
■ Rozšířit a doplnit zeleň kolem škol
■ Navýšit spoje u autobusových linek
č. 110, 224 a 181
■ Vybudovat hřiště pro teenagery
v lokalitě Rajská zahrada
■ Opravit osvětlení v ulici Travná na
Jahodnici
■ Zrenovovat podchod u metra B –
Hloubětín
■ Zajistit doplňkovou nabídku
stravování v dopoledních
hodinách ve všech školách
■ Zajistit možnost letního koupání
a vybudovat zázemí pro sportovní
aktivity u Kyjského rybníka
Pozn. v rámci on-line ankety dostaly nejvíce hlasů
„vytučněné“ příležitosti. Ty budou předloženy
k projednání Žákovskému zastupitelstvu, Radě MČ
Praha 14 a následně i Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Přijď předvést, co dokážeš
a zažij pocit osobního vítězství.
Staň se účastníkem první řady show

3UDKD

% 

Příležitosti formulované
žáky na DF 2018

Praha 14

má talent

Žákovské zastupitelstvo ve spolupráci s DDM Praha 9
a MČ P14 zve všechny nadšené tanečníky, zpěváky,
kouzelníky, hudebníky, komiky i baviče, prostě každého,
kdo něco dokáže, jednotlivce i skupiny, aby přišli
a předvedli, co v sobě ukrývají. Předstoupit před porotu
není jednoduché, vezmi si s sebou rodinu jako podporu
a ukaž, že na to máš. Staň se hvězdou a vyhraj talentovou
show Prahy 14. Přijď a poznáš pocit osobního vítězství.
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny a v porotě
zasedne mimo jiné i radní Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová.

Kdy: sobota 16. 6. 2018 od 14 hod.
Kde: KD Kyje, Šimanovská 47
Vyplněnou přihlášku zašli nejpozději 11. 6. 2018
na e-mail: tereza.radsetoulalovadmpraha9.cz

Pozvánka

JAKOU ČTRNÁCTKU CHTĚJÍ NAŠE DĚTI?

červen 2018

KD KYJE

SETKÁNÍ S OBČANY

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánky

LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ FÓRUM 2018
Přijďte se podělit o své nápady, jak vylepšit čtvrť, kde žijete,
a seznámit se s tím, co už se změnilo na základě vašich
dřívějších požadavků. Poslední letošní setkání se uskuteční
v Hostavicích, i tentokrát se ho zúčastní političtí představitelé
a odborníci MČ Praha 14.

KDY a KDE:
13. června 2018 od 17.30 hodin v parku v ul. Pilská
PONDĚLÍ

11. 6. 19:00

120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
6. 6.
11. 6.
14.-16. 6.
16. 6.

BIOGRAF KYJE – PLANETA ČESKO
BIOGRAF KYJE – 120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
KYJSKÝ PIVNÍ FESTIVAL
PRAHA 14 MÁ TALENT

27.-31. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VOLNOČASOVÉHO KLUBU V KD KYJE

DĚTI – pravidelné akce
JUDO
VOLNOČASOVÝ KLUB
KURZY TANCŮ

,+*)(%$! !+)!!%
,+*)(%$! !%
 ! * !! ! !!)! !%

DOSPĚLÍ – pravidelné akce
KURZY TANCŮ
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
KURZY ŠITÍ
KLUB SENIORŮ

,+*)(%$! !
 *$ ,++%$! !

Z LOKÁLNÍCH VEŘEJNÝCH FÓR 2017…
Jaké požadavky lidí z Hostavic se podařilo/daří zrealizovat?
■ vybudovat přístřešek u autobusové zastávky Hostavice ve
směru Dolní Počernice – bude realizováno v roce 2018
■ umístit zrcadlo u výjezdu z ul. Včelničná do ul. Novozámecká
■ opravit zábradlí mezi viadukty
Kompletní přehled požadavků z Lokálních veřejných fór 2017
je k dispozici na www.praha14.cz.

Váš názor nás
zajímá, přijďte
nám ho říct!

)
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Pozvánka

Pozvánka

WWW.KDKYJE.CZ
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Informace / Akce

POZVÁNKA

Harmonogram svozu
velkoobjemového
odpadu

TIP NA ČERVEN

Baštýřská/Bezdrevská

15.30–15.50

Horusická/Osická

16.00–16.20

Dářská/Zvíkovská

16.30–16.50

Zacharská/Velkoborská

17.00–17.20

Dvořišťská/Vlkovická

17.30–17.50

Za Školou/Šimanovská

18.10–18.30

Oborská/Tálinská/U Rybníka

18.40–19.00

V pondělí 18. června se bude konat v kostele
sv. Bartoloměje v Kyjích koncert duchovní hudby
– Antonín Dvořák a další světoví klasici. Vystoupí
Lucie Vagenknechtová – soprán, Daniel Klánský
– baryton a Alfred Habermann – varhany. Zazní
skladby A. Dvořáka, W. A. Mozarta, J. Haydna
a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hodin,
vstupné dobrovolné.
POZVÁNKA

26. 7.

15.00–15.20

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

PO

Travná/Kostlivého

UT

Trytova/Paculova

11. 7.

ST

Vašátkova/Doležalova

12. 7.

ČT

Kpt. Stránského/Vybíralova

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

Mobilní sběrný dvůr (MSD) na MČ Praha 14
2. 6.
9. 6.
16. 6.

Šestajovická/Hloubětínská
Jordánská/Babylonská
Podlišovská/Rožmberská

9.00–15.00
9.00–15.00
9.00–15.00

Pozvánka

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů (VOK) určené pro krátkodobý sběr vybraných druhů odpadu od
osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. MSD je označen a je
s obsluhou. V MSD je možné odložit následující druhy odpadu: objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební suť. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamená jméno, příjmení a adresu občana.
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9. 7.

Já a můj obvod
Ve středu 20.–21. a 25. června
v Galerii 14
Letošní 24. ročník výtvarné soutěže měl téma
„100. výročí založení Československa“. Soutěže
se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Šimanovská, ZŠ
Tolerance Mochovská, výtvarného ateliéru ARSPUERIS z Jahodnice a Gymnázia ARCUS. Výstava
těchto prací bude otevřena ve středu 20. 6. 2018
od 14.00 do 18.00 hodin, ve čtvrtek 21. 6. 2018
od 14.00 do 18.00 hodin a v pondělí 25. 6. 2018
od 9.00 do 11.00 hodin v Galerii 14, nám. Plk.
Vlčka 686, Černý Most.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
10. 7.

Koncert v kostele
sv. Bartoloměje
V pondělí 18. června
v kostele sv. Bartoloměje

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Panenská/9. května

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Malování
na chodníku
V pátek 29. května před
ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě
Tradiční malování na chodníku se bude konat
v pátek 29. června od 9.00 do 12.00 hodin před ZŠ
Bří Venclíků na Černém Mostě – stanice metra
Rajská zahrada. Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.

Naše školy

Foto: archiv gymnázia

STUDENTSKÁ REPORTÁŽ Z POSLEDNÍHO ZVONĚNÍ

Je 27. 4. 2018 a za okamžik začne
poslední zvonění oktávy B. Právě
probíhá druhá hodina, když vtom slyšíme „prskání“ školního rozhlasu,
následuje vstup nějakého studenta,
nejspíše oktavána: „Omluvte vyrušení na konci hodiny, ale prosím všechny, aby se dostavili okamžitě na školní hřiště. Nezapomeňte si klíče
a drobné mince. Děkuji.“ Třídou projelo vzrušení. Na co mince? Už je to
tady. Všichni odcházíme na školní
hřiště.
Slyším hudbu, která mi vibruje celým
tělem. Zatím nerozumím slovům, ale

melodie mi nápadně připomíná písně
z mého dětství. Celá akce se nese
v duchu osmdesátých let v Československu. Už stojíme všichni na hřišti,
ozývá se zastřený hlas z nekvalitního
mikrofonu: „Jménem oktávy B vás
vítám na našem posledním zvonění.
Rozdělte se, prosím, podle tříd, budete mezi sebou soutěžit.“ Všude panuje ruch, slyším veselé brebentění
dětí. Napětí stoupá. Oktaváni udělují
pokyny. Hudba duní. Začínají soutěže. Omotávání skupinky klubkem
provázku. Tanec dvojic s jablky mezi
čely. Do soutěží se přidávají i profesoři. Vidím vousatého muže v saku
obratně předávat pingpongový míček
na lžičce vložené do úst. Slyším někoho, jak se ptá, na co jsme si brali
ty drobáky? Vzápětí se ozve z reproduktoru, jako by student odpovídal
na tento dotaz: „V našem improvizovaném bufetu si můžete koupit drobné občerstvení.“ Hudba pomalu utichá. Oktaváni předávají diplomy profesorům za jejich „učitelské výkony“.
Dostáváme pokyn, abychom se ode-

brali zpátky do školy a udělali špalír
podél schodů. Dav se pomalu šine
zpět.
Stoupám si na úplný vrchol schodiště
a využívám chvilky času na vyzpovídání dalšího studenta. Je to asi čtrnáctiletá dívka. „Ahoj, dělám tady
rozhovor do místních novin, můžeš
mi říct, co se ti zatím nejvíc líbilo na
dnešní akci?“ „Zdravím, zatím se mi
asi nejvíc líbil závěrečný taneček jako
na spartakiádě, který jsme spolu
s oktavány tančili. A tombola, vyhrála
jsem kapra v síťovce.“ Ukazuje mi
papírovou rybu. Zajímavý nápad. Už
ale vidím přicházet oktavány. Všichni
vyndávají klíče a začínají na ně zvonit
jako o život. Zkoumám jejich výrazy.
Vidím radost, nadšení. Čekala jsem
i lítost a slzy, ale na ty se dnes nedostalo. Možná na ně dojde až doma.
Zvonění utichá, studenti se rozešli
zpátky do svých tříd.
Luxová Veronika, septima B
Gymnázium, Praha 9,
Chodovická 2250 – detašované
pracoviště Vybíralova 964

Oslava Dne matek (druhá květnová
neděle) proběhla v naší MŠ v úterý
dne 15. května. Kromě maminek
přišli i jiní rodinní příslušníci, tatínkové, sourozenci a samozřejmě babičky i dědečkové. Ano, všichni byli
zvědaví a těšili se, co jim děti nachystaly za překvapení. Každá ze
čtyř tříd si připravila spolu se svými
učitelkami krátké pásmo tanečků,
básniček a písniček. Starší děti přidaly dramatizaci pohádky a uspořádaly výstavu svých výtvarných prací.
Kreslily samozřejmě svoji maminku.
Odměnou pro děti byl velký potlesk
a nadšení všech přítomných. Ne-

chtěli jsme s dětmi vymýšlet nějaký
komplikovaný program. Přemýšleli
jsme, čím udělat maminkám ještě
radost. Moc se nám v minulých letech osvědčila dílnička. Co se rozumí dílničkou, mnozí znají. Děti vyrábí společně s maminkami nějakou
drobnost, v tomto případě motivovanou svátkem matek. Součástí oslavy
bylo i drobné pohoštění. Paní kuchařky nám pro maminky uvařily
„kafíčko“ a napekly krásná sladká
srdíčka. Ovšem ta zdobila naše stolky jen malou chvilku. Byla moc dobrá, jak se říká, „rychle se po nich zaprášilo“. Atmosféra v jednotlivých

Foto: archiv MŠ

DEN MATEK V MŠ PACULOVA

třídách byla velmi přátelská. Strávili jsme příjemné odpoledne, domů si
každý kromě vyrobených srdíček,
přáníček a navlečených korálků nesl
i dobrou náladu a spoustu zážitků
a prožitků. A na co se můžou rodiče
těšit příští měsíc? V červnu oslavíme společně Den otců.
MŠ Paculova

Foto: archiv MŠ

MAMINKY VE SLUNÍČKU

Druhou neděli v měsíci květnu slavíme svátek všech maminek. Ve školce si s dětmi povídáme o rodině
a hlavně o mamince. Jaká je, co má
ráda, čím jí můžeme udělat radost…

Takže se dozvíme, že maminka je
hezká, hodná, chytrá, někdy unavená
i laskavá. Má ráda, když jí pomáháme, když jsme hodní, když může vařit a uklízet a taky když jí tatínek dává dárky a když má klid. Maminky
zveme na odpolední posezení do
školky. Maminky si mohly pohrát se
svými dětmi, posedět chvilku u kafíčka, ale i aktivně tvořit. V Kuřátkách si udělaly hezkou kytičku z ne-

tradičního materiálu
a v Tučňáku si vyzkoušely práci s keramickou hlínou.
Děti ze Zajíčka zase pro maminky
upekly výborné ozdobené mufﬁny.
A samozřejmě všechny děti měly pro
maminku dáreček a zazpívaly hezkou písničku. A rodiče předškoláčků
ze Žabičky ještě setkání čeká, přijdou na Loučení se Sluníčkem odpoledne 26. června.
MŠ Sluníčko

19

Naše školy

ným zážitkem je pro děti návštěva
zoo, pojedou některé třídy do Zoo
Chleby. Tu máme takřka za humny.
Těšíme se na novinku, kterou zoo připravila, a tou je volný průchod expozicí
daňků s možností jejich krmení.
Na sklonku měsíce sehraje své představení Tři pohádky o Honzovi Divadlo Skazka, předškoláci navštíví představení známé pohádky Budulínek
v KD Kyje a prázdniny mohou začít.
Přestože dětem se čas zdá nekonečný, utečou prázdninové dny zas jak
voda a my jim přejeme, aby odpočinkový čas byl pro ně časem nových
objevů, nezapomenutelných dobrodružství a šťastných chvil. A protože
v naší školce proběhne o prázdninách první etapa revitalizace školkové zahrady, už teď se těšíme, jaké
nové herní prvky se po prázdninách
objeví.
MŠ Vybíralova 968

Jarní výlety
s MŠ Paculova
Ve čtvrtek 17. května dvě třídy
starších děti odjely do Vodního domu v Hulicích. Vodu si užily už při
odjezdu. Po suchém období začalo
pršet. Dětem určitě déšť nevadil.
Byly vybaveny pláštěnkami. Vodní
dům je budova zasazená v přírodě
u nádrže Švihov, která zásobuje
pitnou vodou nejenom Prahu.
Uvnitř je velmi zajímavá expozice
o vodě, venku malý vodní park. Děti se dozvěděly, jak je voda důležitá.

Foto: archiv MŠ

Reklamní slogany už sice ze všech
stran křičí, že prázdniny jsou za
dveřmi, ale pro nás ve školce je měsíc červen ještě nabitý řadou důležitých akcí. Ta dětmi dlouho očekávaná
je hned v samém začátku, a to je jejich velký den – Den dětí. Ten si i v letošním roce užijeme týdenními aktivitami, které opět vyvrcholí na zahradě mateřské školky dopoledními
soutěžemi o drobné sladkosti. Velkým bonusem jsou skákací hrady,
které nám již několikátý rok zdarma
zapůjčuje MČ Praha 14. Snad jen nevyzpytatelné počasí nám může pokazit
plánované půldenní školkové výlety do
blízkého okolí. Osvědčenými cíli našich cest jsou Botanicus v Ostré
a Svíčkárna Rodas v Šestajovicích, kde
si děti samy mohou vyrábět např. voňavá mýdla, voskovky, koupelové soli.
Přínosem těchto výletů je také setkání „naživo“ s domácími zvířaty, která
jsou v Šestajovicích a Ostré k vidění.
Některé děti tak vidí poprvé i „obyčejnou“ slepici. Protože nezapomenutel-

Foto: archiv MŠ

ČERVNOVÝ FINIŠ

Foto: archiv MŠ

Týden malých záchranářů v MŠ na Lehovci

Ve dnech od 14.–18. 5. 2018 proběhl
v naší Školičce projekt Týden malých
záchranářů. Postupně jsme se vžívali
do rolí záchranářů, lékařů, policistů
a hasičů. Trénovali jsme vyprošťování
osob po zemětřesení, obvazování
zraněných, transport do nemocnice,
zkoušeli jsme nabrat tekutinu do injekčních stříkaček, naučili jsme se
čísla na jednotlivé složky záchranné-

ho systému, povídali jsme si o těžké
práci záchranných složek i o tom, jak
předcházet různým nebezpečným situacím. Vyvrcholením týdne byly návštěvy policie s policejním autem
a záchranáře se sanitkou ve Školičce.
Prozkoumali jsme důkladně sanitku,
měli jsme možnost povozit se na vozíku a vyzkoušet si některé záchranářské pomůcky. Se členy policie
jsme si vyzkoušeli policejní vesty
a helmy, policejní pouta i práci s obuškem. Také nám byly sejmuty otisky
dlaně jako správnému pachateli. Už
tedy víme, že se nevyplácí zlobit paní
učitelky a brát dětem hračky. Na
všechno se totiž přijde ☺
Kluci a holčičky z lehovecké Školičky

STUDUJTE V NOVÉ „ZUŠCE“ NA JAHODNICI
Připomínáme, že se od září 2018 otevírá nová pobočka hornopočernické
základní umělecké školy, a to v ulici
Baštýřská 67 na Jahodnici. Zbrusu
nová „zuška“ nabídne studium hudebního a literárně dramatického oboru.
Zatímco přijímací zkoušky pro druhý
jmenovaný odbor již běží, u hudebního je stále šance se přihlásit. Zajímá
vás výuka zpěvu, hry na klavír, housle, violu, klarinet a další hudební
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nástroje? Zamiřte k „přijímačkám“,
které se uskuteční v budově ZUŠ Generála Janouška 1060 na Černém
Mostě a v budově ZUŠ Ratibořická
1899/30 v Horních Počernicích. Můžete si vybrat, kde z uvedených míst
talentovou zkoušku složíte. V obou
budovách se „přijímačky“ konají ve
stejné dny i hodiny – 8. a 14. června
od 14 do 18 hodin. Více informací na
www.zus-hp.cz.
(red)

Samotná expozice má několik
částí. Dětem se líbil pult, kde se
při stlačení desky vyfoukne ze
středu oblak páry. Hned vedle je
stěna s větou: „Potřebuju pít!“ Je
to průhledná postava člověka
s namalovanými ryskami. Musí se
napumpovat aspoň 50 % vody do
„člověka“, aby přestal škemrat
o vodu. Zajímavé je vidět, kolik vody lidské tělo obsahuje. Degustace vody zde nikoho nepřekvapí.
Můžou si zde zkusit podle návodu
složit z papíru nádobku na vodu
a udělat degustaci čtyř druhů vody, jako třeba vody z horského
pramene nebo minerální vody.
Při slunečném počasí je zde k využití venkovní park, kde se dá
s dětmi určitě zažít mnoho legrace.
Nám bylo přáno „vody i z nebe“
a byli jsme i trochu omezeni časem
z důvodu odjezdu do školky. Ovšem
celou zpáteční cestu jsme všichni
probírali zážitky z „Vodního domu“.
Výlet můžeme doporučit rodičům
a dětem, mateřským školám, ale
i větším dětem.
Na věku zde opravdu nezáleží!
(MŠ Paculova)

Praha 14 v pohybu

Nová trasa pro
cyklisty a pěší
Pěší a cyklisté budou moci využívat
nové propojení s Prahou 9, konkrétně
mezi ulicemi Čelákovická a Morušová (viz mapka), kde se úsek napojuje
na stávající cyklotrasu A25 u Kyjského rybníka. Zhruba tři metry široká
stezka se v současnosti dokončuje.
„Dosud chybějící propojení dáváme
dohromady spolu s Magistrátem

CÍL

START

hl. m. Prahy. Ten zajišťoval pročištění
břehů Rokytky, odstraňoval náletové
dřeviny, suť a zbytky oplocení. Městská část prováděla podobné práce

u napojení do ulice Morušová,“ vysvětlila místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá doprava
a životní prostředí v Praze 14. (red)

SERIÁL CYKLOTOULKY PRAHY 14
ANEB „JAK SE DOSTAT KAMKOLI NA KOLE“
JAK SE DOSTAT Z HLOUBĚTÍNA DO
DOLNÍCH POČERNIC A ZASE ZPÁTKY
Může se to zdát nemožné hlavně pro
ty, kteří nejezdí často nebo téměř vůbec po Praze na kole. Poblíž Rajské
zahrady a Černého Mostu existují cyklotrasy, které vás zavedou od rušných hlavních komunikací do krajiny
připomínající vesnický ráz. Jednou

z takových tras je cesta z Hloubětína
do Dolních Počernic.
Začíná kousek od bývalého zámku
Hloubětín, současného zdravotního
ústavu, na cyklotrase A26. Po ní se
vydáme jižněji ulicí Hloubětínskou na
cyklotrasu A25, ale ne dále po ní.
Zvolíme čerstvě upravenou cyklotrasu za střelnicí. Budeme lemovat ko-

Oznámení

START
CÍL

XV. zasedání zastupitelstva MČ Praha 14

19. 6. 2018 od 15 hodin v Galerii 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany na XV. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 19. 6. 2018 od 15 hodin v prostorách Galerie 14, náměstí Plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání najdete od 12. června
na www.praha14.cz. Interpelace občanů budou
probíhat tradičně od 17.00 do 17.30 hodin.

munikaci Průmyslová a u zahrádkářské kolonie se podél Rokytky v Přírodním parku Smetanka a místním
názvem Za Horou vydáme směrem
ke kyjskému nádraží. Přírodně zpevněnou trasou podél Rokytky se dostaneme na ulici Morušová a Lednická. Podchod nás zavede na druhou
stranu železnice. Pokračujeme po
cyklotrase A25 podél trati přímo do
Hostavic a dále do Horních Počernic.
V ulici Národních hrdinů cyklotrasa
končí a my navážeme na cyklotrasu
A44. Ulicí Nad Rokytkou pokračujeme kolem rybníka Martiňák na Černý
Most až na ulici Ocelkova. U křižovatky s Broumarskou se vydáme klidnější částí po Broumarské až k napojení se na cyklotrasu A256 u hřiště.
Přejedeme na druhou stranu ke Kyjskému rybníku a směřujeme dále na
sever po cyklotrase A256 ulicí Vajgarská. Přejedeme Cíglerovu na cyklotrasu A26 a po cyklostezce ulicemi Rochnovská, V Chaloupkách, Vaňkova, Šestajovická dojedeme zpět
k hloubětínskému zámku.
Adéla Nováková,
cyklokoordinátorka Prahy 14

OZNÁMENÍ
Městská část Praha 14
přijme právníka/právničku
do Odboru právních
a kontrolních činností
ve tř. 11. Bližší informace:
www.praha14.cz – volná
místa, Ing. Irena Holíková,
tel.: 225 295 540.
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Z městské části

VSTÁVAT A VYRAZIT VEN
ZA SPORTEM A KULTUROU!
Nemusíte ani překročit hranice naší
městské části, mnoho se toho děje
i u nás na Praze 14! No jo, jenže kde
brát informace a nekrást? S tím rádi
pomůžeme. Každý měsíc vydává
městská část Praha 14 ve spolupráci
s Prahou 14 kulturní přehled všech
kulturních aktivit, které se pravidelně
odehrávají ve vašem okolí. Kalendář
akcí najdete v každém čísle časopisu
Čtrnáctka a online podoba v krásném
novém kabátku a s mnoha doplňkovými funkcemi sídlí na webu Prahy 14.
Rozhodně je z čeho vybírat – máme
něco pro děti, seniory i dospělé,
sportovně zaměřené, milovníky kultury i společenských událostí pro všechny, co se rádi vzdělávají, protože na to
je třeba myslet celý život, i pro ty, co

by se rádi někde kreativně vyjádřili.
Našemu přehledu nevadí ani rozmary
počasí, i za bouře a deště se můžete
schovat za uměním do galerie nebo si
poslechnout nějakou přednášku.
Hrdým pořadatelem těchto akcí je
nejen naše městská část a její příspěvková organizace Praha 14 kulturní, ale i všechny neziskové a další organizace sídlící na Praze 14.
Pořádáte sousedskou slavnost, komunitní divadlo nebo akce pro děti?
Dejte nám o nich vědět! Pomůžeme
vám rozšířit informace o vaší akci
skrz kanály našeho Kalendáře akcí.
Stačí napsat Veronice Dočkalové na
e-mail veronika@praha14kulturni.cz.
Vaši akci zařadíme jak do tištěného
přehledu, tak do online podoby.

Foto: archiv P14K

NESEĎTE DOMA U TELEVIZE A NEBERTE SI PŘÍKLAD Z LÍNÉHO HONZY. DALŠÍ DÍL VAŠEHO OBLÍBENÉHO SERIÁLU
SI NAHRAJTE NA POZDĚJI, NECHTE PRO ZMĚNU VEČEŘI NA PARTNEROVI A VYRAZTE VEN, DO PŘÍRODY,
ZA KULTUROU I SPORTEM.

Online podobu Kalendáře akcí najdete na www.praha14.cz a tištěná
podoba je k dohledání na www.praha14kulturni.cz.
(P14K)

FUTSALISTÉ Z ČERNÉHO MOSTU POD
TAKTOVKOU TRENÉRA REPREZENTACE
nerála Janouška poctivě trénovalo.
Samotná hvězda odpoledne, trenér
Tomáš Neuman, měl sice kvůli dopravním komplikacím mírné zpoždění, ale vše se dohnalo, a dokonce
i ustal déšť. Sympatický tým z Černého Mostu dostal do budoucna cenné
rady, jak vylepšit trénink, i poučení
o taktice hry a nakonec se klukům,
mezi nimiž nechybí Afghánci, Rom,
Venezuelan a jiní cizinci, dostalo
i pochvaly. Zkrátka jedinečný zážitek
a jistě i skvělá motivace, aby se tato
parta z Černého Mostu posunula ve
svém milovaném futsalu zase o kus
dál. Co dodat? Snad jen Forza Dynamo, stop rasismu!
(jam)
Futsalový tým Dynamo Černý Most
na sebe upozornil krátce po volbách,
kdy vydal emotivní prohlášení proti
rasismu a sami hráči, mezi nimiž je
vedle Čechů i řada cizinců z různých
koutů světa, se nazvali multikulturním týmem.
Přestože klub dnes hraje soutěž na
úrovni okresu, svým přístupem oslovil i trenéra futsalové reprezentace
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Tomáše Neumana. Slovo dalo slovo
a neuvěřitelné se stalo skutečností.
„Máme velké štěstí, podařilo se nám
dohodnout společný trénink s panem
Neumanem,“ hlásil zakladatel a trenér Dynama, Marek Bělor.
Návštěva proběhla jednu květnovou
středu a kluci byli řádně natěšení.
Navzdory bouřce a silnému dešti se
na domácím hřišti Dynama u ZŠ Ge-

Sport v městské části

Fit studio D v sezoně 2018
ZÁVODNÍ SEZONA 2018 JE V PLNÉM PROUDU A SVĚŘENCŮM Z FIT
STUDIA D SE DAŘÍ JAK V I. VT, TAK I V NIŽŠÍCH VÝKONNOSTNÍCH TŘÍDÁCH.
řina Kučerová a Lucie Veličková, kategorie 17 a více let). Obrovským
úspěchem se pro tuto skupinu stalo
na druhém nominačním závodu ocenění Excelent od Českého svazu
aerobiku a ﬁtness Fisaf.cz.
Foto: archiv Fit studio D

V uplynulé době proběhly dva důležité nominační závody na European
Championship, který se letos koná
v Karlových Varech. V České republice je konkurence opravdu vysoká.
Nominovat se tedy na mistrovství Evropy či světa bývá náročné a vyžaduje
spoustu práce, píle, odhodlání a vytrvalosti. Z Fit studia D se podařilo
nominovat hned čtyřem týmům. Za
sportovní aerobik si nominaci vybojovalo duo Daniela Soukupová a Viktorie Voříšková, kategorie 11–13 let,
a duo Lucie Veličková a Marek Šotola, kategorie 17 a více let. V Performance, což je nová závodní kategorie, vybojovaly nominaci děvčata se
sestavou STOMP (Kateřina Soukupová, Markéta Ryšavá, Adéla Soukupová, Natálie Šimáková a Aneta Moravečková, kategorie 14–16 let). A nesmíme zapomenout na závodní
sestavu s názvem BACK IN TIME (ve
složení Klára Gregorová, Karolína
Landová, Kateřina Martínková, Kate-

NERVY, BOJ I ZKLAMÁNÍ
„Na soutěžích a trénincích to občas
bývají pořádné nervy, boj i zklamání
a bohužel dalším týmům, které závodí v I. VT, nominace na mistrovství
Evropy o chloupek utekla,“ říká trenérka Míša Mádrová. Samozřejmě se
vše musí brát sportovně a s nadhledem, takže holky makají dál, aby vyšla při nejlepším nominace na podzimní mistrovství světa.
Kupředu se derou i závodnice z II.
a III. VT, které si vedou velmi úspěšně a ze všech závodů si odvážejí medailová umístění. Konkrétně na posledních závodech v Lounech si Fit
studio D odváželo 8 medailí, z toho
5 zlatých.

ČERTICE UŽ ZÁVODÍ
Ani ty nejmenší nezůstávají pozadu.
Přípravka se sestavou Čertice už
má za sebou dva závody v kategorii
Aerobik Show. „Holčičky jsou nadšené, na tréninku pilně cvičí a je vidět, že je to opravdu a upřímně baví,“ dodává jejich trenérka Veronika
Maršálová.
Veronika Maršálová,
Fit studio D

Z minigolfu na Hutích na mistrovství světa
MINIGOLF NA HUTÍCH JE ZÁKLADNOU KVALITNÍCH HRÁČŮ A REPREZENTANTŮ I PŘÍJEMNOU OÁZOU KLIDU
A POHODY V TÉTO ČÁSTI PRAHY 14. O TOM, JAKÉ ÚSPĚCHY ZDEJŠÍ HRÁČI A HRÁČKY SLAVÍ AKTUÁLNĚ A CO JE DO
BUDOUCNA ČEKÁ, JSME SI POVÍDALI S PROVOZNÍM ŘEDITELEM AREÁLU TOMÁŠEM NAVRÁTILEM.

ODEHRÁL SE NEBO SE ODEHRAJE
NA HUTÍCH NĚJAKÝ VÝZNAMNÝ
TURNAJ?
Minigolfové hřiště Na Hutích je hřiště
s dlouhou tradicí, byť ne v místě, na

Ilustrační foto

JE AKTUÁLNĚ NA HUTÍCH NĚJAKÁ
NADĚJE ČESKÉHO MINIGOLFU?
Na minigolfu Na Hutích přes léto trénují hráči ze sportovního minigolfového klubu Yamka Minigolf club Butovice. Mezi nimi jsou i tři nadějní junioři, kteří se dostali až do české
juniorské reprezentace. Jedna z talentovaných juniorek, Kristýna Palánová, je shodou okolností obyvatelkou Prahy 14. Ti nejlepší hráči z tohoto klubu se zúčastňují vrcholných
českých turnajů, a pokud se jim bude
i nadále dařit, měli by se dostat do
nominace na srpnové mistrovství
světa juniorů v minigolfu, které se
bude letos konat v České republice –
v Chebu.
kterém stojí. Do této lokality bylo
přesunuto před 7 lety, ale jinak jde
o hřiště již 42 let staré. Za tu dobu se
na něm odehrálo kupříkladu jak
mistrovství České republiky, tak několik mezinárodních turnajů.

Nyní usilujeme o to, aby se zde v blízké budoucnosti uskutečnily jak
mistrovské české turnaje, tak mezinárodní. Není nereálné, aby se zde
v horizontu 5 let uskutečnil buď turnaj
Minigolf Champions League (turnaj
pro vítěze evropských lig), nebo juniorské mistrovství Evropy v minigolfu.
Pořádáme také co do počtu hráčů
vůbec největší minigolfovou akci na
světě (která je díky svému rozsahu
právě zapisována do Guinnessovy
knihy rekordů), turnaj Junior Minigolf
Masters. Jedná se o turnaj pro žáky
základních škol a za první dva ročníky jimi prošlo už téměř 3 500 účastníků. Na minigolfu Na Hutích by bylo
možné odehrát základní část tohoto
turnaje pro školy na východě Prahy.
Bohužel se v této části Prahy setkáváme s nezájmem školských odborů
místních radnic, takže jednání jsou
zatím neúspěšná.
(jam)
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Víte, která činnost kraluje u Čechů
hned po pití piva a sledování hokeje?
No přece grilování! V letních měsících
rozpalujeme plechárenský gril rovnou každou sobotu a vezmeme vás
na gastronomické výlety po celém
světě. Nevařte, my na sobotní oběd
myslíme za vás. Druhá červnová sobota zavede vaše chuťové pohárky
pořádně daleko. Do země s pestrou
přírodou, speciﬁckou kulturou, zvyky
a hlavně výbornou kuchyní. Seznámíme vás s fenoménem zdejších kuchyní a bister – bagetami bánh mì, které
si stejně jako dnes již legendární polévka pho podmanily už i českou kulinární scénu. Bagety přinesli do Viet-

Foto: archiv P14K

Plechárna vás vezme na gastronomický výlet do Vietnamu!

namu francouzští kolonisté na konci
19. století a netrvalo dlouho a místní
je přizpůsobili svým chutím. Dají se
plnit vším možným, paštikou, čerstvou zeleninou, bylinkami a trhaným

masem nebo sýrem, to už bude na
vašich preferencích. Rezervujte si sobotu 9. června na pořádný oběd
s přáteli nebo rodinou na Plechárně.
Začínáme ve 14 hodin.
(P14K)

V letošním roce slavíme více významných výročí, nejen to velké osmičkové. Před 150 lety se narodil průkopník české kinematograﬁe, fotograf
a původním povoláním architekt Jan
Kříženecký. Ten si v roce 1898, čili
před 120 lety, nejdříve pořídil od slavných bratrů Lumiérů kinematograﬁcký přístroj a ﬁlmový materiál. To ho
v témže roce přivedlo k myšlence oživit Výstavu architektury a umění
v Praze, na jejíž organizaci se podílel,
tzv. pohyblivými obrázky. V prosté
dřevěné boudě s prozaickým názvem
„Český kinematograf“ tak diváci vidě-
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li první záběry ze života Prahy i výstaviště. Do konce svého života stihl Kříženecký natočit řadu dalších cenných
snímků, díky nimž se mimo jiné i Čechy staly šestou zemí na světě, kde se
začalo s ﬁlmováním.
Druhé červnové pondělí bude v KD
Kyje patřit právě komentovanému
pásmu digitalizovaných verzí prvních
českých ﬁlmů tohoto významného
tvůrce. Hostem večera bude Jeanne
Pommeau, ﬁlmová historička a kurátorka sbírek Národního ﬁlmového archivu. Více najdete na www.kdkyje.cz.
(P14K)

vitám. Vyrazit k vodě, do města, na
procházku, do lesa na houby nebo si
nakoupit sezonní potraviny na všudypřítomných farmářských trzích. Své
úlovky, ať už ručně nasbírané hříbky
nebo pečlivě vybranou zeleninu a ovoce, si odneste v proutěném košíku!
Igelitky nechte doma. Že ten svůj ještě nemáte? Nevadí, přijďte si jej vyrobit na Plechárnu. Náš letní kurz navazuje na jarní, kde se již mnozí z vás
naučili, jak si vyrobit ošatku. Nyní pokročíme a necháme vaše šikovné ruce
uplést rovnou celý košík. Tak jak jej
kdysi pletly naše babičky. Vítáme
i úplné začátečníky, workshopem vás
provede zkušený košíkář.
Kapacita workshopu je omezena.
V případě zájmu o účast na workshopu si své místo rezervujte u Zuzany
Vernerové na e-mailu zuzana@praha14kulturni.cz nebo na telefonu
+420 724 748 238. Workshop se
uskuteční 13. června od 16 do 20 hodin na Plechárně a je zcela zdarma.
(P14K)

Foto: archiv P14K

Foto: archiv P14K

Biograf Kyje nás zavede do dob, Proutěný košík
k letní výbavě!
kdy si ﬁlm nemohl natočit každý patří
Období teplých dní láká k mnoha akti-

Komunita

Letní aktivity v Komunitním centru Kardašovská
mací získáte v KC nebo na
alzbeta.kremenova@praha14.cz. Kapacita klubu je omezená, tak neváhejte s přihlašováním.
Těšíme se na vás.

Foto: archiv KC Kardašovská

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Horké slunce, studená zmrzlina,
koupání, táboráky, noví kamarádi
a spousta dobrodružství. To všechno
patří ke správnému létu. Nakreslete
vaše prázdninové dobrodružství a obrázek doneste do konce srpna do KC
Kardašovská. Z vybraných obrázků
vytvoříme výstavu a tři z vás se mohou těšit na malý dárek. Vyhlášení
a vernisáž obrázků proběhne v sobotu 15. 9. v rámci akce Zažít město jinak Kardašovská. Soutěžit mohou
děti a mladí do 18 let.

Pracovníci KC Kardašovská vám přejí hezké léto a těší se na vás během prázdnin v těchto
termínech: 9.–20. července a 13.–31. srpna. Bližší informace o jednotlivých aktivitách se dozvíte
v prázdninovém čísle Čtrnáctky nebo v KC Kardašovská.

PŘÍMĚSTSKÝ VOLNOČASOVÝ KLUB
PRO DĚTI V KC KARDAŠOVSKÁ
1. termín: 23.–27. 7., děti 5 až 7 let
2. termín: 13.–17. 8., děti 8 až 12 let
Nevíte, kam s dětmi o letních prázdninách? Pošlete je do našeho letního
volnočasového klubu. Dva týdny během prázdnin budou patřit v KC jenom dětem. Rodiče mohou přihlašoEVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

vat své ratolesti osobně v KC Kardašovská. Program bude připraven
každý den od 8.00 do 17.00. Děti se
mohou těšit na venkovní sportovní
aktivity, hry, soutěže, tvoření i zajímavé tematické dílny. Nejenom že si
děti budou hrát, ale dozví se i spoustu zajímavých věcí o ekologii nebo
o tom, jak funguje lidské tělo. Účast
v klubu je zdarma a není nutné využít všechny dny v týdnu. Více infor-

PŘEDNÁŠKA V KC KARDAŠOVSKÁ
– DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
termín: čtvrtek 14. 6. od 17.00
Jak postupovat během dědického řízení a jak nakládat s dědictvím? Dozvíte se nejčastější úskalí, seznámíte
se s příklady z praxe a dostanete odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti. V případě individuálních dotazů
jsou vám k dispozici v rámci poradenství pracovníci Komunitního centra Kardašovská. Moderuje: Nikola
Šindler, poradce, tel. 734 782 955,
přednáší: JUDr. Ján Horňák.
(dm)

KC Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha 14, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225, spolufinancovaného z OP Praha – pól růstu ČR.

V ČERVNU ODSTARTUJE KARLÍNSKÁ SCÉNA REGINA
Letní kino, divadlo i koncerty pod širým nebem nabídne po celé léto zahrada budovy Českého rozhlasu
v Karlíně. Program začne už v polovině června.
Už tradičně se karlínská rozhlasová zahrada promění v letní
kino. Letos tady bude už po
šestnácté. A stejně jako
v minulých letech, i tentokrát nabídne české i zahraniční ﬁlmové novinky a také
osvědčené ﬁlmové hity. To vše
za velmi příznivé vstupné. To
ale není všechno – kromě kina

nabídne Karlínská scéna Regina také
divadélka pro děti, koncerty, rodinné
programy i tematické dny, například
Den s Karlem Zemanem. A tyto programy budou zdarma.
Další informace najdete průběžně na
webu na reginadabpraha.cz, na facebookovém proﬁlu facebook.com/karlinskascenaregina a samozřejmě
i ve vysílání pražské digitální rozhlasové stanice Regina DAB Praha, která z karlínské
budovy vysílá, a dala proto Karlínské scéně své jméno.
(dm)
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Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která na Praze 14 působí.
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli.

Na Praze 14 najdou vyžití i skauti
Royal Rangers je mezinárodní organizace pro děti a mládež, její centrálu pro Prahu 14 najdete ve
Chvalech. Vznikla v šedesátých letech ve Spojených státech. Vždy ji zaštituje nějaká církev, na čtrnáctce je to třeba Církev bratrská. Svými cíli se podobá skautingu, chce děti a mládež připravit na
život a naučit je pomáhat. „Otevřena je všem, podmínkou rozhodně není hlásit se k nějaké církvi,“
vysvětluje Pavel Trefný, vedoucí zdejšího oddílu.
„V Česku Rangers fungují už 25 let.
Scházíme se vždycky v úterý mezi čtvrtou a šestou hodinou. Jednou do měsíce
pořádáme víkendovou akci a v létě tábory, dva z nich jsou anglické. Myslím si, že
právě znalost angličtiny může mladým lidem otevřít nové možnosti,“ říká Trefný.
„Jednou do roka také pořádáme úklid
sídliště a organizujeme dětský den,“ přibližuje aktivity Rangers z Prahy 14, se
kterými vyráží i na vycházky do okolí.
Cílem oddílu je rozvíjet děti ve všech oblastech života – fyzické, duševní, sociální a duchovní. Děti tak hrají hodně her,
učí se rozumět okolnímu světu, trénují
přežití v přírodě a jsou vedeny k dobrým
vztahům mezi sebou navzájem. Učí se,
jak být dobrým kamarádem a člověkem.
„Například před Vánoci jsme navštívili
Domov důchodců, pro jeho obyvatele
si děti připravily tanec a divadlo a bylo
vidět, jakou mají radost z toho, že udělali něco pro druhé,“ vypráví Trefný. „Je
krásné sledovat, jak se děti mění a z nej-

větší „zlobilů“ se stávají ti, kteří nejvíce
pomáhají ostatním,“ dodává.
„Na rozdíl od různých sportovních klubů my nelpíme na výkonu, ale zároveň
chceme děti naučit novým dovednostem,“ říká Trefný. „Děti se tak nerozví-

jí jen v jedné oblasti, ale v celé šíři své
osobnosti, jejíž součástí je i duchovní
rozměr života, což málokde jinde pro
děti najdete,“ vysvětluje Trefný, proč je
podle něj Royal Randers tou správnou
volbou.

Oddíl je otevřen pro chlapce a dívky od 6 do 15 let. Více informací o něm najdete na webových stránkách
http://49ph.royalrangers.cz/ nebo můžete kontaktovat přímo Pavla Trefného na tel. čísle +420 775 024 742.

P r a h a 14 k u l t u r n í č e r v e n 2 018

HUTĚ MÍSTO VINOHRAD.
Poníkům se tu daří mnohem lépe
„Můj přítel vždycky chtěl holku od koní,“ směje se Barbora Housková. Na Hutích má malou
jízdárnu se čtyřmi koňmi, dvěma poníky a dvěma českými plnokrevníky. Stojíme vedle jízdárny
a nad hlavami nám létají vlaštovky, které si pod střechou stáje udělaly hnízdo. Venkovskou
atmosféru dokreslují husy, slepice, ovečky a dokonce i jeden beránek. Pro Barboru je to velká
změna. Dřív bydlela na Vinohradech. Jenže v centru nebylo místo pro jejího poníka Bohouška.

Takže se Barbora odstěhovala na Prahu 14 za svým
přítelem, který vlastní stavební firmu. Nebyl tak pro něj
problém na dvorku vybudovat stáj pro Bohouška, která
položila základy budoucí jízdárně Fidorka. Ta se veřejnosti otevřela v roce 2014 a dnes jsou jejími členy hlavně
děti.
„Jízda na koni je jedinečný zážitek, a proto jsem chtěla,
aby se mohli projet i lidé, kteří by na něco takového běžně neměli,“ vysvětluje Barbora, proč se rozhodla, že její
jízdárna bude fungovat jako neziskovka. „Děláme také
zvýhodněné víkendové akce pro děti, kdy cenu vyjížďky
ještě o polovinu snižujeme,“ dodává mladá nadšenkyně
do koní.
Její jízdárna má rodinnou atmosféru a koně tu nejsou jen
na vožení klientů. Na vyjížďky vyráží pouze dvakrát denně s výjimkou občasných celodenních výletů, aby si udrželi psychickou pohodu a nevyčerpali se. Jsou součástí
Barbořina života, vždyť poníkovi Bohouškovi je už dvacet
let a Barbora ho má od dětství. „U koní trávím celé dny,
organizuju soutěže a občas taky pomáhám příteli s chodem jeho firmy, ale koně jsou činnost na plný úvazek.
Pořád je, co dělat,“ říká. Když je čas, vyráží s poníky i na
dětské dny, nebo je půjčuje na dětské oslavy. „Poníci
mají vždycky úspěch. Rádi se mazlí a jsou zvyklí na děti.
Jízda na poníkovi je dobrým startem pro budoucí jízdu na
koni,“ vysvětluje Barbora.

Podle Barbory děti baví i plavení koní, při němž se na
hřbetu zvířete vydají do rybníka a mají tak úplně jiný zážitek než z běžné jízdy. A Barbora se rozhodla, že navíc
děti naučí, jak se o koně starat. Členové klubu musí koně
hřebelcovat, kydat hnůj a dělat další činnosti spojené
s chodem stáje. „Zjistí tak, že jezdit na koni není jen něco
z pohádky, že je to také práce. Ale já ji miluji. Za nic na
světě bych ji neměnila,“ usmívá se Barbora.
P r a h a 14 k u l t u r n í č e r v e n 2 018

červen
PÁTEK 1.6.
Multikulti den
16:00 TSRQPONMLKJIHMLGFORMSEMDJCQRBHMA@QL?QONM>@F=<G;MF samozøejmì
LJSG:9Q8M7ADQME@JMC?6RQ9M; DQ?5M@JR;OB8
"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬0LECHÉRNA ¬ZDARMA ¬
WWWPLECHARNACOM

SOBOTA 2.6.
Dìtský den
10:00 4A6AFDNMFG@FADQM32QGO:MK@FRSMF LEJSLGFMLJSG:9NME@JM31QDKOBMR:GLA5M
O631G:3ONAB8M
0OSPÓCHALOVA ¬êERNâ¬-OST ¬0RAHA¬¬KULTURNÓ ¬ZDARMA

*)('&#" 
Férová snídanì vol. II
9:00 0/;.-GQMS9MEJR@SK5MLEJ?Q2O:MEJLONRFGMF OQOQDKGQML;MS.NGM3,PJ@OJSM
13:00

PÁTEK 8.6.
Enkaustika: Malování horkým voskem
11:00 OAFSLG;AFME@JM*F26GQ2ONAB8M E/NEFR:M*6.CSMLQMK?FLGQM3 KC
16:30

))/

+QDKG:.NM3F1QMR:G;M.NLGM*Q?QO;OS)M0J@FRNCQM36CM*F.NCF35MG;EBHM.FAMGJM
*C:O;G8
"OBKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬.EPOSEDA ¬¬+Ď ¬WWWNEPOSEDAORG

Plechový gril: Báhn mì
&SSLONM>FLG@JMDKSJ3ABME@JMK?FRJ35MLJPJGONMROB8M
QOGJA@6GML JEQ2QOJSM3;QGOFCLAJSMPF>QGJS8

ÚTERÝ 5.6.
Pøednáška: Jídlo nás spojuje
17:30 4?B1Q?;M.LGQMO:ARBMJ SR@9;GQ?O5CM@J*3J.;MF =F;@MG@FRQ)M0/;.-GQMOFME/QR-

18:00

GQQOF>Q@BM$MK@BHMAJO3Q@*FDQ8
+UĎEROVA ¬êERNâ¬-OST ¬¬0(¬2OYAL¬2ANGERS ¬ZDARMA ¬
HTTPPHROYALRANGERSCZ

'//
Biograf Kyje: Planeta Èesko
0J/6ROJSMR;3J2;OSMOQCSLNGQMK?QRFGM.QOM3 E@F?QLQ8M ;?CM
0?FOQGFMQLAJMSAF*S.QMO6RKQ@OJSME/N@JRSMS O6L8
ÁIMANOVSKÉ¬ ¬+YJE ¬+$¬+YJE ¬¬+Ď ¬WWWKDKYJECZ

 
$#"!#" ! #
13:00 @SK,M@J2ONAMLJSLQRLA5KJMEJLQ*QONM$MJL?F3FM3,@J2NMGQ@5OONKJME@J16:00

"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬0LECHÉRNA ¬ZDARMA
WWWPLECHARNACOM

('&#  
Bìh metropole – MÈ Praha 14
9:15
:KMEJMGSPSLSMCQG@F8M!63JRME@JMCS9QMF 9QOBMJ *F.NCF35MDQOB8M
15:00

Koncert absolventù ZUŠ
#L?B1NGQMA?F3N@HMABGF@SHMKJSL?QHM"5GOSMF FAJ@RQJO8M!FK@F.QMGFA5M
KJSL?J3,MJ@DKQLG@M FC;?B<RR?Q@L8
6OTUZSKÉ¬ ¬(ORNÓ¬0OĎERNICE ¬:5Á¬'ENERÉLA¬*ANOUÝKA ¬ZDARMA ¬
WWWZUS HPCZ

>@FCSM+QEJLQRBME@JMA?;QOGBM31QDKML?S9QP8MM
"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬.EPOSEDA ¬ZDARMA ¬WWWNEPOSEDAORG

Pøednáška: Dìtská strava od prvního roku vìku
FAME:LGJ3FGMS RNG:GQM*R@F3,M9;3JGONMLGB?)M0/QRO61AFMG,AF.NDNMLQMR:GNM
a .Q.;DKM@JR;28
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

P r a h a 14 k u l t u r n í č e r v e n 2 018

Odpoledne her a AJO3Q@*FDQMLQM('MFCQ@;DA,C;MGQQOF>Q@BM*QM4G8&S;LHM
%;LLJS@B8
3TOLIĝSKÉ¬" ¬(ORNÓ¬0OĎERNICE ¬¬0(¬2OYAL¬2ANGERS ¬ZDARMA ¬
HTTPPHROYALRANGERSCZ

P;DBA?SMOFM*JSPQAMF *RF@CFMEJ@FRN8
"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬0LECHÉRNA ¬ZDARMA ¬
WWWPLECHARNACOM

Jak nauèit dìti jíst zeleninu

' 
Anglický klub s Calvary Team z USA
16:30 7O>?;DA,MA?SPMGQOGJA@6GQML ('MGQQOF>Q@BM*QM4G8&S;LHM%;LLJS@BM$ME@JM

Anglické odpoledne s teenagery z USA

SOBOTA 9.6.
Cykloservis

&QGONMLQ@3;LONME@JK?NRAFMAJ?F8M0@J=QL;JO6?J35MLQMEJRN3F.NM3F1QCSM

=F;@MG@FRQMA63S8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

O61ASHMARQMLQM31QMRJ*3NGQ8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

$MAFEFD;GFMJCQ*QOF8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

15:00

#ÓGLEROVA ¬êERNâ¬-OST ¬-ê¬0RAHA¬ ¬¬+Ď¬

Dìtské odpoledne s Royal Rangers a teenagery
z USA
Dìtské odpoledne s R;LD;E?NOFC;MF LEJ@GBMLQMLAFSGLA,CMJRRN?QCM
Royal Rangers a 16 teenagery z #478
$YGRâNOVA ¬êERNâ¬-OST ¬¬0(¬2OYAL¬2ANGERS ¬¬
HTTPPHROYALRANGERSCZ

Jahodnický Art Park
,G3F@O5MJREJ?QROQME@JMCF?5M; 3Q?A5MSC:?DQM3QM3:ASMJRM.QROJKJMRJM
M@JA8M
0ARK¬êESKOSLOVENSKâCH¬LEGIONÉĢī ¬*AHODNICE ¬0RAHA¬¬KULTURNÓ ¬
ZDARMA

*)('&#" 
Dance4mom v Zastávce

FODQCJCM.QM<GOQLLGFOQ2ONME@J>@FCMS@2QO,ME/QRQ31NCME@JM
18:00
19:00

CFC;OABMOFMCFGQ/LA5MRJ3J?QO58
"OBKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬.EPOSEDA ¬¬+Ď ¬WWWNEPOSEDAORG

Koncert absolventù ZUŠ
 E@J>@FCSM*F*ONMLA?FRPBME@JMABGF@SHMKJSL?QHMA?F3N@HM"5GOSHM3;J?JOcello a GFA5ML?J3,M*E:38
NÉM¬0LUKOVNÓKA¬6LĎKA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬:5Á¬'ENERÉLA¬*ANOUÝKA ¬
ZDARMA ¬WWWZUS HPCZ

#  

  " "#!

0JRN3Q.GQMLQMOFMOQ.LGF@1NM2QLA,M<?C8M#3QRQCQMKJM3 AJCQOGJ3FO5CM
E6LCSML RF?1NC;MF@DK;3ONC;MSO;A6GB8
ÁIMANOVSKÉ¬ ¬+YJE ¬+$¬+YJE ¬¬+Ď ¬WWWKDKYJECZ

ÚTERÝ 12.6.
/ /
Divoký workshop vol. 2
;3J2;OFMLQMC:ONMRNABM36C8MBG3J/NCQMKCB*NMRJCQ2ABM
a DQRS?ABME@JM@JLG?;OB8M0/;.-GQ
"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬0LECHÉRNA ¬ZDARMA
WWWPLECHARNACOM

20:00

Divadlo: Starci na chmelu
9;.QME/QRM36C;MOQKBOJSDNME/NP:KM*QM*O6C5KJMCS*;A6?S8M+QONMOSGOé
LQME/;K?6L;G8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA
BITLY+#+ARDASOVSKA

'  
Výlet po Praze 14: Cestou necestou do Podvinní
9:00 4EJ@GQCMASM*R@F3NM4@F*M.QM3 MKJR;OM3 MF@RF1J3LA68MKJRO5M
9:30
10:30
16:00
17:30
 
12:00

ÚTERÝ 19.6.
Svépomocná skupina pro rodièe s dìtmi
15:30 Q*EQ2O,ME@JLGJ@ME@JMLQGA636ONHMEJREJ@SMF EJL;?J36ONMAJCEQGQODNM
17:00

3;2QONCM.>BMR:G;M*NLAF.NM*R@F3:.1NMG:?JHMRJL6KOJSM?QE1NMAJJ@R;OFDQM
a OFS2NMLQM?5EQMLJSLG/QR;G8M
"OBKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬.EPOSEDA ¬¬+Ď ¬WWWNEPOSEDAORG

10:30

Workshop: Košíkáøství pro pokroèilé
Na houby se musí s AJ1NAQCHM@J*KJRO:MOQML ;>Q?;GAJSM0/;.-GQML;M
.QRQOM3B@JP;G8
"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬0LECHÉRNA ¬ZDARMA ¬
WWWPLECHARNACOM

Lokální veøejné fórum Hostavice
4QGA6ONMOFRM@J*3J.QCMTJLGF3;D8M 2FLGONMLQM*6LGSED;M@FRO;DQHMJRPJ@OND;MF 3Q/Q.OJLG8M0/;.-GQM; 3B8
0ARK¬0ILSKÉ ¬0ILSKÉ¬ ¬*AHODNICE ¬-ê¬0RAHA¬

Kyjský pivní festival
+FM2QESMC6CQME/QLM MR@SKME;3M$MS@2;G:ML;M3BPQ@QGQM; GJML3J.QM
SRQCQMGFA5M>@;?J3FGMF *AJS1QGM1GQLGNM3 GJCPJ?Q8
ÁIMANOVSKÉ¬ ¬+YJE ¬RESTAURACE¬ÁIMANDA ¬WWWSIMANDACZ

 
/

T?F3ONCMG5CFGQCMPSRQMOFA?6R6ONML AJCSO6?ONC;MJREFRBM
$M;OGQ@FAG;3ONME/QRO61AFME@JM31QDKOB8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA


Klub pro pìstouny
PGN9QMF @FRJLG;ME@J36*Q.NDNM3,DKJ3SME/;.FG,DKMR:GNMC9QGQMLRN?QGM
s JLGFGONC;HM*NLA6GQMEJREJ@SMF EJCJD8
3VÏPRAVICKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬$#¬0APRSEK¬n¬2ODINNÏ¬CENTRUM¬:DEĝKA¬
-ATđJĎKA ¬¬+ĎHOD ¬WWWDCPAPRSEKORG

Rodina jako cvièištì dovedností
OGQ@FAG;3ONMLQC;O6/ME@JM@JR;2QML ?QAGJ@AJSMO>8M%>@8M%F@;NM
+J36AJ3JS8
6LĎKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬-#¬+LUBÓĎKO¬9-#!¬0RAHA ¬¬+Ď¬VSTUP¬
DO¬HERNY ¬WWWMCKLUBICKOCZ

 " 
  
v Galerii 14

    !  " ! "

,LGF3FMPSRQMJGQ3/QOFM 8MF (8M'8MJRM(8MRJM(8MK8MF 8M'8MM
JRM8MRJM((8MK8
NÉM¬0LUKOVNÓKA¬6LĎKA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬-ê¬0RAHA¬

Uèíme se se Zlobivákem
0@J>@FCME@JMR:G;ML @JR;2;M*FC:/QO,MOFM@J*3J.MRJ3QROJLGNMF schopOJLGNMR:GNHME/NE@F3FMOFM3LGSEMRJM% 8
6LĎKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬-#¬+LUBÓĎKO¬9-#!¬0RAHA ¬¬+ĎRODINA ¬
WWWMCKLUBICKOCZ

Pøednáška: Odpady a obaly

'
9:30

E@JMLQO;J@BM; @JR;2QML AJ26@AQC8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

Jóga pro dìti

E@JME/QAJO6ONMG:9A5KJMJPRJPN8
6LĎKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬-#¬+LUBÓĎKO¬9-#!¬0RAHA ¬ZDARMA ¬¬
WWWMCKLUBICKOCZ

 
Cestopisná beseda: Poznejte Bulharsko
18:00 O OQ.A@6LO:.1NDKMCNLGQDKM3 Bulharsku, o AGQ@,DKM36CMDQLGJ3ABM
OQEJ3:RNHME@JGJ9QM.QME@JLG:MOQ*OF.N8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

' 
Kouzelná zahrada s táborákem
10:00 @FR;2ONM*FAJO2QONM1AJ?ONKJM@JASMOFM=F@ONM*FK@FR:MS AJLGQ?FM3 B.NDK8M
12:15

S sebou nìco k JEQ2QON8
0RELÉTSKÉ¬ ¬+YJE ¬-#¬+LUBÓĎKO¬9-#!¬0RAHA ¬¬+ĎRODINA ¬
WWWMCKLUBICKOCZ

Rozlouèení pøed létem
0JLQ*QONM3 !FLG63DQMS RJP@5MA63BMF RJ@GNAS8M
"OBKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬.EPOSEDA ¬ZDARMA ¬WWWNEPOSEDAORG

PÁTEK 29.6.
Malování na chodníku
9:00 0@JM31QDKOBM2FLGONABM.LJSME/;E@F3QOBMPF@Q3O5MA/NRBMF JRC:OB8M
4@F*ME/QRM! M/NMQOD?NA8M
"RATĢÓ¬6ENCLÓKī¬ ¬êERNâ¬-OST ¬-ê¬0RAHA¬

Strawberry Fields
4QRC,M@J2ONAM3J?OJ2FLJ35KJM=QLG;3F?SM$MKSRPFHM
IJ@ALKJEBHMLJSG:9QM; FAG;3;GBME@JM31QDKOB8
"RYKSOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬0LECHÉRNA ¬ZDARMA ¬
BITLY+#+ARDASOVSKA

15:00

Zpívání pro seniory: Zpívání pro radost

19:30

Pøedstavení Pro Impro: Volný pád

0/;.-GQML;M*F*EN3FGM*O6C5MENLO;2ABM*FMRJE@J3JRSMABGF@B8
+ARDAÝOVSKÉ¬ ¬(LOUBđTÓN ¬+#¬+ARDAÝOVSKÉ ¬ZDARMA¬
J?O,ME6RM.QMR;3FRQ?ONM;CE@J3;*FDQHM3MON9MKQ@D;MOF@F*NMOFMK@FO;DQML35M
=FOGF*;Q8
-AĝÉKOVA¬ ¬êERNâ¬-OST ¬+AVÉRNA¬-AĝÉNA ¬¬
WWWFACEBOOKCOMKAVARNA-ANANA

SOBOTA 16. 6.
Praha 14 má talent

0/;.-ME/QR35LGHMDJMRJA69Q1MFM*F9;.MEJD;GMJLJPONKJM3NG:*LG3N8M

Kompletní přehled akcí najdete na
www.praha14.cz/kalendar-akci
Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní
pro Městskou část Praha 14

!6E;LO5M M28
ÁIMANOVSKÉ¬ ¬+YJE ¬+$¬+YJE ¬DđTI¬¬+Ď¬A¬DOSPđLÓ¬¬+Ď ¬¬
WWWDDMPRAHACZ

*)('&#"  
Koncert v kostele sv. Bartolomìje
18:30 BLGJSENM&8MF>QOAOQDKGJ36HM8M?6OLA,MF 78MTFPQ@CFOO8M
!F*ONMLA?FRPBM78M3J/6AFHM 8M7 %J*F@GFMF RF?1NDK8
0RELÉTSKÉ¬ ¬+YJE ¬-ê¬0RAHA¬ ¬VSTUPNÏ¬DOBROVOLNÏ

P r a h a 14 k u l t u r n í č e r v e n 2 018

UPOZORNĚNÍ
změna vydavatele Čtrnáctky

Koňský hnůj zdarma

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

Pozvánka

Počínaje letním vydáním časopisu
Čtrnáctka (7–8/2018) se mění společnost,
která pro MČ Praha 14 periodikum vydává.
V souvislosti s touto skutečností dochází
k následujícím změnám:
■ Nově bude vydávání časopisu zajišťovat
ﬁrma Proﬁ-tisk group, s. r. o.
(Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc,
pražská pobočka: Pod Pekárnami 10,
Praha 9, 190 00).
■ Novou šéfredaktorkou Čtrnáctky bude
pí Alena Hechtová (tel.: 702 827 780,
kontaktní e-mail na redakci zůstává
stejný: redakce@casopis14.cz).
■ E-mailový kontakt pro inzerenty
rovněž zůstává beze změny –
inzerce@casopis14.cz, tel.: 605 405 799,
uzávěrka inzerce pro letní vydání je
20. 6. 2018.
■ Pokud počínaje vydáním 7–8/2018
nedostanete Čtrnáctku do schránky,
pište na distribuce@praha14.cz
(e-mail nezměněn), případně volejte na
tel. číslo 266 311 596. Oznámení je
možné poslat i poštou, a sice na adresu
nové vydavatelské společnosti.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

❱ Jako rodinnou investici koupím dva
byty v Praze a okolí. Seniora mohu nechat
v bytě na dožití. Na velikosti a stavu bytu
nezáleží. Na vystěhování nespěchám.
Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy,
exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.:
608 661 664.
❱ Čištění koberců a čalounění, pro ﬁrmy i domácnosti. Jedná se o hloubkové
čištění profesionálním strojem. Informace a objednávky na tel.: 603 701 992.
❱ Instalatér – voda, topení. Výměna
kuch. desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.
❱ 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.
❱ Převody družstevních bytů do vlastnictví, prohlášení nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ, likvidace
BD, jednání na KN. Tel. 724 304 603.
❱ Hledáme krát. pron. bytu (z důvodu rekonst.) na dobu od 24. 7. 2018 zhruba do
půlky října 2018 (2 dospělí a malý pes).
Prefer. Hostavice, D. Počernice, Jahodnice,
Kyje apod. Volejte: 777 221 121.

❱ Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ Koupím byt v Praze 9. Tel. 604 617 788.
❱ ÚKLIDOVÁ FIRMA PENJAK.CZ nabízí
pravidelný úklid kanceláří, ﬁrem a komerčních prostor. Dodávky hygienických potřeb. Strojní čištění koberců
a čalounění. Na trhu již 15 let. E-mail:
j.penjak@seznam.cz, tel.: 603 701 992.
❱ PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery ﬁrem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.
❱ Základní škola Praha 9, Bratří Venclíků 1140, přijme na plný úvazek vrátného školy. Nástup ihned. vhodné pro
ID nebo SD. Kontakt: tel.: 281 000 037,
info@zsvencliku.cz.
❱ FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprchových koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Sekání trávy a vyklízení. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA,
O. P. S. – POBOČKA Praha 14

Oznámení

Placená inzerce

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

Oznámení

Hydepark

Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út a čt
8.00–16.00 hod., e-mail: praha14@icpraha.com, tel. +420 775 553 188,
225 295 515, www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha
(ICP) poskytuje bezplatné
služby občanům zemí mimo EU:
právní a sociální poradenství, kurzy
českého jazyka, vzdělávací semináře
a také komunitní a kulturní akce, na
které jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.

Інтеграційний центр
Прага (ІЦП) пропонує
безкоштовні послуги громадянам третіх країн: юридичні
та соціальні консультації, курси чеської мови, освітні семінари та інтеграційні заходи.
Placená inzerce

Integration centre Prague
(ICP) offers free of charge
services for third country nationals:
legal and social counselling, Czech
language courses, educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp
những dịch vụ miễn phí cho
công dân nước thứ ba: tư vấn
luật pháp và tư vấn xã hội,
khóa học tiếng Séc, buổi giảng
dạy và sự kiện hội nhập.

30

Křížovka o ceny
Vtip: Jan Werich (český herec, dramatik a spisovatel 1905–1980).
„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se...“ (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. 6. 2018 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: „Dva tisíce let. Papoušek se vyděsí: Kam jsi volal?“
Výherci: D. Jakubičková, Hostavice, V. Sýkorová, Černý Most, L. Klapalová, Černý Most
Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Placená inzerce

21. 6. – 23. 8.

LETNÍ
UPC MAX
KINO
ZDARMA KAŽDÝ ČTVRTEK OD 21 HOD.
NA STŘEŠE CENTRA ČERNÝ MOST

