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Úvod

připadá mi, že spíše než jarní tu máme letní
počasí, které svou intenzitou sluníčka a vyššími
teplotami láká stále více do přírody. Nejen ta
nabízí své krásy a pohodu, ale pozvolna star-
tuje i sezonní nabídka nejrůznějších programů.
Zpestřit si volný čas tak můžete i mnoha ak-
cemi pořádanými městskou částí. K těm nej-
významnějším, mezi které bezesporu patří
oslavy Dne Země nebo letos již čtvrté Setkání
kultur, se ostatně vracíme i na stránkách
květnové Čtrnáctky, kterou právě držíte v ruce.

Letošní Setkání kultur také ukázalo, že jsme městskou částí, která je
přívětivá ke všem bez rozdílu národnosti či etnika. Na Rajské zahradě
jsme ostatně měli možnost se přesvědčit i o tom, že každá z kultur si
zaslouží pozornost a každá nám může něco nabídnout. Ať už jde o tradiční
hudbu, nebo třeba nějaké ty exotické pochutiny.
Naší snahou je stále rozšiřovat možnosti nabídky aktivního prožití
volného času. Jednou z novinek je i Psí školka Prahy 14. Tento
jedinečný pilotní projekt je zaměřen na chovatele psů a pevně věřím,
že je osloví a zaujme natolik, že se stane vyhledávaným.
Stejně jako v minulých číslech Čtrnáctky se vedle zábavy věnujeme
i vážnějším tématům, jako je například stále pokračující zateplování
školních budov. To je v dnešní době, kdy je nutné hledat úspory ve všech
oblastech veřejného života, zprávou jistě pozitivní. Díky těmto investicím
šetříme nejen životní prostředí, ale také pokladnu městské části. Věřím,
že „nový kabát“ našich škol polahodí nejen vašemu oku, ale i pozitivně
naladí žáky a jejich pedagogy. O tom, že se snažíme udělat maximum
pro potřeby naší obce a jejich obyvatel, se můžete přesvědčit také na
Českobrodské ulici, kde se konečně po dlouhém jednání podařilo
vyřešit nejasnosti ohledně vlastnických vztahů a odstranit železnou
konstrukci léta chátrající a již nebezpečné lávky. Těší nás, že krok za
krokem se nám společně s vámi daří měnit městskou část k lepšímu.
Věřím, že vám k lepší náladě přispějí nejen slunečné dny, ale i tradiční
akce, jako je Staročeský jarmark, festival zábavy, tvořivosti a řemesel,
který oživí prostor v okolí kostela sv. Bartoloměje. Mladší generaci
jistě potěší tradiční představení nízkoprahových klubů ve skateparku
na Černém Mostě a pro nejmenší připravujeme na první červnové od-
poledne již tradiční Den dětí v Hloubětíně. Na konci května ožije na
více než týden prostor u konečné stanice metra Černý Most festivalem
Street for Art s pestrou nabídkou možnosti zapojit se do diskusí s od-
borníky o využití veřejných ploch.
Doufám, že si vyberete z nabídky akcí kvalitní program pro strávení
volného času s rodinou, nebo třeba získáte více pozitivní energie pro
nastávající období. 

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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TRADIČNÍ KAMPAŇ KE SVĚTOVÉMU
DNI ZEMĚ V DUBNU OPĚT OŽIVILA
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA MNOHA
MÍSTECH PO CELÉ PRAZE 14.
A OPĚT SE UKÁZALO, ŽE TÉMATA
Z OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY 
NEJSOU ZDEJŠÍM LIDEM LHOSTEJNÁ.
ZÁJEM O AKCE KE DNI ZEMĚ BYL
VELKÝ, A TO NEJEN KVŮLI POČASÍ,
KTERÉ AŽ NA JEDNU VÝJIMKU 
VYŠLO NA VÝBORNOU. 

Ačkoliv samotný Den Země každoročně
připadá na 22. duben, první s ním spoje-
né akce se v Praze 14 konaly už s před-
stihem. Stejně jako v minulých letech
patřila k hlavním „tahounům“ oslav ZŠ
Generála Janouška, která za svůj přístup
k environmentální výchově dokonce ně-
kolikrát získala titul Ekoškola roku. Prá-
vě v této škole na sídlišti Černý Most se
letos už od začátku dubna konaly „Dny
činu pro planetu Zemi“, série různých
ekologicky laděných akcí, přednášek
a workshopů pro malé i větší školáky,
kteří se současně připravovali i na pre-
zentaci své školy na hlavní akci, kterou
byl oficiální happening ke Dni Země or-
ganizovaný Městskou částí Praha 14 na
Rajské zahradě ve čtvrtek 25. dubna.
Podobně tomu bylo i na dalších základ-
ních a mateřských školách v Praze 14. 

PŘIPRAVOVALY SE ŠKOLY I ŠKOLKY 
Zatímco předškoláci si pro tuto příležitost
připravovali spolu s učiteli zejména hu-
dební a pohybová vystoupení, školáci
dostali více prostoru k vlastnímu pře-
mýšlení. „Měli jsme různá zadání, ale
bylo na každém, jak se s tím vypořádá.
Pak žáci jednotlivé kategorie projektů

sami hodnotili,“ popsala jedna ze žákyň
ZŠ Vybíralova, která měla letos na Rajské
zahradě jeden z nejpodařenějších stánků.
Vedle výrobků žáků školy z nejrůznějších
materiálů tu byly k vidění i některé z výše
zmíněných projektů. A protože hlavním
tématem letošního Dne Země byla voda,
není divu, že se na stánku objevily velryby,
chobotnice nebo například humr vyro-
bený z PET lahví.
Celý happening provázely různé sou-
těže pro malé i větší děti, které v duchu
tradice ZŠ Generála Janouška připravili
žáci vyšších tříd pro menší děti. K dis-
pozici bylo občerstvení, které vyrodbili
studenti SOU gastronomie a podnikání.
Nechyběl stánek lesní pedagogiky, kde
si mohl každý vyzkoušet ruční práci
se dřevem, především na problematiku
recyklace odpadů se pochopitelně za-
měřil stánek „popelářské“ firmy AVE,
která v Praze 14 zajišťuje svoz odpadu.
Žáci z Chvaletické zase na svém stánku
nabízeli vlastnoručně připravené sa-

zeničky různých rostlin, o které byl
velký zájem. Svou troškou do pomysl-
ného mlýna přispěli i senioři z Prahy
14, kteří letos pro Den Země připravili
řadu pěkných suvenýrů a drobných
dárečků vyrobených nejrůznějšími eko-
logickými technikami.
Zatímco školám a školkám patřil
především dopolední blok programu
na Rajské zahradě, odpoledne se na
pódiu představily začínající kapely
z Prahy 14, Fit studio D předvedlo ae-
robik mladí taekwondisté ze ZŠ Vybí-
ralova zase ukázky bojového umění.
Rozmanité tóny i rytmy mladých kapel
ze škol i nízkoprahových klubů zněly
Rajskou zahradou až do pozdního od-
poledne, kdy celý happening skončil.
O tom, že se lidé bavili, svědčily „zdr-
žovací řeči“ dětí, které si chtěly ještě
užít her a soutěží, ale také spokojené
výrazy ve tvářích dospělých. Pochválit
je třeba i letošní rozmístění stánků na
happeningu, které bylo oproti minulým

Dopoledne zaplnily Rajskou zahradu stovky
dětí ze škol a školek v Praze 14.

Novinka Dne Země – Vítání cykloobčánků. Cyklisté
si užili jízdu zručnosti i vyjížďku se strážníky. Oslavy Dne Země oživily i farmářské trhy. 

Stánky základních škol na Rajské zahradě zdobily nápadité práce žáků. (na snímku ZŠ Vybíralova), jen
o kus vedle si zase mohly děti u stánku Českého červeného kříže vyzkoušet základy první pomoci. 

SLAVILI JSME DEN ZEMĚ
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Téma – Den Země

letům lépe vyřešeno s ohledem na
přehlednost, praktičnost a estetiku
prostoru.

SLAVILY I „NEZISKOVKY“
O tom, že je v Praze 14 řada aktivních ne-
ziskových organizací jistě netřeba psát,
přesto stojí za zmínku alespoň ty, které
tradičně připravují větší akce ke Dni Země.
Tak jako vloni si mohly děti z Černého
Mostu i návštěvníci neziskové organizace
Jahoda ve Vybíralově ulici prohlédnout
vzácné dravce, a dokonce si ve vlastní
ruce potěžkat orla bělohlavého, který sice
váží pouhá čtyři kila, ale svým rozpětím
i pařáty budí zasloužený respekt.
Zajímavé soutěže ahry nebo také možnost
vidět a pohladit živé netopýry zase dětem
nabídlo mateřské centrum Klubíčko YMCA
na své zahradě ve Vlčkově ulici. Tuto mož-
nost využilo na sedm desítek dětí a rodičů,
takže tu bylo chvílemi pořádně rušno.
Den Země slavila i IKEA, která pro děti
svých zákazníků připravila ekologicky la-
děný program v děském koutku
O nedostatek zájmu nemusel mít strach
Dům dětí a mládeže na Černém Mostě,
kde se oslavy se soutěžemi a hrami všeho
druhu konaly taktéž v zahradě. Zatímco
všem vyšlo počasí na jedničku, v zahradě
DDM krátce zapršelo. To ale neodradilo
téměř nikoho, naopak si mnozí pochvalovali
první skutečně jarní deštík. 
Co dodat? Oslavy Dne Země byly opět
rozmanité a ukázaly, že lidé v Praze 14
mají k přírodě blízko, přestože většina
z nich žije na sídlišti.

(jam)

Ve stanu MČ Praha 14 vystoupily děti z mateřských škol, odpoledne pak i mladé rockové kapely 3B,
Elf Band, Cross Station. Celý program pak zakončilo vystoupení  formace Nechte nás BEAT. Po celou
dobu provázela diváky známá moderátorka rádia SPIN Veronika Petrová (na snímku vpravo).

Majestátní orel – hlavní atrakce v Jahodě. Ekohrátky pro děti v MC Klubíčko YMCA. 

URBAN GAME – TAJEMSTVÍ LEGIONÁŘOVY TRUHLY ODHALENO
PRAHA 14 ZAŽILA V SOBOTU 27. 4. 2013
HISTORICKY PRVNÍ URBAN GAME,
MĚSTSKOU HRU, VE KTERÉ HLEDALI
SOUTĚŽÍCÍ KÓD K OTEVŘENÍ TAJEMNÉ
LEGIONÁŘOVY TRUHLY. TA BYLA 
PODLE HERNÍ LEGENDY NALEZENA
V JEDNOM Z LEGIONÁŘSKÝCH DOMKŮ
V JAHODNICI A ÚKOLEM SOUTĚŽÍCÍCH
BYLO HLEDAT INDICIE, S JEJICHŽ 
POMOCÍ BUDE MOCI BÝT TRUHLA 
OTEVŘENA. AKCI POŘÁDALA 
SPOLEČNOST GAMELEON 
VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA 14 
A PRAHA 14 KULTURNÍ.

Pro soutěžící, kterých se navzdory před-
povědi deštivého počasí sešla téměř
stovka, byly přichystány celkem tři sou-
těžní trasy. Ty se lišily nejen svou délkou,
ale také počtem úkolů, které musel
každý tým či jednotlivec splnit, aby
získal kód k otevření truhly se symbo-

lickým pokladem. Nejkratší trasa, dlouhá
1,5 kilometru, byla určena rodičům
s malými dětmi, které po cestě čekalo
celkem osm úkolů. Hledaly se fosfore-
skující značky z druhé světové války na
domech ve starém Hloubětíně, soutěžící
se setkali také s různými historickými
postavami spojenými s Hloubětínem.
Indicie tak dostali například od Karla
IV., který zde historicky dohlížel na těžbu
pískovce pro stavbu Karlova mostu,
nebo od císařovny Marie Terezie, která
ve zdejší hospodě nocovala na cestách
do Prahy. Zatímco nejkratší trasa vedla
jen centrem Hloubětína, na delších, 3,5
a 5 km dlouhých, se soutěžící podívali
až k Rokytce, Kejřovu Mlýnu či do Ba-
žantnice. Tajemství „truhly s pokladem“,
kterou na startu na Vetiškově náměstí
střežila dvojice strážníků, bylo nakonec
odhaleno a každý ze soutěžících si mohl
odnést svůj kousek pokladu. První sou-

těžící, kteří splnili úkoly, si mohli vybírat
z triček či různých poukazů na zboží,
pro později příchozí zbyly v truhle různé
drobnější dárky a suvenýry od městské
policie. Vzhledem k tomu, že avizovaný
déšť přišel až později odpoledne, od-
cházeli všichni účastníci hry domů spo-
kojeni a plni hezkých zážitků z netradiční
akce. (jam)

Strážníci přinášejí truhlu zamčenou číselnou
kombinací, Urban Game v Hloubětíně začíná...
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Aktuality z MČ

AKTUALITY
DEJTE PŘEDŠKOLÁKA 
DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Demografické prognózy hovoří jas-
ně. Příští školní rok bude ve zna-
mení silného ročníku předškoláků
nastupujících do mateřských škol.
Městská část proto již nyní hledá
řešení, jak všem malým občánkům
zajistit místo v mateřské škole.
„Osobně vidím řešení v příprav-
ných třídách, které nabízejí před-
školákům naše základní školy,“
říká místostarostka Lucie Svobo-
dová s tím, že osobní setkání s dět-
mi z této přípravné třídy ji přesvěd-
čilo, že jde o dobré řešení pro rodi-
če předškoláků, kteří řeší odklad
školní docházky. 
Za pravdu jí dávají nejen učitelky,
které předškoláky v těchto třídách
připravují na školu, ale také většina
odborníků z řad pedagogicko-psy-
chologických poradců. „Rodiče dětí,
které mají odklad nástupu do zá-
kladní školy se často obávají, že
vstupem do přípravné třídy dětem
skončí čas bezstarostného před-
školního období. Samy děti to ale
vnímají velmi odlišně. Je to pro ně
krok k větší vážnosti a odpovědnos-
ti, což děti oceňují. Oproti mateřské
škole je v přípravných třídách méně
dětí, a tudíž se jim může pedagog
více věnovat,“ vysvětluje Mgr. Jana
Skálová z pražské pedagogicko-psy-
chologické poradny. Podle jejích
slov jsou přípravné třídy u nás spíše
novinkou, která však reaguje na za-
hraniční trendy v oblasti školství.
Oproti mateřské škole se za pří-
pravné třídy neplatí, rodiče hradí
v případě zájmu pouze odpolední
družinu a obědy. V Praze 14 fungují
přípravky na ZŠ Gen. Janouška, kde
jsou tři třídy, další dvě jsou pak
k dispozici na ZŠ Vybíralova. 

(jam)

NOVÉ CYKLOTRASY SPOJUJÍ PRAHU 14 S OKOLÍM

LÁVKA PŘES ČESKOBRODSKOU KONEČNĚ ZMIZELA

Cyklisté mají od dubna k dispozici
novou cyklotrasu, spojující městskou
část Praha 14 a blízké Kbely. Nově vy-
značený úsek je především dlouho
chybějícím a důležitým propojením
stávající trasy ze Kbel se stanicí
metra Rajská zahrada.
Trasa je vedena podél kbelského le-
tiště a dále v koridoru, který je jedi-
nou možnou a bezpečnou spojnicí na
trase Kbely – Praha14 a který byl
cyklisty z logiky věci využíván. Zají-
mavostí nové trasy je například pře-
chod přes Vysočanskou radiálu po
„biomostu“. Ta od Rajské zahrady
navazuje na cyklostezku vedoucí na
tubusu metra směrem k Černému
Mostu a dále navazuje na stávající cy-
klotrasy vedené různými směry. 
Při plánování nové cyklotrasy se my-
slelo i na praktičnost a bezpečnost.
Zklidnění dopravy se dočkala ulice 

Za Černým mostem, kde je nově
omezena rychlost na 30 km/h, v kři-
žovatce s Cíglerovou ulicí je středo-
vý ostrůvek, který cyklistům i pěším
zajišťuje větší bezpečnost. Novinkou
je také vyhrazený jízdní pruh, který
cyklistům umožňuje jízdu v obou
směrech jinak jednosměrné ulice
Za Černým mostem. Přes nová
omezení v této ulici přitom byla za-
chována možnost parkování.
V rámci očekávané rekonstrukce kři-
žovatky ulic Cíglerova a Broumarská
budou také na jejím severním a zá-
padním rameni provedeny přejezdy
pro cyklisty k jejímu komfortnějšímu
a bezpečnějšímu překonání. Městská
část také nainstaluje zpomalovací pol-
štáře u přechodů v ulicích Jamská, Za
Černým mostem a Jordánská. Více
informací o nové cyklotrase přineseme
v dalším vydání Čtrnáctky. (jam)

Praze 14 se konečně podařilo najít
odpověď na nerudovskou otázku: Kam
s ním? V tomto případě nešlo o slam-
ník, řeč je o lávce přes ulici Česko-
brodská. Lávka sloužila místním již
od roku 1983, kdy spojovala areál teh-
dejší mlékárny s autobusovou zastáv-
kou Sídliště Jahodnice, v současnosti
byla jen „držákem“ reklam.
Ovšem zub času na ocelové kon-
strukci vykonal své. Podle vyjádření
statiků ze září 2012 nešlo vyloučit
hrozbu zřícení lávky nebo její části.
Na některých místech došlo k úbyt-
ku téměř 50 % původní tloušťky stě-
ny ocelových prvků. Oprava lávky by
podle stavebně konstrukčního po-
souzení byla možná, ale vyžádala by
si celkovou změnu geometrie a sy-

stému odvodnění, včetně obnovy rzí
silně napadených částí. Je pravdě-
podobné, že by úpravy byly náklad-
nější než postavení lávky nové…
A tak z úst statiků zaznělo jedno-
značné doporučení – lávku odstranit.
„Úřad MČ P14 inicioval řadu jednání
vedoucích k dohledání současného
vlastníka a následně bylo demolič-
ním výměrem stavebním odborem
rozhodnuto,“ doplňuje Ing. Pavel Šu-
str, vedoucí Odboru dopravy a ochra-
ny prostředí. Demolice byla provede-
na během provozu a vyžádala si jen
nepatrná dopravní omezení.
Praha 14 iniciovala odstranění
zkorodované konstrukce, čímž vy-
hověla též oprávněným stížnostem
občanů. (mu)

Oproti  školce řeší děti v přípravce i závažnější
záležitosti, které pak využijí v základní škole. 



prahy 14 aneb jaký pán, takový pes

CO, KDY?
○ psí příslušenství  29. 4. / 30. 4. / 2. 5.
○ kdo koho poslouchá?  6. 5. / 7. 5. / 9. 5.
○ pes a dovolená  13. 5 / 14. 5. / 16. 5.
○ já bych si něco dal...  20. 5. / 21. 5. / 23. 5.
○ aktivity– zábava  27. 5. / 28. 5. / 30. 5.
○ mysli chvíli jako pes  3. 6. / 4. 6. / 6. 6.

VŽDY od 17.00 do 18.30 hodin 

KDE?
PONDĚLÍ ČERNÝ MOST I 
– travnatá plocha u polikliniky Parník
ÚTERÝ HLOUBĚTÍN 
– travnatá plocha u statku v Hloubětíně (za bazénem)
ČTVRTEK ČERNÝ MOST II
– travnatá plocha u konečné metra B (místo konání poutí)

ZÁZEMÍ PRO PSY I PÁNÍČKY ZAJIŠTĚNO

VSTUP 
ZDARMA

SOUTĚŽE
ODMĚNY

PSÍ ŠKOLKA 

www.zko-hloubetin.cz www.kkkyje.unas.czV Š E P R O C H O VAT E L E C Z
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BRYKSOVA

○ Přijďte a nechte se hravou formou vychovávat spolu se svým psím miláčkem. Přijďte se vzdělávat a hrát!
○ Využijte jedinečné příležitosti k načerpání odborných informací. 
○ Osvojte si nové zkušenosti.  
○ Buďte u vzniku unikátního projektu, který je první svého druhu na území Prahy. Staňte se jeho součástí. 
○ Nechte vzniknout novým přátelstvím. I váš pes rád poznává nové kamarády. A nezáleží na tom, jestli 
   je čistokrevný či pouliční, malý nebo velký, mladý nebo starý… 

Kromě příjemně strávených společných chvil na účastníky čeká celá řada dárků a pozorností:
Každý účastník na úvod obdrží legitimaci PSÍ ŠKOLKY, kam bude sbírat razítka za aktivitu. Navíc všichni získají skvělou 
„vychytávku“ – designový zásobník s 20 sáčky na psí exkrementy. Váš pes si při každé hodině „výuky“ může pochutnat 
na psí tyčince a jiných dobrotách. Domů si odnesete časopis Svět psů. Za účast na 3 lekcích obdržíte zajímavou publikaci 
s odbornými radami a důležitými kontakty na kynology a veterinární lékaře.  A pro nejaktivnější účastníky je připraveno 
půlroční předplatné časopisu Svět psů! Pro psy i jejich páníčky je zajištěno občerstvení.

- No je nějaký důvod, proč byste neměli do PSÍ ŠKOLKY přijít?

(POZN.: ZÁJEMCE O ÚČAST V PROJEKTU SE K NIČEMU NEZAVAZUJE A JE ZCELA NA JEHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ LEKCE SE ZÚČASTNÍ. 
LEKCE NA SEBE NENAVAZUJÍ! POCHOPITELNĚ MŮŽETE PŘIJÍT NA VŠECHNY. PSÍ ŠKOLKU DOPORUČUJE 10 Z 10 KYNOLOGŮ…)
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VŠESTRANNÁ VÝTVARNICE, 
KTERÁ ZAČÍNALA JAKO UČITELKA
V TRADIČNÍ „LIDUŠCE“, DNES JIŽ
TÉMĚŘ DVACET LET UČÍ V RÁMCI
SVÉHO ATELIÉRU ARS PUERIS DĚTI
Z PRAHY 14 I JINÝCH ČÁSTÍ
METROPOLE ZÁKLADY VÝTVARNÉ
PRÁCE, ALE TAKÉ DĚJINY UMĚNÍ.
PODLE SLOV JIŘINY BŘICHÁČKOVÉ
OLIVOVÉ DNEŠNÍM DĚTEM CHYBÍ
TVOŘIVOST A PRÁVĚ TU SE SNAŽÍ
U DĚTÍ PROBUDIT. SAMA JE AKTIVNÍ
V UMĚLECKÝCH SDRUŽENÍCH
A DODNES MALUJE, JEJÍ MANŽEL
ZASE TVOŘÍ JEDINEČNÉ ODLITKY
Z RŮZNÝCH SLITIN KOVŮ. O TOM,
JAK SE TOMUTO UMĚLECKÉMU
PÁRU ŽIJE V PRAZE 14 A JAK SE
DÍVÁ NA SOUČASNÝ STAV
SPOLEČNOSTI, JSME SI POVÍDALI
V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JEJICH
ZAHRADY NA JAHODNICI. 

ZAČNĚME TÍM, CO DNES
AKTUÁLNĚ DĚLÁTE A CO SE
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ CHYSTÁ?
V tuto chvíli mě nejvíce zaměstnávají
přípravy na výstavu děl dětí z mého vý-
tvarného kroužku, která bude mít ver-
nisáž už 6. května v Galerii 14 na Čer-
ném Mostě. I když se to nezdá, je s tím
spojená spousta práce. Vše se musí
připravit, zapaspartovat a tak vůbec.
Díla našich současných žáků doplní-
me ještě o práce dětí, které v Ars Pue-
ris působily dříve. Ráda bych tímto na
výstavu pozvala všechny, kteří mají
rádi umění. Práce budou vystaveny
v Galerii 14 až do 30. května. 

VÍM, ŽE LETOS OSLAVÍTE UŽ
DEVATENÁCTÉ VÝROČÍ SVÉ PRÁCE
S DĚTMI. JAK TO VLASTNĚ VŠECHNO
ZAČALO? JAK JSTE SE DOSTALA
K PRÁCI S DĚTMI?
Původně jsem vystudovala výtvarnou
výchovu na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy. Pak jsem působila na
Lidové škole umění v Čakovicích

a nakonec jsem si zařídila vlastní
ateliér tady na Jahodnici. Nejdříve
jsem měla hodiny s dětmi dvakrát
týdně a vystřídalo se tu více dětí, dnes
už učím jenom každou středu a dětí
mám asi deset. To mi plně vyhovuje,
protože se jim můžu více věnovat.
Myslím, že máme dobré výsledky,
protože naše děti pravidelně získávají
různá ocenění z výtvarných soutěží. 

PRO KOHO JSOU VÝTVARNÉ
HODINY URČENY A CO SE U VÁS
DĚTI NAUČÍ?
Převážně mám děti od druhé třídy
asi tak do páté až šesté třídy. Pak už
začíná puberta a většina dětí inklinu-
je k jiným zájmům. Mnozí ale vydrží
a pokračují ve výtvarných oborech
dál i na středních nebo vysokých ško-
lách. Několik takových nám dodnes

MGR. JIŘINA BŘICHÁČKOVÁ OLIVOVÁ

DĚTEM DNES CHYBÍ
TVOŘIVOST

Výtvarnice u domečků, které vytvořily děti v rámci ateliéru Ars Pueris z odřezků dřeva a kůry.
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Rozhovor

pomáhá třeba s přípravou pozvánek
a podobně. Co se týká výuky, začíná-
me s kresbou, pak přidáme barvy
a postupně se propracujeme až
k různým technikám a materiálům
od papíru přes textil, kůži, dřevo, hlí-
nu a podobně. Výhodou oproti běžné
výuce ve škole, kdy děti nemají na
práci dost času, je to, že já je nene-
chám, aby něco nedodělaly. Dbám na
to, aby své práce dokončily.

JAK SE K VÁM VLASTNĚ DĚTI
DOSTÁVAJÍ?
Zaprvé už to děláme dlouho a naším
ateliérem už prošla řada dětí, mnozí
z nich jsou už dnes dospělí. Hlavně
si to lidé řeknou mezi sebou, děti,
které chodí, přivedou kamarády. Už
to ale není jako dřív, musím si je vy-
chovávat.

CO TAKOVÁ VÝCHOVA OBNÁŠÍ?
Dnes je to o hodně jinak než před
těmi patnácti dvaceti lety. Dnešním
dětem už většinou chybí ta tvořivost,
která dříve byla běžná a kterou bylo
možné dál rozvíjet. Dřív se dělaly
drobné dárečky k Velikonocům, k Vá-
nocům, k rodinným oslavám. Dnešní
děti jdou do hypermarketu a prostě si
koupí, co chtějí. Vidí ty nepřeberné
možnosti, všechno, co se nabízí, na ně
doslova útočí a ony potom ztrácí tu
potřebu samy něco tvořit.

TO JE ASI TAK TROCHU OBRAZ
DNEŠNÍ DOBY. JAK VŮBEC
HODNOTÍTE SOUČASNOU SITUACI,
NAPŘÍKLAD TADY NA PRAZE 14?
Myslím, že obecně se dá říci, že chybí
zanícení lidé. Ve společnosti je tak
trochu blbá nálada a musím říct, že
ani já sama se už moc nezajímám
o to, co se kolem děje. Přijde mi, že

společnost tak nějak stagnuje. Teď je
to na mladé generaci, aby to zase
rozhýbala někam kupředu. Je pravda,
že tu působí celá řada neziskovek, ale
na druhé straně většina z nich nabízí
téměř to samé pořád dokola.
Dříve se tu dělala pravidelně setkání
umělců, která myslím měla smysl,
a dnes to trochu chybí. Je důležité
podchytit tyto lidi a také je v této
době nějak podpořit. Také mi přijde,
že trochu vázne propagace. My
s manželem už chodíme na vernisáže
hlavně proto, abychom se potkali
s přáteli, s dalšími umělci i obyčejný-
mi lidmi. Když si pak představíte, že
na vernisáž dorazí dva lidé, tak je
někde evidentně chyba.
Obecně ale nejde jen o umělce. Na-
příklad v Počernicích se dělají setkání
sousedů a lidé si to umí náležitě užít.
To posiluje vzájemné vztahy a je to ten
správný impuls pro další aktivity. My
to řešíme tak, že si zveme lidi k nám.

Děláme vernisáže u nás na zahradě,
dokonce jsme před časem udělali
i zimní setkání na terase u krbu…

PRÁVĚ NYNÍ VRCHOLÍ KAMPAŇ KE
DNI ZEMĚ. JAKÝ JE VLASTNĚ VÁŠ
PŘÍSTUP K EKOLOGII A TÉMATŮM
OKOLO OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ OBECNĚ?
Nejsem žádný aktivista, ale na dru-
hé straně recykluji všechno, co se
jen trochu recyklovat dá. Přijde mi
nesmyslné vyhazovat věci nebo pálit
zbytky materiálu, když se z nich dá
snadno vytvořit něco estetického.
S dětmi takto v rámci ateliéru vy-
užíváme všechno možné. Dělali
jsme malované domečky z odřezků
kůry, jiné domečky jsme šili a malo-
vali na zbytky molitanu. Když to pak
vidíte, dojde vám, že i zdánlivě ne-
potřebné věci mohou mít užitek
a udělat radost.

(jam)

Manžel paní Břicháčkové, Antonín, je také umělcem. Pracuje především s kovy.

Další z dětských domečků vznikly ze zbytků molitanu a různých látek.I jednoduché může být krásné...
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SETKÁNÍ KULTUR PRAHY 14
JIŽ POČTVRTÉ SE LETOS KONALY
DNY KULTUR PRAHY 14. FESTIVAL
ZAMĚŘENÝ NA KULTURU MENŠIN
ŽIJÍCÍCH V PRAZE SE DÍKY BOHA-
TÉMU PROGRAMU OPĚT SETKAL 
S ÚSPĚCHEM. 
Dny kultur letos začínaly 10. dubna,
kdy se v KD Kyje představili romští
umělci, v dalších dnech se konala
promítání a diskuse na školách v Pra-
ze 14 a vše vyvrcholilo happeningem
na Rajské zahradě, kde se představili
hudebníci například z Ugandy, USA či
arabsko-íránská kapela. (jam)

Tanečnice z Ugandy předvedly na Rajské zahradě nejen taneční umění, ale i dokonalý
cit pro rovnováhu. Přes zběsilé rytmy dokázaly tančit s bubny či vázami na hlavě. 

Návštěvníci happeningu mohli ochutnat nejrůznější cizokrajné dobroty.

Mezi účinkujícími se na pódiu KD Kyje představili i malí tanečníci, kteří za své
bezprostřední výkony sklidili zasloužené ovace. 

Děti na happeningu hádaly pohádky.

Kapela Kale. Romská klasika v KD Kyje.

Na Rajské zahradě zazněla i latina 
v podání česko-americké kapely.

Plochu u Rajské zahrady zaplnily stovky
místních i návštěvníků z celé Prahy.

Romské rytmy a tanec jsou nerozlučné.

Stalo se



Komerční sdělení
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OVLÁDNĚTE
SVĚTLO A STÍNY
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DLOUHÁ ZIMA JE DOUFEJME 
JIŽ ZA NÁMI A ZA OKNY NA NÁS
ČÍM DÁL VÍCE ZAČÍNÁ  POKUKOVAT
SLUNÍČKO.  PŘESTOŽE JSME RÁDI
ZA ŽIVOTADÁRNÉ PAPRSKY, 
OBČAS JICH MŮŽE BÝT AŽ PŘÍLIŠ.
PROTO JE TU PRO VÁS ODBORNÍK
NA STÍNÍCÍ TECHNIKU, 
FIRMA ROLROLS.

Pokud se rozhodnete být pánem svět-
la a stínů ve svém bytě či domě,
navštivte naši vzorkovou prodejnu
v Peluškové ulici ve východopraž-
ských Kyjích. 
Jakmile vstoupíte do showroomu,
přesvědčíte se, že nabídka stínění je
daleko rozsáhlejší a pestřejší, než
byla před několika lety. 
Na výběr je z cca 50 druhů látkových
rolet více než 300 různých vzorů,
množství variant horizontálních žalu-
zií, posuvných stěn, záclon, závěsů,
plisovaných rolet apod. 
S nastávajícím počasím se přímo na-
bízí zmínit možnost si ozkoušet
a zblízka prohlédnout mj. několik typů
markýz pro vaše pohodlí také v exteri-
éru. Variabilitě se meze nekladou
a přání zákazníka je na prvním místě,

proto můžete vybírat z 18 konstrukcí, 
několika set barevných odstínů i více
možností ovládání. 
Nesmíme však zapomenout na do-
těrný hmyz, který se touto dobou
probouzí, a proto firma ROLROLS za-
řadila do své nabídky i dveřní či
okenní sítě proti hmyzu a je jen na
vás, jakou variantu zvolíte k ochraně
před hmyzími záškodníky. Zveme vás

tedy do vzorkové prodejny v praž-
ských Kyjích (ul. Pelušková 1408),
kde si vše můžete vyzkoušet, pro-
hlédnout, případně si nechat poradit
od proškoleného personálu, jaká va-
rianta je nejvhodnější pro požadova-
ný prostor. Věříme, že i vy si u firmy
Rolrols vyberete to pravé pro vás
i váš domov.

(pr)
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Zprávy 
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 58. JEDNÁNÍ KONANÉM 
DNE 8. 4. 2013 MIMO JINÉ: 

Souhlasila s podáním žádosti o navýšení
poskytnuté účelové neinvestiční dotace
na úhradu čistého nájemného nebo jeho
části na zajištění bydlení azylantů na
území České republiky podle varianty
č. II A, pro období 1. 4. 2013 – 31. 12.
2013, ve smyslu zásad pro poskytnutí
dotací z rozpočtové kapitoly 314 – Minis-
terstva vnitra ČR ve prospěch obcí pro-
střednictvím krajů na zajištění bydlení
azylantů v roce 2008 a v letech následují-
cích, schválené usnesením vlády České
republiky za dne 14. květně 2008. Měst-
ská část Praha 14 se zapojila v roce 2011
do Státního integračního programu.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 59. JEDNÁNÍ KONANÉM 
DNE 22. 4. 2013 MIMO JINÉ:

Souhlasila s navýšením kapacity školy
ZŠ Chvaletická ze 700 na 730 žáků,
s navýšením kapacity školní družiny
ZŠ Chvaletická z 290 na 360 dětí
a s navýšením kapacity její školní jí-
delny ze 640 na 700 porcí a to vše od
školního roku 2013/2014.
Schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 5 000 Kč Klubu českých
turistů Praha na akci „Praha slaví
125 KČT“. Klub českých turistů
v průběhu celého roku bude pořádat
mnoho turistických pochodů, výletů,
soutěží a dalších zajímavých aktivit.
Oslavy vyvrcholí v Praze ve dnech

14.–16. června třídenním setkáním na
akci „Piknik v Botanické“. Jedná se
o dopolední hvězdicový turistický po-
chod do botanické zahrady v Troji
a odpolední kulturní program s vy-
vrcholením 125 let KČT v Praze.
Souhlasila se zveřejněním záměru
a následným uzavřením smlouvy o vý-
půjčce na část pozemku parc. 946/1
o výměře cca 650 m2 k vybudování a za-
jištění provozu veřejného dětského
hřiště se společností Hocher, s.r.o.,
provozovatelem restaurace U Eriky.
Provozovatel hodlá vlastním nákladem
vybudovat přístavbu ke stávající budově
restaurace a opláštění stávající předza-
hrádky, a tím zvětšit nedostatečnou ka-
pacitu restaurace. Součástí projektu je
i vybudování veřejného dětského hřiště.
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Provoz MŠ během letních prázdnin v roce 2013
MČ Praha 14 se snaží vyjít vstříc rodičům dětí zapsaných ve svých mateřských školách. Těm, kteří v době
letních prázdnin nemají možnost zajistit, vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění, jinou formu trávení
volného času svých potomků, nabízí mateřské školy upravený prázdninový provoz. 

Na základě usnesení č. 175/RMČ/2013 ze dne 18. 3. 2013 bude v měsíci
červenci a srpnu zajištěn provoz mateřských škol takto:

1.–12. 7. 2013 – zavřeno
15.–26. 7. 2013 – MŠ Bobkova 
29. 7. – 9. 8. 2013 – MŠ Chvaletická 
12.–16. 8. 2013 – MŠ Kostlivého
19.–23. 8. 2013 – MŠ Paculova
26.–30. 8. 2013 – zavřeno, přípravný týden

Ředitelky budou přijímat děti k prázdninovému provozu na základě žádosti.
Více informací vám podají jednotlivé mateřské školy.

O
zn

ám
en

í

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 14, které se koná dne 14. 5. 2013 od 15.00 hodin v Galerii 14, náměstí
plk. Vlčka 686, Černý Most.
Na programu bude mimo jiné konečný
výběr bytových jednotek určených k od-
prodeji do osobního vlastnictví. Podrobný
program najdete na úřední desce a na
www.praha14.cz.

ZPRÁVY Z RADNICE
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2x ÚZEMNÍ PLÁN 
Hlavním tématem se v posledních týd-
nech v Praze stal územní plán. Těsně po
sobě totiž představitelé hlavního města
přišli se dvěma důležitými dokumenty.
V polovině března magistrát zveřejnil
zadání ke zpracování nového Metropo-
litního plánu. Městské části i občané
k němu mohli do poloviny dubna vznášet
připomínky. Magistrát neudělal nic nad
rámec povinností stanovených zákonem,
takže se veřejné projednání nekonalo.
Přitom jde o materiál zcela zásadní.
Metropolitní plán ovlivní Prahu na řadu
let. Přitom zadání k jeho vypracování je
velmi rozporuplné. Na jednu stranu při-
chází s některými zajímavými myšlen-
kami, jako je např. rehabilitace veřejného
prostoru, na druhé straně je to materiál
velmi obecný a s nevyjasněnými termíny.
Je v něm ještě celá řada dalších nedo-
statků, které je potřeba objasnit a do-
pracovat. Za velmi nebezpečné považuji
chybějící závazné regulativy.
Vzhledem k tomu jsme otevřeli otázku
svolání Zastupitelstva k projednání
připomínek za naši městskou část,
které by poskytly magistrátu odpoví-
dající zpětnou vazbu. Správný postup
v tom vidím zejména ze dvou důvodů
– tím prvním je vtažení zastupitelů do
složitého procesu územního plánování
již od samého počátku. Druhým je po-
tom fakt, že na rozdíl od Rady je jednání
Zastupitelstva veřejné, a dává tak pro-
stor k vyjádření i veřejnosti. Z důvodu
nezájmu klubů velkých stran ODS,
TOP 09 a ČSSD nebylo mimořádné
jednání Zastupitelstva svoláno.
Nicméně všechny další kroky v rámci
přípravy nového územního plánu budou
již Zastupitelstvem projednávány. Takový
je alespoň závěr koaliční schůzky, kte-
rou Strana zelených v této souvislosti
iniciovala.
Druhým, v současnosti velmi aktuálním
materiálem je aktualizace Zásad územ-
ního rozvoje (ZÚR hl. m. Prahy). Jde
o velmi významný dokument, který je
nadřazen územnímu plánu a nesmějí
být spolu v rozporu. Tuto aktualizaci je
možné připomínkovat do 20. května.
Pro naši městskou část má velký vý-

znam – vrací totiž do původní stopy
přes Černý Most trasu tranzitního sil-
ničního okruhu. Přitom ta byla rozsud-
kem Nejvyššího právního soudu v roce
2009 v původním znění dokumentu zru-
šena. Podrobnosti naleznete na
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/ma-
gistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/za-
sady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.htm.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Těší nás, že se na nás, zastupitele za
ODS stále častěji obracíte s žádostí o po-
moc při řešení vašich problémů, a to ze-
jména v těch případech, kdy jste neuspěli
na radnici přímo. Členové klubu zastu-
pitelů ODS jsou úspěšnými a respekto-
vanými odborníky ve svých profesích
a jsou připraveni vám i nadále pomáhat.
Je však především na vás, jak aktivně se
o dění na naší městské části zajímáte.
Při čtení Čtrnáctky byste totiž mohli
snadno dospět k názoru, že k úplnému
ráji na zemi už nám scházelo pouze
otevření Psí školky. A zajímá-li vás 
plnění předvolebních slibů a vlastního
velmi obecného koaličního programo-
vého prohlášení, musí vám být divné,
že se jejich realizace příliš nedaří.
Z mnoha nesplněných slibů musíme
znovu připomenout, že současná ko-
alice rozhodně nehospodaří s vyrov-
naným rozpočtem, naopak deficitní
rozpočet trvale dofinancovává z pro-
středků po vedení radnice ODS. Za  při-
pomenutí jistě také stojí laciné slogany
jako „Naprostý nedostatek parkovacích
míst a kriminalita na Černém Mostě“.
To jsou skutečné výsledky hospodaření
současné radnice, hlásal předvolební
leták TOP 09. K žádnému zlepšení
parkovacích možností na Černém Mos-
tě však nedošlo. Řešení kriminality
v oblasti, jako je Černý Most, není leh-
kým úkolem pro žádné vedení radnice.
Doufáme, že se o tom již přesvědčili
i ti, kteří toto palčivé téma v minulé
volební kampani populisticky otevřeli
a dosud nic nevyřešili.

Josef Kutmon, 
předseda Klubu zastupitelů ODS

I MALÉ VĚCI MOHOU
MÍT VELKÝ VÝZNAM

Jsou věci velké a důležité, které řeší
moudří mužové s vážnými tvářemi a po-
citem, že tak mění svět. Pokud pak titíž
mužové věnují pozornost i méně vý-
znamným záležitostem, pak si ten pocit
plným právem zaslouží. Jednou z tako-
vých malých věcí, které se v poslední
době povedly, je obnova historické zvo-
ničky v Hostavicích, v Pilské ulici, nedaleko
budovy Hostavického zámečku. Zvonička
roky chátrala, než úřední šiml rozhodl,
komu vlastně tato drobná stavba patří.
Věc se nakonec uspokojivě vysvětlila,
zjistilo se, že objekt patří do historického
majetku Hostavic, a jeho oprava jde tedy
k tíži obce. Finance na opravu se také
našly, a tak nyní zvonička září novotou.
Možná si řeknete, proč tolik slov o něčem
tak obyčejném. Život člověka i obce se
však v podstatě skládá ze samých oby-
čejných věcí – a upravené životní prostředí
k dobrému pocitu patří. Dívejme se tedy
kolem sebe očima otevřenýma a věnujme
pozornost i drobnostem. Možná se nám
pak bude lépe žít.

Zuzana Grigarová, Jiří Šebek, 
VV Praha 14
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Z městské části

ŠESTÝ ROČNÍK FESTIVALU VE
VEŘEJNÉM PROSTORU STREET FOR
ART 2013 SE USKUTEČNÍ NA PLOŠE
PŘED STANICÍ METRA ČERNÝ MOST,
KAM SE PŘESOUVÁ Z JIŽNÍHO MĚSTA.
TÉMATEM JE LETOS MĚSTSKÉ
PLÁNOVÁNÍ A MOŽNOST VEŘEJNOSTI
SE NA NĚM PODÍLET. FORMOU
ARCHITEKTONICKÉHO ZÁSAHU,
DÍLEN, DEBAT, VÝSTAVNÍCH
PROJEKTŮ I KONCERTŮ SE K TÉMATU
VYJÁDŘÍ UMĚLCI, ODBORNÍCI,
POLITICI I VEŘEJNOST.

Pro festival vznikne na místě roze-
stavěné budovy u stanice metra Čer-
ný Most „PARK kultury, oddechu
a městského plánování“. Organizáto-
ři naznačují, že zapojit se do měst-
ského plánování by mělo být stejně
přirozené a příjemné jako zajít si do
parku nebo na kulturní akci. Festival
tak sleduje trend, kdy se stále více
lidí aktivně zajímá o dění ve svém
okolí a chce ho ovlivnit. Řada měst-

ských částí se pak učí, jak veřejnost
do plánování zapojit. 
„Představitelé městské části Praha 14
vědomě připravují strategický plán
rozvoje, do kterého řadí i kulturu. Fes-
tival tak letos vzniká v úzké spolupráci
s politiky a zástupci městské části,
kteří ho chápou spolu s námi jako
cestu komunikace s veřejností. Festi-
val nabídne tvůrčí a inovativní způsoby,
jak se veřejnost může zapojit,“ říká ře-
ditel festivalu David Kašpar.
Jádrem programu festivalu je mož-
nost setkat se každý den odpoledne
při tematických debatách se zástupci
městské části Praha 14. Debaty budou
moderovat odborníci a umělci a budou
se týkat rozvoje městské části. 
„Diskuze budou překračovat hranice
jedné městské části. U jednoho stolu
se potkají například členové strate-
gického týmu, který připravuje aktu-
alizovaný metropolitní plán s místní-
mi úředníky. Pod širým nebem budou
řešit věci, které by se řešily spíše za

zavřenými dveřmi. Věříme, že jedno-
duchou, ale jasnou změnou prostředí
se dá změnit mnoho – lepší komuni-
kace občana a zástupce města, po-
hodovější vztah sousedů i kreativněj-
ší tvorba vize města, do které se
mohou v určité fázi zapojit všichni,“
dodává dramaturgyně festivalu Mi-
chaela Hečková. Festival také nabíd-
ne konference, výtvarné performance
na témata městských legend, urba-
nistickou výstavu mapující plány
a vize architektury festivalové lokace. 
Autorem architektonického návrhu
festivalového areálu je ateliér Mjölk.
Letošní zásah je subtilní a připomíná
spíše parkovou úpravu, pro obyvatele
místa bude ovšem zásadní: zpřístup-
ní a zabezpečí dlouho oplocený areál
rozestavěné budovy, kterou musejí
všichni cestující ze stanice metra
Černý Most obcházet. V areálu bude
k dispozici prostor pro debaty, dílny
a kavárna. Více informací na 
www.streetforart.cz. (dm)

FESTIVAL STREET FOR ART LETOS
POPRVÉ NA ČERNÉM MOSTĚ

STREET 
FOR ART 
2013

22 — 29 KVĚTNA 2013
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kultury, oddechu 
a městského plánování
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Festival Street 
For Art 2013 pod 
záštitou starosty 
MČ Praha 14 
Radka  Vondry 
uvádí 

Výstavy, koncerty, umělecké 
dílny a debaty se zástupci 
veřejné správy MČ Praha 14 

22. 5. / 20:00 Ohm Square / 
koncert

28. 5. / 20:00 Boris Carloff / 
koncert

Otevřený úřad městské části 
ve veřejném prostoru: 

23/5 16:00 Procházka a 
hledání hodnot Černého Mostu

24/5 16:00 Městské plánovaní 
lokality u metra Černý Most

25/5 9:00 – 15:30 Workshop o 
vizi města

27/5 16:00 Veřejné 
představení a projednání 
projektu budoucího 
komunitního centra 
v Hloubětíně  

28/5 16:00 Veřejné 
představení Strategie pro 
kulturu, umění, sport a volný 
čas

29/5 16:00 Oživené plácky na 
Černém Mostě

MČ P14 zve také na Dětské 
fórum (22. 5.) a Fórum zdravé 
městské části (28. 5.)

A mnoho dalšího … 

ZA PODPORY
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Fórum MČ

MČ Praha 14 pořádá již počtvrté Fórum zdravé městské části 

PŘIJĎTE S NÁVRHY NA 

LEPŠÍ ŽIVOT  
NA PRAZE 14!

1. Územní a strategický rozvoj  
2. Životní prostředí 
3. Doprava 
4. Majetek, bytová politika 
5. Sociální oblast a zdravotnictví 
6. Školství 
7. Bezpečnost a prevence  
8. Kultura, sport a volný čas 
9. Úřad a občan 
10. Stůl mladých 

Na nás občanech je označit problémy, které nám vadí a vybrat z nich dva 
nejpalčivější. Z nich společně stanovíme ty, kterými se následně MČ Praha 14 
bude v roce 2013 zabývat. 

Změna programu vyhrazena 

KDY  28. 5. 2013 od 17.00 do 19.30 hodin 
KDE  v alternativní budově  
v prostoru před stanicí metra Černý Most – v rámci festivalu Street for Art

Účast politiků a odborníků z MČ Praha 14,
Po celou dobu akce je zajištěno hlídání dětí, občerstvení a v průběhu losování o ceny!

PROGRAM AKCE:
= Informace o realizaci Zdravé městské části a místní Agendě 21

=  Prezentace odvedené práce za rok 2012

=   Diskuse nad problémy pro rok 2013 
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ZATEPLOVÁNÍ ŠKOL JE V BĚHU
…A BUDOVA MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ BUDE
OD ZÁŘÍ 2014 PROVOZOVÁNA
V NÍZKOENERGETICKÉM
STANDARDU. 
V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU
TÝKAJÍCÍHO SE ENERGETICKÝCH
ÚSPOR BUDOV VYHLÁSILA
POČÁTKEM ROKU 2013 RADA MČ
PRAHA 14 VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
NA STAVEBNÍ PRÁCE SPJATÉ 
SE ZATEPLENÍM MŠ GENERÁLA
JANOUŠKA, ZŠ VYBÍRALOVA, 
MŠ CHVALETICKÁ A MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ.
V UPLYNULÝCH LETECH SE JIŽ 
3 ŠKOLNÍ BUDOVY „NOVÉHO
KABÁTU“ DOČKALY…

V roce 2013 bude MČ realizovat zate-
plení budovy ZŠ Vybíralova. Práce by
mohly být zahájeny v červnu, ukončení
je naplánováno na  říjen, takže dojde
k menšímu omezení provozu školy.
Předpokládaná cena veřejné zakázky,
která se nyní nachází ve fázi zadávací-
ho řízení, činí 49,9 mil. (bez DPH). Sou-
časně MČ  Praha 14 podala v rámci
Operačního programu životního pro-
středí Státnímu fondu životního pro-
středí České republiky žádost o po-
skytnutí podpory na zateplení budov
MŠ Zelenečská a MŠ Šebelova. Reali-
zace by se podle podmínek dotačního
titulu měla uskutečnit rovněž v roce
2013. V současné době jsou připravo-
vány podklady pro zahájení zadávacího
řízení.  Rozhodujícím faktorem pro re-
alizaci jsou především „vysoutěžené“
ceny ostatních zakázek zadávaných
MČ Praha 14. Pokud vzniknou finanční
rezervy, bude v letošním roce projekt
obou MŠ realizován. Celkové předpo-
kládané náklady na obě budovy dosa-
hují výše cca 7,2 mil. Kč (bez DPH).
Mateřské školy na našem území ne-
jsou v příliš lichotivém stavu. Za-
sloužily by si výměnu oken, opravu
střech i nové fasády. „I my se potý-
káme s nedostatkem financí, proto
hledáme fondy, ze kterých bychom
získali peníze na investice. Vítáme
dotaci, která nám byla poskytnuta
ze Státního fondu životního prostře-
dí a Evropské unie. Pokryje zhruba
35 % celkových nákladů,“ říká
Mgr. Ing. Lucie Svobodová, místo-
starostka Prahy 14. MČ Praha 14
má se zateplováním svých budov
dobré zkušenosti. Ví, jak vysoké fi-
nanční úspory přináší. Třeba roční

úspora na vytápění v ZŠ Generála
Janouška činí po provedení zateple-
ní téměř 1 milion korun! 

VYUŽITÍ ZBYTKOVÉHO TEPLA
Složitější situace nastane při realizaci
oprav v MŠ Štolmířská, jejíž budova by
se již v příštím roce měla dostat do
nízkoenergetického standardu. Co to
znamená a co všechno bude zhodno-
cení stavby obnášet? Půjde o poměrně
rozsáhlou rekonstrukci. Bude provede-
no nejen zateplení střechy a obvodové-
ho pláště, a to včetně výměny oken
a dveří, ale navíc musí být dostatečně
zateplena podlaha přízemí budovy. Ke
snížení energetické náročnosti budovy
přispěje vedle řešení řízeného větrání
objektu i tzv. rekuperace tepla (po-
známka: rekuperace tepla = zpětné vy-
užití odpadního tepla). Takový rozsah
prací se skutečně během prázdnin ani
při nejlepší vůli stihnout nedá. Zůstane
proto MŠ Štolmířská po dobu rekon-
strukce zavřená? A pokud ano, co
bude s dětmi? Odpověď zní ne, děti

o školku nepřijdou. Naštěstí má radnice 
připraveno náhradní řešení – využije
prostor budovy mateřské školy v ulici
Vybíralova. S koncem roku 2013 totiž
končí nájemní smlouva současnému
uživateli, takže 55 dětí z MŠ Štolmíř-
ská najde střechu nad hlavou právě
zde. „Věříme, že rodiče pochopí
vzniklé přechodné podmínky, které si
zhruba od února 2014 vyžádají cesto-
vání rodičů s dětmi z Hloubětína až na
Černý Most,“ očekává místostarostka
Svobodová. Odměnou za jejich trpěli-
vost a pochopení jim bude téměř
zbrusu nová školka, kam se děti vrátí
již v září téhož roku. Nepohodlí souvi-
sející s nutností cestovat lze snad
v tomto případě považovat za lepší,
než aby děti zůstaly bez školky.
Do dnešního dne prošly úplnou či
částečnou rekonstrukcí související se
zateplováním budovy základních škol
Generála Janouška, Chvaletická a Brat-
ří Venclíků. Scénář těchto investič-
ních akcí byl stejný: vyměnit nevyho-
vující okna, zateplit fasádu a střechu.
Mateřské školy Vybíralova, Zeleneč-
ská a Šebelova („Obláček“) by je
měly v tomto roce následovat. Školky
Generála Janouška („Sluníčko“), Chva-
letická a Štolmířská budou mít nový
kabát o rok později. 
A pravděpodobně se dočká i mateřinka
v Paculově ulici, protože MČ Praha 14
je připravena okamžitě podat Státní-
mu fondu životního prostředí žádost
o poskytnutí podpory na zateplení.
V letošním roce by totiž mělo Minister-
stvo životního prostředí, trochu pře-
kvapivě, vyhlásit nové výzvy k získání
prostředků na tyto náročné stavební
úpravy. Takže nezbývá než chvíli čekat! 

(mu)

Naše školy

Díky zateplení budovy ZŠ Gen. Janouška
ušetří městská část ročně milion korun.   
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Inzerce

www.kuppersbusch-cz.cz

www.teka.com

SUPER KUCHYNĚ
design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s tlumenným dovíráním dveří

KOMPLETNÍ NÁBYTEK
od podlahy

Přes 1000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.

Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ JARNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní

ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad

kuchynske-studio.cz s.r.o.
Praha 9, U Elektry 974/1C, tel. 739 544 558

Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuchynske-studio.cz
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svépravická/Šestajovická

Poříčanská/Klánovická

Konzumní/Na Obrátce

Zámečnická/Mochovská

Nehvizdská/Zelenečská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská u č. p. 15

Vírská/Branská

Jordánská/Svárovská

Světská/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Spolská/Milovská

Hamerská/Církvičná

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Vlkovická/Dvořišťská

Jednostranná

Šimanovská/Za Školou

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

Hodějovická/Za Rokytkou

Sicherova

ČT

ST

ST

ČT

ST

ST

PÁ

ST

ST

ST

ČT

PÁ

ČT

PÁ

PÁ

ČT

PÁ

PÁ

ČT

ČT

ČT

PÁ

ČT

ST

9. 5.

15. 5.

15. 5.

9. 5.

15. 5.

29. 5.

10. 5.

22. 5.

22. 5.

22. 5.

16. 5.

17. 5.

23. 5.

17. 5.

17. 5.

23. 5.

24. 5.

10. 5.

16. 5.

16. 5.

30. 5.

24. 5.

30. 5.

29. 5.

9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Ronešova/Volkova

Smikova/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Doležalova, chodník proti 1051

Vašátkova/Dygrýnova

Dygrýnova/Breicetlova

Bryksova/Fejfarova

Bryksova/Kpt. Stránského

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

6. 5.

9. 5.

13. 5.

15. 5.

14. 5.

16. 5.

29. 5.

20. 5.

27. 5.

21. 5.

22. 5.

23. 5.

28. 5.

30. 5.

Přistavení VOK ze systému HMP květenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 květen

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hodin
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (po-
pelnic). Jedná se především o části nábytku a podlaho-
vých 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 výše uvedených zásad je pod pokutou 
dle platných předpisů.

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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Krimi

ZPRÁVY Z ULIC V PRAZE 14 

ZLODĚJI KOVŮ POLAPENI
Dne 20. 3. zadržela hlídka strážníků
dvě osoby, které v ul. Chlumecká
v nočních hodinách odcizily dvě cívky
s elektrickými vodiči. Pro podezření
ze spáchání trestného činu krádeže
byly obě osoby omezeny na osobní
svobodě a následně na místě předány
kolegům z Policie ČR.

ZLODĚJE NAŠLI VE KŘOVÍ
Dne 1. 4. ve 14.59 hod. přijali strážníci
oznámení, že dvě osoby, z nichž je
jedna ženského pohlaví, odmontovaly
z tubusu metra plechové části a jdou
s nimi po ul. Chlumecká. Hlídka   za-
hlédla na této ulici obě osoby, které
odpovídaly danému popisu a které se
před strážníky schovávaly ve křoví.
Strážníci osoby omezili na osobní svo-
bodě a předali Polici ČR.

VÝTRŽNÍK SKONČIL NA POLICII
Dne 9. 4. ve večerních hodinách přijala
hlídka oznámení obsluhy baru nachá-
zejícího se v ul. Bryksova, že podnapilý
muž zde způsobil hmotnou škodu,
kterou však odmítá uhradit. Po pří-
jezdu hlídky na místo tento muž nebyl
ochoten vzniklou škodu nadále uhra-
dit a napadl strážníky. Proto strážníci
použili donucovací prostředky a vy-
vedli jej z provozovny, kde je opět začal
napadat. Muži tedy byla nasazena
pouta a byl převezen na místní oddě-
lení Policie ČR.

NA STRÁŽNÍKY PUSTIL PSA
Dne 16. 4. v odpoledních hodinách do-
šlo v lesíku u ul. V Chaloupkách k pře-
padení ženy neznámým mužem.
Strážníci získali od ženy popis útoč-
níka, kterého také po chvíli nalezli.
Muž měl s sebou psa většího plemene.
Hlídka tedy muže vyzvala k prokázání
totožnosti s tím, aby vrčícího a štěka-
jícího psa držel. Muž ale psa pustil
a sám se dal před strážníky na útěk.
Pes se rozběhl proti jednomu ze za-
kročujících strážníků. Strážník použil

vůči tomuto zvířeti slzotvorný prostře-
dek. Po tomto zásahu se pes zklidnil
a přestal na strážníka dále útočit.
Strážník využil situace a psa přivázal
ke stromu vodítkem, které měl pes na
sobě. Mezitím se druhý člen hlídky vy-
dal za prchajícím mužem. Po krátké
vzdálenosti jej dostihl a za použití
chvatů a hmatů byla muži nasazena
pouta. Muž byl omezen na osobní svo-
bodě a věc byla postoupena k dalšímu
šetření na MO PČR ul. Bryksova.

(MP)

STRÁŽNÍCI Z PRAHY 14 CHYTILI 
SPREJERA V CENTRU PRAHY

Když se strážníci Pohotovostního útvaru Městské policie hl. m. Prahy Petr Reif
a Jiří Šulc v noci z 22. na 23. února 2013 vraceli z cvičení na svou domovskou zá-
kladnu v Českobrodské ulici, všimli si vandala, který sprejoval na zeď činžovního
domu v ulici Dukelských hrdinů u Strossmayerova náměstí. Přestože toho času
měli již po službě, povinnost jim nedovolila zůstat lhostejnými a i přes nepříznivé
okolní podmínky pachatele zadrželi. Jelikož šlo o centrálu developerské firmy
Ekospol, která staví i v Praze 14, vysloužili si oba strážníci osobní poděkování ge-
nerálního ředitele firmy Evžena Korce. (dm)
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Senior park

JSME ZAČÍNAJÍCÍ ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V PRAZE 14, DO KTERÉ SE MŮŽETE
PŘIHLÁSIT I VY. PŘIVÍTÁME MEZI
SEBE CHRONICKY NEMOCNÉ
SPOLUOBČANY, SENIORY A VŠECHNY,
KTEŘÍ SE SVÝMI ZDRAVOTNÍMI
PROBLÉMY NECHTĚJÍ ZŮSTAT SAMI
A CHTĚJÍ PRO ZLEPŠENÍ SVÉHO
ZDRAVÍ NĚCO UDĚLAT.

Scházíme se 1x měsíčně v hezkém pro-
středí Kulturního domu Kyje, Šimanov-
ská 12, v květnu se sejdeme 29. 5. 2013.
Naším cílem je motivovat zdravotně po-
stižené spoluobčany k větší aktivitě v péči
o své zdraví. Organizujeme pravidelné
celoroční zdravotní cvičení nemocných
osob a seniorů v tělocvičně TJ Kyje každý
čtvrtek 9.30–11.30 hod. Naši členové se
zúčastňují i rehabilitačního cvičení a cvi-
čení na míčích, které probíhá v tělocvičně
TJ Kyje každé pondělí 10.00–11.30 hod.
Chceme, aby se co nejvíce nemocných
a seniorů zapojilo do těchto cvičení, kde
se mimo jiné naučí správnému dýchání
a správnému držení těla a uvolnění svalů

a kloubů od bolesti. Chodíme na společné
zdravotní vycházky a chceme se naučit
správné technice chůze s holemi Nordic
Walking, které odlehčují a tlumí bolest
pohybového ústrojí. Chceme si také spo-
lečně zaplavat v bazénu se slanou vodou
v Hloubětíně. V letošním roce chceme
pro své členy uspořádat zdravotní před-
nášky s odbornými lékaři, přednášky
s cestopisnou a historickou tematikou,
společně chceme navštívit vybraná diva-
delní představení a výstavy. Na září t. r.
plánujeme jednodenní výlet na zámek
Horšovský Týn a památky v jeho okolí.

Naši členové se mohou zúčastnit rekon-
dičního pobytu pořádaného OV SPCCH
Prosek vSezimově Ústí včervnut. r. advou
ozdravných pobytů v Chlumu u Třeboně
v září t. r. a v lázních Poděbrady v listo-
padu t. r. V centru služeb SPCCH Karlín
můžeme pro potřebné spoluobčany zpro-
středkovat bezplatné odborné sociální po-
radenství a bezplatný přístup na internet.
Věříme, že se nám náš letošní program
podaří uskutečnit za finanční podpory
MČ Praha 14, se kterou chceme účinně
spolupracovat.

(dm)

PŘIJĎTE MEZI NÁS
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Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 | fax: 281 930 311
e-mail: info@suzuki-ters.cz  |  www.suzuki-ters.cz

TERS spol. s r. o.
autosalon, který žije SUZUKI

VÝPRODEJSKLADOVÝCH VOZŮZA MIMOŘÁDNOU CENU.
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Proc spoléhat na 
zastaralé technologie? 

Nastal čas pro 
silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
AIR OPTIX® s technologií TriComfort®

a zvlhčující roztok OPTI-FREE® PureMoist® 
s technologií HydraGlyde®

*Cena za aplikaci bude odečtena při nákupu 2 balení AIR OPTIX® 6 ks. Platnost do 30. 6. 2013

NYNÍ K akčnímu balíčku OPTI-FREE® PureMoist® 300 ml ZDARMA

Více informací získáte v autorizovaném 
aplikačním středisku kontaktních čoček

Dům služeb Hloubětín, Poděbradská 489, Praha 9 
Tel.: 281 869 086, 736 752 757
Navíc s tímto inzerátem první aplikace zdarma!*
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V SEDMDESÁTÝCH A OSMDESÁTÝCH
LETECH MINULÉHO STOLETÍ 
PATŘILI NOHEJBALISTÉ 
Z HLOUBĚTÍNA MEZI ELITU 
A PRAVIDELNĚ SBÍRALI MEDAILE
Z NÁRODNÍCH MISTROVSTVÍ
V TOMTO RYZE ČESKÉM SPORTU.
DNES TUTO TRADICI PO DLOUHÝCH
LETECH, KDY SE PŘES SÍŤ KOPALO
JEN REKREAČNĚ, PARADOXNĚ 
OŽIVILY ŽENY A DÍVKY Z OBNOVE-
NÉHO ODDÍLU NK HLOUBĚTÍN. 
AČKOLIV KLUB VZNIKL 
TEPRVE PŘED DVĚMA LETY, 
V LOŇSKÉ PRVNÍ SEZONĚ 
DĚLILA HLOUBĚTÍNSKÉ HOLKY 
OD DRUHOLIGOVÉ BEDNY 
JEN JEDINÁ PŘÍČKA.

Představa nohejbalu jako ryze chlap-
ského sportu vzala za své už před lety,
kdy se pomalu, ale jistě do této krásné
hry začaly zapojovat první dívčí, respek-
tive ženské týmy. Dnes, při pohledu na
vytříbenou techniku a cit pro hru, už by
žádný soudný nohejbalista neřekl, že
v tomto sportu holky nemají co dělat.
„Nohejbalisté nám spíše fandí a snaží se
nám pomáhat. I během sezony jezdíme
na turnaje, na kterých jsme většinou je-
diný ženský tým, a tyto turnaje nám dávají
neuvěřitelné množství nových zkuše-
ností. A v létě si většinou chodíme zahrát
s kluky ze Stop Zevlingu,“ říká kapitánka
NK Hloubětín Katka Kohoutková.

NOHEJBAL KOMPLEXNĚ
Přitom impulz k založení ženského
týmu vyšel právě z mužské sféry. 
„S kluky jsme si řekli, že by bylo dobré
podpořit nohejbal komplexně, a na-
padlo nás, že bychom mohli zkusit
oslovit nějaké holky. Že by si to vyzkou-
šely a vidělo by se,“ popisuje David
Černý z občanského sdružení Český
sport 21, aktivní hráč a současný tre-
nér hloubětínských nohejbalistek.
Na svůj tým může být patřičně pyšný,
a to nejen kvůli čtvrtému místu, které
holky vybojovaly hned ve své první li-
gové sezoně. „Je to hlavně o tom, že
se potkáváme, je to o férovém jednání,
přátelství, lásce ke sportu a tradici,“
říká trenér. A to se právě v NK Hlou-

bětín podařilo spojit přes fakt, že se
holky seznámily teprve na prvních no-
hejbalových trénincích. Žádná z dneš-
ních ligových hráček přitom tento sport
v minulosti neprovozovala.
„Atmosféra v týmu se dá popsat jedním
slovem – výtečná. Je sice ve sportu
velké klišé říkat, jak se sešla skvělá
parta lidí a jak si všichni rozumíme, ale
v NK Hloubětín to tak opravdu je. Po-
tvrzuje to i fakt, že spolu trávíme čas
nejen při sportu, ale také mimo hřiště.
O letních prázdninách jsme i s trenéry
byli na svatbě jedné spoluhráčce, já
měla v únoru maturitní ples a zúčastnil
se ho celý tým,“ říká kapitánka NK,
usměvavá studentka, která se dříve
věnovala například volejbalu a fotbalu.

TÝM HLEDÁ ZÁZEMÍ V PRAZE 14
Jediný problém vidí holky i trenér v ne-
dostatku podpory, a tudíž i nejasném
zázemí pro tým jako takový. „Hájíme
barvy Hloubětína, Prahy 14. Držíme
tuto tradici, bereme to tu jako doma,
ale v současnosti nemůžeme v naší
městské části najít prostor, kde by-
chom mohli hrát,“ postěžoval si David
Černý, který v rámci tradičního týmu
Stop Zevling dnes hraje nižší nohej-
balovou soutěž mužů.
Tradiční nohejbalová hřiště zmizela a te-
nisové kluby nohejbalistkám nechtějí
zpřístupnit své antukové dvorce. Hlou-
bětínský tým se tak musel přesunout

do „exilu“ v sousední Praze 10. „V zimě
trénujeme ve škole v Mochovské a v tě-
locvičně Na Balabence, ale na léto stále
hledáme něco stabilního v Praze 14,“
dodal trenér s tím, že klub se snaží jed-
nat i s radnicí. Ať již tato zapeklitá situ-
ace dopadne jakkoliv, holky mají jasno.

PRVNÍ LIGA JAKO CÍL
„Hrajeme za Hloubětín a chceme jít
dopředu, bez ohledu na to, kde bu-
deme mít hřiště. Naší metou je samo-
zřejmě první liga a také to, aby si tým
vybudoval stabilní kádr a mohl se dál
rozvíjet. Proto také touto cestou zveme
všechny dívky či ženy, které by měly
zájem o náš sport, aby se přidaly do
našeho týmu,“ uzavřela kapitánka
Katka, která se právě chystá na ma-
turitu a dál na vysokou školu. V týmu
jsou ale ženy a dívky různých profesí,
najdete tu trenérky z posilovny, bar-
manku z kasina nebo třeba admini-
strativní pracovnice.
Kontakty pro zájemce uvádíme  v ta-
bulce níže. Trénuje se třikrát týdně.
Dva tréninky v týdnu jsou povinné,
v neděli se hraje dobrovolně, často
s nohejbalisty ze Stop Zevlingu. 

(jam)

Kapitánka NK Hloubětín Katka Kohoutková (vlevo) ve cvičném souboji v rámci tréninku.

NETRADIČNÍ OŽIVENÍ
HLOUBĚTÍNSKÉ TRADICE

NK HLOUBĚTÍN – KONTAKTY 
E-mail: nkhloubetin@gmail.com
Telefon: David Černý – 602 326 438
Facebook: NK Hloubětín

Představujeme
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Pozvánky

Staročeský
jarmark 11. 5. 

13:00

U kostela 
svatého 
Bartoloměje
v Kyjích

Program 6. ročníku 
jarmarku

13.00 – 13.05 zahájení – první 
jarmareční skladba Schola 
Specialis Familiae (pódium)

13.15 – 13.30 šermířské 
vystoupení skupiny Rotyka 
(zahrada)

14.00 – 14.45 divadélko Fígl – 
Příběhy o Mauglím (pódium)

14.05 – 14.45 1. prohlídka 
kostela

14.50 – 15.15 1. koncert 
středověké hudby Schola 
Specialis Familiae (kostel)

15.30 – 15.45 Historické 
tance (pódium)

16.00 – 16.30 2. Prohlídka 
kostela s výkladem

16.45 – 17:00 2. Šermířské 
vystoupení skupiny Rotyka

17.15 – 17.45  2. koncert 
středověké hudby Schola 
Specialis Familiae (kostel)

18.00 Ohňové číslo fakíra 
Romana (zahrada)

Uvidíte a vyzkoušíte 
Řemesla jako kolovrátek 
a zpracování vlny, šperkařství, 
paličkování, filcování, 
dřevosoustružení, drátkování, 
malování na obličej, malování 
na hedvábí a tak dále. 

Potkáte  
Živé ovečky přímo u kostela! 

Nakoupíte 
Šperky, keramiku, dřevěné 
výrobky, sochy, obrazy, 
mince, ošatky, levandulový 
stánek. 

Ochutnáte 
Pivo, výborné limonády, dorty, 
pečený čaj, víno, mošty, 
valašské frgály, koláče, 
minikoblížky, skvělou kávu 
a chybět nebude ani pečené 
selátko. 

Farnost a Farní charita Kyje – Černý Most 
a Praha 14 kulturní 
vás zvou na tradiční

PRAHY 14
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Zdravá MČ Praha 14

O PROJEKTU PSÍ ŠKOLKY PRAHY 14
JSME VÁS JIŽ INFORMOVALI MINULE.
PROTOŽE PRÁVĚ ODSTARTOVALA,
PŘINÁŠÍME I DRUHÝ ZE SÉRIE
ROZHOVORŮ S KYNOLOGY, KTEŘÍ SE
BUDOU V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH
VĚNOVAT CHOVATELŮM PSŮ V NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI. PRO TENTOKRÁT
JSME VYZPOVÍDALI KYNOLOŽKU
ILONU ŠTEKRTOVOU, KTERÁ 
POVEDE LEKCE NAZVANÉ 
„KDO KOHO POSLOUCHÁ“.

BUDETE MÍT NA STAROSTI DRUHÝ
TÝDEN, JEHOŽ TÉMATEM MÁ BÝT
PODLE PLÁNU OVLADATELNOST
PSA. PRO JAKÉ CHOVATELE JE
TENTO KURZ IDEÁLNÍ?
Kurz základní poslušnosti je určen pro
všechny, kteří vlastní pejska. Nejvíce po-
může tomu, kdo se chce pejskovi oprav-
du věnovat. Bude se probírat přivolání,
chůze u nohy, odložení a další věci, které
usnadní soužití člověka se psem.

OVLADATELNOST JE JISTĚ U PSŮ
VELMI DŮLEŽITÁ, CO MOHOU TŘI
LEKCE ÚČASTNÍKŮM PŘINÉST? 
Účastníci těchto kurzíků rozhodně ne-
mohou očekávat, že během jedné a půl
hodiny se jejich pes naučí poslouchat.
My pouze ukážeme majiteli, jakým
způsobem má učit svého psa, a on by
se pak měl svému psovi denně věnovat
a cviky opakovat, ne dlouho, jen v krát-
kých intervalech, ale pravidelně.

JAK OBECNĚ VNÍMÁTE ÚROVEŇ
VÝCVIKU PSŮ V PRAZE 14?
Obecně si myslím, že majitelé se
moc nevěnují výchově a výcviku své-

ho psa. Většinou je to z časových dů-
vodů, ale přesto je to potřeba. Je jed-
no, zda se jedná o mladé či starší
lidi. Rozhodující pro poslušnost psa
je trpělivost, důslednost a pravidelně
se mu věnovat.

JE NĚJAKÉ ZÁKLADNÍ PRAVIDLO,
KTERÉ BY MĚL KAŽDÝ
RESPEKTOVAT PŘI ROZHODOVÁNÍ
O TOM, JAKÉHO PSA SI POŘÍDÍ?
Každý by si měl uvědomit své mož-
nosti, a to i finanční, zvyky v rodině
a proč si chce psa pořídit, zda jen
jako mazlíčka, nebo pro sport či psí
výstavy, a podle toho vybírat pleme-
no. Musí si uvědomit, že je to závazek
na několik let. 

PLÁNUJETE VEDLE KURZŮ JEŠTĚ
DALŠÍ AKTIVITY PRO PEJSKAŘE
V PRAZE 14?
Za Základní kynologickou organizaci
Hloubětín jsme navrhli procházky se
psy po okolí, kde budou k vidění různé
ukázky psích sportů. Zájemci se mo-
hou dohodnout s paní Štekrtovou.

(jam)
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USNADNĚTE SI SOUŽITÍ SE PSEM

Člověk a pes – výcvik hrou o.s. vás srdečně zve na 1. ročník výstavy 
voříšků a psů bez PP s doprovodným programem

VOŘÍŠEK PRAHY 14
v neděli 26. května  2013 na kynologickém cvičišti ZKO Hloubětín

Přibližný časový plán:
8.30–9.30 hod. – Prezence, veterinární přejímka
9.45 hod. – zahájení
16.00–17.00 hod. – předběžné ukončení akce
Rozdělení do tříd: 
Štěňata: 4–8 měsíců
Dorostenci malí: 9–15 měsíců (výška do 40 cm)
Dorostenci velcí: 9–15 měsíců (nad 40 cm)
Mladý voříšek malý: od 16 měsíců do 4 let (do 40 cm) 
Mladý voříšek velký: od 16 měsíců do 4 let (nad 40 cm)
Voříšek malý: 4-10 let (do 40 cm) 
Voříšek velký: 4-10 let (nad 40 cm) 
Voříšek veterán nad 10 let

Psi bez PP
Štěňata: 4-12 měsíců
Dospělí: od 13 měsíců do 8 let
Veteráni: od 9 let

Kategorie dítě a pes:
Děti: do 9 let, Děti: 10–15 let

Tři nejlepší pejsci v každé kategorii 
postupují do fi nále.

Zadávané tituly
Nejhezčí štěně
Nejhezčí voříšek
Nejhezčí plemeno bez PP
Nejfotogeničtější pes
Nejsympatičtější pes (hlasují diváci)

Doprovodný soutěžní program:
Nejrychlejší pes u přivolání cca na 15 metrů (psa drží druhá osoba)
Nejrychlejší slalomáři (páníček se psem probíhají na čas slalomem, pes je na vodítku)
Nejšikovnější pes (libovolné předvedení, co pejsek umí)
Na závěr soutěž s překvapením

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 12. 5. 2013
Přihlášku včetně potvrzení o úhradě startovného zašlete e-mailem na adresu:  
info@clovekapes.cz – do předmětu napište „voříšek“.

Přihlášku ke stažení najdete na: http://www.clovekapes.cz/index.php/akce
(Ze závodů jsou vyloučeni psi nemocní, březí feny, psi s kosmetickým zákrokem na uších 
bez veterinárně uznané příčiny.)

Po
zv

án
ka



KULTURNÍ STRATEGIE
V REŽII MÍSTNÍCH OBYVATEL

Zdravá MČ Praha 14
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MČ Praha 14 zve občany na veřejné
projednání budoucí podoby parku
Vidlák v Hostavicích.

V pondělí 13. 5. 2013 od 17 hodin 
u pískoviště v parku Vidlák.

Program: představení návrhu 
diskuse, připomínky k návrhu
Během setkání zajištěno drobné občerstvení,
předpokládaná doba trvání 2 hodiny.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE
ODHALILO POTENCIÁLY, POTŘEBY
I SLABINY MĚSTSKÉ ČÁSTI.
OBYVATELÉ SI CENÍ KULTURNÍCH
AKCÍ A SERVISU PODPORY,
PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ VIDÍ
V KOMUNIKACI MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Na setkání a projednání, které proběh-
lo 14. dubna v Galerii 14, byly předsta-
veny dosavadní analytické materiály
a především obsah pracovní verze stra-
tegie. Zbytek projednání pak proběhl
formou skupinové práce u tematických
stolů pod vedením moderátorů. Cílem
jednotlivých skupin bylo podrobit kritic-
kému pohledu analýzu silných a sla-
bých stránek jednotlivých oblastí, iden-
tifikovat příležitosti a hrozby a následně
navrhnout konkrétní řešení.
Tématem stolu č. 1 byly kulturní akti-
vity a nabídka. Nebylo až tak překvapi-
vé, že nejvíce podnětů nebylo směřo-
váno k vlastním aktivitám, ale k jejich
propagaci. Účastníci se shodli, že šká-
la kulturních aktivit je poměrně dobrá,
jsou však rezervy v propagaci a komu-
nikaci s občany.
Stůl. č. 2 řešil sportovní aktivity a na-
bídku. Zde kromě tématu rozvoje
outdoorových sportů, pro které má
Praha 14 velmi dobré podmínky, bylo
nejvíce pozornosti věnováno problému
nedostatku aktivit pro „náctileté“ a sou-
visejícímu problému správy sportovišť.

Tématem stolu č. 3 byl rozvoj komunitní-
ho života. V debatě byla jednoznačně
podpořena myšlenka poskytnutí základ-
ního servisu aktivním skupinám obyvatel
v podobě zapůjčení audiootechniky, sta-
nů, nářadí a dalších věcí, které usnadní
realizaci menších komunitních akcí a ak-
tivit. Další stůl se věnoval velmi specific-
kému tématu partnerství a spolupráce
městské části, neziskového a komerční-
ho sektoru. Partnerství a spolupráce MČ
s dalšími subjekty je podmínkou dlouho-
dobého udržitelného rozvoje kultury
a sportu. Pro tuto spolupráci má MČ

dobré výchozí podmínky: má rozvinutý
neziskový sektor a na svém území má
silné potenciální komerční partnery. Byly
diskutovány potřeby jednotlivých stran,
které musí být naplněny, aby mohlo do-
cházet ke vzájemným synergiím. Návrhy
řešení směřovaly k lepší mediální spolu-
práci a společné propagaci aktivit a ke
koordinaci kulturních a sportovních akcí,
aby si akce zbytečně nekonkurovaly. 
Posledním tématem byla identita
a image městské části, která úzce sou-
visí s komunikací a propagací aktivit.
V oblasti komunikace MČ směrem ke
svým obyvatelům bylo konstatováno, že
chybí dostatečná znalost rozvrstvení
publika, což neumožňuje efektivní oslo-
vování cílových skupin. V oblasti komu-
nikace směrem ven (prezentaci MČ
v rámci celopražské aglomerace) byla
podpořena myšlenka prezentace skrze
špičkové akce, které budou jedinečné
v rámci celé Prahy, je však třeba vsadit
na správné typy akcí a témata, aby ne-
docházelo ke zbytečné soutěži s již
existujícími akcemi v jiných MČ Prahy.
Všechny podněty budou zapracovány
do výsledné verze dokumentu, který by
měl být hotov v červnu. Další veřejná
prezentace pracovní verze Strategie
pro kulturu, umění, sport a volný čas
následuje ale již 28. května 2013 v od-
poledních hodinách v rámci festivalu
Street for Art, který se odehraje přímo
ve stanici metra Černý Most.           (dm)
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KULTURNÍ DŮM KYJE

ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ

WWW.KDKYJE.CZ
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Color 
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
Cena 50 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Damúza – Dešťová víla  
Na malém paloučku žije Dešťová víla, nedaleko 
od ní v Ohnivé říši Ohnivý muž. Voda a oheň. Jde 
to vůbec dohromady? Studio DAMÚZA. Cena 50 
Kč, děti do 3 let zdarma. 

ROLE KULTURY V NAŠEM ŽIVOTĚ 
– TEORIE SPOLEČENSKÝCH 
KONFLIKTŮ 
PhDr. Jiří Sommer, CSc
Čím vším jsme jako lidé vinni? O kultuře trochu 
jinak s historikem, sociologem a cestovatelem 
PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Cena 45 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Damúza – Děti moře
Jak si poradí malá chobotnička, která se ještě 
jako vajíčko zatoulá od mámy, ve velkém pod-
mořském světě skýtajícím mnohá nebezpečí? Stu-
dio DAMÚZA. Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

HISTORICKÁ BESEDA 
NEDŮSTOJNÝ KONEC VELKÉHO 
HOCHŠTAPLERA 
PhDr. Jiří Sommer, CSc
Aneb, co stálo v pozadí Valdštejnovy vraždy 
v Chebu? O historii trochu jinak s historikem 
PhDr. Jiřím Sommerem, CSc.  Cena 45 Kč.

Barevné korálky
Přehlídka mateřských škol Prahy 14. Pořá-
dá MČ Praha 14 a Praha 14 kulturní.

TOP KONCERT
Jaroslav Hutka
Interpret, kterého netřeba představovat, rád 
a často cestuje. V dubnu se Hutka vrátil z něko-

PLATÍ AKCE 5 + 1 VSTUP ZDARMA! 
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte razítka 
a získejte 6. vstup zdarma! Více informací v po-
kladně KD nebo na www.kdkyje.cz.

TOP KONCERT
Jaroslav Hutka
16/5 19:00

Registrujte se 
mezi přátele KD Kyje, dostávejte od nás 
pravidelný elektronický Kyjský pondělník 
s aktuálními informacemi o kulturním dění nejen 
v KD a soutěžte s námi.
Každý měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro 
registrované uživatele na libovolný program v KD!
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TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ
11. 5. SO / 13:00
STAROČESKÝ JARMARK U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 
— Můžete se těšit na středověké historické tance, koncert 
středověké hudby, šermířské vystoupení i komentovanou 
prohlídku kostela!

18. 5. SO / 10:00 – 16:30
IN-LINE DEN PRAHY 14 — Celodenní akce věnována in-
line, koloběžkám i odrážedlům pro nejmenší. Začínáme 
u Plechárny Černý Most! Více na www.praha14kulturni.cz. 

22. 5. -– 29. 5.
FESTIVAL STREET FOR ART — 6. ročník festivalu ve veřejném 
prostoru s aktuálním tématem ideální městské plánování. 
Koncerty, diskuze, výstavy, kavárna a otevřený tvůrčí úřad 
městské části v nové odpočinkové zóně vybudované přímo na 
metru Černý Most! Více na www.streetforart.cz. 

1. 6. 10:00 — 13:00 
DĚTSKÝ DEN PRAHY 14 — Den plný radosti, dětských divadel 
a především zábavných soutěží na fotbalovém hřišti v 
Hloubětíně.

SO / 14:00

4 
NE / 15:00

5 

PO / 17:30

6

ÚT–ST / 16:00

14–15

PO / 17:30

13

NE / 15:00

12 

SO / 14:00

18 
NE / 15:00

19 

PÁ / 19:00

24 

ČT / 19:00

23

SO / 14:00

25

NE / 15:00

26 

PO / 17:30

27

ČT / 19:00

16 

likaměsíční cesty po Indii, a tak nás určitě čekají 
kromě hudby i zajímavé mezikulturní postřehy. 
Cena 120 Kč, číslovaná místa! 

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Color 
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
Cena 50 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila 
– Pověsti české 3 
Příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného 
Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé a 
vtipné písničky, si děti zpívají spolu s herci. Cena 
50 Kč, děti do 3 let zdarma. 

DIVADLO
Divadlo Akorát — Dámský krejčí
Překlad Michal Lázňovský, pro divadlo upravil Pa-
vel Klečka. Kontaktní email pro objednávky a re-
zervaci vstupenek: divadloakorat@seznam.cz 
Cena 70/50 Kč.

DIVADLO 
Peripetie DS-14 – Kdo šetří má za tři 
Pojďme si připomenout léto s bláznivou českou 
komedií plnou paradoxů a humoru o českém na-
turelu a touze ušetřit Eura na dovolené v zahrani-
čí. Autor a režie: Ivana Boháčová. Cena 90/70 Kč. 

IV. dětská divadelní přehlídka
Moderuje Valérie Zawadská. Vystoupí: Divadlo 
Náhoda (ZŠ Klánovice), Klub uměleckých kata-
strof, MaskArt, DDM Praha 8, Kašpaři (Kašper-
ské Hory), Divadlo K smíchu (ZŠ Šimanovská). 
Cena 50 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
DAMÚZA – Kyklopci
Jak se vypořádat s podivuhodnou rodinou Ky-
klopů, kteří rádi zpívají, jsou tak trochu super-
hrdinové a vůbec se dost liší od lidí? Dokážou 
být mezi námi šťastní? Cena 50 Kč, děti do 3 let 
zdarma.  

CESTOVATELSKÁ BESEDA 
Skvosty Jordánského království – 
Mrtvé moře od A do Z 
RNDr. Pavel Mrázek, CSc
Pod hladinou Mrtvého moře se dějí podivuhodné 
a v mnohém i tajemné věci. Cena 45 Kč. 
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Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14
OSLAVA 68. VÝROČÍ
UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ
VÁLKY

Obvodní výbor Českého svazu bojov-
níků za svobodu v Praze 9 pořádá ve
spolupráci s MČ Praha 9 a MČ Pra-
ha 14 slavnostní shromáždění obča-
nů u příležitosti 68. výročí ukončení
II. světové války. Vzpomínkový akt se
uskuteční v úterý 7. května ve 14.00
hodin u památníku II. odboje v sadu
na Novém náměstí v Hloubětíně.

I. ROČNÍK POCHODU
PRO POHŘEŠOVANÉ
DĚTI – 25. 5. 2013

Občanské sdru-
žení Ztracené děti
vás zve na I. roč-
ník Pochodu pro
pohřešované děti,
který se koná

v den Mezinárodního dne pohřešo-
vaných dětí, a to 25. května 2013. 
Sraz účastníků je ve 13.00 hodin
v parku Stromovka (Rudolfův ryb-
ník), půjde se přes Letenské sady
a ukončení pochodu bude na Staro-
městském náměstí. Délka trasy je
3,3 km. Již od 11.00 hodin bude
v místě srazu zábava pro děti. 

VÝSTAVA V GALERII 14
V PONDĚLÍ 6. KVĚTNA
V pondělí 6. května se v 17.00 hod.
koná v Galerii l4, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, vernisáž výstavy výtvar-
ných prací dětí z ateliéru ARS PUERIS.
Výstava potrvá do 30. května a bude
otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek
l4.00–l8.00. Vstup volný.

KONCERT KOMORNÍ
HUDBY – 22. KVĚTNA
Všechny srdečně zveme ve středu
22. května od 18.30 hod. do Galerie 14
na koncert komorní hudby „Píseň
písní“. Vystoupí soubor LYRA DA CA-
MERA. Na programu jsou skladby
S. Schiedta, A. Vivaldiho, J. S. Bacha
a dalších. Vstup volný.Po

zn
ám

ka
: Z

m
ěn

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

az
en

a.

IV. ROČNÍK ZÁVODU NA KOLEČKÁCH
BLACK BRIDGE 2013
Akce s doprovodným programem proběhne
v sobotu 11. května v zámeckém parku
v Dolních Počernicích od 10.00 hod. 
Zde bude závod odstartován v 10.30 hod.

Kategorie závodníků:
A. Handbike (5 000 m směr Černý Most a zpět)
B. El. vozík/skútr – rychlost do 10 km/hod. 
C. El. vozík/skútr – rychlost nad 10 km/hod.
D. Mechanický vozík (1 000 m)
E. Kombi / vozíčkář+asistent (1 000 m)
F. Amatér – mechanický vozík k vyzkoušení (200 m)
G. Děti r. 2006–2008, 
H. Děti r. 2009–2011 (do 500 metrů zámeckým parkem)
CH. Mládež do 15 let – koloběžky (1 000 m)
I. Závodníci od 5 do 16 let – koloběžky (5 000 m)
J. Orientační závod zámeckým parkem pro všechny
K. Závod na kolečkových bruslích (po asfaltu 200 m)

Dopravní prostředky:
Dětské kategorie – odrážečky, tříkolky, koloběžky, brusle, 
s sebou přilbu + rodiče!
Mládež a dospělí – koloběžky a brusle
Délka tratě: cca 1 až 5 km
Závod moderuje: herec Josef ŠEDIVÝ

Další program:
Malování, pétanque, lukostřelba, kroket, kurz první pomoci,
krasojízda na kole, divadelní představení pro děti, tombola
s překvapivými cenami. (Každé startovní číslo bude slosovatelné!)

Pořádá: o.s. Okolo, registrace na www.osokolo.cz od 1. května.

TENISOVÝ TURNAJ – 25. 5.
Tenisový turnaj ve čtyřhře pro do-
spělé neregistrované hráče O pohár
starosty se uskuteční na teniso-
vých kurtech ZŠ Bří Venclíků na Čer-
ném Mostě v sobotu 25. května od
8.00 hod. Prezence 7.30–7.50 hod.,
startovné 50 Kč na osobu.

OLYMPIÁDA PRO SENIORY – 5. ČERVNA NA ČM
Oblastní spolek ČČK P9 a MČ Praha 14 pořádá tento rok již pošesté spor-
tovní den pro naše seniory nazvaný: Olympiáda pro seniory.
Akce se koná 5. června 2013 od 10.00 hodin v parku na Černém Mostě. Se-
nioři se mohou těšit na 6 zajímavých disciplín. Ve spolupráci s KD Kyje je
připraven i   doprovodný program.
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343 
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz

Základní škola – Mateřská škola –
Jesle
Den otevřených dveří a zápis na let-
ní prázdninový provoz MŠ a jeslí na
Černém Mostě do předškolní pří-
pravné třídy v Satalicích (školní rok
2013/2014).
Rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí
respektu a úcty, angličtina a další.
28. 5. 2013 v 15.30–17.00 hod.
Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý
Most
Více informací na www.prorodinu.cz,
na e-mailu info@prorodinu.cz
nebo na telefonu 724 692 085.

MC KLUBÍČKO 
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz

Novinky v programech:
Hlídací hernička (od 1 roku) – čt 9. 5.
a 30. 5., 8.15–11.30 hod.
Přihlášení nutné: tel. 777 596 163
nebo klubicko.ymca@seznam.cz
Sborový zpěv – čtvrtek 2. 5. a 16. 5.
9.30–11.30 hod. Zveme rodiče, kteří
rádi zpívají.
Odborné programy – přednášky:
22. 5. od 10.15 hod. Sociálně stimu-
lační skupina Hrátky s ptákem Zlo-
bivákem
29. 5. od 10.30 hod. Seminář pro ro-
diče Jak u dítěte posilovat vůli? Učí-
me dítě volit, rozhodovat se a poučit
se ze zkušenosti.
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno
objednat M. Nováková, tel. 775 204 208.

Jednorázové akce: 
Výlet za zvířátky – Naučná stezka
Radonice – čtvrtek 2. 5. Sraz v 9.30
hod. na zastávce autobusu č. 367
Černý Most. Vstupné: dospělí 60 Kč,
děti 40 Kč.
Cesta pohádkovým lesem – čtvrtek
23. 5. mezi 10. a 12. hod. Akce se
bude konat v lesoparku Hloubětín.
Trasa bude značena fáborky od sta-

nice autobusu Sídliště Lehovec.
Vstupné 50 Kč/rodina.
Korálková dílna – sobota 25. 5. 
14–17 hod. Vstup 80 Kč/rodina+ma-
teriál. Přihlášení nutné.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
– úterý 14.5. od 20 hod.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

DĚTSKÉ STUDIO 
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz

Nabízíme VOLNÁ MÍSTA na květen
a červen v naší 
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČCE 
Po–Pá 8–12 hodin
ODPOLEDNÍ ŠKOLIČCE 
Po–Pá, 12–16 hodin pro děti 2,5–6 let. 
Cena 140–200 Kč.
ZÁPIS do dopolední školičky od září
2013 se bude konat v úterý 28. 5. od
15 do 17 hodin v prostorách Dětské-
ho studia Pohádka.
Přijďte si zacvičit a naučit se nové
písničky a básničky. Nabízíme VOLNÉ
MÍSTO na cvičení „Maminky s dětmi“
od 1,5–3 let. Vždy středa 10–11 hodin, 
cena 65 Kč/hod. 
Večerní CVIČENÍ a TANEC pro ženy
s Luckou vždy v úterý a ve čtvrtek ve
20 hodin. Svou účast nahlaste na tel.
777 556 165 do 19 hodin.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz

NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 
14.00–19.00. 
NZDM Džagoda (12–18 let), 
otevřeno: pondělí, úterý a čtvrtek
14.00–20.00. 
TERÉN (12–26 let), Černý Most – po,
st. Rajská, Lehovec, Hloubětín – út,
čt 15.00–20.00. Tel.: 777 747 067.

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JAHODA (2–7 let), každé úterý 
8–12 hodin zápis na šk. rok 2013/14

KLUB pro rodinu JAHŮDKA 
• Klub pro rodiče s Pavlínkou v pá-
tek 3., 17., 31. 5. od 9 do 12 hodin.

• Klub pro rodiče s Ritou v pátek 10.,
24. 5. od 9 do 12 hodin.
• Kavárna otevřena každou středu
od 12 do 19 hodin. Za hezkého poča-
sí i na terase. 
Wi-fi free, velká herna pro děti, fotbá-
lek, ping-pong, knihovnička. Pejskům
vstup povolen.
8. 5. st (10.00–19.00) WELLNESS DAY
Sváteční pohoda v JAHODĚ. Kavárna,
kadeřnictví, pedikúra, kosmetika,
masáž. Program pro děti a za hezké-
ho počasí i terasa a gril. Více se do-
zvíte na Jahůdkovém facebooku. 
30. 5. čt (14.00–18.00) DĚTSKÝ DEN
S JAHODOU
Každoroční program pro děti. 
Hry, soutěže, zábava!
JAHŮDKOVÝ FACEBOOK:
facebook.com/RCKLUBJAHODA
Podrobné informace najdete na na-
šich stránkách www.jahodaweb.cz.

ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz

Dopolední programy pro děti 0–6 let
a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka 
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
8.00–12.00 hod. bude pro vaše děti
pokračovat celodopolední program.
Středa 9.30–12.00 Rodinné dílničky
pro maminky, táty, ale i babičky
a další členy rodiny společně s dětmi
0–6 let. Tvoření při kávě a čaji, pro
větší děti je k dispozici herna. 

Výtvarný kroužek Pastelka – každé
útery od 16.30 hod. Cena 100 Kč hod.
Srděčně zveme všechny děti .

Logopedický program pro rodiče
s dětmi s chybnou výslovností. 
Montessori pracovna – pro děti od
1,5 roku, od dubna do června každou
středu 8.30–9.30.

Sobotní workshopy Čtrnáctky pro
celou rodinu
Na sobotní odpoledne od 16.00 hod.
budeme připravovat Workshopy
Čtrnáctky. Pod dohledem a s pomo-
cí odborných lektorek si můžete přijít
vyrobit hezké věci pro radost a potě-
šení. Pokračujeme v poznávání ne-
tradičních technik, další workshopy
budou zaměřeny na svátky ročních
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dob, dekorace, které si vyrobíte sami
apod. Na akce je nutné se přihlásit
vždy do pátku do 12.00 hod. 

Program na květen:
18. 5. Encaustika – malování voskem
na speciální papír 
25. 5. Fimo tvoření – fimo hmotou
budeme krásně zdobit lžičky. 
Připravované akce:
25. 5. SE ČTRNÁCTKOU DO POHÁDKY
– den dětí plný soutěží a zábavy od
15.00 hod do 18.00 hod. Za nepřízně
počasí se bude o týden posouvat.
17. 6. Tradiční koncert od 17.00 hod.
ve Čtrnáctce.
Příměstský tábor:
22.–26. 7. 2013 – vodní hrátky nejen
v okolí vody.
19.–23. 8. 2013 – hledání pokladů 
26.–30. 8. 2013 – hrajeme si s an-
gličtinou 
Cena 1 600 Kč nedotované týdny.
Dotované týdny cena 900 Kč. 

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Pohádková zahrada
Středa 29. 5. od 16 hodin – pracoviš-
tě Černý Most
Věk: od 2 let 
Cena: do 130 cm zdarma, ostatní 50 Kč. 
Kouzelné bytosti mají pro děti připra-
veny soutěže a hry, po jejichž splnění
čeká na každého účastníka sladká od-
měna.
Pozvánka do Centra pro předškolní
děti 
Rádi bychom vás i vaše dítě pozvali na
prohlídku Centra pro  předškolní děti
Praha 9 – Černý Most, která se usku-
teční v pátek 17. 5. 2013 od 9.00 do
11.00 hodin v prostorách DDM Černý
Most. Centrum pro předškolní děti při-
jímá děti od 3 let, provoz po–pá 8.00–
13.00 hod., cena: 1 000 Kč/měsíc. 
Těšíme se setkání s vámi a vašimi
dětmi.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LET-
NÍCH TÁBORECH:
Bajlando mini
Kde: Radvanice – Orlí Skála
Termín: 28. 6. – 2. 7. 2013
Věk: 8–26 let
Cena: 3 300 Kč (záloha: 2 600 Kč)
Výborný rozjezd prázdnin v tanečním
stylu. Programy pro úplné začáteční-
ky i pro zkušené tanečníky.

Kdo přežije: Rychlov
Kde: Rychlov, Benecko (Krkonoše)
Termín: 14.–28. 7. 2013
Věk: 9–15 let
Cena: 4 800 Kč (záloha: 3 900 Kč) 
Letní tábor je inspirován známou re-
ality show Kdo přežije. 

Příměstský tábor pro předškoláčky:
Za humny je drak
Místo: Praha – Černý Most a okolí
Termín: 8.–12. 7. 2013, 22.–26. 7. 2013
Věk: 3–6 let
Cena: 200 Kč/den
Týden pro nejmenší táborníky plný her,
soutěží, rukodělných aktivit a výprav
do okolí. 

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, 
Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka provozuje celoden-
ní školku (pro děti 2,5–6 let), ve které
se pracuje Montessori metodou, a zá-
roveň organizuje vzdělávání a zájmové
odpolední kroužky pro děti ve věku
0–6 let a semináře pro rodiče.
ZÁPIS na SUPER PRÁZDNINY do MŠ
PASTELKA probíhá do 31. 5 2013!
MŠ Pastelka má otevřeno celý srpen,
přihlášky na vyžádání pro všechny
předškoláky, kteří si chtějí užít
prázdniny plné zábavy.
SEMINÁŘ pro rodiče batolat – BABY
SIGNS, znaková řeč pro slyšící batolata.
Ve středu 15. 5. 2013 od 17.00 hod. 
ZÁPIS do PASTELKY – školky s prvky
Montessori – na školní rok 2013/2014
na volná místa do 31. 5. 2013.

FARNÍ CHARITA KYJE 
Maňákova 754, Černý Most
tel.: 739 203 254
www.charitakyje.cz

KURZY ANGLIČTINY 
Začátečníci: Úterý 18.00–19.30
Pokročilí: Čtvrtek 18.00–19.30
Bezkonkurenční cena! 
100 Kč/lekce (90 min.)

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DĚTSKÉM KOUTKU
každý všední den bez objednání. Hlí-
dání je nově doplněno různými ani-
mačními programy: zpíváníčko, an-
gličtina, hry atd.
Otevírací doba: 
Po, Čt: 10.00–14.00
Út: 10.00–15.00
St, Pá: 10.00–17.30

Cena: 49 Kč/1 hod., 2 sourozenci 
1 vstupné
Dítě s doprovodem rodičů: 49 Kč na
neomezený čas

PROGRAM PRO CIZINCE, MIGRAN-
TY, AZYLANTY
Kurzy českého jazyka:
Začátečníci: Út, Pá 17.45–19.15
Pokročilí: Po, St 17.50–19.20
Bezkonkurenční cena! 35 Kč/lekce
(90 min.)
Sociálně právní poradenství a job po-
radna
Úterý 15.30–17.30 ZDARMA!
Je lepší se předem objednat!

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320 
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz

Stále můžete využít volná místa
v našich pravidelných kroužcích.
Více informací o kroužcích a termí-
nech příměstských táborů najdete
na www.veselycertik.cz.

15. 5. 2013 od 20.00 – Košíkování
Přijďte si vyrobit svůj vlastní proutě-
ný výrobek a potěšte sebe nebo ně-
koho blízkého. Tentokrát budeme
tvořit proutěný obal na papírové ka-
pesníky.
Cena: dle vybraného typu výrobku
17. 5. 2013 od 15.00 hod. – Sportovní
odpoledne s opékáním buřtů
Disciplíny pro děti od 2 do 6 let.
Cena: 100 Kč/dítě, 150 Kč/sourozenci
21. 5. 2013 15.00–18.00 Kadeřnice
Laď ka stříhá malé čertíky
Volná herna ZDARMA.
Cena: od 70 Kč/dle náročnosti střihu
24. 5. 2013, od 10.00 hod. Zpíváníčko
se žabkou Kvákalkou 
Vhodné pro děti 0–3 roky
Hrátky se žabkou Kvákalkou – soci-
álně stimulační skupina
Vhodné pro děti 2,5–6 let
Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková
Cena: 100 Kč/dítě
24./25. 5. 2013, 18.00–10.00 Pyžám-
ková noc v Čertíkovi 
Toužíte po volném večeru? Svěřte své
děti do čertovského nočního doupěte.
Cena: 450 Kč/1 dítě, 700 Kč/sourozenci
29. 5. od 20.00 hod. – Sushi workshop
Zažijte gastronomický svátek a neza-
pomenutelnou atmosféru při vlastno-
ručním tvoření sushi. 
Cena: 600 Kč/1 osoba
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,
rádi bychom požádali o dohled městské
policie a instalaci bezpečnostní kamery
do vnitrobloku ulic Kučerova, Mansfel-
dova, Bobkova, Bryksova. Ve dvoře se
pravidelně schází skupina problémové
mládeže, zejména během odpoledních
a večerních hodin. Běžná je konzumace
drog a alkoholu, vandalismus a intenzivní
hluk. Soustavně dochází k poškozování
majetku. Dvůr je plný střepů z rozbitých
lahví nebo výloh, které zejména pro děti
mohou být nebezpečné. Ve dvoře jsou
dvě dětská hřiště a tenisové kurty. Kvůli
této problémové skupině se ale pro slušné
obyvatele a děti stal místem, kterému se
raději vyhnou. Žádáme o systematické
preventivní pochůzky policistů, zejména
odpoledne a večer, kdy se zde proble-
matické skupiny schází.
Dále bychom chtěli požádat o zahrnutí
vnitrobloku do kamerového systému tak,
aby bylo možné identifikovat pachatele
kriminální činnosti nebo vandalismu.

Děkuje občan Prahy 14 
pan Langhammer

Dobrý den,
o problémech v dané lokalitě víme.
Strážníci jsou trvale úkolováni, aby
zde vykonávali zvýšenou hlídkovou čin-
nost. Převážně je zajištěna pěší hlídkou.
Co se týká konzumace drog, tak tyto
poznatky jsou předávány PČR.
Kamerové systémy schvaluje MHMP
na podnět od jednotlivých MČ. Tento
Váš podnět bude předán.

Markéta Němečková,
Městská policie Praha 14

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

❱ Cvičení pro ženy, speciální kruhový
trénink na strojích Shapemaster!
Stačí 48 min. 2x týdně. Možno využít
vibrační plošinu, cyklotrenažér, roto-
ped, solárium. Odborný personál. 
S tímto inzerátem sleva 20 % na 1 hod.!
www.studio-recon.cz, tel.: 602 227 651.

❱ Účetnictví, daňovou evidenci včet-
ně DPPO, DPFO, DPH a vedení mzdo-
vé agendy včetně zastupování před
úřady. Tel.: 725 358 501, e-mail:
vmucto@raz-dva.cz.

❱ Privatizace a převody bytů do vlast-
nictví. Tel.: 724 304 603.

❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-
mů. Realizace a údržba zahrad. 
606 662 223, 723 899 561.

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

❱ Virtuální Sídlo pro vaše s.r.o., 250 Kč
s DPH/měsíčně. Tel.: 728 991 247,
unimoservis@seznam.cz,
www.SidloproFirmuPraha.cz.

❱ Pronajmu 1 200 m² + stodola + buňka,
800 m od metra Č. M. Cena 8 800 Kč/měs.
Tel.: 777 263 261.

❱ Nabízím vám kadeřnické služby
všeho druhu v prostředí vašeho do-
mova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.

❱ Sháním na bydlení menší byt, maxi-
málně do velikosti 2+1, jsme 2 osoby
bez zvířat. Mockrát děkuji za nabídky.
T: 605 845 088

❱ Nabízím malířské a lakýrnické práce 
+ štukování, stěrkování. 
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

❱ Min. 8000,- zapl. za st. zlatou minci
10 Rb, 6000,- za st. Svatováclavský dukát
a st. zl. šperky a kvalitní obrazy čs. mistrů.
Interantik Praha 9. Tel. 283 983 334, 
605 829 440 – nákup út–pá po 10 h.

❱ !!Upozornění!! Odvoz starého ná-
bytku k likvidaci. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí aj. Levně. 
Tel.: 777 227 840.

❱ Čistíme koberce, postele, matrace, se-
dačky, křesla a židle mokrou metodou
profi stroji Karcher – zbavte se prachu
a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou
s vámi. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha 9 ZDARMA. Objednávky na tel.:
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM – ZDENĚK KOŠTA, * 30. 5. 1923
Úžasný táto, báječný dědo – ať nadále držíš Zdendovo krédo, že život je pohyb
(vždyť o tom není pochyb)! Ať ti Pán Bůh zdraví ráčí zachovat a ty jsi ještě
dlouho správcem Koštova. L+Z+Z+K+P+P

DOMOV SENIORŮ P14 PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRU
Domov seniorů Praha 14, Bojčenkova 1099/12, přijme zdravotní sestru 
s registrací do směnného provozu. Kontakt: dssbojcenkova@cckp9.cz
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ORIFLAME
STUDIO Ý MOST

Bryksova 772, P9

www.studiopraha9.cz
732 779 959
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, 
obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní 
práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků.

Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377, 

604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
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Uzávěrka inzerce 
do čísla 6/2013 
je 15. 5. 2013

Kontakt pro inzerenty: 
inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911, 

PRINCO International, spol. s r. o., 
Panuškova 1299/2, 

140 00 Praha 4 – Krč
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Křížovka o ceny

Konfucius (552–479 př. n. l.); čínský myslitel, vlastním jménem Kchung Čchian: 
„Za starých časů….“ (dokončení v tajence)

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné 
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 5. 2013 
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, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

S. Tančevová, Hostavice; Z. Caprata, Černý Most; H. Kovářová, Kyje
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GENERÁLNÍ 
DODAVATEL

FINANCUJÍCÍ 
BANKA

M: +420 731 309 091 E: obchod@landia-m.cz
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