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Úvod
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zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce
• Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme
zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Jakub Otipka
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letošní podzim se nesl zejména vatmosféře
komunálních a senátních voleb, které jsou
pro další rozvoj městské části velmi důležité.
Oproti volebnímu roku 2010 se o hlasy
ucházelo o čtyři politická uskupení více,
tedy celkem dvanáct subjektů. Vaše hlasy
rozhodly, že v jednatřicetičlenném zastupi-
telstvu zasednou zástupci osmi politických
uskupení astran. Vsoučasné době probíhají
koaliční jednání, na jejichž základě vznikne
nové složení rady azvolen bude také starosta.
Byl však podán návrh na zahájení řízení

onávrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva městské části Praha14
a do doby rozhodnutí soudu nelze svolat ustavující jednání nového za-
stupitelstva. Více informací najdete uvnitř tohoto čísla. Také jste svými
hlasy rozhodli, že vSenátu bude náš volební obvod zastupovat Zuzana
Baudyšová zhnutí Ano. Ikdyž byla volební účast nižší oproti minulému
období, přesto bych chtěl poděkovat zejména těm, kteří se voleb
zúčastnili a byli ochotni svými hlasy dění na naší MČ ovlivnit.
Říjen se nenesl pouze v duchu voleb, ale současně i v duchu oslav
výročí vzniku naší městské části. Ta letos slaví rovných dvacet let od
svého založení, a proto jsme pro vás připravili alespoň ve stručnosti
pohled do historie Prahy 14, tak jak ji známe dnes, ale také do
dávných časů, kdy teprve vznikaly jednotlivé čtvrti současné „čtrnáctky“.
A protože jsme druhou dekádu naší městské části v průběhu celého
roku průběžně slavili, nabídneme i krátká ohlédnutí za tím nejlepším
z programu oslav. I v době slavnostní, navzdory volbám, které jsou
pro mnohé příležitostí, jak se ukázat v co nejlepším světle, se práce
na radnici nezastavila. Proto se můžete na stránkách Čtrnáctky se-
známit i s novinkami, kterých jsme po diskusích s občany dosáhli
například na Lehovci, či ozáležitostech, jež řeší problémy každodenního
života v Praze 14. Pro malé i větší se soutěživým duchem nechybí
ani nabídka soutěží o ceny a pro všechny, kteří se chtějí aktivně
zabavit nebo si naopak odpočinout u zajímavého programu, je
připraven přehled pravidelných i aktuálních aktivit a kulturních akcí.
Přeji vám, ať si v pochmurném podzimním počasí, kdy se krátí dny,
dokážete vytvořit příjemnou atmosféru a třeba výběrem z naší
nabídky i dobrou náladu.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 LETOS
SLAVÍ 20 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.
POJĎME SI TEDY VE STRUČNOSTI
PŘEDSTAVIT, JAK TO VŠECHNO 
ZAČALO A CO VLASTNĚ PŘEDCHÁ-
ZELO SOUČASNOSTI, KDY 
JE „ČTRNÁCTKA“ JEDNOU ZE 
SEDMAPADESÁTI MĚSTSKÝCH
ČÁSTÍ VELKÉ PRAHY.

Na úvod pár encyklopedických faktů.
Rozlohu, 1  352 hektarů, tvoří katas-
trální území Černého Mostu, větší
části Hloubětína, Kyjí a Hostavic
se čtvrtí Jahodnice. Žije zde přibližně
46 000 obyvatel. O pradávném osídle-
ní území podél říčky Rokytky na vý-
chodním okraji Prahy svědčí četné
archeologické nálezy. 
Samotný vznik MČ Praha 14 se datu-
je k roku 1994, kdy bylo hlavní město
Praha nově rozčleněno do 57 samo-
správných obvodů, které vytvořily
jednotlivé městské části Prahy tak,
jak je známe dnes. 
Je tomu tedy právě dvacet let a my
se zaměříme na to, co se v těchto
dvou dekádách v Praze 14 změnilo.
Mnohé střípky historie je možné do-
dnes najít v kronikách městské části,
které tvoří v současné době tři pů-
vodní a několik dalších novodobých
svazků, přičemž ten poslední byl za-
ložen teprve v roce 2012.

PO STOPÁCH KRONIKÁŘŮ 
První z knih je pojmenována jako Pa-
mětní kniha obce Keje – Hostavice
a byla založena už v roce 1894. Prvním

kronikářem byl v té době Rudolf Tuček
a do knihy zapsal celkem 430 stran
historických záznamů. Po něm násle-
dovala čtveřice dalších kronikářů
a poslední strana byla do knihy zazna-
menána pod číslem 573 v roce 1977.
Následovala kniha druhá, jež obsahuje
na 130 stranách období mezi léty 1977
a rokem 1994, kdy byla založena MČ
Praha 14. Třetí kniha v záznamech vý-
značných událostí pokračuje až do
roku 2002 a v dalších svazcích se po-
stupně dostáváme až k poslednímu,
který byl založen před dvěma lety.

NOVÁ VÝSTAVBA I METRO
Ačkoliv je historie některých částí
současné Prahy 14 velmi bohatá
a sahá až do hlubokého středověku,
v posledních dvaceti letech patří mezi
nejvýznamnější historické mezníky
změny podstatně méně romantické.
Pomineme-li výstavbu nového sídliště
při konečné stanici metra Černý Most,

vznik jednoho z prvních nákupních
center západního stylu tamtéž a další
stavby, které postupně změnily naši
městskou část až k dnešní podobě, je
to právě dopravní spojení, které mů-
žeme považovat za nejvýznamnější
mezník v novodobé historii Prahy 14.
Ještě v době rozdělení Prahy na
dnešních 57 městských částí byla to-
tiž Praha 14 lokalitou obsluhovanou
pouze tramvajovou tratí s konečnou
na Lehovci a řadou autobusových li-
nek. To se zásadním způsobem změ-
nilo 8. listopadu 1998, kdy byl slav-
nostně spuštěn provoz posledního
úseku trasy metra B z Českomorav-
ské na Černý Most. V té době ovšem
kvůli úsporám stále nebyly v provozu
stanice metra Kolbenova a Hloubě-
tín. Hloubětínští si museli počkat
další rok, Kolbenova pak byla otevře-
na cestujícím až v roce 2001.
Se zprovozněním nového úseku met-
ra se významným způsobem zlepšila
dostupnost celé lokality a to zname-
nalo také další bytovou výstavbu, kte-
rá byť již v podstatně menší míře po-
kračuje až do současnosti. 

PRAHA 14 JE DOMOVEM TISÍCŮ 
CIZINCŮ
S výstavbou se pojí také příliv nových
občanů. Podle údajů Českého statistic-
kého ústavu k 1. 1. 2014 žije v naší
městské části 45 324 obyvatel. V po-
slední době tvoří významnou část oby-
vatelstva i skupina cizinců s trvalým po-
bytem na území ČR, aktuální statistické
údaje odhadují jejich počet na přibližně
6–8 tisíc, kterou je třeba přičíst k ofici-
álnímu počtu obyvatel, protože je stá-
tem vedena v jiné evidenci. V posledních

20 LET PRAHY 14

1994 vznik městské části
1996 dokončena poliklinika „Parník“ na Černém Mostě
1997 otevřeno nákupní centrum Černý Most (CČM), tehdy největší svého

druhu v ČR; získání znaku a praporu
1998 zprovoznění trasy metra IV. B, otevřeny stanice Rajská zahrada a Černý Most
1999 dodatečně otevřena stanice metra Hloubětín, stanice Rajská zahrada

získává na veletrhu For Arch prestižní ocenění Stavba roku
2000 uvedení do provozu Štěrboholské radiály, snížení objemu tranzitní dopravy

ulicemi Poděbradská a Kolbenova; otevření zábavního centra s multikinem
2005 zprovoznění prvního babyboxu v České republice na soukromé klinice

v hloubětínském zámečku
2007 otevřena naučná stezka kolem Prahy 14
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letech se pak díky aktivnímu přístupu
ke kultuře stává MČ Praha 14 živým
městem, které svým občanům nabízí
celou škálu kvalitní kultury a řadu mož-
ností pro volnočasové aktivity a sport.

HLUPOTÍN U ROKYTNICE
Obec Hloubětín byla založena okolo
10. století, kdy u říčky Rokytnice,
dnešní Rokytky, stávala tvrz, jejíž po-
zůstatky se na místě nacházely ještě
ke konci 17. století. Podle legendy
obec své jméno dostala po zdejším
vladykovi Hlupatovi. V roce 2007 si
Hloubětín připomněl tři významná
historická výročí – uplynulo 100 let od
oficiálního přejmenování Hloupětína
na Hloubětín, 750 let od první zmínky
o kostele sv. Jiří a 800 let od nejstarší
písemnosti o Hloubětíně, vydané pa-
pežem Inocencem III. v roce 1207, kdy
obec náležela řádu německých rytířů.
Z usedlosti čp. 19 v Hloubětíně po-
chází rod Baštů, jenž se proslavil
v českém kulinářství a pohostinství.
Jeden příslušník rodu pracoval přímo
v kuchyni císaře Rudolfa II. a byl tak
vyhlášeným mistrem, že se dodnes
jeho jméno používá jako pochvala vý-
borného jídla.

IN CURIA KIG
Ves Kyje vznikla již v raném středo-
věku a původně náležela pražskému
biskupství. První doložená písemná
zmínka o ní pochází z roku 1289
z formuláře biskupa Tobiáše, kde se
píše „in curia Kig“, tj. ve dvoře Kyj-
ském. Prameny se zde ale rozcháze-
jí, neboť František Holec v Kronice
královské Prahy a obcí sousedících
uvádí rok 1279. Nejdůležitější událost
v historii obce představuje stavba
kostela sv. Bartoloměje ve 13. stole-
tí. Pravděpodobným zakladatelem
kostela je dvacátý biskup Jan II.
(1226–1236), jak svědčí doložený ná-
pis v kostelním presbytáři. Kyjským
starousedlíkem byl přední scenárista
a dramatik Jiří Hubač. 

BLATNÁ VES HOSTAWICZ
Hostavice jsou nejmenší a nejmladší
ze tří historických obcí Prahy 14.
První písemná zpráva pochází z roku
1432. Původně to byla blatná ves na-
zývaná Hostawicz na říčce Rokytka
mezi Kyjemi a Dolními Počernicemi.
Nejstarší dochovanou památkou je tu
zvonička, údajně z roku 1730. K his-
torické zástavbě obce patří budova

označovaná jako zámeček z druhé
poloviny 19. století, jež ve 30. letech
dvacátého století patřila ke Kolma-
nově statku. V roce 1934 zámeček
zakoupila firma Baťa, která chtěla na
pláni na Čihadlech postavit vzorové
zahradní město. Tento projekt však
nebyl nikdy realizován. 

KOLONIE PRO NAVRÁTILCE Z LEGIÍ
Ve čtvrti Jahodnice, která vznikla za
první republiky jako legionářská ko-
lonie v Hostavicích, prožil své dětství
malíř a sochař Reon, vlastním jmé-
nem Jan Zahradník. Po roce 1968
emigroval do Švýcarska, působil rov-
něž ve Francii, kde získal evropské
renomé pod pseudonymem Reon.

PRVNÍ NÁKUPNÍ CENTRUM 
V REPUBLICE 
O názvu Černý Most se hovoří v souvi-
slosti s kamenným mostem přes že-
lezniční trať do Čelákovic. Vlivem zplo-
din parních lokomotiv byl totiž most
úplně černý. Katastrální území tohoto
jména ale vzniklo až v roce 1987. O de-
set let později se zde lidem otevřelo
jedno z prvních nákupních center zá-
padního typu v republice.                (jam)

Téma

Staré tramvaje dnes nahradily nejmodernější vozy a poblíž smyčky
vznikla hloubětínská vozovna. Změnil se i horizont  a dopravní zátěž.

Dnes je tramvajová trať v provozu, hlavní dopravní obslužnost Hloubětína
a dalších čtvrtí Prahy 14 ale převzala trasa metra B.

Tramvajová smyčka v Hloubětíně v roce 1932, odkud jezdila až do poloviny
osmdesátých let linka číslo 5 do Hlubočep v Praze 5…

Stavba tramvajové tratě přes sídliště Hloubětín (snímek z 25. dubna 1971)
znamenala  významné zlepšení dopravy  pro nové obyvatele… 
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ZASTUPITELSTVO HL. M. PRAHY

JAK VOLILA PRAHA 14

Aktuálně

VOLBY 2014 V ČÍSLECH

Hnutí ANO 2011, jako navrhovatel, podalo dne 24. 10. 2014
návrh na zahájení řízení o návrhu na neplatnost voleb do
Zastupitelstva městské části Praha 14, a to z důvodu po-
chybnosti o správném uvedení počtu platných hlasů ve
volebních okrscích s poukázáním, dle navrhovatele, na
konkrétní rozpory. Z tohoto důvodu nelze, do doby roz-
hodnutí soudu o podaném návrhu, vyhlásit výsledky voleb
a nelze svolat ustavující jednání nového zastupitelstva.
Lhůta pro rozhodnutí soudu činí 20 dní.

INFORMACE PRO OBČANY – PODANÝ
NÁVRH NA NEPLATNOST VOLEB

ANO 2011 (22,08 %)
17 mandátů
TOP 09 (20,07 %)
16 mandátů
Trojkoalice – SZ, KDU-ČSL, 
Starostové – Máte právo (11,22 %)
8 mandátů
ODS (10,97 %)
8 mandátů
ČSSD (10,43 %)
8 mandátů
KSČM (5,91 %)
4 mandáty
Česká pirátská strana (5,31 %)
4 mandáty

4 574 610 hlasů

4 158 226 hlasů

2 323 976 hlasů

2 273 722 hlasů

2 160 963 hlasů

1 225 102 hlasů

1 101 081 hlasů

SENÁTNÍ VOLBY V OBVODU PRAHA 9
1. kolo 
Ing. Zuzana Baudyšová, ANO 2011 (37,02 %)
66 let, ředitelka Nadace Naše dítě
Mgr. Tomáš Kladívko, ODS (16,71 %)
56 let, programátor
2. kolo 
Ing. Zuzana Baudyšová, ANO 2011 (62,53 %)
Mgr. Tomáš Kladívko, ODS (37,46 %)

JMÉNO A STRANA

ANO 2011 (25,22 %)
Tománek Vladimír 
Kijonková Simona 
Med Karel
Šubrt Miroslav
Vrba Michal
Venclíček Petr
Hejrovská Aneta
Adámek Jan
Novotný Tomáš

TOP 09 (20,00 %)
Vondra Radek
Kaufman Jan
Kuda Aleš
Kolmanová Irena
Mašek Pavel
Klíma Jiří
Hron Jan

ČSSD (12,10 %)
Svobodová Lucie
Vodák Břetislav
Muhrová Hana
Jenšík Jaroslav

Zelení s podporou Pirátů (9,30 %)
Picková Ilona
Hukal Petr
Prager Michal

ODS (8,95 %)
Zajac Jiří
Kutmon Josef
Pavlíčková Kateřina

KSČM (6,05 %)
Šíma Viktor
Krátká Jitka

Konzervativní aliance 2014 (5,78 %)
Froněk Miroslav
Tománková Soňa

Pro Prahu a KDU-ČSL (5,50 %)
Jelenová Zuzana

VĚK

40
37
43
43
37
29
22
31
21

42
51
42
36
40
47
46

32
61
54
40

47
34
33

37
58
62

49
67

54
36

52

POČET HLASŮ

2 392
2 344
2 324
2 319
2 274
2 259
2 254
2 244
2 239

1 969
1 856
1 850
1 848
1 833
1 832
1 800

1 267
1 113
1 112
1 087

1 027
925
909

872
870
862

650
561

687
630

725
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Aktuality

O tom, že městská část v uplynulých
čtyřech letech systematicky zateplovala
školské budovy, jsme již psali. Současně
s úsporami za provozní náklady na ener-
gie ale dostaly školy i nové fasády. Která
z nich je vizuálně nejpovedenější? O tom
můžete už od září hlasovat prostřednic-
tvím „lajků“ na facebookovém profilu
MČ Praha 14 i vy. Zatím je srovnání jed-
notlivých fasád základních a mateřských
škol poměrně vyrovnané, nejvíce fa-
noušků má ovšem aktuálně ZŠ Chva-
letická na Lehovci. (jam)

KTERÁ ŠKOLA JE
NEJKRÁSNĚJŠÍ?

EXTRALIGOVÝ POHÁR 
ZPĚT NA ČERNÉM MOSTĚ
Pouhé čtyři zápasy
stačily softbalistům
týmu Spectrum Praha
k ovládnutí play-off
softbalové extraligy.
Hráči týmu, který se
nedávno vrátil na své
domácí hřiště v areálu
ZŠ Bří Venclíků na Raj-
ské zahradě, tak opět
prokázali své kvality
a po dvou prvenstvích
v letech 2011 a 2012 se
opět vracejí na trůn nejvyšší domácí
soutěže. Ta je mimo jiné hodnocena jako
nejlepší evropská softbalová liga. Spec-
trum Praha má zase na soupisce hráčů
hned 7 reprezentantů.
Po základní části byli naši hráči na
druhé příčce za týmem z Havlíčkova

Brodu, což jim zajistilo automatický
postup do druhého kola play-off, a na-
konec i přes prohru v prvním zápase
„přepálili“ hráči Spectra chomutovské
„Bobry“ 3:1 na zápasy, a od loňského
vítěze tak brali extraligový pohár po
roce zpět na Černý Most.            (jam)

JAK JSTE POJMENOVALI
„ROZHLEDNU“ V KYJÍCH

Soutěž „Pojmenuj rozhlednu“, v níž lidé
hlasovali mezi návrhy na pojmenování
artefaktu u Kyjského rybníka, má svého
vítěze. Přesněji vítězku. S počtem třice-
ti hlasů vyhrála autorka návrhu „Prout-
nice“ – Kateřina Machovičová.
Artefakt,  postavený z náletových dře-
vin, přibližuje podobu jednou tak vy-
soké rozhledny, jež by v budoucnu
měla vyrůst v prostoru nového volno-
časového areálu Na Čihadlech nad
Rokytkou. Autorem návrhu artefaktu
i finální rozhledny je držitel Meziná-
rodní ceny za udržitelnou architekturu
Martin Rajniš a jeho Huť architektury.

Soutěž na pojmenování artefaktu MČ
Praha 14 vyhlásila v létě. Do konce
srpna lidé zasílali soutěžní návrhy
(sešlo se jich 21), pak následovalo
samotné hlasování v anketě zveřej-
něné na facebooku MČ Praha 14 a na
webových stránkách městské části.
Celkem se zapojilo 101 respondentů.
Kateřina Machovičová za vítězství
v soutěži z rukou starosty Bc. Radka
Vondry kromě certifikátu převzala
mimo jiné knihu „333 výletů po roz-
hlednách Čech, Moravy a Slezska“.
Děkujeme všem, kteří se soutěže
zúčastnili.                                         (red)
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Přestupní stanice mezi pracovními
dny – i tak je možné vnímat život na
sídlištích. Jak se dá na sídlišti kulturně
žít? To je téma absolventského doku-
mentárního filmu Periferní snění re-
žisérky Hedviky Hlaváčkové a produ-
centky Aleny Stibralové o životě na
sídlišti Černý Most, který mapuje ze-
jména dění okolo kulturně-komunit-
ního centra Plechárna.
Film bude k vidění ve čtvrtek 13. listo-
padu od 19 hodin v Galerii 14. Součástí
programu bude i diskuze s architektem
Matyášem Kracíkem o architektuře
sídlišť. Vstup volný.                                 (red)

ABSOLVENTI
FAMU TOČILI
NA ČERNÉM MOSTĚ
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ZAČÍT SE VĚNOVAT BOJOVÉMU
SPORTU JISTĚ VYŽADUJE URČITOU
POVAHU. LIŠÍ SE V TOMTO OHLEDU
NĚJAK KRAV MAGA OD TRADIČNÍCH
ÚPOLOVÝCH DISCIPLÍN?
Oproti běžné praxi v zahraničí i u nás
se snažíme prostřednictvím Krav Maga
o specifičtější přístup ke každému
z klientů s tím, že cílem je komplexní
zvyšování bezpečnosti. Proto pořádáme
různé krátkodobé i dlouhodobé kurzy
zaměřené na širokou veřejnost, ale také
zvlášť pro děti, ženy nebo třeba seniory.
Výsledkem by z mého pohledu neměl
být vycvičený bojovník, ale člověk, který
má svůj bezpečnostní plán a je připra-
ven na praktické situace. V nebezpečné
situaci existují tři základní reakce, bo-
jovat, utíkat nebo zamrznout. My se
snažíme připravit člověka na to, aby po-
kud možno nezamrznul. 

KRAV MAGA JE PŮVODNĚ VOJENSKÝ
BOJOVÝ SYSTÉM. JAK JEJ TEDY LZE
APLIKOVAT V CIVILNÍM ŽIVOTĚ?
Je pravda, že Krav Maga byla vyvinuta
pro potřeby vznikající izraelské armády,
dnes jde ale o promyšlený komplexní
systém, který je od počátku určen pro
muže i ženy všech věkových kategorií
a všemožných tělesných dispozic, vy-
chází z přirozených reakcí člověka,
a proto je v podstatě vhodný pro kaž-
dého. To uplatnění v běžném životě je
dáno už našim přístupem. Studenty
často bereme v rámci kurzů do reálného
prostředí a snažíme se navozovat i re-
alistické nebezpečné situace, což je pro
správnou reakci lepší než drilování tech-
nicky složitých chvatů v tělocvičně. Sna-
žíme se dávat našim klientům řešení na
různých úrovních. Začínáme od té pre-
ventivní, kdy řešíme, jak nevypadat jako
snadná oběť, jak zabezpečit byt, auto...
Druhá úroveň je o bezpečném chování.
Tedy o tom, co dělat, když vám intuice
říká, že něco není v pořádku, nebo když
to vědomě víte. Teprve poslední úroveň
je na, řekněme, fyzické úrovni. Řeší co

PO VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S NAPADENÍM SE ZAČAL ZABÝVAT SEBEOBRANOU
A BEZPEČNOSTÍ. DNES JE PRŮKOPNÍKEM IZRAELSKÉHO BOJOVÉHO SYSTÉMU
KRAV MAGA, KTERÝ SE NEDÁVNO OTEVŘEL I ZÁJEMCŮM Z ČERNÉHO MOSTU.
MOŽNÁ VÁS PŘEKVAPÍ, CO VŠECHNO MŮŽE KRAV MAGA NABÍDNOUT OPROTI
TRADIČNÍM BOJOVÝM SPORTŮM. O TOM, JAK SE BRÁNIT, ALE PŘEDEVŠÍM
PŘEDCHÁZET NEBEZPEČNÝM SITUACÍM, I O BEZPEČNOSTI V PROSTŘEDÍ 
SÍDLIŠTĚ JSME HOVOŘILI S JAKUBEM OTIPKOU.

KURZY POŘÁDÁME 
V AUTOBUSU I V BARECH

JAKUB OTIPKA
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dělat, když už k napadení dojde, jak se
bránit rukama, nohama, jak používat
zbraně typu pepřového spreje nebo jak
použít k obraně různé běžné předměty.

ZABÝVÁTE SE I TÍM, CO MÁ ČLOVĚK
UDĚLAT PO NAPADENÍ?
Samozřejmě s klienty řešíme i tuto
fázi. Probíráme s nimi, co dělat, zda
volat nebo nevolat policii, co případně
říct, jak správně a přesně určit místo,
kde k napadení došlo, například podle
čísla sloupu veřejného osvětlení a po-
dobně. Je to opět specifické pro různé
skupiny. S dětmi řešíme, co dělat, když
se ztratí, jiný přístup máme k seni-
orům nebo k ženám, protože ta po-
tenciální nebezpečí jsou různá. 

LIŠÍ SE NĚJAK LIDÉ, KTEŘÍ CHODÍ
NA KRAV MAGA, OD TYPICKÝCH
VYZNAVAČŮ BOJOVÝCH SPORTŮ?
Je těžké to takto formulovat, ale jistý
rozdíl tu je. Krav Maga už z principu
není učení o boji, ale o tom, jak se boji
pokud možno vyhnout. Obecně se
proto snažíme vymanit z kategorie bo-
jových umění nebo sportů. Co se týká
našich klientů, tak drtivá většina z nich
si Krav Maga vybrala jako takové opti-
mální řešení, protože se chtěli pravi-
delně hýbat a nesedla jim představa
posilovny, fitka nebo aerobiku. Berou
to jako takové ekologické řešení, které
nabízí pohyb a současně má nějakou
přidanou hodnotu. Pochopitelně ne-
chceme učit potenciální agresory, jak
účinněji ubližovat lidem, proto do
kurzů nepřijímáme každého. Snažíme
se filtrovat různé extremisty, jednou
z podmínek přijetí je mimo jiné i dolo-
žení čistého trestního rejstříku. S kaž-
dým zájemcem se nejprve bavíme
o tom, co od kurzu očekává.

JE TEDY MOŽNÉ ŘÍCI, JAKÝ JE 
ROZDÍL MEZI KRAV MAGA 
A BĚŽNÝMI BOJOVÝMI SPORTY?
My se snažíme pracovat s lidmi hlavně po
psychologické stránce nebo, jak se běžně
říká na Západě, pracovat na manage-
mentu osobní bezpečnosti, což je také
o osobním rozvoji každého studenta. V re-
álu je to tak, že dnes v klubu MMA nebo
na thajském boxu dostanete kvalitní ná-
stroje k tomu, jak někomu, lidově řečeno,
rozbít „držku“. Nikdo už s vámi ale neřeší,
jak tyto nástroje používat. Je to stejné jako
spenězi. Peníze nedělají lidi dobrými nebo
špatnými, jen zvýrazní jejich vlastnosti.

ROZVÍJÍTE NĚJAK SPOLUPRÁCI 
NA ÚROVNI MĚST NEBO OBCÍ?
Vedle pravidelných dlouhodobých kurzů
pořádáme i řadu cílených krátkodobých
kurzů nebo různé semináře pro kon-
krétní skupiny, již jsem zmiňoval napří-
klad ženy, děti nebo seniory. Hodně spo-
lupracujeme se školami, s různými
neziskovkami, nízkoprahovými kluby
a podobně. Nedávno jsme například pro
městskou část připravili bezplatný kurz
sebeobrany pro ženy v rámci Dnů zdraví
Prahy 14. Pokud vím z reakcí v rámci
zpětné vazby, tak se kurz povedl a účast-
nice jej hodnotily velmi pozitivně.

JAK VNÍMÁTE PŘÍSTUP RADNIC
K TÉTO PROBLEMATICE?
Přístup je pochopitelně různý, nejde to
zobecnit. Tak jako v jiných oblastech jde
hlavně o konkrétní lidi, kteří mají na rad-
nici na starost problematiku prevence,
bezpečnosti nebo tělovýchovy. Často je
přístup více populistický, kdy si nás za-
platí a jde jen o to, mít odškrtnuto, že
v rámci metodiky prevence uspořádali
kurz. Jinde jde tomu člověku o to, aby
se něco skutečně dělalo, což poznáte na

přístupu. Máme takové pozitivní zkuše-
nosti, kdy nám z radnice pomáhají najít
vhodné místo, pomohou tam dostat co
nejvíce lidí. To je i případ Prahy 14.

VNÍMÁTE ROZDÍL MEZI PREVENTIV-
NÍMI KAMPANĚMI POLICIE A TÍM, 
CO NABÍZÍTE V TOMTO OHLEDU VY?
Nechtěl bych, aby to vyznělo negativně,
ale na kampaních, které znám od policie
nebo od městské policie, je bohužel vidět,
že to připravují lidé, kteří v oblasti bez-
pečnosti dlouhodobě působí. To je na
jedné straně dobře, na druhé to ale kam-
paň trochu vzdaluje normálnímu člověku.
Ve výsledku jsou dost povrchní a často ne-
reflektují třeba potřeby žen, neřeší, co jsou
ženy ochotny v životě omezit a do čeho je
naopak nemá smysl tlačit. My se snažíme
každému individuálně co nejvíc přiblížit
praktickou stránku. Nerad v tomto ohledu
srovnávám, raději každému říkám, ať se
přijde podívat, jak to děláme, a sám po-
soudí, jak mu to vyhovuje.

JE TEDY DŮLEŽITÉ, ABY SE 
ČLOVĚK PŘIPRAVOVAL V REÁLNÉM
PROSTŘEDÍ?
Je to podobné jako v příběhu o člověku,
který si přečetl vše o architektuře a his-
torii a mohl každému vyprávět o palá-
cích v tom a tom městě, potom si přečetl
vše o plavání, skočil do vody a utopil se.
Já osobně rozlišuji dva druhy znalostí,
ty, které člověk uplatní v klidu, dejme
tomu do tepové frekvence 140 až 150,
a pak ty, které člověk uplatní v krizové
situaci. Proto děláme kurzy v barech,
v autobusu nebo v tramvaji, v autě a po-
dobně... S klienty pracujeme i v rovině
statistik a různých výzkumů, aby si uvě-
domili, jak je to ve skutečnosti. 

JAK VNÍMÁTE BEZPEČNOST 
NA SÍDLIŠTI Z POHLEDU 
OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA?
Ten pocit je velmi subjektivní, záleží na
každém člověku, kde je hranice nějakého
stresu, strachu. Někdo jde po sídlišti
a vidí partu romských dětí a instinktivně
sahá po peněžence. Jiný člověk v téže
situaci vidí prostě jen partu dětí. Podobné
to je třeba s přístupem ke psům. Jeden
člověk vidí krásného psa, jiný dostane
okamžitě strach... Problém bezpečnosti
s drtivou většinou lidí nikdo nikdy neřešil,
nemají ani základní bezpečnostní mini-
mum. Například na reakcích ze strany
seniorů je vidět, že i po několikahodino-
vém kurzu se jim skutečně zlepšila kva-
lita života, že se cítí dobře, řeší podstatně
méně stresu. Instantní řešení bezpeč-
nosti ale neexistuje.                        (jam)

Rozhovor

Jakub Otipka se k bezpečnostní problematice dostal díky vlastní zkušenosti z mládí, kdy čelil napadení.
Při hledání řešení pak našel bojový systém Krav Maga, který jej zavedl mimo jiné i do Izraele. 
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Pozvánka

HUDEBNÍ NOC ROZEZNÍ PRAHU 14

FESTIVAL STREET FOR ART NEDÁVNO
SKONČIL, ALE JEHO DRAMATURGOVÉ
HLEDAJÍ ZAČÍNAJÍCÍ HUDEBNÍ
TALENTY DÁLE. 

Praha 14 kulturní ve spolupráci se
sedmi místními kavárnami, cukrárna-
mi, restauracemi a hospůdkami při-
pravuje na 28. listopadu 2014 od
18.00 do 22.00 hodin první ročník Hu-
dební noci na Praze 14. V koncertní
pódium se tak promění jahodnická
rocková Hospoda u Ozzyho, hostavic-

ký fight club Hummer, minigolfové
hřiště na Hutích, hloubětínská cuk-
rárna a kavárna Havana či restaurace
V Chaloupkách. Okolí Kyjského rybní-
ka pak rozezní rocková kapela Tři
svetry v restauraci U Eriky a na síd-
lišti Černý Most se můžete vydat do
kavárny Maňána na kapelu Shodou
okolností. Podobně jako během veče-
rů sedmého ročníku festivalu Street

for Art čeká na návštěvníky hudební
noci překvapení na metru Rajská za-
hrada, kde po šesté hodině večerní
celý jednodenní festival začne.
Více informací, přesný program a lo-
kality, na kterých se hudební noc ode-
hraje, najdete na www.praha14kultur-
ni.cz/hudebninoc.
Vstup na všechny koncerty je zdarma. 

(dm)
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www.spilka-truhlarstvi.cz

SPILKA truhlářství, Breicetlova 771 
Praha 9 (HASSO) Černý Most, tel.: 224 317 142

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

PODZIMNÍ SLEVA
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HUDEBNÍ NOC, FESTIVALOVÝ HARMONOGRAM 
Jahodnice: Hospoda u Ozzyho, Baštýřská 555 – Marvels (crossover rock)
20.00 hod. 
Hostavice: Hummer, Pilská 20 –  3B (pop, rock) 19.00 hod. 
Hutě: Minigolfové hřiště na Hutích – Černý Most sobě (country, rock) 19.00 hod.
Hloubětín 1: Kavárna a cukrárna Havana, Mochovská 595/38 – Niubility
(čínský rock) 18.00 hod. 
Hloubětín 2: Restaurace V chaloupkách, V Chaloupkách 54 – One Gig Heroes
(pop, rock) 19.00 hod.
Kyje: Restaurace U Eriky, Tálinská 1312 – Tři svetry (pop, rock) 20.00 hod.
Černý Most: Kavárna Maňána, Maňákova 745 – Shodou okolností 19.00 hod. 
Rajská zahrada: Překvapení dramaturgů festivalu Street for Art. Na metru
Rajská zahrada. Jako vždy. Fanynka Marie a Sbor Street for Art. 18.30 hod.
(Změna programu vyhrazena)
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Doprava

CO CYKLISTÉ OPRAVDU CHTĚJÍ?
ČÍM VÍCE PENĚZ MĚSTA INVESTUJÍ
DO CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY,
TÍM DŮLEŽITĚJŠÍ JE, ABY SE TYTO
PROSTŘEDKY VYUŽILY ROZUMNĚ.

Způsobů, jak v této oblasti měřit
úspěšnost, je vícero. Jednou cestou je
zřídit nějaké cykloopatření na zkoušku
a potom sledovat, jestli díky němu při-
bývá lidí na kolech. Nebo se můžeme
cyklistů přímo zeptat, co by jim vyho-
vovalo nejvíc. Oba přístupy ovšem mají
své nevýhody. První spoléhá na to, že
to dopravní projektanti navrhnou dob-
ře a že následné zvýšení počtu cyklistů
je opravdu přímým důsledkem nové
infrastruktury. Druhý poskytuje spíše
hypotézy než skutečné vzorky chování.
Poněkud přesnější metodou by mohlo
být sledování cyklistů během jízdy:
podle toho, jaké trasy si vybírají, po-
známe, co jim vyhovuje.
Právě to nedávno udělala trojice vý-
zkumníků vedená Josephem Broa-
chem z Portlandské univerzity v USA.
Ve svém článku přináší rozbor chování
cyklistů, který by mohl projektantům
napovědět při navrhování užitečněj-
ších dopravních opatření a městům
umožnit jejich efektivnější realizaci.
Výzkumníci vybrali 164 zkušených
jezdců žijících v oblasti Portlandu

a připevnili jim na kola přijímače GPS
naprogramované tak, aby zaznamená-
valy jejich polohu bez ohledu na to,
kudy a kam zrovna jedou – od hlavních
ulic až po neoficiální zkratky, včetně
výškových údajů (kopce, lávky, podjez-
dy apod.). Výzkumný tým také získal
podrobné informace o hustotě dopra-
vy, zatáčkách, výškových profilech,
existující cyklistické infrastruktuře
a provedení křižovatek. Celkem se vý-
zkumníkům podařilo nashromáždit
data z téměř 1 450 cest vykonaných na
kole (sledovali pouze cesty dopravní-
ho charakteru, ne rekreační vyjížďky).
Ale informace o tom, kudy cyklisté
jezdí, samy o sobě nestačí – potřebo-
vali také vědět, kudy nejezdí. Proto
bylo pro každou cestu nalezeno v prů-

měru kolem dvaceti alternativ, aby
bylo jasné, čemu se cyklisté vyhýbali.

A CO TI, KDO NEJEZDÍ?
Samozřejmě to má pár háčků. Největší
je v tom, že použitý vzorek cyklistů měl
daleko do náhodnosti – šlo o vybrané
zkušené jezdce. Je sice dobré vědět,
jak a proč jezdí pravidelní cyklisté, ale
města usilující o zvýšení podílu cyklo-
dopravy musí především vědět, co po-
třebují cyklisté potenciální. Jinými slo-
vy: co je příčinou toho, že někteří lidé
nejezdí vůbec. Také musíme brát v úva-
hu, že portlandská síť cykloinfrastruk-
tury je nadprůměrně rozsáhlá a dává
mnohem větší výběr trasy než v jiných
amerických městech.
Obecně vzato, tato studie poskytuje
alespoň základní vodítko pro metro-
pole, které chtějí svým cyklistům po-
rozumět, a osvětluje klíčové drobnos-
ti, které by se jinak při rozdělování
omezených zdrojů pro infrastrukturu
mohly přehlédnout. 

Mojmír Kopečný

Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infra-
struktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!
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JAK PRŮZKUM MEZI CYKLISTY DOPADL?
TADY JSOU VÝSLEDKY:
• Čím kratší, tím lepší. Nic překvapivého:
když všechno ostatní vyjde nastejno, cyk-
listé si vybírají kratší trasu. Každé pro-
cento, o které je trasa delší, snižuje prav-
děpodobnost jejího výběru o 5 % pro
pravidelné dojíždění a o 9 % pro ostatní
cesty. Cyklisté také prokázali dobrý smysl
pro odhad vzdálenosti: polovina všech
sledovaných tras byla jen o málo delší než
nejkratší možná vzdálenost mezi konco-
vými body (do 10 %).
• Odbočování odrazuje. Významnou vý-
jimku z pravidla o nejkratší cestě tvoří
právě odbočování. Každé odbočení na
jednu míli (1,6 km) jízdy mělo na jezdce
stejný vliv jako prodloužení trasy o 7 %
při dojíždění nebo 4 % při ostatních jíz-
dách. Obecně nezáleželo na tom, jestli
se odbočovalo doleva nebo doprava –
kromě obtížných levých odbočení, která
odrazovala více.
• Semafory odrazují i pomáhají. Zjištění,
že semafory většinou snižují atraktivitu tra-
sy, neplatí v případě velmi frekventovaných
míst – tam semafory spíše zkracují čekání
nebo zlepšují bezpečnost, případně obojí.
Každou míli si byli cyklisté ochotni pro-

dloužit o 10 %, aby se vyhnuli frekventova-
né křižovatce bez semaforů, a o 16 %, po-
kud by na takové křižovatce měli odbočit
doleva. Při pravidelném dojíždění vycháze-
lo 6 a 9 procent.
• Citlivost na převýšení. Kopce jsou dal-
ší výjimka z pravidla o nejkratší vzdále-
nosti. Výzkumníci byli velice překvapeni,
kolik toho cyklisté najezdí, jenom aby se
vyhnuli šlapání do kopce: raději 1,7 km
po rovině než 1 km do mírného (2–4 %)
kopce, při dojíždění alespoň 1,4 km. Prudší
kopce vyvolávaly ještě delší zajížďky.
• Provoz nemají rádi ani zkušení cyklis-
té. Kde nejsou cyklopruhy, tam hustota
provozu hraje v odpuzování cyklistů zá-
sadní roli. Pokud nešlo o dojíždění, cyk-
listé volili frekventované ulice (víc než
20 000 aut denně) jedině v případě, že by
nejlepší alternativa byla více než dvakrát
delší nebo přes prudký kopec. V Portlan-
du – kde na většině hlavních ulic cyklo-
pruhy jsou – to nebylo tak horké, ale v ji-
ných městech by provoz mohl
rozhodovat o tom, jestli lidé vůbec někdy
na kolech vyjedou.
• Cyklopruhy nejsou žádná sláva. Pře-
kvapivým zjištěním bylo, jak moc cyklisté
dávají přednost cyklostezkám mimo silni-

ce a zklidněným nebo cyklistickým ulicím
před klasickými cyklopruhy. Vyjádřeno
v číslech: cyklostezka měla na jezdce
stejný vliv jako zkrácení trasy o 16 % při
dojíždění a 26 % při ostatních cestách,
zóna 30 jako 11 a 18 %. Cyklopruh na
frekventované ulici pak není o nic atraktiv-
nější než vedlejší ulice bez cyklopruhů.

Poslední bod je pro plánovače cyklistické
infrastruktury asi nejdůležitější. Zklidně-
né zóny nebo stezky mimo silnice, které
v mnoha městech vyjdou levněji než cy-
klopruhy, mohou být pro cyklisty velice
atraktivní. To neznamená, že by cyklo-
pruhy byly k ničemu – naopak, nebýt
pruhů, cyklisté by se možná hlavním uli-
cím vyhýbali úplně – ale ukazuje se, že
i zkušení jezdci mají cesty mimo hustý
provoz rádi:
• Cyklopruhy v konečném důsledku více-
méně přesně vyvažují negativní vlivy
souběžné motorové dopravy, ale žádnou
další hodnotu nepřidávají.
• Pokud všechno ostatní vyjde nastejno,
z odhadů vyplývá, že cyklisté jsou ochot-
ni si pěkný kus zajet, aby mohli místo cy-
klopruhu na hlavní ulici použít zklidně-
nou zónu nebo cyklostezku.
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Série oprav škol a školek v Praze 14
pokračuje. Nový kabát tentokrát oblék-
ne pavilon prvního stupně ZŠ Chvale-
tická v Rochovské ulici. Byl postaven
v 80. letech a v současné době do něj
zatéká. „Mimo jiné je třeba snížit
i energetickou náročnost budovy. Proto
jsme využili jednu z posledních mož-
ností tohoto programovacího období
a na opravu školy získali dotaci ve výši
10 milionů korun ze strukturálních fon-
dů EU v rámci Operačního programu
Životní prostředí,“ vysvětluje místosta-
rostka Prahy 14 Lucie Svobodová.

Předpokládá se, že si zateplení obvo-
dového pláště a střechy vyžádá celkem
16 milionů korun. Zastupitelé proto na
svém posledním předvolebním jednání
schválili rozpočtové opatření, díky kte-
rému bude možné akci financovat.
S pracemi se začne ještě letos, hotovo
by mělo být do konce května příštího
roku. „S opravou pavilonu se původně
nepočítalo. Jsme proto velmi rádi, že
se dotaci podařilo získat a městská
část bude mít další školu celou v no-
vém,“ podotýká místostarostka Lucie
Svobodová. (red)

Seznam chodníků, o které městská
část v zimě pečuje, se rozšíří o sedm
ploch. Vyplývá to z Plánu zimní údržby
místních komunikací na období od
1. listopadu 2014 do 31. března 2015,
který v pondělí 20. října schválila Rada
MČ na svém 95. jednání. Odbor dopra-
vy a ochrany prostředí minulou zimu
obdržel několik podnětů a stížností,
v nichž občané poukazovali na některé
neuklizené chodníky, které jsou ve
správě TSK hl. m. Prahy, ale v zimě o ně
není pečováno. Městská část Praha 14

správce požádala, aby zmiňované fre-
kventované plochy zařadil do svého
plánu údržby. Odpověď přišla záporná
s odkazem na nedostatek financí.
Z chodníků ve správě TSK se bude
městská část v zimě 2014/2015 nově
starat například o ulici Generála Ja-
nouška v úseku Breicetlova – poliklini-
ka Parník, ulici Klánovická v úseku
Chvalská – Hloubětínská (před zdra-
votním střediskem) či o části přístupo-
vých ploch před stanicemi metra Raj-
ská zahrada a Černý Most. (red)

ŽÁCI Z PRAHY 14 VOLILI
SVÉ ZASTUPITELE
Zatím poslední zasedání Žákovského
zastupitelstva, které se konalo v bu-
dově DDM Černý Most 7. 10., mělo na
programu volby radních. Hned v úvo-
du poděkoval starosta Radek Vondra
členům ŽZ za dosavadní aktivitu
a hned poté proběhlo seznámení
s novými členy z řad žáků a studentů
škol v Praze 14. Poté již následovala
volba do Rady ŽZ. V prvním kole vo-
leb byla zvolena předsedkyně Anna
Knotková ze ZŠ Vybíralova, I. místo-
předsedkyně Lucie Štirská ze
ZŠ Chvaletická a II. místopředseda
Tien Phan Anh ze ZŠ Vybíralova. 

A co čeká mladé zastupitele dál? V plánu
jsou přípravy harmonogramu činnosti
pro školní rok 2014/2015, ale například
i víkendové výjezdní zasedání.           (jam)

OSLAVA VZNIKU ČSR
MČ Praha 14 ve spolupráci s OV Českého
svazu bojovníků za svobodu v Praze 9
a MČ Praha 9 uspořádala tradiční shro-
máždění občanů u příležitosti 96. výročí
konce 1. sv. války a vzniku Českosloven-
ska. Vzpomínkový akt se konal 23. října
u památníku padlých u Plaveckého areálu
v Hloubětíně, vyvrcholil minutou ticha za
všechny, kteří za samostatnost naší země
položili své životy. Starosta Prahy 14
Bc. Radek Vondra ve svém proslovu při-
pomněl slova T. G. Masaryka. „Lev je lvem
i v kleci, nestane se oslem. Připomínáme
si okamžik, kdy se našim předkům po-
dařilo tyto pomyslné mříže rozlámat –
vybojovat samostatnost a založit vlastní
suverénní stát,“ pronesl starosta Vondra,

který na závěr vzpomínkového aktu ob-
držel pamětní medaili III. stupně „za
dlouholetou a záslužnou práci pro Český
svaz bojovníků za svobodu“.                 (jam)

ZIMNÍ ÚKLID V SEZONĚ 2014/2015

DALŠÍ ŠKOLNÍ BUDOVA BUDE ZATEPLENA
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Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
VOLBY JSOU ZA NÁMI...

V úvodu svého dnešního psaní bych
chtěla poděkovat všem, kteří ve volbách
dali hlas Straně zelených. Díky vaší
podpoře jsme posílili a v Zastupitelstvu
Prahy 14 získali tři mandáty. To nám
umožní nadále pokračovat v naší čin-
nosti a v dalším prosazování zelených
témat. V nejbližším období se zamě-
říme zejména na zeleň, dopravu,
územní plán a sociální podnikání.
Vzhledem k tomu, že byl u soudu na-
paden výsledek voleb, dojde k posunu
termínu ustavujícího zastupitelstva.
Zatím není zřejmé, o jak dlouhou dobu
se bude jednat. To záleží na rozhodnutí
soudu. Věřím, že bude pracovat rychle
a platné výsledky voleb budeme znát
ještě v tomto roce.
Nicméně ani v této situaci nezahálíme
a účastníme se jednání s dalšími stra-
nami, které společně s námi získaly
křesla v novém zastupitelstvu. Je to
tentokrát opravdu pestré – celkem zí-
skalo mandáty osm stran. V rámci vy-
jednávání má pro nás prioritu plnění
našeho programu. Usilujeme o maxi-
mální zařazení programových bodů
Strany zelených, které jsme vám před
volbami představili, do plánu městské
části pro nadcházející volební období.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY
Uplynulé čtyři roky (2010–2014) byly
pro MČ Praha 14 výrazným posunem
vpřed. A to především ve smyslu efek-
tivnějšího utrácení peněz z pokladny
městské části ve prospěch lidí, kteří
zde žijí. A nikoliv ve prospěch někte-
rých bývalých politikářů, kteří byli
těmi příslovečnými prázdnými sudy,
které nejvíce duněly, a patrně více
mysleli na svůj prospěch než na pro-
spěch obce. Příklad? Podepisovali
některé prakticky nevypověditelné
smlouvy na mnohonásobně více let,

než bylo jejich volební období. Příklad?
Za bývalého vedení (2003) byla pode-
psána nájemní smlouva na bývalou
budovu ZŠ v Hostavicích na 15 let (tj.
do roku 2018!). Dnes při nárůstu
počtu dětí tuto budovu městská část
nemůže využít například pro mateř-
skou školku.
Výčet změn, které byly provedeny ve
prospěch místních občanů, je úcty-
hodný. Namátkou: nová nebo obnovená
nebo rekonstruovaná dětská hřiště
(Splavná, Jiráskovy sady, Rožmberská,
Skanska – na Jahodnici, Klánovická,
Bramborák, Jahoda, DH u MŠ na Ja-
hodnici, Skanska-Ocelkova), cyklostezka
RZ Kbely a nová tlaková stanice pro
rozvod vody v oblasti Kyje-Hutě, posí-
lení tlaku vody v Hostavicích, bezpeč-
nější úprava křižovatky Rožmberská x
Českobrodská, bezpečnější úprava
křižovatky Vajgarská  x  Broumarská,
omezení kamionů v Hloubětíně, vy-
sazený zelený pás u Českobrodské,
nové tréninkové hřiště TJ Kyje s umě-
lým povrchem, sportovní hřiště Skan-
ska na Jahodnici, vyčištěný rybníček
na Lehovci a upravená místní zeleň,
zateplení ZŠ a MŠ Chvaletická, zate-
plení MŠ Zelenečská a MŠ Štolmířská,
zateplení a nové sportoviště ZŠ Bří
Venclíků, zateplení ZŠ Gen. Janouška,
vznik komunitně-kulturního centra
Plechárna na Černém Mostě, aktivnější
vedení organizace „Praha 14 kulturní“,
která častěji vychází s kulturními akcemi
z uzavřeného sálu blíže k nám občanů
zde žijícím, zateplení ZŠ Vybíralova, nové
sportoviště na softball – Spectrum, psí
louky (Parník, Lehovec, Hloubětín),
senior park u MŠ Obláček, vznik ka-
várny Maňána, která zaměstnává lidi
s hendikepem, vznik Sociálního pod-
niku Prahy 14, který pomáhá upevňovat
pracovní návyky (a vrátit se do práce)
dlouhodobě nezaměstnaným, nová po-
bočka pošty v CČM, nastartování sy-
stému veřejných projednání, kde se
občané mohou přímo seznámit s ně-
kterými projekty nebo problémy a mo-
hou jejich řešení ovlivnit.

Jsem rád, že jsem tyto pozitivní změny
mohl jako zastupitel podporovat
a ovlivňovat. 
Děkuji proto všem našim občanům
a voličům, kteří pochopili slova kla-
sika: „Starého psa novým kouskům
nenaučíš,“ a podporovali ty osobnosti,
které v naší městské části léta žijí
a jsou ochotny myslet a konat v její
prospěch.

Tomáš Velík, 
zastupitel za TOP 09

A JE PO VOLBÁCH…
Vážení spoluobčané, děkujeme vám
za všechny vaše hlasy a za podporu,
kterou jste nám ve volbách projevili.
Velmi si toho vážíme a ujišťujeme vás,
že váš hlas nepropadne. V letošních
volbách kandidovalo 12 stran a do za-
stupitelstva se dostali zástupci devíti
z nich. Všem kandidátům zvoleným za
demokratické strany blahopřejeme.
Bohužel, volby na Praze 14 provázela
tradičně velmi nízká volební účast
(30,28 %).
V zákonné lhůtě byl jednou z kandi-
dujících stran podán návrh na neplat-
nost voleb na Praze 14. To neznamená
nic jiného, než že konečný výsledek
voleb budeme znát až po verdiktu pří-
slušného soudu. Do té doby není možné
vyjednat koalici, ze které by na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva bylo
zvoleno nové vedení radnice.
Dnes je velmi těžké odhadnout, kdy
po průběhu všech zákonných procesů
a odvolacích lhůt budeme znát jméno
nového starosty a radních, obáváme
se však, že to do konce roku 2014 ne-
bude. My však toto období budeme
i nadále věnovat vyjednávání koalice,
ve které budeme moci prosadit naše
hlavní programové priority. Sestavení
funkční koalice, která bude mít potenciál
řídit kvalitně radnici po celé volební
období, bude tentokrát obtížnější než
kdykoli předtím.

Členové klubu zastupitelů za ODS
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Ohlédnutí

Z ČERŇÁKU DO LIPSKA

PŘEDSTAVTE SI, ŽE JSTE ŠESTNÁCTI-
LETÝM TEENAGEREM, KTERÝ PŘE-
VÁŽNĚ TRÁVÍ VOLNÝ ČAS V ULICÍCH
PRAHY 14. NECHODÍTE DO ŽÁDNÉHO
KROUŽKU, PROTOŽE NEMÁTE PENÍZE
NEBO JSTE JEŠTĚ NEOBJEVILI, CO
BYSTE RÁDI DĚLALI. BUDETE ZEVLIT
NA LAVIČKÁCH. NĚKDE MŮŽETE HO-
DIT NĚJAKÉ GRÁFKO, KOUŘÍTE. PE-
NÍZE NEJSOU, TAK NENÍ CO PODNIK-
NOUT. POSTUPEM ČASU SI NA TO
ZVYKNETE. PAK SE SEZNÁMÍTE S TE-
RÉŇÁKY JAHODY NEBO SE DOSLECH-
NETE O KLUBU DŽAGODA. SPOLEČNĚ
S NIMI PAK NAJDETE MOŽNOSTI,
ČEMU SE VĚNOVAT NEBO CO DĚLAT.

Přesně z takového důvodu jsme se roz-
hodli jet s osmi šestnáctiletými na týden-
ní pobyt do Německa. V případě Jahody
je výhoda, že má v Německu kontakty. Již
jsme je navštívili v roce 2012. Minulý rok
byli zase oni zde. Pro letošek jsme měli
mít překvapení v podobě anglické skupi-
ny, která se také zúčastnila.

NEJDŘÍV PRÁCE, PAK ZÁBAVA
Kolegové z německého Rabetu nás
v listopadu 2013 oslovili, zda se do
projektu opět zapojíme. Náš souhlas
neznamenal, že si jen počkáme do
dubna dalšího roku. Se souhlasem
přišla řada povinností. Vedle organi-
začně-administrativních se jednalo
zejména o přípravu osmi mladých lidí
z Prahy 14, kteří k nám dlouhodobě
dochází. A pro ně účast na projektu
také neznamenala pasivní využití mož-
nosti podívat se do Německa. Priori-
tou byla aktivní účast na třech pláno-
vacích schůzkách, kde sami mohli
spolutvořit program pobytu. Na pra-
covnících bylo, aby případné přehnané

očekávání korigovali (např. z Lipska je
to hodně daleko k moři, takže žádné
moře) nebo naopak aby podpořili je-
jich fantazii a představivost. Mohli
jsme tak na předběžné plánovací
schůzce v Lipsku tlumočit chuť bu-
doucích účastníků poznat město a na-
víc se soustředit na sportovní aktivity.
Vše se podařilo do programu včlenit.
Na našich osm výletníků už čekal závě-
rečný úkol sepsat v angličtině či něm-
čině fiktivní dopis z Německa domů. Se
souhlasem rodičů a zajištěním pojiště-
ní jsme se v březnu 2014 již mohli plně
soustředit na odjezdové starosti.

VŠE PODLE PLÁNŮ
Následný pobyt v Německu probíhal
podle plánů. Čekal na nás výživný pro-
gram. Nejúspěšnější byla prohlídka
města, umělecké workshopy (taneční,
legální graffiti, hudební), návštěva Pa-
mátníku bitvy národů u Lipska nebo
malování velikonočních kraslic. Všechny
tyto aktivity byly navrženy tak, aby rozví-
jely přemýšlení o případných kulturních
odlišnostech a shodách. K tomuto zjiš-
tění následně dopomáhali i večerní
kroužky, kdy v zamyšlení nad proběhlým
dnem všichni uváděli, co bylo nové, co
nečekané a překvapující, co se jim líbilo
nebo naopak s čím měli problémy.

RÁNO V JAMAJSKÉM STYLU
Samotné pobývání v hostelu v jednom
pokoji s anglickými vrstevníky byl dal-
ším druhem zkoušky, který čekal na
účastníky z Prahy 14. Najednou bylo ne-
čekaně složité sdílet pokoj s někým pů-
vodně z Jamajky, kdo má ráno úplně
jiné zvyklosti než my všichni. Naštěstí se
o všem hovořilo a po jedné noci plné ro-
zepří a nejasností probíhalo další spolu-

bydlení bez větších obtíží. Bez odpočin-
ku a volného času to nejde. V cizí zemi
však volný čas musí být přizpůsoben.
Tak i při možnosti kapesného 15 eur na
den a následných volných chvílích se
naši účastníci neformálně učili hospo-
daření a vůbec klidnému trávení volné-
ho času v prostředí, které neznají.

KONTAKTY NADE VŠE
Energie samotných 24 mladých účastníků
za asistence 6 pracovníků se nakonec po-
starala o to, že poslední den došlo během
závěrečné párty k výměně dárků, které
budou těchto sedm dní připomínat. Zřej-
mě důležitější výměnou však jsou kontak-
ty, které budou pomáhat udržovat přátel-
ství se světem za Prahou 14 stále živé. Po
návratu do Prahy došlo ještě k jedné hod-
notící schůzce. Vedle vět typu, že se jed-
nalo o nejlepší týden jejich života, si naši
účastníci také pozorně všimli toho, jak
byli oproti západoevropským kolegům
tiší, mnohdy klidnější, ale také ne tak prů-
bojní. Díky projektu tak získali obrázek
toho, že každý je jiný nejen fyzicky, ale
také po psychické stránce a že s trochou
trpělivosti to nemusí vůbec vadit, naopak
to může vést k zábavě a porozumění.

POZNÁNÍ, KTERÉ BOŘÍ HRANICE
Jahoda, o. p. s., bude i nadále meziná-
rodní vztahy rozvíjet. Tyto akce zname-
nají pro její uživatele více než týden ak-
tivní činnosti, při které se nenudí
a nezevlují. Navíc rozvíjí své schopnos-
ti, znalosti a životní postoje. Věříme, že
obohacení díky nevšedním prožitkům
pomáhá rozšířit rozhled, prodloužit ho-
rizont a nabídnout rozvoj dle vlastní
volby. Pro příští rok se mohou dále
upevnit vztahy jak s Němci a Angličany,
tak také s možným partnerem v Belgii
nebo ve  Francii. Již nyní získáváme
s našimi teenagery informace o mož-
nostech, jak naše německé partnery
trumfnout velkou akcí, která zaujme
i širší veřejnost na Praze 14. (dm)
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SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
Čtrnáctka dětem

Správné řešení z minulého čísla:
Čtrnáctníčkův drak je modrý (č. 1). 

Výherce: Magdalénka Elizabeth Hasenkopfová, 
4 roky,  Rajská zahrada

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem
posílejte do 15. 11. 2014 na e-mailovou adresu:

skritek@casopis14.cz, nebo je můžete 
poslat v zalepené označené obálce na adresu

PRINCO International, spol. s r. o., 
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč

(vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK).

1) 3 + 2  

2) 10 + 10  

3) 9 – 8  

4) 6 + 6  

5) 500 000 + 500 000

6) 200 + 200  

7) 14 – 7  

8) 100 + 500  

9) 600 + 400

SoutûÏ o ceny Spočítej příklady, výsledek napiš do křížovky a vylušti tajenku.
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Ohlédnutí

DVACET LET ZA ZVUKU „PŮLNOČNÍ“

Právě mezi dětmi populární „bejby
punková“ kapela Kašpárek v rohlíku
odstartovala vrcholný koncert ke dva-
cátému výročí Prahy 14 a ještě za svět-
la zaplnila prostor stovkami převážně
dětských fanoušků. Po zběsilém vy-

stoupení plném živých rytmů a vtipných
textů se na sklonku večera na pódiu
představil všem přítomným legendární
zpěvák a herec Václav Neckář, který
zahrál směs svých hitů, a nabídl tak
posluchačům průřez svou dlouholetou

tvorbou, a pochopitelně nechyběla ani
aktuálně největší hitovka Půlnoční, kte-
rou doprovodil i slavnostní ohňostroj.
Nálada byla i díky překrásnému pod-
zimnímu počasí skvělá a lze říci, že
vrchol oslav stál skutečně za to. Ce-
lou show si nenechalo ujít na šest
stovek fanoušků a bylo vidět, že zda-
leka ne všichni patřili mezi typické
posluchače Václava Neckáře. To byl
ostatně i cíl pořadatelů z příspěvkové
organizace Praha 14 kulturní, která
vrchol oslav pro obyvatele městské
části i hosty připravila.                (jam)

STREET WORKOUT BOJČENKOVA OTEVŘEN
OD STŘEDY 8. ŘÍJNA 2014 MÁ ČERNÝ
MOST NOVÉ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
– STREET WORKOUT BOJČENKOVA.
JDE O SOUSTAVU VENKOVNÍCH CVI-
ČEBNÍCH PRVKŮ PRO POSILOVACÍ
I ZÁBAVNÉ TRIKOVÉ CVIČENÍ 
S VAHOU VLASTNÍHO TĚLA. 

Novinka, která se stává stále popu-
lárnějším trendem moderního města,
je k dispozici veřejnosti od 8. října,
kdy se konalo slavnostní otevření za
účasti zkušených členů workoutové
komunity. Ti předvedli řadu možností,
jak prvky workoutu využívat, a mnoh-
dy až dechberoucí triky v nepředsta-
vitelných pozicích. Hřiště, které slav-
nostně otevíral místostarosta Aleš
Kuda, si poměrně záhy našlo své uži-
vatele převážně mezi mladými i dětmi

z okolních domů, pravidelně sem ale
za pohybem chodí i zájemci z jiných
částí Prahy 14. S podnětem na reali-
zaci tohoto hřiště přišli zástupci The
Fun Community. Jedná se o komuni-

tu sdružující lidi, kteří se tomuto ná-
ročnému sportu věnují. The Fun
Community budou organizovat pravi-
delné tréninky a rádi přijmou i nové
zájemce do svých řad.                  (jam)
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JAKO POSLEDNÍ, ALE O TO VÝZNAMNĚJŠÍ „GRATULANT“ DO NAŠÍ MĚST-
SKÉ ČÁSTI ZAVÍTAL ZNÁMÝ ČESKÝ POPOVÝ ZPĚVÁK A FILMOVÝ HEREC
VÁCLAV NECKÁŘ. PRÁVĚ JEHO KONCERTEM V CENTRÁLNÍM PARKU NA
ČERNÉM MOSTĚ VYVRCHOLILY CELOROČNÍ OSLAVY 20. LET PRAHY 14.
JAKO „PŘEDSKOKAN“ VYSTOUPILA I POPULÁRNÍ DIVADELNĚ-HUDEBNÍ
PARTIČKA KAŠPÁREK V ROHLÍKU, KTERÁ ROZPROUDILA UŽ TAK DOBŘE
NALADĚNÉ PUBLIKUM.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

M
Č 

Pr
ah

a 
14



17

Teen age area

DOTKNI SE VĚDY!
PROGRAM NEJVĚTŠÍHO VĚDECKÉ-
HO FESTIVALU V ČR ZVEŘEJNĚN.
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR –
NEJROZSÁHLEJŠÍ VĚDECKÝ FESTI-
VAL V ČESKÉ REPUBLICE – LETOS
PO ČTRNÁCTÉ POŘÁDÁ AKADEMIE
VĚD ČR. PŘICHYSTÁNO JE NA 500
AKCÍ PO CELÉ REPUBLICE.

Nejenom milovníci vědy si přijdou na
své od 1. do 15. listopadu v Praze,
Brně, Ostravě, v ostatních krajských
městech a na desítkách dalších míst
po celém Česku. Letošní ročník festi-
valu nabídne kromě jiného na 220
přednášek, 40 výstav, 70 dnů otevře-
ných dveří a 14 interaktivních expozic.

MOTTO ZASTŘEŠUJÍCÍ ČTRNÁCTÝ
ROČNÍK ZNÍ „DOTKNI SE VĚDY“. 
„Svět kolem nás je plný technologií,
které reagují na náš dotyk, a my jsme
si zvykli hmat používat při poznávání
a prožívání světa víc než kdy předtím.
Věřím proto, že přiblížení práce českých

vědců až na dotyk vám pomůže nalézt
odpovědi na otázky a poskytne jedi-
nečný zážitek napříč všemi vědecký-
mi obory,“ uvedl předseda Akademie
věd ČR profesor Jiří Drahoš.
Hlavním centrem festivalu bude již tra-
dičně budova Akademie věd ČR v Praze
na Národní třídě 3, která se opět pro-
mění v science centrum s 11 interak-
tivními expozicemi a dalšími akcemi.
Prostřednictvím výstavy „Aerodynamika
pro světlo a teplo domovů“ se návštěv-
níci seznámí s fungováním turbín
v tepelných elektrárnách pod hlavič-
kou Ústavu termomechaniky AV ČR
a Doosan Škoda Power.

Do Týdne vědy a techniky AV ČR se
zapojí všechna pracoviště Akademie
věd České republiky a více než 50
spolupracujících organizací, které
zaručí atraktivní program v podobě
dnů otevřených dveří, odborných
přednášek, seminářů, neformálních
vědeckých kaváren a filmových do-
kumentů.
V souladu s letošním tématem „Do-
tkni se vědy“ jsou připraveny také in-
teraktivní expozice a výstavy, které
umožní zažít vědu na vlastní kůži.
Festival Týden vědy a techniky AV ČR
je zaměřen primárně na studenty
středních škol, kterým jsou určeny
zejména přednášky a exkurze v dopo-
ledních hodinách. Odpolední, podve-
černí program a doprovodné akce
jsou vhodné pro širokou veřejnost.

Vstup na festival je bezplatný, na ně-
které akce je však potřeba se dopředu
rezervovat na www.tydenvedy.cz.
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ 
INFO@KDKYJE.CZ

TOP KONCERT

Pavlína Jíšová
26/11 19:00

Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou 
jihočeskou osobností se stala především jako zpěvačka 
folkové hudby a příbuzných žánrů. Její hlas je možné slyšet 
na více než šedesáti albech. Své písně, texty a hudbu 
představuje především ve své kapele Pavlína Jíšová a přátelé, 
ve které se také doprovází na akustickou kytaru. 
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ.
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Seznam obdarovaných, 
jejich přání a spolupořádaj
organizace najdete na 
www.w.praha14kulturni.cz/v/v
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svépravická/Šestajovická

Liblická/Klánovická

Konzumní/Na Obrátce

Nehvizdská/Zelenečská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská u č. p. 15

Vírská/Branská

Babylonská/Jordánská

Světská/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Spolská/Milovská

Dřítenská/Velkoborská

Herdovská/Bošilecká

Šimanovská/Za Školou

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Cidlinská/Maršovská

Novozámecká/Vidlák

Nežárská/Jansova

Hodějovická/Za Rokytkou

Sicherova

ST

ST

ČT

ČT

PÁ

ST

ČT

ST

ČT

PÁ

PÁ

ČT

ČT

ČT

PÁ

ST

PÁ

PÁ

ST

ST

5. 11.

19. 11.

6. 11.

13. 11.

7. 11.

12. 11.

13. 11.

19. 11.

27. 11.

14. 11.

14. 11.

20. 11.

27. 11.

20. 11.

21. 11.

26. 11.

21. 11.

28. 11.

26. 11.

12. 11.

Lomnická/Staňkovská

9. května/Písčitá

Lomnická/Zalinská

Doubecká/Baštýřská

Travná/Kostlivého

Manž. Dostálových č. p. 1303

Bří. Venclíků/Vlčkova

Bouřilova/Bojčenkova

Trytova/Paculova

Ronešova/Volkova

Anderleho/Gen. Janouška

Smikova/Gen. Janouška

Šromova/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Doležalova – chodník proti 1051

Vašátkova/Doležalova

Vašátkova/Dygrýnova

Dygrýnova/Breicetlova

Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

Bryksova/Fejfarova

Bryksova – proti č. p. 949

Bryksova/Kpt. Stránského

Kpt. Stránského/Vybíralova

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova – proti č. p. 747

Bobkova/Maňákova

Hlaďova – proti č. p. 671

A. Valenty/Šedova

5. 11.

7. 11.

14. 11.

21. 11.

6. 11.

28. 11.

10. 11.

18. 11.

24. 11.

27. 11.

10. 11.

18. 11.

27. 11.

11. 11.

20. 11.

11. 11.

24. 11.

12. 11.

26. 11.

12. 11.

19. 11.

26. 11.

20. 11.

13. 11.

25. 11.

19. 11.

13. 11.

25. 11.

Přistavení VOK ze systému HMP listopadPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 listopad
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VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den. 

Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti. 
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). 
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení VOK ze systému HMP 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.

křižovatka Bouřilova – Bojčenkova

křižovatka Volkova – Pospíchalova

křižovatka Vašátkova – Dygrýnova

křižovatka Smikova – Generála Janouška

křižovatka Himrova – Generála Janouška

křižovatka Vybíralova – Kapitána Stránského

křižovatka Fejfarova – Bryksova

křižovatka Kučerova – Mansfeldova

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa D – čtvrtek 20. listopadu čas



Informace

UPOZORŇUJEME: 
Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný
odpad včetně větví, dřevin. Kmeny a větve musí být na-
řezány (upraveny) na menší díly, pro lepší manipulova-
telnost a uložení do kontejneru.

Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír, apod.
Rostlinný odpad musí být vysypán z  přinesených nádob
(PVC pytlů, bedniček, apod.). 

Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu domácností,
dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnikatel-
ským subjektům.

V případě naplnění kontejneru během svozové trasy bude
tento vyměněn. Z tohoto důvodu může dojít k časovému
posunu na jednotlivých stanovištích. O této skutečnosti
budete operativně vyrozuměni.

SVOZ BIOODPADU ZE SYSTÉMU ÚMČ PRAHA 14

SVOZ BIOODPADU ZE SYSTÉMU
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sadská x V Humenci

Hloubětínská x V Chaloupkách

V Chaloupkách x Kyjská

V Chaloupkách x Vaňkova

Poříčanská x V Chaloupkách

Žehuňská x Nedvědická

Hůrská u č. p. 1615

8.00–8.30

8.40–9.10

9.15–9.45

9.50–10.30

10.35–11.10

11.20–11.50

12.00–12.35

Stanoviště – 22. listopadu čas

Hejtmanská x Vranovská

Sklenská u č. p.1513

Želivská x Metujská

Tálinská u č. p.1148

Tálinská u č. p.1058

Krčínovo nám. naproti č. p.1571

Hodějovská u separace

Froncova x Jezdovická

8.00–8.40

8.45–9.20

9.25–10.00

10.10–10.50

10.55–11.25

11.40–12.10

12.15–12.40

12.45–13.20

Stanoviště – 22. listopadu čas

Jednostraná x Třešňová

Třešňová u č. p. 10

Vlkovická x Dvořišťská

Podedvorská x Podlišovská

Podlišovská x Koberkova

Rožmberská x Medlovská

Hamerská x Kališťská

8.00–8.35

8.40–9.10

9.15–10.00

10.10–10.50

10.55–11.30

11.35–12.05

12.15–12.55

Stanoviště – 23. listopadu čas

Dářská x Zvíkovská

Sýkovecká x Pávovské nám.

Hamerská x Horusická

Manž. Dostálových proti školce

Lomnická x Panenská

9. května x Písčitá

Baštýřská x Bezdrevská

Staňkovská x Pasecká

8.00–8.35

8.40–9.20

9.25–9.55

10.10–10.40

10.45–11.25

11.30–12.05

12.10–12.40

12.45–13.20

Stanoviště – 23. listopadu čas

Vodňanská x Skorkovská

Jordánská x Svárovská

Svárovská x Skryjská

Cvrčkova x Burdova

Branská x Vírská

Splavná x Babylonská

Těrlická x Borská

Rotenská Borská

8.00–8.30

8.40–9.15

9.20–9.55

10.05–10.35

10.40–11.20

11.30–12.00

12.05–12.35

12.40–13.10

Stanoviště – 29. listopadu čas

Spolská/Milovská

Lipenské náměstí

9.00–12.00

9.00–12.00

Stanoviště – 22. listopadu čas

Šestajovická/Svépravická 9.00–12.00

Stanoviště – 23. listopadu čas
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Seniorpark

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ KYJE

Asi největší změnou, ke které došlo
v průběhu června, byla volba nové ve-
doucí klubu. Tou byla jednohlasně zvo-
lena dlouholetá členka klubu paní
Blanka Řádová. V této souvislosti došlo
jednak k oživení činnosti oddílu a také
k většímu nárůstu členské základny.
Kromě běžných akcí, jako je pravidelné
cvičení, se členové klubu i nadále věnu-
jí i osvětové činnosti a prevenci zdraví.
Za necelý půlrok od volby nové vedoucí
absolvovali senioři z klubu již tradiční
pálení čarodějnic s opékáním vuřtů,
besídku s hudbou a občerstvením
před začátkem prázdnin. Klub se opět
zúčastnil i oslav Dne Země, pro který
členové klubu vyrobili například pol-
štářky s vonnými bylinami, vycpané ko-
čičky a další drobné rukodělné výrobky.
Další zajímavou akcí klubu byla návště-
va italského velvyslanectví, kde nás

přijala i manželka pana velvyslance.
Díky plavenkám vydávaným sociálním
odborem MČ Praha 14 jsme si zapla-
vali v hloubětínském bazénu a navští-
vili jsme také řadu výstav, divadelních
představení a koncertů.
Aktuální jsou opět i pravidelné ponděl-
ní společné vycházky, na které se schá-
zíme vždy ve 13 hodin před prodejnou
Penny u stanice metra v Hloubětíně.
Mimo to si zveme na návštěvu vzácné
hosty, v poslední době to byl napří-
klad pan doktor Šmoldas, se kterým
jsme strávili příjemné odpoledne. Vel-
ký zájem byl také o klubové výlety,
které jsme letos absolvovali do Blatné
a Písku a naposledy v září do Podě-
brad. V obou případech nám přálo po-
časí, těšila nás dobrá nálada a jsme
zase bohatší o krásné zážitky. Kromě
toho jsme sami podnikli také výlet do

Staré Boleslavi, který budeme pro
velký zájem v brzké době opakovat.
Neměli bychom zapomenout ani na naši
olympiádu, která se konala v červnu na
tradičním místě na Hutích u restaurace
s minigolfem ve Splavné ulici. Soutěží
v celkem šesti disciplínách se zúčastnilo
na 30 seniorů a všichni společně doká-
zali, že umí zvítězit nad stářím.
Vydařila se také naše tradiční letní rekre-
ace – ta letošní se uskutečnila ve Zdíkově
na Šumavě v hotelu „Bohemia“, a byla po
všech stránkách výborná. Část členů klu-
bu využila i možnosti rekreace v Itálii, kte-
rá se letos konala v červenci a v září. Dru-
hou polovinu roku jsme pak přivítali opět
hudbou a tancem a nechybělo ani pohoš-
tění, které nám zajistily společně sociální
odbor MČ Praha 14 a Český červený kříž,
kterým tímto také moc děkujeme.

Jaroslava Makalová, 
kronikářka Klubu seniorů Praha 14
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7. ročník prodejní výstavy
ADVENT 2014

Výrobků dílny „DOBEŠKA“
• adventní věnce
• vánoční svícny a dekorace
• drobné dárky

29.–30. 11. 2014 vždy 9.00–16.00 hod.
Penzion Český statek, Stará obec 7

Dolní Počernice
Pořádající: 

Dana Dobešová, tel.:  604 777 054
1. adventní neděle je právě 30. 11.

facebook: zahradnictví dobeška
www.zahradnictvidobeska.cz

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o 
(2

x)

PO DELŠÍ DOBĚ OPĚT PŘINÁŠÍME ZPRÁVY Z PERA PANÍ JAROSLAVY 
MAKALOVÉ, KRONIKÁŘKY KLUBU SENIORŮ PRAHY 14, KTERÝ SÍDLÍ 
V KD KYJE. NOVINEK, O KTERÉ SE ZDEJŠÍ SENIOŘŽI CHTĚJÍ PODĚLIT 
SE ČTENÁŘI, JE HNED NĚKOLIK, PROTO NEVÁHEJTE A ČTĚTE DÁLE. 



Prevence

BOJÍTE SE, ŽE VAŠE
DÍTĚ BERE DROGY?

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE
A BLÍZKÉ, POKUD MAJÍ PODEZŘENÍ,
ŽE JEJICH DÍTĚ BERE DROGY.

Základním posláním spolku Prev-
Centrum je prevence rizikového cho-
vání u dětí a poskytování psychosoci-
ální pomoci osobám ohroženým
závislostmi a dalšími formami riziko-
vého chování. Kromě poskytování
preventivních programů všeobecné,
selektivní a indikované primární pre-
vence je také naším cílem poskytovat
informační a poradenské služby
ohledně užívání návykových látek.
Jednou z možností, jak může veřej-
nost získat informace a poradit se
ohledně problematiky užívání návy-
kových látek, je naše webová porad-
na. Mezi nejčastěji kladené dotazy
patří otázka, jak se zachovat v situ-
aci, kdy mám podezření nebo zjistím,
že moje dítě bere drogy. Toto zjištění
ve většině případů vyvolá v rodičích
velký strach, obavu, paniku a sou-
časně i výčitky, proč to nepoznali dří-
ve a zda se tomu nedalo zabránit. 
Tato situace je velmi složitá, rodič
neví, jak se má v dané chvíli zachovat.
Neexistuje totiž přesný a jednotný ná-
vod, jak vzniklou situaci řešit. Existují

však určité změny chování a indicie,
které mohou být varovným signálem,
že se s vaším dítětem něco děje.

Je důležité ale upozornit, že tyto změ-
ny nemusí hned znamenat, že vaše
dítě užívá drogy. Může se jednat pouze
o výkyvy nálad nebo změny v chování
v souvislosti s dospíváním dítěte. V ji-

ném případě za těmito výkyvy mohou
stát starosti, které dítě momentálně
řeší (např. školní prostředí, nešťastná
láska apod.). V každém případě je dů-
ležité si najít čas a se svým dítětem si
promluvit. Rozhovor by měl být veden
klidně, je důležité si předem ujasnit,
o čem chcete s vaším dítětem mluvit,
na co se ho chcete zeptat, co mu
chcete říci. Vyvarujte se obviňování
(můžeš si za to sám, kdyby ses více
učil apod.), citovému vydírání (starám
se o tebe, a ty mi uděláš tohle apod.),
ale také stanovování různých ultimát.
Doporučujeme s dítětem hovořit o všech
vašich obavách, strachu, lítosti, pochy-
bách, starosti i vzteku. V tento mo-
ment je velmi důležité neztratit důvěru
svého dítěte, ukázat mu, že jste tu pro
něj a může se vám svěřit.
V momentě, kdy zjistíte, že se vaše
dítě skutečně potýká s drogami, zkus-
te nepropadat panice. Je dobré si uvě-
domit, že vše má své řešení. Domluvte
se společně s dítětem a nejbližšími
členy rodiny na postupu řešení daného
problému. Držte jako rodina pohroma-
dě, stanovte si jasné kroky a pravidla
fungování, kterými se budou všichni
členové rodiny řídit. Dále se vyvarujte
jakéhokoliv obviňování dítěte, ale také
sebe navzájem. Nejdůležitější je v ten-
to moment vzájemná důvěra.
V případě, kdy si sami nevíte rady, ob-
raťte se na naši organizaci, kde vám
poradíme, jak danou situaci zvládnout
a jak s dítětem zacházet. Poskytneme
vám veškeré potřebné informace, které
vám pomůžou se v dané situaci zorien-
tovat a uvědomit si, co je v danou chvíli
prioritní a jaké možné varianty řešení
vaše situace má. Na konzultaci můžete
přijít společně se svým dítětem. Kon-
taktujte vás ale i v případě, že vaše dítě
odbornou pomoc odmítne. I bez jeho
přítomnosti můžeme danou situaci po-
sunout o krok dopředu.                  (red)
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V případě dalších otázek nás mů-
žete kdykoliv kontaktovat na tel.
čísle 242  498  335 a 776  619  505
nebo prostřednictvím e-mailu na
prevence@prevcentrum.cz.
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MOŽNÉ PŘÍZNAKY UŽÍVÁNÍ DROG 
• Nadměrná vyčerpanost a snadná
unavitelnost, neobvyklá ospalost
nebo nespavost (záleží na typu drogy). 
• Neodůvodněné střídání nálad,
neobvyklá podrážděnost nebo
agresivita.
• Ztráta chuti k jídlu a výraznější
hubnutí. 
• Ztráta koníčků, zájmů. 
• Zhoršený prospěch ve škole. 
• Změna přátel a hodnot. 
• Změny v oblékání a úbytek péče
o zevnějšek. 
• Časté lži a tajnůstkářství. 
• Nevysvětlitelné ztráty peněz či věcí.
• Kožní defekty – nápadně a dlou-
hodobě zhoršená pleť. 
• Nález stříkaček, jehel a drog. Časté
vysvětlení dítěte, že tyto věci patří ka-
marádovi, je velmi nepravděpodobné.
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Novinky z městské části

BOTABOTA – SPECIALIZOVANÝ OBCHOD S DĚTSKOU
OBUVÍ KONEČNĚ NA ČERNÉM MOSTĚ
TŘETINA ČESKÝCH PRVŇÁČKŮ MÁ
ZDEFORMOVANÁ CHODILA, PŘITOM
SE VĚTŠINA Z NICH NARODÍ NAPRO-
STO ZDRAVÁ. KDE JE TEDY CHYBA?

Podle odborníků z České obuvnické
a kožedělné asociace způsobuje de-
formaci chodidla zejména nedosta-
tečná kvalita obuvi, kterou dítě nosí
v prvních letech svého života. Špatná
obuv může poškodit správný vývoj
dětské nožičky a zapříčinit nemilé
zdravotní následky na celý život, třeba
potíže s držením těla a páteří.
Pokud Vám na vašich dětech záleží
a chcete pro ně šťastnou a zdravou
budoucnost, o čemž nepochybujeme,
neměli byste výběr obuvi podcenit.
Nejjednodušším řešením je vybrat si
prodejnu, kde za kvalitu a zdravotní
nezávadnost obuvi ručí majitel, který
se v problematici vyzná a vychází
z vlastní zkušenosti. Takovou možnost
nabízí i obchod BotaBota nedaleko
stanice metra Černý Most.
Proč právě název BotaBota? Každý má
přece dvě boty, ale hlavně: chlapeček
Bot a holčička Bota jsou dvě imaginární
postavy, které vymyslel devítiletý syn

majitelky, jenž vystupují v křížovce, kte-
rou se děti v obchůdku baví během na-
kupování. V BotaBota na vás totiž neče-
ká jen pohodlná, veselá a hravá obuv
pro děti od půl roku až do jedenácti let,
ale také přátelská, veselá a hravá
atmosféra,  krásný dětský koutek, čistý
koberec na válení pro menší děti a vy-
školený personál. 
Za rodinnou atmosférou stojí majitelka
Eva Žáková, maminka tří dětí, která se
po letech na vysoké manažerské pozici
rozhodla pro vlastní podnikání v oboru,
který jí je blízký: „Svůj sortiment miluju,

vím, proč jsem tu kterou botu objedna-
la, jsem zatížena vlastní devítiletou pra-
xí obouváním svých dětí. Osobní přístup
pro mě znamená, že umím zákaznicím
objednat, co potřebují. Velkou přidanou
hodnotou našeho obchodu je jedinečný
měřící systém nohou WMS, dalším uni-
kátem je pak spolupráce s vyhlášenou
podložkou – nabízíme tedy nejen profe-
sionální personál, ale i odborné pora-
denství v oblasti péče o nohy.“
V obchůdku BotaBota zjistíte, že naku-
pování s dětmi může být legrace a zá-
bava. Ctí zde totiž slogan „Zlobení, vý-
skání a hraní dovoleno“ a nepočítají
s tím, že všichni malí návštěvníci budou
u zkoušení botiček způsobně sedět
a mlčet. Co se týká sortimentu, v Bota-
Bota najdete renomované zahraniční
značky Superfit, Primigi a „dýchající“
boty Geox, které kromě komfortu nabízí
i prvotřídní design, ale také osvědčené
a cenově dostupnější výrobce domácí -
Fare, Protetika, KTR a zdravotními cer-
tifikáty ověnčenou domácí a sportovní
obuv Befado. BotaBota provozuje navíc
i služby v oblasti tisku, kopírování
a skenování, což místní obyvatelé přiví-
tali s povděkem.                                    (pr)

KDE NÁS NAJDETE?
Bryksova 756/66, Černý Most
Otevřeno: po–pá 10.00–18.00 hod.,

so 9.00–15.00 hod.
Více informací na www.botabota.cz.

NOVINKA PRO HLOUBĚTÍNSKÉ PSY
PO OTEVŘENÍ PSÍ LOUKY 
NA LEHOVCI, KTERÁ SI VELMI 
ZÁHY ZÍSKALA SVÉ PRAVIDELNÉ
NÁVŠTĚVNÍKY Z OKOLÍ, JE PRO
PEJSKAŘE Z PRAHY 14 K DISPOZICI
DALŠÍ MÍSTO, KDE SE MOHOU
VYŘÁDIT JEJICH ČTYŘNOZÍ
KAMARÁDI. V ŘÍJNU TOTIŽ BYLA
OTEVŘENA DALŠÍ PSÍ LOUKA,
TENTOKRÁT V HLOUBĚTÍNĚ
POBLÍŽ ULICE V CHALOUPKÁCH.

V prostoru nevyužívaného pozemku
městské části u křižovatky ulic Hlou-
bětínská a v Chaloupkách byla ohra-
ničena a upravena psí louka. Násled-
ně tu byly instalovány i prvky pro psí
sport a výcvik. „Celkem tu bylo insta-
lováno sedm prvků pro takzvané agi-
lity, tedy vybavení, které se osvědčilo
už na Lehovci, kde je zájem lidí
z okolí velký. V tomto případě jsme
vybrali kovové, žárově pozinkované

prvky kombinované s vodotěsnou
překližkou a protiskluzovou gumou,“
přiblížil místostarosta Aleš Kuda
s tím, že na nové psí louce nechybí
ani potřebný mobiliář, sáčky na sběr
psích exkrementů a odpadkový koš.
Co se týká dalších plánů pro páníčky

a jejich psy, uvažuje radnice o vý-
stavbě další psí louky na Černém
Mostě. Psí louka by ale v centrálním
parku na Černém Mostě mohla být
veřejnosti otevřena už v první polovi-
ně příštího roku.   

(jam)
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Zajímavost

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA V DOLNÍCH POČERNICÍCH
Dne 13. září 2014 byla v Dolních Počer-
nicích v rámci „Babího léta“ slavnostně
otevřena za místním hřbitovem nová
naučná stezka s názvem Geologická
zahrada. Po krátkém proslovu starosty
MČ Zbyňka Richtera se mohli přítomní
občané blíže seznámit s historií 11 vy-
stavených hornin při odborném výkladu
Mgr. Lukáše Vondrovice a Mgr. Jakuba
Trubače z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, kteří se
na realizaci expozice také podíleli.
Geologická zahrada ukazuje horniny
hlavního města Prahy a jejího blízkého
okolí včetně jejich popisu a příběhů. Ně-
které vznikly vlivem rozsáhlé sopečné
činnosti, jiné v ústí řeky do dávného moře.
Horniny návštěvníka zavedou na hluboké
mořské dno nebo na mořskou pláž.
Některé vzorky svědčí o bohatém ži-
votě v pradávných mořích nebo
o rozsáhlé magmatické činnosti. Vy-
stavené jsou i horniny vzniklé vlivem
eroze či na dně velkého jezera. Pro-
jekt byl podpořen z grantového systé-

mu hl. m. Prahy pro oblast životního
prostředí. Nositelem projektu je obec-
ně prospěšná společnost MCN, která
nejen v Dolních Počernicích realizova-
la řadu úspěšných projektů. Naučná
stezka navazuje na již realizované
naučné stezky o Praze 14 a Dolních

Počernicích a věříme, že si obyvatelé
Dolních Počernic i MČ Praha 14 na-
jdou cestu na prohlídku této velmi
pěkné naučné stezky.
Více informací o Geologické zahradě je
k dispozici na stránkách www.mcn.cz.

Emilie Pilátová, MCN o.p.s.

PO
ZV

ÁN
K

A KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Středa 5. listopadu od 18.30 hodin v Galerii 14
Nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most. Vystoupí soubor Clarinet Factory. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
K

A TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sobota 8. listopadu ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín
Turnaj ve stolním tenisu O pohár starosty MČ Praha 14 pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče or-
ganizace PRST od 40. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení. Prezence v 8.30–8.50 hodin, začátek turnaje
v 9.00 hodin. Startovné 50 Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.

PO
ZV

ÁN
K

A ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
Neděle 9. listopadu od 15.00 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most)
Rozhovor s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., na téma společenská odpovědnost, rodina, manželství, sociálně vyloučení.
Pořádá Církev bratrská Rajská zahrada ve spolupráci s MČ Praha 14. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
K

A TURNAJ V BOWLINGU
Pondělí 10. listopadu od 18.30 do 23.00 hodin v J. R. Clubu-Bowling
Prelátská 12 v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartoloměje). Přihlášky do naplnění kapacity herny na tel. 281 005 278
do pátku 7. 11. do 12.00 hodin. Startovné je 20 Kč na osobu.

PO
ZV

ÁN
K

A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sobota 6. prosince od 11.00 a 14.00 hodin v Kulturním domě v Kyjích
(Šimanovská 47) – dvě stejná představení. Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert dětem nadílku.
Předprodej vstupenek bude 24. 11., 26. 11., 1. 12. a 3. 12. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14, 
Bří Venclíků 1072, 5. patro, č. dveří 503a a 506. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Sponzorem je Coca-Cola.
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Novinky z městské části

LEHOVEC DOSTANE NOVÁ HŘIŠTĚ, 
PARKOVÁNÍ I LAVIČKY PRO MLADÉ
NOVÉ LAVIČKY SE VĚTŠINOU 
INSTALUJÍ S OHLEDEM NA RODIČE
MALÝCH DĚTÍ NEBO K POSEZENÍ
PRO STARŠÍ GENERACI. PRAHA 14,
KONKRÉTNĚ PAK LEHOVEC BUDE
MÍT VŮBEC POPRVÉ SPECIÁLNÍ 
LAVIČKY PRO TEENAGERY. TY
VZNIKNOU JAKO SOUČÁST DVOU
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, KTERÁ PROŠLA
KONCEM ŘÍJNA SCHVALOVÁNÍM
V RADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI. ALESPOŇ
ČÁSTEČNÉHO ŘEŠENÍ SE DOČKAL
I PROBLÉM S NEDOSTATKEM 
PARKOVACÍCH MÍST NA LEHOVCI. 

O možnosti vybudování dětského
hřiště ve Vizírské ulici na Lehovci se
hovořilo už v rámci setkání zástupců
radnice se zdejšími občany. Na zá-
kladě podnětů od lidí se plán dočkal
konkrétnější podoby a výsledkem je
záměr výstavby hned dvou dětských
hřišť. S jejich stavbou se počítá na
jaře příštího roku. 
„Podle počasí se počítá se stavbou
v rozmezí dubna až května příštího
roku. Hřiště budou rozdělena podle
předpokládaných věkových kategorií
pro menší děti, ve věku od tří do šesti
let, a pro větší děti, zhruba od šesti
do dvanácti let,“ vysvětlil místosta-
rosta Aleš Kuda, který má problema-
tiku dětských hřišť na starosti. 

DOBRÝ NÁPAD PRO MLADÉ 
Aktuálně proběhlo výběrové řízení na
dodavatele vybavení obou dětských
hřišť, které vyhrála společnost ONYX
wood, spol. s r. o., která ze všech
uchazečů nabídla nejvýhodnější pod-
mínky. Menší děti z Lehovce se tak
od jara mohou těšit na oplocený
„areál“ s pružinovým houpadlem, pí-
skovištěm, skluzavkou a naučnou se-
stavou, což je kreativní herní prvek,

který podporuje motorické schop-
nosti dětí. Pro školáky vyroste opodál
neoplocené hřiště tvořené jedním
multifunkčním prvkem, který nabíd-
ne různá šplhací lana a podobně.
Tato plocha bude navíc doplněna
o vůbec první teenagerské lavičky
v Praze 14. Čím se tyto lavičky pro
mladé liší od těch klasických?
„Většina lidí určitě viděla mladé lidi
posedávat na opěradle lavičky a zlo-
bila se, že mají nohy na sedací části.
My jsme našli výrobce, který se na
tento „mládežnický sedací styl“ za-
měřil a vytvořil lavičky, které mají
sedák na opěradle a plocha běžně
určená k sezení slouží pro nohy,“
upřesnil místostarosta Kuda s tím,
že celková investice na výstavbu
dětských hřišť bude zhruba 600 tisíc
korun.

PARKOVÁNÍ VE VIZÍRSKÉ
Klíčovým tématem ve všech deba-
tách zástupců radnice s obyvateli Le-
hovce bylo a stále zůstává parkování.

Nedostatek parkovacích míst zde
pramení již z doby výstavby. Tehdejší
tvůrci města totiž vůbec nepočítali
s takovým nárůstem počtu aut v do-
mácnostech, který dnes považujeme
za běžný, a proto byla sídliště v tomto
ohledu silně poddimenzována.
„Vytvořit nová parkovací místa v zá-
stavbě, která byla projektována pro
výrazně menší počet aut, je kompli-
kované, ale protože si uvědomujeme,
že jde o závažný problém, snažíme se
hledat alespoň částečná řešení. Oby-
vatelé ulice Vizírská mohou už nyní
využívat 31 nových parkovacích
míst,“ vysvětlil místostarosta Kuda
s tím, že radnice hledá i další mož-
nosti, jak do budoucna problém
s parkováním zmírňovat.
Současná nová parkovací místa
vznikla vybudováním ploch pro kolmé
stání automobilů. Tím došlo k „lega-
lizaci“ předchozího podélného stání,
které bylo v rozporu s vyhláškou
z hlediska průjezdnosti komunikace.

(jam)

Takto vypadá na ilustrační fotografii společnosti ONYX herní prvek určený starším dětem, 
který bude instalován na novém hřišti ve Vizírské. 
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Ohlédnutí

JIŽ PO DVACÁTÉ SE LETOS KONAL
TRADIČNÍ POCHOD „14 KILOMETRŮ
KOLEM PRAHY 14“. STEJNĚ JAKO
V MINULOSTI PROVEDLA TRASA
TURISTY PO ZAJÍMAVÝCH LOKALI-
TÁCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI A NABÍDLA
NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH ZASTAVENÍ,
KTERÁ POTĚŠILA JAK DĚTI, TAK
I DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY AKCE. 

Pochod odstartoval již tradičně z Hlou-
bětínské ulice od restaurace Club Slavoj,
která je dlouholetým partnerem pocho-
du. Turisté se jednotlivě, po dvojicích, ro-
dinách nebo větších skupinách vydali na
jednu z vytyčených tras. Kratší, čtyřkilo-
metrový okruh volili především rodiče
s malými dětmi, většina účastníků pak

zvolila standardní čtrnáctikilometrovou
trasu. Na té prošli přes Hloubětín, Hutě,
Černý Most a budoucí park U Čeňku
k Pískovně a pokračovali dále do Hosta-
vic, kde se mohli svézt na koních v jez-

deckém klubu Počin. Poté je trasa zaved-
la přes Jahodnici až k sídlu Coca-Coly,
kde byla také připravena zajímavá ex-
kurze a promítání ze zákulisí výroby.
Pak se již turisté přesunuli zpět do Kyjí,
kde si účastníci mohli prohlédnout
kostel sv. Bartoloměje a poté okolo
Kyjského rybníka zamířit do cíle – zpět
k restauraci Club Slavoj.
Každý, kdo do cíle dorazil, si mohl vybrat
z několika drobných dárků a pochopitel-
ně byl i zapsán do účastnické listiny. „Je
to dobrá příležitost k procházce a po-
znání naší městské části. Letos byl zá-
jem dětí velký, tak mám radost, protože
jsme možná největší skupina, která se
pochodu účastnila,“ řekl v cíli Mgr. Vlas-
timil Brynych, který vede turistický
kroužek šlápota při ZŠ Vybíralova.
Do cíle dorazil i pan Milan Kubánek
z Hloubětína, který je živoucí legendou.
Pochodu se podle vlastních slov účastnil
již asi osmnáctkrát a chyběl jen tehdy,
kdy se termín pochodu kolem Prahy 14

křížil s akcemi turistického oddílu, kde
je aktivním členem. A jaké že to je, být
aktivním turistou v 86 letech? „Na kopce
už moc nejsem, ale tohle je příjemná
trasa. Turistiku mám moc rád a udržuje
mě při životě. Doufám, že se tady potká-
me, až mi bude devadesát,“ říká pan Ku-
bánek s úsměvem u kávy. Tu si dopřál

spolu s obědem po absolvování dlouhé-
ho okruhu, který ušel asi za čtyři a půl
hodiny. A jaký má recept na stáří? „Život
mě pořád baví, mám skvělou rodinu
a přátele, to je to nejdůležitější,“ dodává.

(jam)

20 LET TURISTICKÉ TRADICE

ZAJÍMAVOU AKCI PŘIPRAVILI
V ZÁŘÍ OBYVATELÉ KOMUNITNÍHO
CENTRA NA BROUMARSKÉ SPO-
LEČNĚ SE SOCIÁLNÍM PODNIKEM
PRAHA 14. JEJÍM CÍLEM BYLO
ZKRÁŠLIT PROSTŘEDÍ CENTRA,
A TAK PŘIŠLY KE SLOVU LOPATKY
A BALÍKY ZAHRADNÍHO SUBSTRÁ-
TU, ALE TAKÉ DRÁTĚNÉ KARTÁČE
A PLECHOVKY S BARVOU.

Příjemné slunečné odpoledne se ne-
slo v pohodové atmosféře, a když do-

razily děti, bylo pořádně živo. I práce
ale začala jít pěkně od ruky. Maminky
společně s dětmi, ale také s hosty,
mezi kterými byla například i místo-
starostka Lucie Svobodová, se chopily

nářadí a daly se do přípravy okras-
ných truhlíků s vřesy a dalšími květi-
nami. Zdejší mužské osazenstvo se
zatím dalo do přípravy zábradlí, které
čekalo na nový nátěr. Pavlače komu-
nitního centra tak později odpoledne
prokoukly novým nátěrem a později je
dokreslilo i deset truhlíků, které byly
dílem zdejších maminek a dětí. Ty si
po práci našly chvilku i na zábavu,
a protože bylo skutečně hezky, užili si
všichni společně příjemné odpoledne. 

(jam)

KOMUNITNÍ CENTRUM OŽIVILY KVĚTINY
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DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Poslední volná místa v dopolední školičce.
Po–pá 8.00–12.00 hod.; cena 140–200 Kč/den.
Můžete navštěvovat i jednotlivé dny, max.
10 dětí ve skupině. Pro děti od 2–6 let. Pátek
10.30–11.15 hod. cvičení maminky s dětmi.
NOVĚ: Angličtina pro maminky, pátek
11.30–12.30 hod.; 1 vyučovací hodina
(60 min.) týdně. Kurz je tříměsíční nava-
zující. Listopad–leden cena 990 Kč. Hlídání
dětí zajištěno. 
Kurzy pro děti: Malované zpívánky 3–6 let,
čt 15.00–15.45 hod.; Povídánky-logopedie,
4–7 let, čt 17.15–18.15; Pilates pro děti 
7–10 let – út 16.15–17.00 hod., 11–14 let –
út 18.15–19.00 hod.; Výtvarný atelier (7–10
let) čt 16–17 hod.; Taneční studio ČM (scé-
nický, lidový, klasický tanec), informace o vol-
ných místech u Jitky Šindelářové. 
NOVĚ Pilates pro dospělé s Jitkou vždy
v úterý 19.15–20.15 hod. 5. 12. v 17.00 hodin
přijde do Pohádky za dětmi Mikuláš, čert
a anděl. Místa jsou omezena, nahlaste svou
účast včas. V případě vašeho zájmu vás
mohou navštívit i u vás doma.

O. S. MUM – ROD. CENTRUM 
www.rcmum.cz

Poradna pro rodinu zdarma: konzultace
v těchto oblastech: podpora při hledání
zaměstnání, pracovněprávní vztahy, systém
sociální podpory – dávky a příspěvky, dě-
dická řízení, rozvodová řízení, vše okolo
těhotenství, porodu a šestinedělí. 
Kudy a jak do Poradny: telefonicky, e-mailem
nebo osobně každé úterý 8.00–11.30. Dopo-
ručujeme objednání předem: zuzana.dubo-
va@rcmum.cz, mobil: 775 720 587.
Coworkingové centrum Mumraj – Po–Pá
8.00–12.30 a Út + St 15.00–18.00. Prostor
pro práci a hlídání dětí pod jednou střechou
již od 30 Kč/hod. včetně hlídání dětí. Více
info www.ccmumraj.cz.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/cerny.most

English klub – konverzační Angličtina
s Američany; každé úterý v kavárně Maňána
– Maňákova 745. 
Křesťanský skaut – Royal Rangers – každé
úterý 16.00–18.00 v PTH (Stoliňská 41B),16.30–
17.30 12–16 let a 18.00–19.00 17 a více let. 

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

Montessori pracovna pro děti od 1,5 r. s ro-
diči – čtvrtek 13.30–14.30 hod. a 14.45–
15.45 hod. Hrátky s barvičkami pro děti od
2 let s rodiči, od 3 let možno bez přítomnosti
rodičů – úterý 15.30–16.15 hod. 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – pondělí
3–7 měs. (12.00–12.40), 8–11 měs. (12.50–
13.30). Angličtina pro rodiče – mírně po-
kročilí – středa 18.00–19.00 hod. Herny
s programem st a pá 9.00–12.00 hod.,
volné herny v pondělí 9.00–12.00 hod., mul-
tikulturní herna v pátek 16.00–18.00 hod.
Odborné programy: Poradenství zodpo-
vědného rodičovství a partnerských kom-
petencí – nutno objednat M. Nováková,
tel.: 775 204 208. 
Přihlášení do programů a heren nutné na tel.
777 596 163 nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Info na webových stránkách MC Klubíčko. 

SLUNEČNICE, O. P. S. 
www.slun.cz

Pondělí: 9.30–14.00 Počítačové kurzy (sku-
pinový kurz do 5 osob pro veřejnost; indi-
viduální výuka pro dospělé se zdravotním
znevýhodněním). 
Volnočasové aktivity pro dospělé se zdra-
votním znevýhodněním: Pondělí: 14.00–
17.30 hod. keramický ateliér (skupinový
program); středa: 9.00–13.00 hod. výtvarný
ateliér (skupinový program); pátek: 10.30–
13.00 hod. bowlingový klub.

TJ SOKOL JAHODNICE 
www.tjsokoljahodnice.cz

Pondělí – Tanec hrou od 15.30 a od 16.30
hod. (3–8 let). Úterý – Baby aerobik od
16.30 a od 17.30 hodin (4–11let). Čtvrtek –
Sportovní hry – lze jednorázově – od 16.30
a od 17.30 hodin (6–18 let); přijďte vyzkoušet
1 lekci zdarma – kurzovné do konce ledna
300 Kč; Mládež a dospělí, pravidelné lekce:
55–85 minut Aerobiku (aerobní sestava
doplněná o posilování), Balonů (cvičení na
velkých a malých gym. míčích), Body fitu
(účinné kondiční posilování), Jógy (lekce
power jógy a jógy pro zdraví a krásu), Step
aerobiku (aerobní choreografie na stepech),
Zumby (latinskoamerické rytmy doplněné
o aktivní posilování), Pilates (jednoduchá
metoda, jak příjemně posilovat a odpočívat),
Trampolínky (radostné „jumpování“ na mi-
nitrampolínkách), lekce od 35 Kč, vhodné
pro ženy i muže. Není třeba se objednávat.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM:
Herna s programem: út 8.30–11.30 hod.,
1 500 Kč/9.–12. měs. nebo 150 Kč za náv-
štěvu. Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.,
2 300 Kč/9.–12. měs. nebo 200 Kč za náv-
štěvu. Volná herna: po 8.30–11.30 hod.,
14.30–17 hod., pá 13–15.30 hod., 50 Kč/ro-
dina. Keramická dílna: čt 15.30–16.30 hod.,
1600 Kč/pol. Poradenství – dle dohody
a vašich potřeb. 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB: poskytuje
dětem se zdravotním  postižením – kera-
miku, plavání, muzikoterapii, klub s vý-
tvarným tvořením, sportovní klub, logopedii,
arteterapii v odpoledních hodinách ve
všední dny. 
Podpora rodinám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci: Školička – ve středu a v pá-
tek od 9–11.45 hod. Poradenství v sociální,
bytové a psychologické oblasti – po tele-
fonické nebo osobní dohodě. Doučování
dle dohody. 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
Zumba: po a st od 17.00 hod.

JAHODA, O. P. S. 
www.jahoda.cz

Klub Jahoda (6–14 let), Klub Džagoda (13–
26 let), Terén (6–26 let), Klub pro rodinu Ja-
hůdka (fb/rcklubjahoda), Dopolední školička
pro děti od 1 roku – dopolední hlídání
8.00–12.00 hod. Školička využívá prvky Mon-
tessori a vede ji teta Lucka. K dispozici máme
velké hřiště Jahoda. Jednorázový vstup 200 Kč.
Permanentka na 5 vstupů/900 Kč. Hlídáme
4x v týdnu pondělí–čtvrtek, tel.: 775 238 485.
Poradenství zdarma: Sociálněprávní –
dávky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální; Pro těhule
– příprava na porod, práva, péče o novoro-
zence, pomoc s kojením; Finanční – hypo-
téky, půjčky, spoření.
Soukromá mateřská škola Jahoda (2–7 let),
stále probíhá zápis na školní rok 2014–15,
informace o školce a o zápisu u Mgr. Markéty
Křivkové, skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMater-
skaSkolaJahoda. 
Informace o Jahodě na www.jahoda.cz nebo
na www.facebook.com/ejahoda.

NEPOSEDA, O. S. 
www.neposeda.org

Herna + krátkodobé hlídání dětí od jednoho
roku – možnost vyřídit si osobní věci –
nově v KD Kyje. Zajišťuje Centrum pro ro-
dinu Zastávka, organizace Neposeda. Vstup-
né od 40 Kč. 
Práce a děti pod jednou střechou Cowor-
king ve sdílené kanceláři. Možnost pro-
nájmu pracovního místa (s internetovým
připojením) s hlídáním dětí od jednoho
roku. Možnost zapůjčení notebooku, využití
tiskárny a skeneru za poplatek. Zahajovací
cena 80 Kč/hodina vč. hlídání. 
Yamaha – hudební škola. Více informací
a registraci najdete na stránkách www.ya-
mahahudebnikurzy.cz/. Každé pondělí:
Robátka (děti 4–18 měsíců) 9.30–10.30
hod. První krůčky (děti 1,5–4 roky)
10.30–11.30 hod. Tvořílek – výtvarně laděný
kroužek pro děti od 2 let v doprovodu
rodičů. Hrajeme si, poznáváme barvy a růz-
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né materiály, malujeme, kreslíme, lepíme,
stříháme, vyrábíme a tvoříme ze všeho
možného. Tvoření je tematicky doplněno
hrami, pohádkami nebo říkankami. Každou
středu od 9 nebo od 10 hodin. Vstupné
60 Kč (sourozenci 100 Kč). 

KD KYJE 
www.kdkyje.cz

Připravované kurzy v KD Kyje 2014/2015:
Lodní modeláři: Každá středa 17.00–19.00
hod. Pro děti od 8 let i pro dospělé. Kontakt:
Jaroslav Krams, tel.: +420 731 028 063, 
e-mail: j.krams@seznam.cz, web: www.mo-
dellode.websnadno.cz.
Nicnedělání s Bárou: Pískové mandaly, 1x
měsíčně v sobotu. Pro děti i dospělé. Kon-
takt: Bára Hrdinová, tel.: +420 777 658 413,
e-mail: bara@nemysli.cz. Cena včetně ma-
teriálu: 60 Kč. 
Otevřený ateliér Surjaloka: Tvoření bez
hranic, 1x měsíčně v sobotu. Vhodné pro
děti i dospělé. Kontakt: Ela Gaurí, tel.:
+420 602 386 469, e-mail: info@kdkyje.cz.
Cena za jednotlivé tvoření (včetně mate-
riálu) 100 Kč.
Taneční kurzy (Astra Praha): 1x týdně,
vhodné pro mládež i dospělé. Kontakt: Ing.
Miroslav Brožovský, tel: +420 284 826 566,
e-mail: mbrozovsky@volny.cz, web:
http://astra-praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar): 1x týdně,
kurzy pro děti i pro dospělé, probíhají
v malých skupinkách. Kontakt: Mgr. Petra
Novotná, tel.: +420 777 180 240, e-mail:
info@alles-klar.cz, web: www.alles-klar.cz.
Cvičení pro všestranný rozvoj dítěte: 1x
týdně. Podporujeme vzájemnou interakci
mezi maminkou a miminkem. Lekce (40
min.) v malých skupinkách podle věku od
4 měsíců do 3 let. Kontakt: Marta Frydry-
chová, tel.: +420 603 420 008, e-mail:
info@modrytygrik.cz, web: www.modryty-
grik.cz; www.tymoos.cz.
Irské tance: Kurzy irských tanců pro děti 7–14
let. Každý čtvrtek 16.00–17.30 hod. Kontakt:
Tereza Bernardová, e-mail: tereza@inspiral-
dance.net, web: http://www.inspiraldance.cz.
Judo pro děti: Vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Kontakt: Monika Oswaldová, tel.: 607 257 867,
e-mail: monika@judoprodeti.cz, web:
www.judoprodeti.cz. Cena: 1 700 Kč/1x
týdně/pololetí. Vhodné pro děti od 3 let.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE P–9
www.ddmpraha9.cz

Strašidelná zahrada: pá 7. 11. 17.00 – 19.00
Věk: 6–99 let; cena: 30 Kč
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit
předem v informační kanceláři DDM.
Vyrob si strašidelný kostým a projdi se
s námi dušičkovou potemnělou zahradou
a získej sladkou odměnu.
Hollywoodská noc: 21.–22. 11. od 18.00
do 18.00 hod. Věk: 7–15 let; cena: 250 Kč
Noc v duchu hollywoodských filmových
hvězd. Vyzkoušej si práci s kamerou, projdi
filmovým kvízem, staň se nejlepším hercem.
Přijmi výzvu a zúčastni se filmového/pohád -
kového maratonu.

Adventní věnce: 27. 11. 9.30 – 12.00 hod.,
28. 11. 17.00 – 20.00 hod.
Věk: od 10 let; cena: 130 Kč + spotřebovaný
materiál. Nutná rezervace předem v infor-
mační kanceláři DDM. Přijďte si vyrobit tra-
diční adventní věnec. K dispozici bude chvojí,
stuhy, mašle, nejrůznější ozdoby i bodce na
svíčky. Svíčky si přineste vlastní, nebo je
dokoupíte až podle vyrobeného věnce.

CENTRUM 14
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let.
Po–pá 7.45–12.30 hod. Každé út a čt ško-
lička do 15.30 a denně možnost večerní
školičky od 17.00 do 19.00 hod.
Nově služba pro rodiče vyzvedávaní dětí
z mateřinek Korálek, Obláček, Vybíralova
a večerní školička. 
Mezi 16.00 a 17.00 vyzvedneme vaše děti
ze školky a vy budete mít možnost si je
převzít od 17.00 do 19.00 v našem centru.
PRO NAŠE NEJMENŠÍ 
Středy: Montessori pro děti 1,5–3 let,
10.00–12.00 hod. herna s tvořením pro
mámy s dětmi. Cena dílničky je 60 Kč. 
Čeká na nás ubrousková technika, malování
na látky, různé zajímavé workshopy, které
z nadšení tvoří maminky pro svou radost.
Páteční herny od 15.30 do 18.00 jen za
ošklivého počasí 
29. 11. Adventní věnce: 15.00–19.00 hod.
Cena kurzu 130 Kč; v ceně drátky, lepidlo,
větve a přírodní materiál. Svíčky a přízdoby
na věnec k dokoupení.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK 
www.veselycertik.cz

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–
18.00 hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.;
15.00–18.00 hod.; pá 9.00–12.00 hod.;
cena 50 Kč/1 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku – po
a pá 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě, st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi – Angličtina pro nejmenší
s rodilou mluvčí, Kouzelná pastelka –
vhodné pro předškoláčky.
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V LISTOPADU 2014
13. 11. Malé čtení v čertíkovi 16.30–18.00 hod.
v rámci kampaně „ Celé Česko čte dětem“.
19. 11. Zpátky do práce – právní poradna
pro maminky (seminář JUDr. Jany Seema-
nové), 9.30–11.30 hod. Vstup zdarma.
21./22. 11. Pyžámková noc v čertíkovi
18.00–10.00 hod.; cena: 400 Kč/1 dítě,
600 Kč/sourozenci.
25. 11. Dětská kadeřnice Katka stříhá
malé čertíky, 15.00–18.00 hod., cena od
100 Kč, dle náročnosti střihu.
26. 11. Tvoření pro maminky – adventní
věnce, 200 Kč + ozdoby, 19.30–22.30 hod.
28. 11. Lampionový průvod Dolními Po-
černicemi, zakončený ohňostrojem.
KURZY A KROUŽKY:
Lze navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Pondělí: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;

9.30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class)
1,5–2,5 roku; 10.00 Cvičení s miminky 8–12
měsíců; 10.30 První krůčky k hudbě (Yamaha
Class) 2,5–3,5 roku; 16.00 Baletní přípravka
3–6 let; 17.00 Baletní přípravka 3–6 let
Úterý: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky;
10.30 Čertovský kombo-mix 2–4 roky; 16.00
Montessori pracovna 1,5–3 roky; 16.00
Dramaťáček 3–5 let; 17.00 Montessori pra-
covna 3–6 let; 17.00 Dramaťáček 5–7 let
Středa: 8.30 Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let; 9.30 Angličtina pro nejmenší
s rodilou mluvčí 1–3 roky; 9.30 Ostrov objevů
„Námořníci“ 1–2 roky; 10.30 Ostrov objevů
„Kormidelníci“ 2–3 roky; 16.00 Kouzelná pas-
telka – pro předškoláky; 16.00 Výtvarné tvoření
3–6 let; 17.00 Výtvarka v pohybu 3–6 let
Čtvrtek: 9.00 První krůčky k hudbě (Yamaha
Class) 1,5–2,5 roku; 9.30 Hrátky s batolátky
1–2 roky; 10.30 Čertovský kombo-mix 2–5 let
Pátek: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
8.30 Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 9.30 Montessori dílna 1,5–3,5
roku; 10.30 Montessori dílna 1,5–3,5 roku
Více akcí najdete na www.veselycertik.cznebo
na facebooku/Veselý čertík – mateřské cen-
trum a rodinný klub.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

Nové webové stránky – www.praha14.cha-
rita.cz – aktuální informace o našich akcích
a programech. Stránky jsou napojeny na
celorepublikovou síť charitního webu. Nová
e-mailová adresa Farní charity Praha 14
je fch@praha14.charita.cz.
Program „Podpora integrace cizinců“ 
Stále ještě máme volná místa v kurzech výuky
českého jazyka pro cizince. Termíny kurzů
jsou: kurz pro začátečníky – pondělí a středa
od 16.30 do 18.00, kurz pro pokročilé studenty
– pondělí a středa od 14.30 do 16.00 hod.,
kurz pro děti – úterý a čtvrtek od 14.30 do
16.00 hod. Kurzovné na jedno pololetí je jed-
notné a činí 1500 Kč. Výuka probíhá v Oáze na
Černém Mostě, vstup je z ulice Bobkova č. 34.
Školička pro děti
V prostorách Farní charity Praha 14 probíhá
školička pro předškolní děti v prostorách
příjemně vybaveného dětského koutku,
vždy ve středu od 8.00 do 12.00 hodin.
Setkání s duchovním
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 je v prostorách
Farní charity Praha 14 příležitost k osobnímu
rozhovoru s P. Edwardem Walczykem, kato-
lickým knězem z farnosti Černý Most – Kyje.
Adventní workshop a Mikulášská
Srdečně vás zveme do Farní charity Praha 14
na výrobu adventních věnců, která proběhne
v pátek 21. 11. od 14.30 hod., a na tradiční
Mikulášskou besídku, která se uskuteční
v pátek 5. 12. od 17.00 hod. v kostele sv.
Bartoloměje v Kyjích. Podrobné informace
naleznete na našich webových stránkách.
Výuka angličtiny
Farní charita Praha 14 stále hledá lektora
pro výuku anglického jazyka. Prosím zá-
jemce, aby nás kontaktovali na telefonním
čísle 739 203 254 anebo mailem na adrese
14projekty@praha14.charita.cz. Děkujeme,
vaše Charita.

Praha 14 žije



KULTURNÍ 
PŘEHLED 
PRAHY 14

1. 10. – 28  VÝSTAVA JONATANA PRŮŠI „PRVNÍ MÚZA“

 Výstava potrvá do konce listopadu a je přístupná v otevírací době 

kavárny Maňána. – Centrum Slunečnice o. p. s., www.slun.cz 

3.  11:15  DIVADÝLKO „MEDVÍDCI“

 Již tradiční malé divadlo pro celou rodinu. Cena: 

40 Kč. – RC MUM, www.rcmum.cz 

3.  16:30  VAŘENÍ

 Přijďte si s námi něco dobrého uvařit. Nízkoprahový 

klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

3.  17:30  TÁTA NA ROZTRHÁNÍ

 Workshop pro muže, kteří chtějí rozumně kombinovat 

pracovní nároky, rodinný život i svoje osobní potřeby. Cena: 

370 Kč. Registrace: marketa@neposeda.org. – Neposeda o. 

s. – Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

4.  15:30  BESEDA ROZKOŠ BEZ RIZIKA

 Partnerské vztahy a sex. Přijďte si popovídat o vážných a důležitých 

tématech. Nízkoprahový klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

4.  19:30  „NOVÝ SVĚT“

 Jeden svět v Maňáně. Projekce dalšího filmu z festivalu 

Jeden svět. Tentokrát o aktivitách skupiny mladých Estonců, 

kteří se rozhodli změnit podobu své městské čtvrti. Vstup 

volný. – Centrum Slunečnice o. p. s., www.slun.cz 

5.  18:30  KONCERT KOMORNÍ HUDBY

 Vystoupí soubor Clarinet Factory. Vstup volný. 

Galerie 14. – MČ Praha 14, www.praha14.cz 

5.  19:30  MATKA A OTEC, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POVOLÁNÍ 
 Jaké dovednosti a schopnosti vyžaduje povolání rodiče? Vstup: 100 Kč. 

Přihlášení nutné! – MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

5.  20:00  RAW STRAVA – CESTA KE ZDRAVÍ

 Povídání o „živé“ stravě, která neprošla tepelnou úpravou (zahřátím 

nad 45°C). S ochutnávkou. Cena: 200 Kč. – RC MUM, www.rcmum.cz 

6.  15:00  POSILOVÁNÍ NA WORKOUTOVÉM HŘIŠTI

 Rádi se pohybujete? V tom případě je tato akce 

pro vás. – KC Motýlek, www.motylek.org

6.  17:15  ZPÍVÁNKY PRO DĚTI

 Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro děti od pěti let. 

Vede Marie Kozáková. – Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz 

7.   PORADNA PRO PODNIKÁNÍ ZDARMA

 V dopoledních hodinách, dle vaší rezervace, která nutná. Více 

info: renata.curdova@rcmum.cz. – RC MUM, www.rcmum.cz

7.  15:00  BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB

 Přijďte si koupit, či prodat cokoliv z věcí, které se 

vám už nehodí. – RC MUM, www.rcmum.cz

7.  16:00  PONOŽKOVÝ PES

 Pojďte si ušít ponožkového psa pro Pestrou společnost, 

podpoříte výcvik asistenčních psů. Děti si mohou pohrát 

v herně. – MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko 

7.  17:00  STRAŠIDELNÁ ZAHRADA 
 Vyrob si strašidelný kostým a projdi se s námi dušičkovou potemnělou 

zahradou. Cena: 30 Kč. – DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz 

8. 9:00  BAZÁREK – DÁME VĚCEM NAZDÁREK

 Maminky nejen maminkám prodávají dětské oblečení, hračky 

a sportovní potřeby. Vstupné zdarma. – NEPOSEDA o.s. – 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

8.  9:00  TURNAJ VE STOLNÍM TENISU O POHÁR STAROSTY 
MČ PRAHA 14

 Startovné: 50 Kč. Tělocvična u bazénu v Hloubětíně. 

– MČ Praha 14, www.praha14.cz 

8.  9:00  TRADIČNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE PLNÉ POHYBU 
 Pod vedením zkušených lektorů možnost parafinového zábalu 

rukou. Vstup: 150 Kč. Email: tjsokoljahodnice@seznam.cz, tel. 

605277979. – TJ Sokol Jahodnice, www.tjsokoljahodnice.cz 

8.  15:00  ZDRAVÉ SVAČINKY PRO DĚTI, MAMINKY I TATÍNKY

 Přijďte na netradiční tvůrčí dílnu doplněnou besedou 

o zdravém stravování. Vstup: 70 Kč. Přihlášení nutné. 

– MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko 

9.  15:00  ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

 Tentokrát s Jiřinou Šiklovou. Témata – společenská, odpovědnost, 

rodina, manželství, sociálně vyloučení. Vstup volný. Galerie 

14. Pořádá: Církev bratrská – Rajská zahrada ve spolupráci 

s městskou částí Praha 14, www.cb.cz/cerny.most/ 

10. 10:00  PŮJČKY, DLUHY DĚTÍ A ČLENŮ DOMÁCNOSTI

 Jak se nedostat do problémů? Jak zvládnout rodinný 

rozpočet? Na tyto i jiné otázky odpoví Zuzana Schovánková 

z Občanské poradny. Vstup: 50 Kč. Děti si mohou pohrát 

v herně. – MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

10. 17:30  AGRESE JE OK, NÁSILÍ NE! 
 Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít 

možnost ji poznávat. Cena: 700 Kč. – NEPOSEDA o.s. – 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org

10. 18:30  TURNAJ V BOWLINGU

 Startovné: 20 Kč. U sv. Bartoloměje, Prelátská 

ul. – MČ Praha 14, www.praha14.cz

13. 15:00  VÝROBA MÝDEL

 Zveme vás na výrobu vlastních mýdel, které můžete 

někomu darovat třeba pod stromeček. Nízkoprahový 

klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

11. 15:30  BESEDA ROZKOŠ BEZ RIZIKA

 Povídání o zásadních věcech v našich životech. Nízkoprahový 

klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

13. 17:00  LAMPIONOVÝ PRŮVOD

 Vyrazíme společně v průvodu světel na hřiště u Jahody, 

kde bude pro děti přichystáno strašidelné překvapení. 

Lampion si přineste vlastní. Sraz před Pohádkou. – Dětské 

studio Pohádka, o.s., www.pohadka-praha14.cz 

13. 17:15  ZPÍVÁNKY PRO DĚTI

 Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro děti od pěti 

let. Vede Marie Kozáková. – Kavárna Maňána, www.slun.cz 

14. 16:00  VÍTÁNÍ ZIMY S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM

 Tradiční akce se zimní tematikou, soutěžemi, 

písničkami a lampionovým průvodem. Vstup: 50 Kč. – 

MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko 

LISTOPAD
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ PRAHY 14
Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt  
kulturniprehled@praha14kulturni.cz vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. 
Přehled vychází první týden aktuálního kalendářního měsíce.  
Vaše Praha 14 kulturní

Kulturní přehled připravuje Praha 14 
kulturní pro Městskou část Praha 14. www.praha14kulturni.cz



15. 9:00  VOLNÁ MONTESSORI HERNA

 Montessori herna pro všechny. Pomůcky a aktivity, které 

je možné využívat i v domácím prostředí. Vstup: 130 Kč za 

1 dítě, další dítě za 70 Kč. – RC MUM, www.rcmum.cz

18. 9:00  SNÍDAŇOVÝ WORKSHOP

 S možností hlídání dětí (počet omezen). Tentokrát na 

téma Nejsem v tom sama! Cena: 150 Kč. – Neposeda o. s. – 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

18.   LASERGAME

 Jistě jste o tomto druhu zábavy někdy slyšeli. Přijďte si s námi zařádit. 

Nízkoprahový klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

18. 19:00  JAK VYJÍT S PUBERŤÁKEM

 Jak si s dětmi porozumět a komunikovat? Seminář pro rodiče 

lektorky Mgr. D. Dohanyosové. Vstup: 80 Kč. Přihlášení 

nutné! – MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

18. 19:30  AUTORSKÉ ČTENÍ KLUBU MLHA

 Další z pravidelných autorských čtení klubu MLHA a jejich hostů. 

Vstupné dobrovolné. – Centrum Slunečnice o. p. s., www.slun.cz 

19. 10:30  HRÁTKY S PTÁKEM ZLOBIVÁKEM

 Program pro děti s rodiči, zaměřený na rozvoj sociálních dovedností 

schopností dítěte, spolupráci a přípravu na vstup do kolektivu školky. 

Vstup: 50 Kč. – MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

20. 15:00  VÝROBA RECYKLOVANÝCH ŠPERKŮ A OZDOB Z LÁTEK

 Je ideální čas na výrobu vánočních dárků. Nízkoprahový 

klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

20. 17:15  ZPÍVÁNKY PRO DĚTI

 Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro děti 

od pěti let. – Kavárna Maňána, www.slun.cz

20. 16:00  VÁNOCE NA ULICI – PRVNÍ SETKÁNÍ U PIANA NA 
ČERNÉM MOSTĚ

Udělejte s námi radost lidem bez přístřeší. Několik z nich pošle do 

světa svá 3 přání, co by si přáli nalézt letos pod stromečkem.  

Ať už to budou nové boty, spacák nebo teplá bunda, vy je 

můžete obdarovat. Více informací na www.praha14kulturni.cz, 

vanocenaulici.cz. – Praha 14 kulturní, www.praha14kulturni.cz

21.–22.  HOLYWOODSKÁ NOC

 Noc v duchu hollywoodských filmových hvězd. Vyzkoušej si 

práci s kamerou, projdi filmovým kvízem, staň se nejlepším 

herce. Cena: 250 Kč. – DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz  

22. 10:00  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

 Vyberte si svůj čas: 10:00 -12:00 nebo 15:00-17:00. Vstupné: 80 Kč (děti 

do 2 let ZDARMA). Rezervace nutná!! Hanka Schovancová: 775 720 

585 hanka.schovancova@rcmum.cz. – RC MUM, www.rcmum.cz 

22. 20:00  TANČÍRNA

 Hudba 60. – 90. let a něco navíc. Vstupné: 120 

Kč. – RC MUM, www.rcmum.cz 

22.–23.  HAJÁLES, NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM

 Vaše děti přespí v MUM a vy můžete jít třeba 

do kina. – RC MUM, www.rcmum.cz 

25. 18:00  KONCERT PRO MOTÝLEK

 Benefiční koncert v Divadle u Hasičů. Účinkují: Lubomír 

Brabec, Tereza Aster Vágnerová, Josef a Karel Vágnerovi. 

Cena: 290 Kč. – KC Motýlek, www.motylek.org 

26. 10:30  JAK VYZRÁT NA STAROSTI, STRES A ÚZKOST

 Kde se to v nás bere? Interaktivní seminář lektorky 

Ing. Mgr. Marie Novákové. Vstup: 50 Kč. – MC 

Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

26. 19:00   TOP KONCERT – PAVLÍNA JÍŠOVÁ

 Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou jihočeskou 

osobností se stala především jako zpěvačka folkové hudby 

a příbuzných žánrů. Cena 220 Kč. – KD Kyje, www.kdkyje.cz

26. 19:15  JAK SE NAUČIT BÝT DŮSLEDNÁ

 Zážitkový seminář s lektorkou Denisou Dohanyosovou, 

přihlášení onutné. Vstup: 100 Kč. – MC Klubíčko 

YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

26. 19:30  VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ USA

 Další cestopisné setkání s manželi Sommerovými, kteří nás 

obrazem i slovem provedou po východním pobřeží Ameriky. 

Vstupné dobrovolné. – Centrum Slunečnice o. p. s., www.slun.cz

27. 9:30  ADVENTNÍ VĚNCE

 Přijďte si k nám vyrobit tradiční adventní věnec. K dispozici 

bude vše, kromě svíčky, kterou si přineste vlastní. Cena: 130 Kč + 

spotřebovaný materiál. – DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz 

27. 15:00  MOTÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 Přijďte si vytvořit vánoční dekoraci, děti můžete vzít s sebou. 

Přihlášení nutné. – MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

27. 15:00  VÝROBA PLÁTĚNÝCH TAŠEK S PODZIMNÍMI MOTIVY

 Listí se už pěkně zbarvilo a všechny ty tóny svádí ke kreativitě. 

Proč se podzimem neinspirovat? Pojďte tvořit s námi. 

Nízkoprahový klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

27. 17:00  VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 Účast je třeba předem potvrdit do 22. 11. e-mailem (kancelar@

motylek.org) nebo telefonicky (775 964 765). S sebou 4 svíčky 

(mističky pod svíčky), případně oblíbenou dekoraci a mašle. Cena: 

90 Kč. – KC Motýlek Mateřské centrum, www.motylek.org

27. 17:15  ZPÍVÁNKY PRO DĚTI

 Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro děti od pěti 

let. Vede Marie Kozáková. – Ateliér Centra Slunečnice – vstup 

přes kavárnu Maňána, Maňákova 745. www.slun.cz

27. 18:00  TĚLO JAKO ZDROJ SPOKOJENÉ MÁMY 
 Zaměřujeme se na práci s tělem podle biodynamické psychoterapie. 

Info a registrace: Kateřina Kokešová, 775141250, katerina.

kokesova@gmail.com. Cena: 300 Kč. – NEPOSEDA o.s. – 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

28. 10:30  VÁNOČNÍ JARMARK

 Originální rukodělné výrobky, občerstvení, doprovodný program. 

Přijďte nakoupit vánoční dárky. – RC MUM, www.rcmum.cz 

28. 14:30  VAŘENÍ 
 – Přijďte si s námi něco dobrého uvařit. Nízkoprahový 

klub Pacific. – KC Motýlek, www.motylek.org 

28. 17:00   ADVENTNÍ VĚNCE

 Přijďte si k nám vyrobit tradiční adventní věnec. K dispozici 

bude vše kromě svíčky, kterou si přineste vlastní. Cena: 130 Kč + 

spotřebovaný materiál. – DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz 

28. 18:00  HUDEBNÍ NOC NA PRAZE 14

 Hudební noc na Praze 14. Kavárny, restaurace a hospůdky 

Prahy 14 oživí během jednoho jediného večera hned několik 

kapel z hudebních zkušeben Plechárny, Jahody a další. Více 

informací a lokality najdete na www.praha14kulturni.cz/

hudebninoc. – Praha 14 kulturní, www.praha14kulturni.cz

29. 9:00  SOBOTA PLNÁ POHYBU A RADOSTI

 Pod vedením zkušených lektorů tradiční Jahodnické 

světlušky. Čeká vás podvečerní procházka s lampionky 

a vším co svítí, zakončená rozsvícením vánočního stromu. 

– TJ Sokol Jahodnice, www.tjsokoljahodnice.cz 

29. 10:00  PRAŽSKÝ TYRANNUS HALL

 Gospelový workshop. Zpíváte rádi ve sboru, ale nemáte na to 

čas? Přijďte se naučit několik písní v zajímavých úpravách. 

Přihlášky: gospel.cm14@gmail.com, Hanka Fišerová.

29. 19:00  VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 Přijďte si s námi vyrobit svůj vlastní originální adventní věnec. 

Materiál na věnce je nutné si přinést vlastní. Vstup: 50 Kč. – 

Dětské studio Pohádka, o.s., www.pohadka-praha14.cz 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

❱ Instalatér – voda, topení, zed. práce. Výmě-
na kuch. dřezů a desek. Tel.: 602 649 359.

❱ Malování, štuky, lakování a stěrka
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

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

❱ Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.
Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10
od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,
e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:
www.SidloproFirmuPraha.cz.

❱ Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, při-
hlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

❱ Matematiku perfektně doučí profesor.
Ukázková hodina zdarma. Tel. 603 909 327,
281 914 562.

❱ Nabízím vám kadeřnické služby vše-
ho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

❱ Čištění koberců a čalounění, profesio-
nálně za dobrou cenu. Tel.: 603 701 992.

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

❱ Mytí oken a žaluzií.
Telefon: 605 813 041

❱ Popelka úklid, v domácnosti, že-
hlení, výpomoc u seniorů, venčení
pejsků. Běžný úklid – 150 Kč/hod.
Kontaktujte nás: tel. 775 036 011
nebo popelkauklid@seznam.cz.

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

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

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 116Pl
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❱ Stomatologie Ridet, s. r. o., přijímá
nové pacienty. U metra Chodov na
adrese Holušická 2253/1, Praha 4 –
Chodov. Objednání na čísle 211 222 211
nebo www.ridet.cz.

❱ Rodinné centrum Matýsek – na-
bízíme hlídání dětí (10 měsíců+) 
s bohatým programem. Pohybovou, 
výtvarnou a hudební výchovu, roz-
víjení hrubé i jemné motoriky, ce-
lodenně kroužky pro nejmenší
i větší děti. Osobní přístup, odborné
vedení, laskavé rodinné prostředí.
www.matýsek-centrum.estranky.cz,
anebo tel. 608 284 804.

❱ ODVOZ SUTI A ODPADŮ, výkopové
a zemní práce. Přistavení kontejneru
zdarma. Cena za odvoz suti a zeminy
3 m3 kontejnerem 1 200 Kč. Odvoz směs-
ného odpadu 10 m3 kontejner 3 200 Kč,
www.odpadpraha.cz, tel.: 775 866 524.

❱ Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné před-
měty, pánské zl. hodinky, kvalitní obrazy
českých mistrů kupuje Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3. T. 283 893 334, 
605 829 440, út a čt. Po 10 hod.

❱ DOUČÍM MATEMATIKU. Mám státnice
a 12 let zkušeností s výukou matema-
tiky. Lehovec a okolí. Tel. 774 101 622.

❱ Družstevní byty: prohlášení vlast-
níka, převody družstevních bytů do
vlastnictví, zakládání SVJ, zaměřo-
vání – pasportizace bytů a domů,
družstevní právo. Tel. 724 304 603.

❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme byty,
pozůstalosti, sklepy, domy atd. Odvoz
starého nábytku na skládku.  Odvoz ne-
potřebných věcí z domácnosti  i zahrady
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

SVOZ ODPADU ZŮSTÁVÁ
PŘI STARÉM
Ve druhé polovině října 2014 zazname-
nal Úřad městské části Praha 14 něko-
lik stížností týkajících se stavu stanovišť
pro nádoby na komunální odpad.
K popelnicím a kontejnerům firmy,
která odpad svážela dosud, přibyly
i nádoby společnosti Pražské služby,
a. s., jež měla z rozhodnutí hlavního
města  svoz zajišťovat od 1. listopadu. 
Rada hlavního města Prahy nakonec
na svém jednání koncem října roz-
hodla, že alespoň prozatím vše zů-
stane při starém. Pražské služby si
své nádoby ze stanovišť pro kontej-
nery a popelnice odvezly. Nadále po-
kračuje stav, kdy svoz odpadu z části
Prahy zajišťuje společnost Pražské

služby, a. s., a ve zbytku
metropole totéž dělají
společnosti AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o.,
Komwag, a. s., a Ipodec –
Čisté město, a.s. 

„Rozhodovali jsme se v souladu s do-
savadními usneseními Zastupitelstva
a Rady HMP a především na základě
nedávného předběžného rozhodnutí
Úřadu na ochranu hospodářské sou-
těže, které nedovolilo uzavřít smlouvu
o svozu odpadu mezi hlavním městem
Prahou a Technickou správou komuni-
kací, a. s.," uvedl náměstek pražského
primátora Jiří Nouza.
Více informací na www.praha14.cz.

I. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
HLOUBĚTÍN ZVE NA 

MIKULÁŠSKOU VESELICI
dne 5. 12. 2014 od 18.00 hod.
v Čínské restauraci (Havana).

Přijďte se pobavit. 
Přijďte si zazpívat. 

Hrát budou přátelé.
Dobrovolný příspěvek na režii 

a na tombolu (do tomboly) vítán.
Za výbor sdružení 
Ing. Václav Hollan

SENIOŘI VYMĚNÍ BYT!
Manželé Dostálovi vymění 

ze zdravotních důvodů 
dvougenerační byt 4+1 

na Lehovci (1. patro) 
za 3+1 v přízemí 

nebo v domě s výtahem.

Prosím volejte na telefon: 
733 272 820 

nebo 604 111 409



31

Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 11. 2014 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.

O. Lopukhina, Černý Most; M. Juppová, Černý Most; H. Žďárská, Hloubětín 

Střední Těžké

Romain Rolland (1866–1944): „Největším štěstím člověka je vědomí, že nás někdo…“ (dokončení v tajence)



Ozdobme společně první
LEGO® vánoční strom 
v Centru Černý Most!

15. listopadu 2014, 
10:00–18:00 hod.

P ízemí
p ed prodejnou Marks & Spencer

 
P ij te zdobit s námi a pomozte nám 
rozzá it nejv tší LEGO® váno ní strom. 
M žete s sebou p inést i své vlastní 
LEGO váno ní ozdoby.  

Více informací najdete na www.LEGOprani.cz/vanoce.

CENTRUMCERNYMOST.CZ
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