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Denně v našich střediscích
Kulturní dům Kyje

a Centrum vzdělávání 
a veřejného internetu nabízíme:

kulturní vyžití
vzdělávání

zábavu
poučení

výtvarné dílny pro děti

Sledujte naši pravidelně 
aktualizovanou nabídku na

www.kvizpraha14.cz
www.praha14.cz

Kontakty
KVIZ Praha 14 

Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ 75122987, DIČ CZ75122987
Mgr. Jaroslav Hodyc, ředitel, hodyc@kvizpraha14.cz

Tel.: 281 867 610, 725 590 280
Lenka Adamcová, sekretariát, adamcova@kvizpraha14.cz

Tel.: 281 867 609, 724 812 158
Carlos Žák, produkční, zak@kvizpraha14.cz

Tel.: 266 712 468, 724 099 889 
Ela Gaurí, produkční, gauri@kvizpraha14.cz

Tel.: 266 712 465, 602 386 469 
Stanislav Urbánek, zvukař, marketing, urbanek@kvizpraha14.cz

Tel.: 266 712 468, 777 793 662
Centrum vzdělávání a veřejného internetu

Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
Bc. Marcela Horešovská, vedoucí CVVI, horesovska@cvvi.cz

Tel.: 222 940 933, 602 161 731
Ivana Mazurová, pracovník pro styk s veřejností, mazurova@cvvi.cz

Tel: 222 940 932, 724 347 291

KVIZ PRAHA 14 
JE TU PRO VÁS!
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Úvod

Vážení čtenáři,Obsah
vítám vás v roce 2012
v novém měsíčníku naší
městské části s názvem
Čtrnáctka. I tento časo-
pis má deklarovat zavá-
děné změny, které mají
přispět k rozvoji měst-
ské části a zkvalitnění
života nás všech. Naším
záměrem je zvýšení pre-
stiže Prahy 14 v rámci
ostatních městských ob-
vodů metropole.   
Právě o tom, ale i dal-
ších tématech vás chce-

me pravidelně informovat prostřednictvím Čtrnáct-
ky. Její obsah by měl všem čtenářům nabídnout ši-
rokou škálu informací, zajímavostí nebo možností
k zapojení se do různých aktivit. Proto zde nalezne-
te témata upozorňující třeba na zimní prožití volné-
ho času a podobně.  Zájemci o muziku se mohou
zase dozvědět více v rozhovoru s idolem 80. let
Standou Hložkem. Sportovní příznivci pro změnu
o úspěších z mezinárodních závodů akvabel, které
se v hloubětínském bazénu konaly již potřicáté,
a naše zástupkyně opět pozlatily svoji účast. V nové
rubrice pro mladé můžete nahlédnout do světa
graffiti a seznámit se s člověkem, který si říká
VL518. Pozveme vás také do zajímavého muzea
a připomeneme si atmosféru vánočních trhů, které
se konaly na sklonku minulého roku. Nechybí tu ani
tradiční zprávy z radnice, kulturní přehled či nabíd-
ka neziskových organizací. Nově přinášíme křížov-
ku se soutěžní tajenkou a rubriku Dopisy čtenářů,
kterou můžete vyplnit svými názory vy, čtenáři Čtr-
náctky. Nyní už mi zbývá jen vám popřát pohodu při
čtení naší nové Čtrnáctky a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu, za obsah článků odpovídají autoři • 
Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč,  IČ: 45270481 •
Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s.p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14
(Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, 
tel.: 296 114 911 • Šéfredaktor: Jakub Mračno, tel.: 725 393 330, e–mail: redakce@casopis14.cz • Redakční rada:
Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Soňa Tománková, Jiří Šebek, Josef Kutmon, Ing. Ilona Picková • 
Inzerce: tel.: 296 114 911, e–mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 1. 2012 • Redakce si vyhrazuje
právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie pochází z archivu
redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Foto na titulní straně:
Natálie a Aneta Koubkovy 
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CO NABÍZÍ PRAHA 14 
PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS

CO DĚLAJÍ DĚTI Z PRAHY 14, KDYŽ
JIM SKONČÍ ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ?
JAK SE BAVÍ MLADÍ LIDÉ PO PRÁCI?
ČÍM TRÁVÍ SVÉ DNY ZDEJŠÍ
SENIOŘI? TO JSOU OTÁZKY, KTERÉ
SI KLADE VEDENÍ ZDEJŠÍ RADNICE
A NA KTERÉ HLEDÁ ODPOVĚĎ
V PODOBĚ NABÍDKY KONKRÉTNÍCH
MOŽNOSTÍ. A TO SE VŠÍ
ODPOVĚDNOSTÍ. ZAJISTIT LIDEM
KVALITNÍ NABÍDKU
SMYSLUPLNÝCH VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT JE TOTIŽ PRO ŽIVOT
V MĚSTSKÉ ČÁSTI VELMI DŮLEŽITÉ. 

Kdybychom se bavili jen o dětech,
bylo by namístě heslo „kdo si hraje,
nezlobí“. Téma volnočasových aktivit
je ale ve skutečnosti tématem, které
se týká všech místních obyvatel bez
ohledu na věk, pohlaví nebo sociální
zázemí. A protože jsme zvolili právě
toto téma, přinášíme přehled mož-
ností, které obyvatelé Prahy 14 mají
ve své městské části. 
S příchodem zimních měsíců začíná
místním dětem období zimních rado-

vánek. Pravda, zatím je to spíše o če-
kání na mráz a sněhovou nadílku, ale
přesto možností, kde se mohou děti
na sněhu a ledu vyřádit, je v Praze 14
celá řada a mnoho obyvatel jiných
městských částí by mohlo závidět. 

ZIMA NA STRÁNÍCH 
NA KRAJI SÍDLIŠTĚ
Když napadne sníh, utíkají naše děti
na každý kopec nebo stráň v okolí
Černého Mostu i na další místa, kte-
rá jsou ideální pro sáňkování a další
zábavu na sněhu. 
Na mysli má známá místa, jako jsou
valy u samoobsluhy na Jahodnici,
svahy nad Rokytkou na Čihadlech
nebo halda navršená po stavbě síd-
liště nedaleko obchodního domu
IKEA. Známý a mezi dětmi oblíbený
je také takzvaný „Smrťák“ v Kyjích,
který nabízí místním dětem sáňková-
ní s trochou adrenalinu.    
Pro ty, kteří rádi bruslí, je přirozeně
nejlepší plochou v Praze 14 Kyjský
rybník. Když zamrzne, je tady dosta-
tek prostoru pro všechny milovníky

bruslení a lidé si tu svépomocí sami
udržují plácky na hokej a bruslařské
dráhy. 
Pro bruslaře tu jsou ale další, byť
menší plochy, které lákají krásou
okolní přírody. Tu nabízí třeba rybní-
ček Aloisov na Černém Mostě nebo
Martiňák. Při dostatečně tuhém
mrazu pak mohou využít například
i umělou plochu pro bruslení na teni-
sových kurtech TJ Sokol Jahodnice. 

NA BĚŽKÁCH Z KYJÍ 
DO CENTRA I DÁL
Pro ty sportovněji založené nabízí
zima v Praze 14 jedinečnou možnost
danou už samotnou polohou a teré-
nem v okolí. Na běžky mohou obyva-
telé Prahy 14 vyrazit třeba z Černého
Mostu od skateparku směrem k Dol-
ním Počernicím, ale také na druhou
stranu z Lehovce přes Aloisov, kolem
Hořejšího rybníku až do Hrdlořez. 
Díky tomu, že jsou běžecké trasy ko-
lem Rokytky napojené na jednu z pá-
teřních pražských cyklotras, mohou
běžkaři touto cestou pohodlně do-
klouzat až do centra Prahy nebo
z Libně pokračovat po cyklistické
stezce kopírující Vltavu až na sever
za město.

I V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH 
SE MŮŽETE BAVIT V TEPLE
Ne každému ale vyhovují zimní spor-
ty, a proto je třeba představit i aktivity,
kterými je možné vyplnit čas po škole
nebo po práci, aniž by člověk potřebo-
val teplé zimní oblečení a sportovní
náčiní. Nabídka „indoorových“ volno-
časových aktivit v Praze 14 je velmi
rozmanitá a vedle aktivit v zařízeních
spojených přímo s radnicí ji dále roz-
šiřuje i nabídka různých občanských
sdružení a neziskových organizací
v městské části. 
Přirozenou základnou pro místní oby-
vatele je v tomto ohledu například
Kulturní dům v Šimanovské ulici v Ky-
jích, pod který spadá i Centrum vzdě-
lávání a veřejného internetu v Maňá-
kově ulici, kde se pořádá celá řada za-
jímavých kurzů a přednášek nebo zde
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Téma – Volnočasové aktivity

můžete jen využít internetového připo-
jení u šálku dobré kávy. Další možnos-
ti nabízí i Galerie 14 na náměstí Plu-
kovníka Vlčka na Černém Mostě nebo
Dům dětí a mládeže v ulici Generála
Janouška. Obě tyto instituce se věnují
především aktivitám pro děti. Lidé tu
mohou děti zapsat do různých zájmo-
vých kroužků, zajistit si lyžařský výcvik
na dobu jarních prázdnin nebo jen vy-
užít nabídky na příměstský tábor, kdy
DDM děti o prázdninách zabaví zají-
mavými odpoledními programy.
V Kyjích si ale na své přijdou i seni-
oři z Prahy 14. Zdejší klub seniorů,
kde se scházejí dříve narození při
pohybových aktivitách, dechových
cvičeních nebo různých kulturních
a vzdělávacích programech, je na
„čtrnáctce“ nejaktivnější. Před ča-

sem pak vznikl další seniorský klub
i v Hloubětíně. Velkou oporou jsou
městské části i občanská sdružení
a neziskové organizace působící
v Praze 14. Právě ony totiž vhodně
doplňují celkovou nabídku volnoča-
sových aktivit v městské části. Další
výhodou našich „neziskovek“ je i za-
měření na konkrétní cílové skupiny. 

POMÁHAJÍ NEZISKOVKY
Najdeme zde organizace, které pro-
vozují mateřská centra a další aktivi-
ty pro maminky a tatínky s dětmi.
Jsou tu organizace, které pomáhají
vozíčkářům, nebo několik nízkopra-
hových zařízení a klubů pro mládež.
O všech těchto aktivitách se více do-
čtete na stranách 28 a 29.
Významné jsou ostatně i nabídky zá-
jmových a sportovních či vzdělávacích
kroužků při školách nebo netradiční
programy v mateřinkách. K výše zmí-
něným organizacím pak můžeme při-
číst i sportovní kluby, které mají
v Praze 14 již dlouholetou tradici, tu-
ristické oddíly, které pořádají s dětmi
výpravy do přírody i za poznáním.
Lidé mohou využít i nabídky některé-
ho z komerčních zařízení. Mezi ty ob-
zvláště oblíbené patří v Praze 14 tře-
ba velké sportovní centrum Holmes
Places v Centru Černý Most, hosto-
vická posilovna Hummer nebo pla-
vecký bazén se saunou a tělocvičnou
v Hloubětíně, kde se vedle vodních
hrátek můžete věnovat i různým
sportům od karate přes tenis po ae-
robik. Podtrženo a sečteno je nabíd-
ka volnočasových aktivit v zimním
období v Praze 14 pestrá a vybrat si
může opravdu každý. (red)
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AKTUALITY
OBČANSKÉ PRŮKAZY
ELEKTRONICKY 

Od 1. 1. 2012 vstupuje   v platnost
nový   typ občanského průkazu, tak-
zvaný elektronický občanský průkaz
(e–OP), který nahrazuje stávající typ
občanského průkazu. V průběhu let
2010–2011   byl několikrát   ze strany
Ministerstva vnitra ČR vyhodnocován
potřebný počet zařízení pro pořizová-
ní těchto e–OP, které budou dodány
dotčeným obecním úřadům. Násled-
ně jsme byli informováni o odložení
účinnosti novely zákona k 1. 1. 2014
a konečné rozhodnutí bylo, že obce
zabezpečí vydávání nových občan-
ských průkazů, z důvodu nedostatku
finančních prostředků, bez navýšení
počtu zařízení pouze formou rozšíře-
ní systému cestovních dokladů s bio-
metrickými prvky   (CDBP) v původně
stanoveném termínu. Toto rozhodnutí
vyvolalo nutnost organizačních
a technických změn nejen v oblasti
občanských průkazů, ale i cestovních
dokladů, které se zejména v počá-
tečním období mohou negativně pro-
jevit na úrovni poskytované služby.
Omlouváme se proto předem za pří-
padné nedostatky.

Ing. Luděk Lisý,
tajemník ÚMČ Praha 14

70. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ 
VÝUKY NA ZŠ 
HLOUBĚTÍNSKÁ

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé ško-
ly, bývalí i současní žáci, zaměstnanci
školy, my všichni zúčastnění jsme se
stali součástí oslav 70. narozenin
naší školy. Ano, v lidském životě je to
úctyhodný věk. Domnívám se však,
že v životě školy se dá hovořit o dů -
stojném středním věku. Za dobu fun-
gování školy prošly jejími vraty celé
generace, jak bylo vidět v první části
oslav na výstavce, kterou pro vás
škola uspořádala. Bylo to setkání
s pamětníky, pro někoho setkání se
spolužáky či učiteli. Vidět rozzářené

oči těch, kteří pamatují první léta
školy, bylo pro nás snad největší od-
měnou za dřinu a čas, které si pří-
prava výstavy vyžádala. Právě od
těchto pamětníků jsme dostali další
spousty materiálů, dobových fotogra-
fií, ale i vzpomínek, které stály za za-
znamenání. Velké poděkování patří
v této souvislosti paní učitelce Mare-
šové, která měla přípravu i organiza-
ci výstavky „na svědomí.“ Díky patří
i všem kuchařkám, které připravily
pro návštěvníky sladké pohoštění.
Součástí oslav byla i historicky prv-
ní akademie žáků školy, kterou jsme
uspořádali v KD v Kyjích a jež prově-
řila schopnosti žáků i všech zaměst-
nanců školy. Ukázal se skrytý herec-
ký talent i netušené organizační
schopnosti. Prostě akademie prově-
řila, že škola je živý organismus a že
„nejen učením živ je člověk“.

Hana Maláčková, 
zást. řed. školy

PRO SOCIÁLNÍ DÁVKY
NOVĚ NA ÚŘAD PRÁCE

Pozor! Žadatelé o sociální dávky si
vyřizují od nového roku veškerou
agendu na nové adrese. Zatímco do
konce loňského roku vyřizovala zá-
ležitosti spojené s vyřizováním
a vydáváním sociálních dávek
městská část v budově radnice, od
1. 1. 2012 je třeba v této souvislosti
navštívit Úřad práce.

ÚŘAD PRÁCE 
PRO PRAHU 14
Generála Janouška 884/18  
198 00  Praha 9 – Černý Most
PO a ST 8.00–17.00 hod.
ÚT a ČT 8.00–13.00 hod.
PÁ – pouze tel. objednaní
info tel. 950 178 111
e-mail: sona.mrvova@aa.mpsv.cz
BUS 223, 273 a 296 
zastávka Gen. Janouška

Výše zmíněná pobočka Úřadu prá-
ce převezme také vydávání dávek
v hmotné nouzi, příspěvek na péči
a dávky pro osoby se zdravotním
postižením a také agendu souvise-
jící s posuzováním nároku žadatelů
o průkazy ZP, ZTP a ZTP/P a vydá-
váním těchto průkazů. Pracovníci
Úřadu práce také vyřizují žádosti,
které žadatelé řešili na konci roku
2011 na úřadu městské části. 
Podrobné informace o sociální re-
formě najdou zájemci také na in-
ternetových stránkách http://soci-
alnireforma.mpsv.cz. (red)
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Názory

Když se zamyslím nad tím, jaké jsou
možnosti volnočasových aktivit pro
obyvatele Prahy 14, vidím, že jich je
poměrně dost a že si mezi nimi do-
káže jistě vybrat každý alespoň něco. 
Pokud jde o děti, můžeme se přede-
vším spolehnout na naše školy, na
profesionály z Domu dětí a mládeže
i na zajímavé nabídky neziskových
organizací, které na území naší
městské části dobře fungují. Samo-
zřejmě můžeme do této kategorie
zařadit i sportovní kluby, ať už jsou to
ty tradiční nebo ty, které u nás
vznikly v poslední době.
Podobně tomu je i v případě volnoča-
sových aktivit pro rodiny s malými
dětmi, které u nás dobře zajišťují
především dvě mateřská centra na
Jahodnici a na Černém Mostě.  
Tak jako tak bychom ale neměli usí-
nat na vavřínech a měli bychom dál
uvažovat o tom, jak nabídku volnoča-
sových aktivit pro veřejnost dále roz-
šířit nebo případně vylepšit co do
kvality a dostupnosti. Jako zodpověd-
ní zastupitelé městské části máme
několik možností, jak současný stav

udržet a podporovat ty, kteří nám
v tomto ohledu v rámci různých orga-
nizací a místních spolků pomáhají.
Můžeme jim poskytnout prostor
k prezentaci, ale také přímou finanč-
ní podporu prostřednictvím grantů.
Nesmíme přitom zapomínat na to, že
se Evropa ocitá v nelehké ekonomic-
ké situaci, která se v blízké době ješ-
tě výrazněji projeví i na veřejných
rozpočtech v České republice, rozpo-
čet naší městské části nevyjímaje. 
Právě v tuto chvíli musíme stát za zá-
jmy svých občanů a hledat způsob,
jak udržet kvalitu života alespoň na
dosavadní úrovni a přitom ušetřit po-
třebné finance na další, pro veřejnost
taktéž velmi důležité, oblasti. 
Podle mého názoru jsou prostředky
investované městskou částí do volno-
časových aktivit již delší dobu nižší,
než by bylo třeba. Na druhé straně
jsme se naučili mít „za málo peněz
hodně muziky“ a víme, že dokážeme
lidem nabídnout hodnotné aktivity při
minimální finanční zátěži. Za sebe
mohu říci, že vnímám osobní odpo-
vědnost za to, že se tato pestrá na-

bídka v letošním roce neomezí. Proto
bude důležité zaměřit se na efektivi-
tu vynakládaných financí. 
Prostřednictvím zavádění místní
Agendy 21 chceme veřejnost zapojit
do dění v Praze 14 ještě více, než
tomu bylo dosud. Našimi partnery
jsou v tomto ohledu nejen školy
a další kulturní a vzdělávací instituce,
ale především výše zmíněné místní
spolky a neziskové organizace. Jsou
to především jejich aktivity, které po-
souvají společnost dál směrem k ak-
tivnímu vytváření lepšího veřejného
života i vztahu mezi lidmi a samo-
správou. Proto nyní hledáme způsoby,
jak aktivity místních občanů ještě více
podpořit. Je tu samozřejmě možnost
finanční podpory v rámci různých
grantů, chceme ale najít i další způ-
soby, jak spolkovou činnost v Praze
14 oživit. Mohu slíbit, že tuto myšlen-
ku budeme rozvíjet i v letošním roce.

Ing. Ilona Picková – uvolněná
předsedkyně Výboru pro výchovu,
vzdělávání a místní Agendu 21
a zatupitelka MČ Praha 14 za SZ.

PODPOŘME 
AKTIVITY MÍSTNÍCH LIDÍ



STANDA 
HLOŽEK
NEZNÁM TU 
NÁZVY ULIC, 
ALE NEZTRATÍM SE
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Rozhovor

SE ZPĚVÁKEM, KTERÉHO DÍKY
HITŮM, JAKO JE DAJÁNA, HOLKY
Z NAŠÍ ŠKOLKY NEBO V POHODĚ,
ZNAJÍ VŠICHNI, KTEŘÍ ZAŽILI
OSMDESÁTÁ LÉTA, JSME SE
POTKALI V CENTRU PRAHY.
PŮVODEM JE SICE
Z MORAVSKÉHO HULÍNA, ALE
V PRAZE ŽIJE UŽ DLOUHO A VÍ,
JAKÉ TO JE BYDLET V PANELÁKU.
SE SYNEM JEZDÍ TRÉNOVAT
HOKEJ DO NEDALEKÝCH
VYSOČAN A SÁM ŘÍKÁ, ŽE SICE
NEZNÁ NÁZVY ZDEJŠÍCH ULIC,
ALE ROZHODNĚ SE NA
„ČTRNÁCTCE“ NEZTRATÍ. JESTLI
VÁS ZAJÍMÁ, JAK DNES ŽIJE
STANDA HLOŽEK A CO DĚLÁ VE
SVÉM VOLNÉM ČASE, PŘEČTĚTE
SI NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR.       

NA ÚVOD SE ZEPTÁM, JAKÝ BYL
PRO VÁS KONEC ROKU? 
Konec roku byl pro mě ve znamení
nejrůznějších akcí, rozsvěcení vánoč-
ních stromů, mikulášských a podob-
ně. To jsou krásná setkání s lidmi, ať
už je to v Praze nebo na Moravě, kde
mi letos místní nosili i na pódium
ochutnat svou slivovici, to jsem dlou-
ho nezažil. Bohužel jsem tam byl au-
tem, takže z toho byl jen symbolický
přípitek. Byly to i akce pro děti, něko-
lik vystoupení jsme měli i s Petrem
Kotvaldem. Jinak samozřejmě i růz-
né plesy, menší vystoupení nebo tře-
ba muzikál Tři mušketýři, kde mám
krásnou roli Porthose. 
Pravidelnou tečkou za starým rokem
je pro mě už asi osm let vystoupení
v hotelu v Peci pod Sněžkou. Je to ta-
ková takřka soukromá silvestrovská
show, protože se už všichni léta zná-
me, takže je to hodně v kamarádské
atmosféře. 

NAŠÍM HLAVNÍM TÉMATEM JE
VOLNÝ ČAS, CO JE PRO VÁS
IDEÁLNÍ RELAXACE?
Dřív jsem relaxoval tak, že jsem ujel
na chalupu a tam jsem si třeba spá-
roval kamennou zeď nebo dělal růz-
né jiné stavební práce. Vystudoval
jsem stavební průmyslovku, takže
jsem si tyhle věci chtěl i vyzkoušet
v praxi. Ale v člověku se to s léty
mění. Rodiče mi před časem darovali
dům na Moravě, pak mám chalupu
a v Praze mám byt, který chce man-
želka pořád obnovovat, takže mě po-
stupem času tyhle věci, které jsem
měl dřív jako relaxaci, přestaly bavit,
už se mi do toho tolik nechce.

JAK SE TEDY TEĎ UDRŽUJETE
V KONDICI? SPORTUJETE?
Odmala jsem hrál hokej, dokonce je-
den čas i za starší dorost ve Zlíně,
kde jsem byl na škole. To byla doba,
kdy jsem se musel rozhodnout, jestli
budu sportovat, nebo zpívat, protože
jsem byl z ledu věčně nachlazený.
Nakonec vyhrála muzika. Jinak po-
řád hraji fotbal za Amforu, která po-
řádá různé sportovní hrátky. Občas si
zahrajeme tenis s Petrem Jandou,
s Milanem Pitkinem, občas i s Feli-
xem Slováčkem nebo Leškem Se-
melkou. Hokej už pro mě moc není,
protože než se navléknu do hokejo-
vého, tak už jsem tak vyčerpaný, že
už nemůžu hrát (smích). 

TAKŽE HOKEJ JSTE UŽ
DEFINITIVNĚ POVĚSIL NA HŘEBÍK?
To ne. Hokejem žije celá naše rodina,
protože hokej hraje můj nejmladší
syn, pro změnu za dorost, ale ve Sla-
vii Praha. Nedávno si při zápasu proti
Spartě zlomil klíční kost, jel jsem
právě za nimi, když mi žena volala, že
jsou v nemocnici. Takže teď čekáme,
až mu to pořádně sroste, ale už zase
trénuje. Jen má teď odlišný dres, aby
do něj kluci nešli. Stejně mu říkám,
aby dával pozor a počkal, až to sroste
opravdu pořádně, protože hokej je
kontaktní sport pro chlapy.

KDYŽ HRAJE SYN NA SLAVII, TAK
TO MÁTE NA PRAHU 14 VCELKU
BLÍZKO. ZNÁTE TO TADY?
Vzhledem k tomu, že syn trénuje ho-
kej ve Vysočanech, tak samozřejmě
tuhle část Prahy znám, a to platí
i o Hloubětíně a Černém Mostě. Ne-
můžu sice říct, že vím, jak se tu jme-
nuje která ulice, ale neztratím se tu.
Každopádně doufám, že blíže po-
znám zdejší lidi právě při plánované
akci v kulturním domě v Kyjích,
o kterém vím, že je moc pěkný. 
Co mi tu přijde zajímavé a pro lidi
dobré, je skutečnost, že přestože je tu
z velké části sídliště, člověk se může
sebrat a za chvilku je v přírodě, že si
ani nepřipadá jako ve městě. Podobné
to je třeba na Čihadlech, u pískovny
v Hostavicích nebo na cestě z Lehovce
okolo Hořejšího rybníka do Hrdlořez. 
I když jsem se narodil na Moravě
a bydleli jsme v rodinném domku,
vím, jaké to je žít na sídlišti. Bydlel
jsem v paneláku ve Zlíně, když jsem
studoval, a dokonce jsem nějaký čas
bydlel i na Jižním Městě. Kolikrát si
říkám, že pěkný byt je lepší než cha-

lupa, protože člověk nemusí topit
a tak podobně. Nakonec se ale
vždycky vrátím na zem, protože jsem
zvyklý na to, že se můžu jít projít po
zahradě. Musím ale říct, že když je
kolem příroda a lidi mají tuhle mož-
nost, může být život na sídlišti fajn. 

KDYŽ TU TAK SPOLU SEDÍME
A POVÍDÁME SI, VŮBEC BY MĚ
NENAPADLO, ŽE MŮŽETE UŽ BÝT
DĚDEČKEM. MÁTE UŽ VNOUČATA?
Já jsem v tom nevinně, ale je to prav-
da. Jsem trojnásobný děda. Poprvé
jsem se ženil velmi brzy, takže dnes
mé dvě děti z prvního manželství,
Danuška a Standa, už mají děti. Dce-
ra má dva kluky a syn má holčičku,
které je teprve přes rok. 

NA DĚDU JSTE DOST ZAMĚSTNANÝ
ČLOVĚK, HODNĚ CESTUJETE…
VÍDÁTE SE S VNOUČATY ČASTO?  
Jsem spíš takový dědek na baterky.
Jednak si jako dědek nepřipadám
a vždycky se trochu leknu, když mi
vnoučata říkají dědo. Hlavně jsou da-
leko, takže se nevídáme moc často.
Asi ještě potřebuji do toho dědka tro-
chu vyzrát (smích). Já si to vůbec ne-
dovedu představit. Když jsem dva tři
dny na chalupě, tak už to nemůžu vy-
držet, potřebuji mezi lidi. Dokud bude
lidi bavit to, co dělám, tak budu jenom
rád, protože mě zpívání baví, dělám to
od malička a zatím si vůbec neumím
představit, že bych dělal něco jiného. 

CO VLASTNĚ VAŠE FANOUŠKY
ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE? 
MŮŽEME SE TĚŠIT NA NĚJAKÝ
VELKÝ KONCERT, KDE SE
OBJEVÍTE V PŮVODNÍ SLAVNÉ
TROJICI S PETREM KOTVALDEM
A HANKOU ZAGOROVOU?
Velké koncerty s Hankou Zagorovou
a Petrem Kotvaldem samozřejmě
budou, ale spíše půjde o akce, kde
bude víc zpěváků a kapel, to je teď
takový trend. Náš samostatný velký
koncert letos plánujeme až ke konci
roku, aby bylo všechno dobře připra-
vené. Nakonec vlastně můžu říct, že
už můžu zpívat sám, zvládnu sám
i Sanitku (smích). To po mně nedávno
chtěli na vyhlašování nejlepších zá-
chranářů Československa. Nejdřív
jsem si to vůbec nedovedl představit,
protože to je notoricky známá věc,
kterou původně zpíváme ve třech
právě s Hankou a Petrem. Nakonec
to dopadlo skvěle, nazpívali jsme to
s dětským sborem.   (jam)
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HISTORIE TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ CENY PRAHY
V SYNCHRONIZOVANÉM PLAVÁNÍ
SE ZAČALA PSÁT JIŽ PŘED TŘICETI
LETY. JUBILEJNÍ TŘICÁTÝ ROČNÍK
TOHOTO ŠPIČKOVÉHO ZÁVODU
AKVABEL SE KONAL ZAČÁTKEM
LOŇSKÉHO PROSINCE. TRADIČNÍ
ZŮSTALO I MÍSTO KONÁNÍ – BAZÉN
V HLOUBĚTÍNĚ – A SAMOZŘEJMĚ
I PERFEKTNÍ VÝKONY A SKVĚLÁ
ATMOSFÉRA.

Že se bude na co dívat, bylo jasné už
ve chvíli, kdy svou účast potvrdily
týmy akvabel ze světové špičky. Cel-
kem se zde představily týmy ze tři-
nácti zemí, mezi nimiž nechyběly Ru-
sky a Kanaďanky, které patří v sou-
časnosti k nejlepším na světě. 
To se ostatně potvrdilo i v hloubětín-
ském bazénu, odkud si právě dva ka-
nadské týmy z Ontaria a Quebecu od-
vezly zlaté a stříbrné medaile. Na
Rusko, které je historicky baštou to-
hoto krásného sportu, zbyla nakonec
jen bronzová medaile. 

Domácí akvabely z týmu SK Neptun,
který trénuje právě v Hloubětíně, zů-
staly čtvrté, těsně za Ruskami. Úspě-
chu se domácí tým dočkal až v só-
lech, a hned šlo o zlato. To získala za
svůj perfektní výkon v kategorii seni-
orek Natálie Koubková, která společ-
ně se svou sestrou Anetou získala

zlato také v párech. Druhé a třetí
místo mezi sólistkami pak obsadily
závodnice z Maďarska a Ruska. V téže
disciplíně v kategorii žákyň se již té-
měř opakoval model týmové soutěže.
První dvě medaile si rozdělily plavky-
ně z Quebecu a Ontaria, pro třetí
místo si „dotančila“ závodnice Japon-
ska, kde je synchronizované plavání
také velmi populárním sportem. 
Třídenní závody, které se konaly od 2.
do 4. prosince, si pochvalovali nejen
pořadatelé, kterým se podařilo přilá-
kat špičkové týmy z celého světa, ale
především akvabely a jejich trenérky.
Většina zahraničních návštěvnic oce-
ňovala jak vysokou úroveň závodů,
tak i samotný fakt, že jde o tradici
dlouhou již třicet let. Většina zahra-
ničních výprav si pochvalovala i atmo-
sféru samotné adventní Prahy
a mnozí přiznali, že účast na Vánoční
ceně Prahy 2011 pro ně byla „spoje-
ním příjemného s užitečným“. 
Perfektní byla i atmosféra závodů. Do
ladných pohybů nalíčených a načesa-
ných plavkyň zněla hudba nejrůzněj-
ších stylů od klasiky až po hitovky Bo-
nie Tyler nebo Michaela Jacksona.
Přestože nešlo o závody, při kterých by
se na tribunách tísnily tisíce diváků,
bylo plno a fandilo se ostošest. (jam)

VÁNOČNÍ CENA PRAHY 2011
30 LET TRADICE 
HLOUBĚTÍNSKÝCH AKVABEL

Reportáž
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Tip pro vás

VLAKEM NEBO METREM
DO SVĚTA MINIATUR
NA SVĚTĚ JE JEN NĚKOLIK ZÁBAV,
KTERÉ PŘITAHUJÍ ČLOVĚKA 
OD DĚTSTVÍ DO STÁŘÍ A KTERÉ
OKOUZLUJÍ LIDI BEZ OHLEDU NA
POVOLÁNÍ, VZDĚLÁNÍ NEBO OSOBNÍ
ZAMĚŘENÍ. JEDNÍM Z TAKOVÝCH
FENOMÉNŮ JE BEZESPORU
MODELOVÁ ŽELEZNICE. TAKZVANÉ
MAŠINKY FASCINUJÍ DĚTI I DOSPĚLÉ
SNAD PRÁVĚ TÍM, ŽE NABÍZEJÍ
POHLED DO ZMENŠENÉHO A PŘITOM
DOKONALE FUNGUJÍCÍHO SVĚTA. DO
SVĚTA, KTERÝ JE DÍKY METRU NEBO
VLAKOVÉMU SPOJENÍ Z DOLNÍCH
POČERNIC ČI KYJÍ DOSTUPNÝ PRO
OBYVATELE PRAHY 14 POHODLNĚ
A VELMI RYCHLE. 

V Praze na Smíchově v obchodním
komplexu Anděl City vzniká jeden
z nejzajímavějších projektů poslední
doby. Ve třech podlažích na ploše
3 100 m2 bylo 1. července 2009 ote-
vřeno prvních 115 m2 modelového ko-
lejiště. Úvodní plocha 115 m2 modelo-
vého kolejiště představuje průřez vše-
mi technologiemi a stavebními prvky,
které budou použity na dalších seg-
mentech modelového kolejiště Krá-
lovství železnic. Návštěvníci zde uvidí
několik dominant České republiky,
pohyblivý automobilový park a spous-
tu dalších technických „vychytávek“.
Systém miniaturních kamer v loko-
motivách vláčků zprostředkuje divá-
kům zážitek z jízdy zmenšenou kraji-
nou. Součástí Království železnic je
i stálá výstava z historie železnice na
našem území a vzdělávací program
pro školy připravený v duchu moder-
ního konceptu Ministerstva školství.
Modelové kolejiště se postupně roz-
růstá o další segmenty. Království
železnic bude nakonec představovat
jakýsi model České republiky. Ná -
vštěvníci se zde setkají s modely nej-
významnějších dominant České re-
publiky. Modelový vláček je sveze na-
příklad na Ještěd, Karlštejn, Pražský
hrad. Snahou tvůrců Království želez-
nic je maximální navození zmenšené
reality, v pravidelných intervalech se
zde střídá noc i den, vlaky jezdí podle

přesně daných jízdních řádů. Po čty-
řech letech výstavby dosáhne rozloha
kolejiště více než 1 008 m2 čisté plo-
chy kolejiště. Království železnic se
tak stane největší modelovou želez-
nicí nejen u nás, ale i ve střední a vý-
chodní Evropě. (red)

KONTAKT
www.kralovstvizeleznic.cz
Stroupežnického 23, Praha 5
Otevřeno denně 9.00–19.00 hodin

BĚŽNÉ VSTUPNÉ
základní vstupné (dospělí) 200 Kč
děti do 15 let 120 Kč
děti do 1 metru (pouze s dospělým)

30 Kč
studenti 130 Kč
důchodci (od 60 let) 120 Kč
ZTP/P (osobní asistenti mají vstup
zdarma) 120 Kč
rodinné vstupné 
(2 dospělí a 3 děti) 520 Kč

Vstupenky do tohoto jedinečného miniaturního světa můžete získat zdarma v rámci
čtenářské soutěže, o které se dozvíte na straně 31.
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ZPRÁVY Z RADNICE
NA SVÉM 27. A 28. ZASEDÁNÍ VE
DNECH 5. 12. A 19. 12. 2011 RADA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 MIMO
JINÉ:
Souhlasila se jmenováním  paní
Mgr. Hany Seifertové do funkce ředi-
telky Mateřské školy, Praha 9 – Leho-
vec, Chvaletická 917.
Vzala na vědomí rezignaci pana
Mgr. Marka Polacha na člena Zastupi-
telstva městské části Praha 14 ke dni
5. 12. 2011 (zvolen za volební stranu
TOP 09). A konstatovala, že pan
Mgr. Aleš Kuda, nar. 27. 1. 1972, se
stává dnem 6. 12. 2011 členem Zastu-
pitelstva městské části Praha 14.
Akceptovala změnu termínu k reali-
zaci investiční akce „Základní škola
Chvaletická – energetická úspora MČ
Praha 14“ z důvodu prodloužení reali-
zace prací nad rámec původního roz-
sahu díla  a schválila uzavření dodat-
ku č. 3 k SoD č. 0199/2011/ OSMI/1050
na realizaci investiční akce „Základní
škola Chvaletická – energetická úspo-
ra MČ Praha 14“.
Schválila uzavření dodatku č. 3
„Základní škola Gen. Janouška –
energetická úspora MČ Praha 14“,
kdy vícepráce nad rámec projektové
dokumentace v tomto dodatku činí
7 346 895,00 Kč včetně DPH, a sou-
hlasila s prodloužením termínu
zhotovení díla „Základní škola Gen.
Janouška – energetická úspora
 MČ Praha 14“ do 31. 1. 2012, s uvol-

něním rezervy v rámci uzavřené
SoDč. 0259/2011/OSMI/1050 ve výši
659 893,00 Kč včetně DPH a s dofi-
nancováním akce nad rámec uzavře-
né SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 ve
výši 6 687 002,00 Kč včetně DPH.
Schválila prodloužení činnosti komise
pro rozvoj informačních technologií 
Schválila návrh na postup začlenění
„strategie rozvoje kultury MČ Praha
14“ do celkové strategie rozvoje MČ
Praha 14.
Souhlasila s uskutečněním veřejného
projednání projektového záměru „Re-
vitalizace rekreačního parku přírodní-
ho charakteru s prvky pro aktivní od-
počinek“ v Pilské ulici, Hostavice.
Schválila realizaci participačního pro-
jektu – novelizace vyhlášky č. 12/2008
Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů na ve-
řejných prostranstvích.

NA SVÉM 6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 KONANÉM DNE
20. 12. 2011 MIMO JINÉ:
Odvolalo z uvolněné funkce zástupce
starosty paní Soňu Tománkovou
(TOP 09).
Schválilo do uvolněné funkce zástup-
ce starosty pana Mgr. Aleše Kudu
(TOP 09).
Schválilo do uvolněné funkce radního
MČ Praha 14 pana Pavla Maška
(TOP 09). 

Schválilo návrh Zásad pro hospodaře-
ní v období rozpočtového provizoria
městské části Praha 14 na rok 2012.
Schválilo aktualizovaný Komunitní plán
sociálních služeb na území městské
části Praha 14 na období 2012–2014.
Schválilo Komunitní plán Zdravé měst-
ské části Praha 14 na období 2012–
2013.
Schválilo koncepci rozvoje dětských
hřišť a sportovišť včetně akčního plá-
nu na období 2012–2013. 
Schválilo program rozvoje městské
části Praha 14 pro období 2011–2014. 
Schválilo podání žádosti o dotaci do
programu Podpora terénní práce pro
rok 2012 vyhlášeného Úřadem vlády
ČR a závazek finanční spoluúčasti
z rozpočtu městské části Praha 14.
Odvolalo letopiseckou komisi ve slo-
žení: Ing. Miroslav Froněk – předseda,
Mgr. Jaroslav Šmíd – člen, Jan Břinka
– člen. 
Schválilo odnětí pozemku parc.
č. 1776/2 v k. ú. Hloubětín, na kterém
se nachází přírodní památka „Praž-
ský zlom“, a parc. č. 2460/4 v k. ú.
Hloubětín v těsné blízkosti přírodní
památky ze svěřené správy nemovi-
tostí městské části Praha 14 a odnětí
pozemků 1659/1 a parc. č. 1360
v k. ú. Hloubětín, na kterých se na-
chází přírodní památka „Cihelna
v Bažantnici“, ze svěřené správy ne-
movitostí městské části Praha 14.

(kva, lku)

Výměna místostarostky paní Soni To-
mánkové neovlivní práci městské
části ani plnění programového pro-
hlášení. Naopak by měla ještě více
přispět ke koncepční práci a rozvoji
městské části Praha 14. Nemohu
tedy souhlasit s vyjádřením paní už
bývalé místostarostky Tománkové,
které přednesla na jednání zastupi-
telstva dne 20. 12. 2012, že si někdo
vymýšlí důvody pro její odvolání, nebo
dokonce to, že radnice díky jejímu
odchodu bude špatně vedena. To roz-
hodně odmítám. 
Strana TOP 09 je stranou, která si za-
kládá na odpovědnosti, transparent-
nosti a prosperitě. Právě odpověd-
nost je v jejím případě ta nejdůležitěj-

braňovat. Věřím, že už postupně zavá-
děné změny a nové akce jako veřejná
projednávání důležitých investičních
akcí, příprava územní studie, dosaže-
né úspory,   Farmářské trhy, vybudo-
vaná a opravená hřiště a řada dalších
věcí, které zkvalitňují život v Praze 14,
jsou jasným důkazem nových trendů.
K dosažení cílů však potřebujeme, aby
byl tým, jenž povede radnici, co nej-
kompetentnější a neproduktivnější.
Teprve poté se ukáže, jestli se musí-
me za svou práci stydět. To ale nezá-
leží na hodnocení politiků či politika.
Posoudit to musí lidé Prahy 14. A toto
hodnocení je pro mě to nejdůležitější.   

Bc. Radek Vondra,
starosta MČ Praha 14

ší. Pokud někdo sám ve svém prohlá-
šení potvrdí, že se na tuto klíčovou
funkci nepřipravoval, kritizuje práci
v jím spravovaných gescích a následně
se ukáže, že má rezervy, je to problém
jak pro politickou stranu, kterou re-
prezentoval, tak pro celou městskou
část. Navíc pokud jde o kolektivní roz-
hodování, jehož cílem je změnit politi-
ku a přístup politiků k lidem v Praze
14, nelze se v tomto ohledu uspokojo-
vat jenom kosmetickými změnami.
Proto je důležitá spolupráce a komu-
nikace mezi členy týmu, a ne individu-
ální přístup jednotlivce. 
Chápu, že tato nepříjemná záležitost
vzbuzuje emoce a s tím spojené nega-
tivní reakce, kterým lze jen těžko za-

ZMĚNA VE VEDENÍ PROSPĚJE VŠEM
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Fejetony a názory zastupitelů

ROK BEZRADNOSTI
Volební výsledek v  říjnu 2010 umož-
ňoval na Praze 14 sestavení pravico-
vého vedení radnice buď ve dvouko-
alici ODS s  TOP 09 s  18 mandáty,
nebo trojkoalici na půdorysu vládní
koalice spolu s  VV. Takové vedení
radnice by disponovalo silnou podpo-
rou 20 z 31 zastupitelů.  Programově
a ideologicky blízké koalice nevznikly
především z  vůle TOP 09, která se
rozhodla pro spolupráci se Sociální
demokracií a  Stranou zelených.  Po
roce bezradného a  nekoncepčního
vedení Prahy 14 se jasně ukazuje, že
nestačí líbivá populistická hesla
o  otevřené radnici, potřebě jejího
schopného vedení a  přísliby rozpoč-
tově odpovědného chování. Skuteč-
nost je úplně jiná.
Plán rozvoje, který předkládá vedení
radnice po roce vládnutí, naše slova
jasně potvrzuje. Materiál, na který
jsme čekali celý rok, a bez kterého si
koncepční řízení radnice nedovede-
me představit, je naprosto nedosta-
tečný.  Z podstatné části v něm chybí
jasné termíny realizace, finanční kry-
tí a garanti plnění. Na naše konkrétní
dotazy jsme se přímo v  zastupitel-
stvu žádných odpovědí nedočkali.
Jedním z  největších předvolebních
slibů TOP 09 bylo heslo, že vybuduje
radnici otevřenou všem občanům.
Uvedený program rozvoje počítá se
zpracováním komunikační strategie
MČ Prahy 14 s úkolem pro rok 2012!
Jak si vedení radnice představuje
otevřenou komunikaci aktuálně, se
ukázalo hned při projednávání návr-
hu na odvolání 2. zástupkyně starosty
Soni Tománkové. Zeptali jsme se na
důvod jejího odvolání a  dočkali jsme
se odpovědí ve smyslu, že je to roz-
hodnutí klubu zastupitelů TOP 09. Po
tlaku zastupitelů nekoaličních stran
a  rozhořčené veřejnosti, která se
oprávněně ptala, zda snad paní To-
mánková něco nezdefraudovala, na-
konec důvody svého odvolání řekla
sama paní Tománková: Neumím ml-
čet ke špatnému zacházení s někte-

rými úředníky, neumím mlčet k  ne-
transparentnosti a  nehospodárnosti.
To je věru důvod k odvolání! Po tomto
vystoupení byla nejtěsnějším mož -
ným poměrem hlasů (16) odvolána
a  následně vyloučena z  klubu
TOP 09, který se od jejích slov distan-
coval. Stejným nejtěsnějším pomě-
rem hlasů byl na její místo zvolen
Mgr.  Aleš Kuda. O  tom, že Praha 14
potřebuje dobré rozhodování a  ne
rozhazování, není sporu. Jak s  tím
ale koresponduje trafika vymyšlená
pro paní Pickovou, jejíž činnost jsme
v minulosti již několikrát komentova-
li? ODS opět navrhla její odvolání, ko-
alice však tento bod ani nepřipustila
k  projednání. ODS se svým počtem
mandátů nemá možnost samostatně
ovlivnit dění na radnici. Její zastupi-
telé však budou pokračovat v  odpo-
vědné politice, která se bude snažit
zabránit rozhazování prostředků,
(více než 150 mil. Kč), které součas-
ná koalice dostala do vínku. Všem
občanům i odpovědným zastupitelům
nabízí ODS pravici.

Josef Kutmon, 
předseda klubu zastupitelů ODS

NOVOROČNÍ 
ZAMYŠLENÍ 

V minulých šestnácti letech jsme se
setkávali s mnohými z vás na strán-
kách Listů Prahy 14. První číslo no-
vého měsíčníku přichází po uplynutí
prvního celého roku po volbách, kte-
ré zásadním způsobem přepsaly po-
měr sil na radnici.  Předvolební sliby
nového vedení vzbuzovaly naději na
podstatnou změnu ve způsobu prá-
ce. Realita všedních dní sice tyto
plány poněkud poupravila, nicméně
radnice nyní dovedně využívá již dří-
ve předpřipravených akcí a výrazně
se zasazuje o jejich dokončení.  Zá-
roveň se mapuje terén pro započetí
nových akcí, což ovšem není zdaleka
tak jednoduché, jak se původně zdá-
lo, v mnoha oblastech zatím zůstalo
u dobrých úmyslů.  Vedení radnice

se také snaží vylepšit komunikaci
s občany – nevím, zda vlažná účast
občanů na veřejných projednáváních
je tím kýženým výsledkem, ale budiž
chvála alespoň za snahu. Domnívá-
me se, že by prospělo méně slov
a více pokory při vykonávání politiky
jako veřejné služby. Závěrečný účet
nakonec vždy vystavuje občan, který
také posoudí, které sliby byly splně-
ny a nakolik se představa o provádě-
ní politiky slučuje s konkrétními
činy. 
Do nového roku si tedy přejme dosta-
tek elánu, invence a trpělivosti pro
kvalitní správu věcí veřejných!

Zastupitelé za VV 
Zuzana Grigarová 

a Jiří Šebek

REAKCE NA ČLÁNEK
V ČASOPISU FRNK

Jako zastupitelé jsme nuceni reago-
vat na článek v novinách FRNK z lis-
topadu 2011. Na str. 8 v rubrice Po-
lemika je v článku Nešťastné uvede-
no, že na zasedání zastupitelstva šéf
komise územního rozvoje Feřtek
předložil návrh: zastupitelstvo ne-
souhlasí s vydáním souhlasu
s umístěním stavby nové skladovací
haly v areálu Coca-Coly. Dále je
v článku uvedeno, že pan Feřtek ne-
ukázal ani jeden plánek. Z tohoto
článku vyplývá, že zastupitelé roz-
hodli, aniž by byli seznámeni s prob-
lémem. Tyto informace nejsou prav-
divé. Před zasedáním zastupitelstva
jsme byli požádáni předsedou klubu
ODS panem Kutmonem o podporu
tohoto návrhu, který ale nepředložil
pan Feřtek, ale klub ODS. K návrhu
jsme obdrželi i plánky skladovací
haly, takže jsme věděli, o čem hla-
sujeme, a návrh nevydání souhlasu
jsme podpořili, protože je v zájmu
obyvatel Prahy 14 nestavět v našem
obvodě obludné stavby.

Zastupitelé za KSČM
Jitka Krátká 

a Viktor Šíma 

FEJETONY A NÁZORY
ZASTUPITELŮ
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GRAFFITI JAKO
FENOMÉN MĚSTA

PŘEDSTAVA MĚSTA BEZ GRAFFITI
JE DNES NATOLIK NEREÁLNÁ, ŽE
SE JÍ V SOUČASNOSTI NEZABÝVAJÍ
UŽ ANI NEJZATVRZELEJŠÍ
ODPŮRCI TOHOTO FENOMÉNU
POSLEDNÍCH DESETILETÍ. JE
ZŘEJMÉ, ŽE GRAFFITI, VÍCE ČI
MÉNĚ ZDAŘILE, DOTVÁŘÍ REALITU
VEŘEJNÉHO PROSTORU A JE
SOUČÁSTÍ NAŠEHO MĚSTA.
STEJNĚ ZŘEJMÁ JE
I ROZPOLCENOST VNÍMÁNÍ
GRAFFITI VE SPOLEČNOSTI.

Když se procházíme ulicemi Pra-
hy 14, míjíme náznaky graffiti takřka
na každém druhém rohu. Přesto ne-
lze říci, že by byla právě tato měst-
ská část nějakou baštou sprejerů. To
překvapivě platí i pro sídlištní oblasti,

jako je Lehovec nebo Černý Most,
který navíc pro sprejery má i jedno
velké lákadlo – tubus metra. 
Smyslem tohoto textu není ani hod-
nocení umělecké úrovně toho které-
ho pouličního tvůrce, ani vynášení
soudů nad fenoménem graffiti jako
takovým. „Graffiti je dnes ve městě
nevyhnutelné,“ říká v rozhovoru
i Vladimir 518, někdejší aktivní writer,
dnes především výtvarník a rapper
(textař a recitátor v rytmice rapu). Co
se týká naší městské části, za pravdu
mu dává i počet účastníků tradičního
Džagoda Graffiti Jamu i fakt, že jej
sdružení Jahoda na Černém Mostě
pořádalo již posedmé. Fakt, že write-
ři v Praze 14 jsou a že graffiti nevzni-
ká jen kolem vlakové tratě, je tedy
nesporný.

PRAVDA JE NĚKDE UPROSTŘED
Přesto se můžeme společně zamyslet
nad tím, jak se s touto dnes již tradiční
subkulturou naučit ve městě sdílet ve-
řejný prostor. Jistě, existuje zde gene-
race starší, která vidí v graffiti čirý van-
dalismus. Existuje armáda mladých,
která je zcela naopak vnímá jako pro-
jev svobody a pokus o oživení jinak ne-
příliš barevného veřejného prostoru. 
Oba tyto názorové protipóly mají při-
tom jedno společné. V každém je tro-
cha pravdy a trocha záměrné nebo
nechtěné netolerance. A právě proto
je třeba v tomto ohledu hledat přede-
vším cestu k porozumění. 

ZAMYSLEME SE NAD LEGALIZACÍ
„Problém graffiti tu samozřejmě
existuje a bylo by nesmyslné se tvá-
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Teen Age Area

řit, že tomu tak není. Naopak je třeba
hledat způsob, jak nabídnout spreje-
rům možnost vyjádření a současně
uchránit veřejnost před patrným po-
škozováním majetku,“ míní také za-
stupitelka Ilona Picková. 
Právě ona se v současné době po-
kouší otevřít na zdejší radnici téma
legálních ploch pro graffiti a počítá
i se zapojením těch, kterých se tato
debata týká nejvíce, sprejerů. „Vždy
je lepší o problému komunikovat, než
ho ignorovat nebo ho řešit jen cestou
represe. Na druhé straně nelze do-

pustit, abychom opravili fasádu školy
a někdo ji obratem pomaloval něja-
kými nesmysly,“ říká Picková. 
Právě legální plochy jsou totiž jednou
z možností, jak nabídnout tvůrčím
mladým lidem možnost seberealizace
a současně tak alespoň částečně
omezit vandalismus. Podle zkušeností
z jiných městských částí je patrné, že
je tato cesta přínosem pro obě strany.
Možnost tvořit beze strachu totiž dává
graffiti kvalitu a tu zase tváří v tvář
ocení i veřejnost. Proč tedy nezapojit
do této diskuse i obyvatele Prahy 14?  

K TÉMATU GRAFFITI VE MĚSTĚ
JSME NEMUSELI DLOUHO VYBÍRAT,
KOHO OSLOVÍME NA ROZHOVOR.
VÝTVARNÍK A RAPPER VLADIMIR
518 PATŘIL KE ŠPIČCE GRAFFITI
WRITERŮ UŽ V DOBĚ, KDY TADY
V DEVADESÁTÝCH LETECH
VZNIKALA SOUČASNÁ SCÉNA.
PŘESTOŽE HO TEĎ ZAMĚSTNÁVÁ
PŘEDEVŠÍM LABEL BIGG BOSS,
POLOŽILI JSME MU NĚKOLIK
OTÁZEK PRÁVĚ NA TÉMA GRAFFITI. 

JAKÁ JE VLASTNĚ TVOJE
PŘEDSTAVA PRAHY 14 – MÁŠ NA
TATO MÍSTA NĚJAKÉ VZPOMÍNKY? 
Představa Černého Mostu, to je pro mě
sídliště, stanice metra a obchoďák.
Takhle jsem vždycky vnímal Černý
Most, i když je mi jasné, že to místo je
určitě mnohem zajímavější a že se tam
děje spousta věcí, o kterých nevím. Co
se týká vzpomínek, mám na Černém

Mostě kamaráda, se kterým jsme zaži-
li spoustu zajímavých historek ještě
v době, kdy jsme aktivně dělali graffiti. 

PRÁVĚ TEĎ TU AKTUÁLNĚ
RADNICE OTEVÍRÁ DISKUSI
O LEGÁLNÍCH PLOCHÁCH 
PRO GRAFFITI. JAKÝ JE TVŮJ
NÁZOR NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ
VYBRANÝCH PLOCH?
Graffiti ve městě bylo a bude a nikdo
na tom nic nezmění, ani když já se
rozhodnu, že budu někoho přemlou-
vat, aby to nedělal, což ani nechci dě-
lat. Graffiti je ve městě nevyhnutelný
a nikdo, včetně těch mladých kluků, co
to dělaj, to není schopen ovlivnit. Ta
věc se děje v podstatě sama. Městská
část na to má několik možností přístu-
pu. Buď může dělat, že graffiti neexis-
tuje, a sveřepě si bude natírat určitý
plochy, kde se ale graffiti bude stále
dokola objevovat. Samozřejmě to bude

graffiti špatný, rychlý a nezajímavý,
nebo má šanci si přiznat – ano, graf-
fiti existuje – pojďme ty zdi, který
k tomu nejvíc vybízej, který jsou nej-
častěji ničený, povolit. A pojďme tam
pozvat špičku graffiti scény, která
tam udělá kvalitní production, a na to
už nikdo nesáhne. Město tím získá
kvalitní výtvarný atribut současnosti. 

VÍŠ Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI, 
ŽE TO FUNGUJE?
Experimentovala s tím například Pra-
ha 10, kde je několik povolených ploch,
a dobře to tam funguje. Samozřejmě
tagy z ulic nikdy nezmizí, přesto jsou
místa, která by si zasloužila kvalitní
graffiti, a když je městská část povolí,
tak si i samotní writeři budou více roz-
mýšlet, kam budou chodit malovat.
I lidé si lépe zvyknou na kvalitní věci,
které nepůsobí tak agresivně jako
chromy, trowupy nebo tagy. (jam)

GRAFFITI SLANG 
– SLOVNÍČEK POJMŮ
Writer – člověk, který vytváří graffiti
Crew  – skupina writerů, která

pracuje společně
Toy  – začátečník (mezi sprejery

se tento výraz používá spíše
jako vulgarismus)

Can  – plechovka spreje
Cap  – tryska na spreje
Guru  – učitel
Fatcap – tryska s nejširší stopou 

(až 20 cm tlustá plná stopa)
Skinnycap – tryska s nejužší stopou
Tag  – podpis writera, 

důraz na kompozici
Piece  – barevné graffiti, důraz 

na tvary písma a celkovou
barevnou kompozici

Chrom – stříbrno–černé graffiti, 
důraz na tvar

Trow–up – rychlé graffiti, 
důraz na jednoduchost

Rooftop – piece/trow–up/chrom 
na střeše

End to end – panely přes celý vagon
Sketch – skica
Panel – graffiti na vagonu vlaku
Backjump (BJ) – namalování 

panelu za provozu soupravy
Wholecar (WC) – graffiti přes celou

plochu vagonu

VLADIMIR 518
GRAFFITI JE VE MĚSTĚ NEVYHNUTELNÉ 



Rozvoj MČ

NOVÝ ROK V PRAZE 14 BUDE VE
ZNAMENÍ DALŠÍCH ZMĚN. VEDENÍ
RADNICE CHCE V TOMTO TRENDU
POKRAČOVAT A PŘICHÁZÍ
S DALŠÍMI PLÁNY, JAK ZLEPŠIT
PODMÍNKY PRO ŽIVOT V MĚSTSKÉ
ČÁSTI. KROMĚ NOVĚ VZNIKLÉHO
SKATEPARKU, FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ A NOVÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
SE PŘIPRAVUJE NAPŘÍKLAD
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU
V HOSTAVICÍCH, ZATEPLENÍ ŠKOLY
BŘÍ. VENCLÍKŮ, ZKVALITNĚNÍ
KULTURNÍHO VYŽITÍ A ŘADA
PROJEKTŮ V RÁMCI SCHVÁLENÉHO
PROGRAMU ROZVOJE.  

Program rozvoje je klíčovým doku-
mentem ukazujíc směr rozvoje měst-
ské části do budoucna, který zahrnu-
je všechny oblasti činnosti městské
části a potřeb občanů Prahy 14.
„Každý, kdo do programu nahlédne,
si může udělat jasnou představu, co
a v jakých oblastech je potřebné
uskutečnit a za jakých podmínek,“
popisuje starosta městské části Pra-
ha 14 Radek Vondra s tím, že Pro-

gram rozvoje zjednodušeně řečeno
odráží potřeby lidí napříč oblastmi ži-
vota a vytváří harmonogram činností,
které by radnice během čtyř let ráda
uskutečnila. 
Nové vedení radnice se už zasadilo
o realizaci změn v minulém roce.
„Důležitým krokem, kterým jsme vý-
razně snížili výdajové zatížení úřadu,
bylo zrevidování všech smluv z doby
minulých vedení. I díky tomu můžeme
pomýšlet na rozvoj městské části
a efektivnějšího využívání financí. Daří
se tak dokončovat i několik větších
projektů, například zateplení vybra-
ných základních škol. Tento projekt se
ve spolupráci s hlavním městem Pra-
hou plní i s úsporou předpokládaných
nákladů,“ podotýká Vondra.   
To, že deklarované změny nejsou je-
nom plané sliby, dokázalo vedení
radnice u projektu skateparku na
Černém Mostě, který funguje od
května loňského roku k radosti všech
„skejťáků“. „Během léta jsme se
snažili připravit také na zimní úklid.
Ve výběrovém řízení bylo jasně defi-
nováno, co od zimní údržby očekává-
me, a vybrali jsme novou, levnější
 firmu s dlouholetými zkušenostmi
v této oblasti. Doufám, že zima uká-
že, že ke spokojenosti všech,“ před-
stavil další novinku starosta Vondra.
Ten za úspěch považuje i výraznou
změnu stylu v jednání s developery
s jasným vymezením, co je pro měst-
skou část akceptovatelné. Na zákla-
dě nových požadavků se už řada
z nich rozhodla v rámci projektů po-
dílet se i na lepší občanské vybave-
nosti. Dalším významným posunem
je úspěch ve vyjednávání s hlavním
městem – nezačlenění stavby kontej-
nerového překladiště v Malešicích do
návrhu územního plánu, které mohlo
mít výrazný negativní dopad na do-
pravu v Praze 14.
Důležitější jsou nyní pro radní hlavně
plány pro rok 2012 a následná obdo-
bí. Pokračovat by se mělo v realizaci

koncepce rozvoje dětských hřišť, kte-
rá nejen mapuje všech 34 dětských
hřišť včetně nového, jež se v uplynu-
lém roce vybudovalo na Jahodnici. Je
zaměřená zejména na jejich údržbu,
opravy nebo možnosti vybudování
nových. Vedení nezapomíná ani na
rozvoj komunitního plánování s aktu-
alizací sociálních služeb nebo strate-
gii bezpečnosti a podobně. Plánů je
opravdu hodně, ale nejde jenom
o nové projekty, ale i udržení a rozví-
jení těch realizovaných, jako jsou tře-
ba Farmářské trhy na Rajské zahra-
dě, nebo dokončení výše uvedeného
projektu zateplením ZŠ Bří. Venclíků. 
V novém roce chce radnice zahájit
i realizaci velkých projektů, napří-
klad revitalizaci parku v Pilské, vý-
stavbu dětského hřiště ve Vlčkově
ulici nebo ve spolupráci s HMP další
etapu rekonstrukce komunikací
v Hloubětíně. Dále pak připravit ná-
vrh podmínek pro privatizaci bytové-
ho fondu a pokračovat v projektu za-
měřeném na prevenci sociálně pato-
logických jevů v základních školách.
„V neposlední řadě nás čeká jednání
ohledně výstavby nové, moderní poš-
ty, respektive rozšíření a moderniza-
ce stávající pobočky na Rajské za-
hradě. Stranou nezůstane ani řešení
dopravy a parkování, které vnímáme
jako velký problém,“ doplňuje Vond-
ra. V plánu je i intenzivnější spolu-
práce s Policií ČR a městskou policií
v otázce řešení bezpečnostní situace
na Černém Mostě.
Od ledna vychází nový radniční časo-
pis „Čtrnáctka“, který držíte v ruce.
Radnice Prahy 14 bude také vítat
nové občánky a již brzy představí mo-
derní logo městské části Praha 14.
„Chtěl bych poděkovat za vstřícnost
lidí a jejich aktivní zapojení se do dění.
Vidím v tom velký potenciál, bez které-
ho bychom mohli jen těžko společně
realizovat rozvoj naší městské části,“
dodává závěrem starosta Vondra. 

(red)
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TVÁŘ PRAHY 14 
SE BUDE MĚNIT 
K LEPŠÍMU I LETOS
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Podpora integrace cizinců na Praze 14

SANG TRAN VAN PŘIŠEL S RODIČI
DO ČESKÉ REPUBLIKY, KDYŽ MU
BYLO 10 LET, JEHO DVA STARŠÍ
BRATŘI ZŮSTALI U PRARODIČŮ VE
VIETNAMU. RODIČE  SANGA
VYUŽILI NABÍDKY PRÁCE V ČESKÉ
REPUBLICE... A UŽ JSOU TADY
17. ROKEM. SANG V TOMTO ROCE
DOKONČIL VYSOKOU ŠKOLU V ČR.
SE SANGEM JSME SE POTKALI
V ORGANIZACI PRO POMOC
UPRCHLÍKŮM, FUNGUJÍCÍ NA
PRAZE 14, KDE POMÁHÁ JAKO
TLUMOČNÍK. POVÍDALI JSME SI
TROCHU O VIETNAMU I O ŽIVOTĚ
V ČESKÉ REPUBLICE.

PROSINEC PROBÍHAL V ČR
TRADIČNĚ VE ZNAMENÍ VÁNOC.
UDRŽUJETE S RODIČI VIETNAMSKÉ
SVÁTKY I V ČESKÉ REPUBLICE?
Ano. Právě teď se ve Vietnamu připra-
vují lidé na nový lunární rok TET. Je to
příchod nového lunárního roku, a pod-
le evropského kalendáře je to většinou
konec ledna či začátek února. Sejde
se celá rodina u prarodičů na oběd či
večeři. Tradičním pokrmem je Banh
Trung – rýže s masem a fazolemi
mungo zabalená v zeleném listu, vaří
se to asi 10 hodin, pak se jí sladkosti –
sladké sušené ovoce. Dárky se nedá-

vají, děti se obdarovávají jen drobnými
penízky, které jsou vkladem do nového
začátku, pro nový nastávající rok. 

JAKÉ JINÉ SVÁTKY 
VE VIETNAMU SLAVÍTE?
Jeden z největších svátků, který se
slaví, jsou Dětské vánoce Tet trung
thu, tento svátek připadá většinou na
září. Pořádají se kulturní akce pro
děti, tradičně se zdobí ulice červený-
mi lampiony, pořádají se taneční prů-
vody v maskách asijských draků. Děti
dostávají sladkosti a nosí lampiony
ve tvaru pěticípé hvězdy. V rodinách
se pečou speciální vietnamské ko-
láčky, které  se dávají i na domácí ol-
táře k uctívání předků, a zapalují se
vonné tyčinky.

VÝZNAMNOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA
JSTE STRÁVIL JEŠTĚ VE VIETNAMU,
V ČEM SE PODLE VÁS NEJVÍCE LIŠÍ
VÝCHOVA DĚTÍ VE VIETNAMU
A V ČECHÁCH? 
Největší rozdíl je v tom, že vietnam-
ské děti nemají takový prostor jako
české, protože rodiče je chtějí mít
více pod kontrolou. Rodiče ve Viet-
namu kladou velký důraz na vzdělání
dětí, kariéru, vyžadují větší disciplínu
a cílevědomost od svých dětí. Proto

jsou vietnamské děti ve škole úspěš-
né a dbají na studium, dostávají se na
prestižní školy i v České republice.

JSTE V ČECHÁCH UŽ DELŠÍ DOBU,
CHODIL JSTE TADY DO ŠKOLY, CO
BYSTE CHTĚL V ČECHÁCH DĚLAT?
Chtěl bych být užitečný, být prostřed-
níkem mezi Vietnamem a Českou re-
publikou, chtěl bych  být v roli medi-
átora obou stran.

JSTE VELMI MLADÝ, 
CO VÁS ZAJÍMÁ? 
V současné době se vzdělávám jako
sociální pracovník a tlumočník viet-
namštiny, příležitostně spolupracuji
s OPU jako terénní pracovník, tlu-
močník a překladatel.

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT
O VIETNAMSKÉ KOMUNITĚ
V ČECHÁCH? 
Zvenku vypadá jako uzavřená komu-
nita, každý Čech do ní však může za-
padnout, důkazem jsou desítky man-
želských svazků, kdy jeden z manže-
lů je Čech nebo Češka.

JE ROZDÍL MEZI DÍTĚTEM, 
KTERÉ PŘIJDE JAKO VY
Z VIETNAMU, A DÍTĚTEM, 
KTERÉ SE NARODÍ V ČECHÁCH
VIETNAMSKÝM RODIČŮM? 
Ano, velký, takovým dětem se říká „ba-
nánové děti“, na první pohled vypadají
jako Asiaté, ale uvnitř jsou víc Evropa-
ni, v tomto případě Češi. Většinou se
nenaučí vietnamsky psát ani číst.

Lucie Medková

Jméno: Sang • Příjmení: Tran Van
• Místo narození: Nam Dinh, Viet-
nam • Vzdělání: VŠ • Věk: 26 let • 
Školy v ČR: ZŠ, SSŠMEP, VŠFS –
ekonomické zaměření, ukončeno
v roce 2011 • Práce, kterou dělal
v ČR: vzdělávání po VŠ • Odkdy je
v ČR: 1995 • V jakých městech
bydlel v ČR: v Mostě, přechodně
v Praze (kvůli studiu)

CHTĚL BYCH BÝT PROSTŘEDNÍKEM
MEZI VIETNAMEM 
A ČESKOU REPUBLIKOU
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MILUJU BARVY, FILMY A SLEVY

www.cinestar.cz

Prodlužte si členství v CineStar Clubu 
a využívejte i nadále všechny jeho výhody!

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Uzávěrka inzerce do čísla 2/2012 je 15. 1. 2012

POZOR
na změnu formátů a kontaktních údajů pro
plošnou a řádkovou inzerci!
Ceník a všeobecné obchodní podmínky inzerce
naleznete na www.praha14.cz/casopis14
Kontakt pro inzerenty: 
inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911
PRINCO International, spol. s r.o.
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4–Krč
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Představujeme

NOVÝ ZÁSTUPCE STAROSTY MČ PRAHA 14 
MGR. ALEŠ KUDA (*1972):

PRAHU 14 
VNÍMÁM JAKO CELEK 

PŘESTOŽE JE PŮVODEM
Z DOMAŽLIC, DÉLE NEŽ POLOVINU
SVÉHO ŽIVOTA ŽIJE V HLAVNÍM
MĚSTĚ – OD ROKU 2000 BYDLÍ SE
ŽENOU A TŘEMI DĚTMI V KYJÍCH.
JAKO ČERSTVÝ ZASTUPITEL ZA
TOP 09 NAHRADIL Z ROZHODNUTÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
SVOU STRANICKOU KOLEGYNI
SOŇU TOMÁNKOVOU VE FUNKCI
ZÁSTUPCE STAROSTY.

Ke krátkému rozhovoru s nově zvo-
leným místostarostou jsme se sešli
v prostorách jeho soukromé praxe
v Praze 2. Aleš Kuda, absolvent pe-
dagogiky a psychologie na FFUK,
působí již dlouhou dobu jako psy-
choterapeut. 
Svým klientům, se kterými má mě-
síčně asi dvě desítky sezení, by se
rád věnoval i nadále, stejně jako pe-
dagogické práci na 1. LFUK, kde

podle svých slov učí jen na minimál-
ní úvazek. 
Říká, že lokální politiku vnímal již
v době svého působení v Pražském
centru primární prevence, které je
organizací hlavního města Prahy.
„Od první chvíle mě zajímala spíše
komunální politika, z pravicových
stran mi byla nejblíže TOP 09, do
které jsem vstoupil v květnu v roce
2010. Kolegyni Tománkovou jsem
nahradil z desáté pozice volební
kandidátky. 
Od voleb v loňském roce spolupra-
cuji s radnicí jako předseda Komise
pro bezpečnost a drogovou proble-
matiku, a tak se na úřadě již docela
orientuji,“ přiblížil Aleš Kuda.
Nyní tak k této funkci převezme
jako místostarosta i agendu po své
předchůdkyni. Na starost bude mít
na základě koaličních dohod oblasti
výstavby, nově vzniklý odbor dopravy
a ochrany prostředí, již zmiňovanou
problematiku bezpečnosti, prevenci
kriminality a rozvoj IT. 
Vzhledem k tomu, že již od roku
2000 působí v různých vedoucích
pozicích, hodlá tyto zkušenosti
zúročit i na radnici. 
„Rád bych se zaměřil na zefektiv-
nění práce odborů, které spadají
pod mé kompetence. Chci se i na-
dále intenzivně věnovat problemati-
ce bezpečnosti a ve spolupráci
s kolegy, kteří se zabývají škol-
stvím, jsem školám připraven na-
bídnout své dlouholeté zkušenosti
z oblasti primární prevence riziko-
vého chování,“ popisuje Aleš Kuda
své plány v nové pozici na Úřadu
městské části Praha 14. 
„Tuto nabídku jsem přijal jako mož-
nost fakticky se podílet na rozvoji
naší městské části. A mohu odpo-
vědně říct, že se rozhodně budu za-
bývat problémy všude tam, kde
jsou,“ dodává nový místostarosta.

(jam)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE CHVALETICKÉ
ULICI NA LEHOVCI PATŘÍ SVOU
NABÍDKOU MIMOŠKOLNÍCH
AKTIVIT MEZI „TAHOUNY“
V PRAZE 14, INSPIROVAT BY SE OD
NÍ ALE MOHLO I MNOHO DALŠÍCH
PRAŽSKÝCH ŠKOL. ASI NEJVĚTŠÍ
ZAJÍMAVOSTÍ ZDEJŠÍCH
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ JE FAKT, 
ŽE VEDLE AKTIVIT PRO ŠKOLÁKY
NABÍZEJÍ VOLNOČASOVÉ
MOŽNOSTI I RODIČŮM. 

Zdejší škola je na první pohled mo-
derní a díky nemalým investicím
může svým žákům nabídnout per-
fektní zázemí nejen pro výuku, ale
také pro volnočasové aktivity. V rámci
učebního plánu se škola zaměřuje na
tři hlavní pilíře – jazyky, výpočetní
techniku a sport. 
Školáci mají v Chvaletické k dispozici
dvě tělocvičny a venkovní hřiště, pro-
to logicky škola ve své nabídce mi-
moškolních aktivit nabízí různé spor-
tovní kroužky. 
„Žijeme v této lokalitě, rodiče větši-
nou pracují v centru a domů se vra-
cejí až pozdě odpoledne. Proto se
snažíme našim žákům nabídnout co
nejširší nabídku možností, jak aktiv-
ně trávit čas po vyučování,“ vysvětlu-

je základní filozofii ředitel ZŠ Chvale-
tická Mgr. Josef Knepr.

STEP NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI
Asi nejatraktivnější z nabídky krouž-
ků je podle jeho slov step, který vy-
učuje někdejší reprezentační trenér-
ka Hana Hanušová. „Naše družstvo
se pravidelně účastní domácích zá-
vodů, ale jezdí i na mistrovství světa,
kde naposledy skončilo na 16. místě.
Hodně velký zájem je také o florbal
nebo bojové sporty, které jsou novin-
kou,“ popisuje ředitel. 
Záběr zdejších mimoškolních aktivit
je ale podstatně širší. Jen mezi spor-
tovními kroužky je to například hip-
-hop dancing nebo zumba, moderní
gymnastika, judo a okinawské kara-
te, šachy nebo sportovní hry, kde se
uplatní i ti méně šikovní. Pro dívky,
ale také pro rodiče zdejších školáků
a učitelský sbor je k dispozici také
aerobik a kondiční cvičení pro ženy,
kde se využívá prvků jazzgymnastiky.

HOROLEZECTVÍ JAKO VOLITELNÝ
PŘEDMĚT    
Díky tomu, že má škola v suterénu
vlastní boulderingovou stěnu, mohou
zdejší děti navštěvovat lezecký krou-
žek už od první třídy. Žáci druhého

stupně pak mají lezení jako volitelný
předmět. „Obecně se snažíme, aby
byly mimoškolní aktivity maximálně
prostupné a provázané s výukou,“ vy-
světluje Knepr s tím, že kroužky ško-
la pořádá několika způsoby. Částeč-
ně je zajišťují místní pedagogové ve
svém volném čase, část lektorů do-
dává škole agentura kroužky na zá-
kladě „poptávky“ rodičů a školáků
samotných. Některé sporty, jako tře-
ba karate, pak škola pořádá ve spo-
lupráci se sportovními oddíly. 
Děti, které mají radši tvořivou činnost,
mohou na ZŠ Chvaletická vybírat mezi
kroužky jako keramika a tvořeníčko,
kde se pracuje různými výtvarnými
technikami se všemožnými materiály.
Pro dívky je pak otevřen kroužek vyší-
vání a pletení nebo kroužek odívání,
kam chodí starší žákyně školy. 

POČÍTAČE OD 1. TŘÍDY
Řada mimoškolních činností se na
zdejší škole prolíná s výukou a tvoří ja-
kousi nadstavbu obecného vzdělávací-
ho programu ZŠ Chvaletická. V této
oblasti zájmových aktivit jednoznačně
vede výpočetní technika. Zatímco běž-
ně se počítače vyučují od třetí třídy,
formou kroužku mohou zdejší školáci
začít s výpočetní technikou hned od
prvního ročníku. Další kroužky nabízejí
výuku flétny, hudebně dramatické za-
měření, klasické doučování základních
předmětů, přípravu na střední školu
nebo angličtinu, která je k dispozici
také od první třídy. Výuku angličtiny
pořádá škola také pro rodiče. 
Při pohledu na harmonogram jed-
notlivých kroužků je vidět, že škola
efektivně využívá své prostory mimo
pátku prakticky od 13. hodiny až do
večera. Zajímavý je i počet dětí ve
zdejších kroužcích, podle ředitele Jo-
sefa Knepra využívá nabídky těchto
aktivit více než polovina z 580 školá-
ků. Komplexní nabídka volnočaso-
vých aktivit školy by měla být také na
novém školním webu www.zschvale-
ticka.cz, kde se rodiče budou moci
dozvědět všechny potřebné informa-
ce a také touto cestou budou moci
jednoduše zapsat svoje děti.  (jam)

ZŠ CHVALETICKÁ:
PRO KAŽDÉHO NĚCO



21

Naše školy

ZÁPIS DĚTÍ 
DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

„OHEŇ“ NA LEHOVCI 

V tomto školním roce jsou v mateř-
ské škole Chvaletická tématem Hu-
debních hrátek s malováním živly.
V úterý 29. 11. se sešly děti se svými
rodiči s cílem „pohrát si“ s živlem –
ohněm. Rozezněly se písničky a ří-
kadla o ohni, při Vivaldiho skladbě
jsme se pokoušeli vzkřísit oheň po-
mocí kamínků – křemínků, za oh-
něm jsme dorazili i ke kováři. Ve vý-
tvarné chvilce si děti malovaly oheň
prstovými barvami, zatímco jejich
úžasně šikovní rodiče kreslili a vy-
střihovali ohňové mužíčky. V závěru
našeho setkání dokonce zazněl
i povedený kánon Červená se, line
záře. A protože už nastal advent,
zahřáli jsme svá srdíčka nad první
zapálenou svíčkou na našem ad-
ventním věnci. Už teď se těšíme na
set kání s dalším živlem! (dm)

PERNÍČKY A DÁRKY OD ŠKOLÁKŮ
Z KYJÍ 

Tradiční vánoční jarmark uspořá-
dali 12. 12. školáčci ze ZŠ Šimanov-
ská v Kyjích jako poděkování učitel-
kám a učitelům a také jako ukázku
toho, že i děti dovedou vyrobit pěk-
né vánoční dárky. Celá akce se ne-
sla v příjemné atmosféře, hned
u vchodu dostal každý z návštěvní-
ků perníček a pak již mohl prochá-
zet mezi stánky s výrobky jednotli-
vých tříd. Prvňáčci v přízemí nabídli
krásné svícny, u dalších stánků byly
k vidění zlaté šišky, náramky z ovčí-
ho rouna, papírová prasátka pro
štěstí, nebo například náhrdelníky
z hmoty FINO. Utržené peníze jdou
každé třídě do vlastního fondu
a učitelé se dohodnou s dětmi, za
co je utratí. (dm)

MIKULÁŠ Z GYMNÁZIA VE ŠKOLCE
NA ČERNÉM MOSTĚ

Dne 6. 12. jsme my, studentky a stu-
denti Gymnázia Vybíralova, navštívili
místní mateřskou školu. Pod vede-
ním MgA. Olgy Francové jsme před-
vedli tanečky, krátké divadelní před-

stavení a zazpívali vánoční koledy.
Celkový vánoční nádech našemu vy-
stoupení dodaly kostýmy, které se
obzvláště podařily – děti i paní uči-
telky ve školce naši čerti, andělé
a Mikuláš doslova okouzlili. 
Děti se našeho programu statečně
účastnily – za své básnické, taneční
a pěvecké výkony dostaly sladkou
odměnu. Za nás všechny, kteří jsme
se na akci podíleli, a myslíme, že
i za děti a paní učitelky ve školce,
děkujeme za pěkný zážitek a těšíme
se na další, tentokrát velikonoční
návštěvu.
Denisa Dvořáková a Klára Juhászo-
vá, tercie B (dm)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, BŘÍ VENCLÍKŮ 1140 
10. 1. 2012 8.00–10.00, 14.00–16.00 Den otevřených dveří
17. 1. 2012 14.00–18.00  Zápis do 1. tříd
7. 2. 2012 14.00–16.00  Náhradní termín zápisu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, GEN. JANOUŠKA 1006
10. 1. 2012 8.00–10.00, 14.00–16.00 Den otevřených dveří 
24. 1. 2012 8.00–10.00, 14.00–16.00  Den otevřených dveří 
1. 2. 2012 13.00–18.00  Zápis do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, VYBÍRALOVA 964 
6. 2. 2012 10.00–15.00  Den otevřených dveří
8. 2. 2012 13.00–18.00  Zápis do 1. tříd

28. 3. 2012 15.00–18.00  Náhradní termín zápisu 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 
16. 1. 2012 13.00–18.00  Zápis do 1. tříd
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700
10. 1. 2012 8.00–13.00  Den otevřených dveří
18. 1. 2012 14.00–18.00  Zápis do 1. tříd
19. 1. 2012 14.00–17.00  Zápis do 1. tříd
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – KYJE, ŠIMANOVSKÁ 16
4. 1. 2012 15.00  Předzápis

Před zápisem budou provádět děti Šmoulinka a Koumák společně s paní učitel-
kou Hanou Gallerovou a Renátou Bendovou.
18. 1. 2012 14.00–17.00  Zápis do 1. tříd
19. 1. 2012 14.00–17.00  Zápis do 1. tříd

SPECIÁLNÍ ŠKOLA TOLERANCE, PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN, MOCHOVSKÁ 570
15. 2. 2012 od 9.00–15.00  Den otevřených dveří + Zápis do 1. tříd 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HEŘMÁNEK STOLIŇSKÁ 2417/41, PRAHA 9
ZÁPIS do 1. a 2. třídy 12. 1. a 19. 1. 2012 od 16.00
Škola bude přijímat 8–10 dětí do 1. ročníku základní školy a 2 děti do 2. roční-
ku základní školy. 

CO JE TŘEBA K ZÁPISU: 
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
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SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ
Z KLUBU V PRAZE 14 BYLO
V PODSTATĚ SYMBOLICKOU
TEČKOU ZA ROKEM 2011. VELKÁ
AKCE, KTERÁ SE KONALA
V KULTURNÍM DOMĚ V KYJÍCH,
ZAČALA OSLAVOU HNED
NĚKOLIKERÝCH NAROZENIN
ČLENŮ KLUBU A POKRAČOVALA
ZÁBAVNÍM POŘADEM V PERFEKTNÍ
REŽII PANÍ HANY KUNEŠOVÉ. 

Tato jedinečná společenská akce, kte-
rá se konala pod záštitou místosta-
rostky Ing., Mgr. Lucie Svobodové, byla
pro zdejší seniory v podstatě společ-
nou oslavou vánočních svátků a také
rozloučením s rokem 2011. Celý pořad
se nesl pod heslem Krása zralého
věku a do Kyjí přivedl vedle desítek se-
niorů i řadu známých osobností. Přes-
tože byla akce oficiálně zahájena až
odpoledne, většina seniorů přišla na
setkání s předstihem, protože se sla-

vilo. „Máme tu hned několik jubilan-
tů, takže jsme se svolali už na poled-
ne, abychom stihli předat dárečky
a všem pogratulovat,“ vysvětlila ve-
doucí seniorského klubu paní Bože-
na Merclová, která byla ostatně také
jednou z oslavenkyň.
V sále, který ještě před začátkem
hlavního programu naplnilo více než
šedesát návštěvníků, byla od začátku
příjemná atmosféra a vše bylo pečli-
vě připraveno. V předsálí byly vysta-
veny lahve kvalitního červeného vína
připravené k ochutnávce a na stolech
přímo v sále už čekaly naporcované
medovníky.        
V řadách seniorů se mezitím živě de-
batovalo, po oslavě zaznělo sborově
několik tradičních koled a vánočních
písní a vše už směřovalo k hlavnímu
programu. Největším lákadlem pořa-
du byly pozvané osobnosti, mezi nimi
nechyběla herečka Miriam Kantorko-
vá, její kolegyně Gabriela Vránová, Li-

buše Švormová nebo Zdeňka Žádní-
ková-Volencová.  Zazpívat přišly seni-
orům z Prahy 14 také Hanka Křížková
s Hanou Seidlovou nebo zpěvák a di-
rigent Golden Big Bandu Praha Petr
Šovič. Velké ovace si zasloužily i děti
z legendárního folklorního tanečního
souboru Valášek, které také předved-
ly své umění na pódiu. (red)

SENIOŘI SLAVILI 
V KYJÍCH
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Senior park

KLUB SENIORŮ
Šimanovská 47 , Praha 9 – Kyje 
Božena Merclová, tel. 733 508 351
Schůzky jsou každou středu 
od 13 do 16 hod.

PŘES NABITÝ PROGRAM
A SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU
SPOLEČENSKÉHO SETKÁNÍ JSME
NAŠLI CHVILKU A PROBRALI JSME
S VEDOUCÍ KLUBU PANÍ BOŽENOU
MERCLOVOU AKTIVITY, KTERÉ
ČEKAJÍ SENIORY Z PRAHY 14
V NOVÉM ROCE. 

„Leden je pro nás měsícem plánová-
ní, v podstatě hned na začátku roku
připravujeme program a plán akcí na
celé první pololetí,“ říká sympatická
jubilantka.
Mezi hlavní pilíře podle jejích slov
patří tradičně březnová oslava Mezi-
národního dne žen, samozřejmě se
připravuje i velikonoční program
a plánují se výlety. „Každoročně po-
řádáme jarní výlet, což je většinou
návštěva nějakého hradu nebo zám-
ku, a pak i výlet podzimní. Každý rok
také jezdíme na rekondiční pobyt ně-
kam do přírody,“ přibližuje paní Mer-
clová s tím, že během celého roku

vyrážejí členové klubu společně i na
další zajímavé akce. „Vloni to byl tře-
ba pořad pro seniory se známými

osobnostmi v Illusionu, který se má
zase opakovat s jiným obsazením,
a tentokrát v Divadle U Hasičů,“ do-
plnila paní Merclová. 
Popsala také pravidelné aktivity,
kterým se klub věnuje při svých
středečních setkáních. „Pravidelně
začínáme půlhodinkou cvičení tai-
-tchi, pak následuje cvičení na žid-
lích a dechová cvičení. Jinak připra-
vujeme program různě. Pořádáme
třeba promítání nebo přednášky
s odborníky na různá témata, jako
je zdraví nebo například bezpeč-
nost, o které jsme debatovali se
strážníky městské policie,“ vysvět-
luje vedoucí klubu. 
V rámci „měsíce plánování“ řeší se-
nioři i novinku v podobě zájmových
kroužků, které začal koncem minulé-
ho roku pořádat kulturní dům v Ky-
jích, kde má klub svou základnu. „Je
to novinka, takže zatím řešíme, co
z nabídky by naše členy zajímalo,“
dodává paní Merclová. (red)

LEDEN JE MĚSÍCEM PLÁNOVÁNÍ

Dovolujeme si vám představit Domov pro seniory rodinného typu v klidné
lokalitě Prahy 14. Nacházíme se nedaleko Aloisovského rybníka a snadno
se k nám dostanete od metra Rajská zahrada. Domov je určen pro seniory
od 65 let, kterým nabízíme celodenní pobytovou sociálně zdravotní službu.
Důležité pro nás je, aby se zde klient cítil bezpečně a našel zde svůj druhý
domov a abychom mu umožnili prožití důstojného a aktivního stáří. Klienti
zde mohou využít řadu aktivizačních programů a služeb, cvičební a RHB po-
můcky a odpočinkovou zahradu. Pro bližší informace můžete kontaktovat
sociální pracovnici pí Tatouškovou na tel.: 777 704 127. Těšíme se na vaši
návštěvu. Zřizovatelem Domova je MČ Praha 14 a provozovatelem ČČK OS
Praha 9. 

placená inzerce

placená inzerce

Seniory čekala v Kyjích mimo jiné i ochutnávka kvalitních vín.
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Městská část Praha 14 vás zve na veřejné setkání k projektu 
„Revitalizace rekreačního parku přírodního charakteru 
s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, Hostavice“

ODPOVÍDÁ NAVRŽENÉ VYUŽITÍ
ZÁMECKÉHO PARKU

VAŠIM PŘEDSTAVÁM?
ve čtvrtek 19. ledna 2012, od 18:00 do 20:00, 

VŠTVS Palestra, Pilská 9 („Hostavický zámeček“)

• představíme novou studii
• společně prodiskutujeme témata důležitá pro další realizaci projektu, zejména:

• vstupy do parku, cestní síť a charakter ploch 
• sportovní hřiště, dětská hřiště – typ, velikost, využití, umístění, 

další prvky (plochy) pro aktivní odpočinek 
• výstavbu zázemí pro sportovní činnost, vznik komunitního centra – jejich využití

• parkování, dopravu

Přijďte s námi diskutovat o tom, zda navrhovaná řešení 
odpovídají vašim představám a jak je můžeme vylepšit.

studii naleznete na: http://www.praha14.cz/info/projekt_p14_zdrava_mc_plan.html

změna programu vyhrazena

PROJEKTY ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Rozvoj dětských hřišť
Akreditovaný Seminář k udržitelnému rozvoji – 8. 2. 2012
Bezbariérová Praha 14
Pokračování projektu MČ Praha 14 
– zavádění Místní agendy 21

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ ZDRAVÉ MČ
Dětské Fórum Zdravé MČ – 11. 5. 2012
Fórum Zdravé MČ – 14. 5. 2012
Ověřovací ankety k definovaným problémům – 
4. až 18. 6. 2012

AKCE SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI
V prvním pololetí půjde o realizaci dětského hřiště Hutě
– Splavná, přípravu projektů odstraňování bariér, 
příprava návrhu novely vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a dětské
Fórum. Na podzim připravujeme dětské kulaté stoly
a setkání k realizaci dětského hřiště v areálu Jahoda.

KAMPANĚ
Mezinárodní den Romů – duben 2012
Den Země – duben 2012
Dny zdraví – září 2012

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořené-
ho v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ROCE S MÍSTNÍ AGENDOU 21?
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Reportáž

VÁNOČNÍ TRHY V PRAZE 14: 

POHODA BEZ STRESU

HNED DVAKRÁT MĚLI LETOS
OBYVATELÉ PRAHY 14 MOŽNOST
NAVŠTÍVIT VÁNOČNÍ TRHY, ANIŽ BY
SE MUSELI TÍSNIT MEZI DAVY
PRAŽANŮ A ZAHRANIČNÍCH
TURISTŮ V CENTRU METROPOLE.
VÁNOČNÍ TRHY NA RAJSKÉ
ZAHRADĚ STEJNĚ JAKO TRADIČNÍ
VÁNOCE VE STANU OPĚT
PŘILÁKALY MNOHO LIDÍ
A UKÁZALY, ŽE VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRA NENÍ DOMÉNOU JEN
V HISTORICKÝCH ČÁSTECH PRAHY.

První z vánočních trhů, které se ko-
naly v Praze 14, byly již tradiční Vá-
noce ve stanu, které letos již posed-
mé přilákaly obyvatele naší městské
části na Černý Most. Jako v minulých
letech se na této akci představily ne-
ziskové organizace, které působí
v Praze 14, a tentokrát se čísla sešla
tak, že šlo o celkem čtrnáct organi-
zací. Celá akce se opět nesla v pří-
jemném duchu a lidé měli možnost
za rozumnou cenu nakoupit všemož-

né drobnosti od přáníček přes vánoč-
ní dekorace až po cukroví. 
Hlavní akcí letošních Vánoc ale byly
Vánoční trhy na Rajské zahradě, které
oživily atmosféru již tradičního pro-
stranství před stanicí metra Rajská
zahrada. Lidé zde mohli najít vše po-
třebné k vánočním svátkům, a roz-
hodně toho využili. Oceňovali stan-

dardní farmářskou nabídku obohace-
nou o prodej dřevěných hraček, vá-
nočních stromků či teplé medoviny.
„Zaujaly mě slovenské speciality.
A hlavně ten klid, žádné fronty
a stres,“ nechala se slyšet paní Mar-
cela Hostáková z nedaleké Bouřilovy
ulice. Spokojení byli i další kolem-
jdoucí z blízkých domů, kterým běžný
den oživily koledy. „Jsme rádi, že tu
něco podobného je, proto jsme se
sem přijeli podívat. Je to daleko víc
v klidu než v centru, a přitom tu člo-
věk pořídí, co potřebuje,“ chválí nápad
na zřízení trhů přímo u stanice metra
manželé Vostárkovi, kteří přijeli jednu
stanici z nedalekého Hloubětína. 
Poslední den trhů zde uspořádal pro-
vozovatel o.s. Pod Platany velkou
soutěž v malování o ceny. Ty dodalo
snad nejlepší cukrářství v Praze Há-
jek a Boušová, s.r.o. – Ovocný Světo-
zor. Děti malovaly obrázky s temati-
kou trhů a Vánoc. Vítězka obdržela
nádherný čokoládový dort a ostatní
účastníci také ochutnali z pestré na-
bídky dortů z tohoto cukrářství.
Na základě přání návštěvníků, ale i tr-
hovců byl uspořádán 21. 12. ještě je-
den, ovšem menší vánoční trh pro ty,
kteří si ještě nestačili nakoupit vše po-
třebné nebo čekali na poslední chvíli.
A splnil očekávání vrchovatě.
Teď v zimě prostranství před výstupem
ze stanice metra Rajská zahrada osi-
řelo, aby na jaře opět rozkvetlo při ve-
likonočních trzích. (red)
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GALERIE 14
nám. Plk. Vlčka 686, 
Černý Most

4.–26. 1. 2012 
Tváře – Výstava fotografií Petra Víta 
Ve středu 4. ledna v 17 hodin byla
v Galerii 14 zahájena výstava fotogra-
fií Petra Víta nazvaná „Tváře“. 
Výstava potrvá až do 26. ledna a bude
otevřena vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek od 14 do 18 hodin a také kaž-
dou neděli vždy od 14 do 17 hodin.

18. 1. 2012 
Koncert komorní hudby 
Galerie 14 zve všechny milovníky
hudby na komorní koncert. Na pro-
gramu budou převážně swingové
melodie v podání smyčcového kvar-
teta. Začátek koncertu je v 18.30 ho-
din, vstup volný.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KULTURNÍ DŮM KYJE –
KVIZ PRAHA 14  
PROGRAM  NA MĚSÍC LEDEN

6. 1. (pátek) DISKOTÉKA. Taneční
a zábavný večer pro všechny věkové
kategorie v režii DJ ALPÍNA. 60 Kč.
Od 20 hod.

7. 1. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE.
Tradiční taneční odpoledne pro všech-
ny věkové kategorie. Hraje  kapela
 HITOS. 60/30 Kč. Od 14 hod.

8. 1. (neděle) CIRKUS BUDE. Cirkus
je pro všechny děti neopakovatelným
zážitkem. Dva klauni zpívají, tancují,
žonglují a i jinak se pokoušejí za-
chránit cirkus. Divadlo Genus.
40/50/140 Kč. Od 15 hod.

10. 1. (úterý) U SKLENIČKY S… PETR
NOVOTNÝ. Vstup do nového roku při

veselém povídání  se známým bavi-
čem, hercem, režisérem, moderá -
torem a umělcem. 90/45 Kč. 
Od 19 hod.

Dne 28. 11. 2011 se v  prostorách
kostela sv. Martina ve zdi v  Praze 1
uskutečnil adventní benefiční kon-
cert pořádaný Nadačním fondem Po-

rozumění. Na akci vystoupil pan Ja-
roslav Svěcený, jeden z nejlepších
současných českých houslistů a po-
pularizátor houslové hry, společně

s  Miloslavem Klausem  doprovázejí-
cím pana Svěceného na kytaru.
Celkový výtěžek z  koncertu ve výši
60 000,- Kč věnoval NF Porozumění
Komunitnímu centru Motýlek, sdru-
žení na pomoc dětem s handicapy.
Zvláštní poděkování patří společnosti
MERO ČR, a. s., která přispěla vyso-
kou částkou nad rámec zakoupených
vstupenek. Velký dík patří rovněž
úžasným pánům Jaroslavu Svěcené-
mu a Miloslavu Klausovi a hlavně
všem 150 návštěvníkům, kteří svojí
účastí podpořili dobrou věc.
Na akci bylo možné zakoupit milé vá-
noční dárky z  handicap dílny Ateliér
6tej smysl. Dílna pracuje s  lidmi
s  mentálním postižením, kteří vyrá-
bějí úžasné věci z  keramiky, ovčího
rouna a dalších materiálů. Výtěžek
z prodeje výrobků bude použit na ná-
klady dílny.

Pavel Mašek,
předseda správní rady 

Nadačního fondu POROZUMĚNÍ

ADVENTNÍ BENEFICE: 
JAROSLAV SVĚCENÝ PRO MOTÝLEK

KULTURA
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Život u nás

11. 1. (středa) 2. VÝROČÍ KVIZ. Zají-
mavý program v rámci oslav druhého
výročí kulturního domu Kyje. Účinkují
např.: Big Band ZUŠ Horní Počerni-
ce, taneční vystoupení dětí DDM
a další. Drobné občerstvení, vstup
volný. Od 16 do 18 hod.  

11. 1. (středa) NOVOROČNÍ KON-
CERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO.
Známý český houslový virtuos.
190/95 Kč. Od 19 hod.

13. 1. (pátek) JAN BURIAN. Jan Bu-
rian zpívá své písničky za doprovodu
klavíru. Autor také hraje, vypráví
a odpovídá na dotazy z publika (větši-
nou napsané na lístečcích o přestáv-
ce). 90/45 Kč. Od 19 hod.

15. 1. (neděle) ZIMNÍ POHÁDKA.
Autorská pohádka pojednává o ztřeš-
těném sněhulákovi, který obrátí jedno-
mu nevydařenému vánočnímu dárku –
štěněti Alíkovi – život naruby. Pohádka
plná legrace, hudby a loutkových gagů
je určena dětem od čtyř let. Divadlo
Mimotaurus. 40/50/140 Kč. Od 15 hod.

16. 1. (pondělí) BESEDA  O HISTORII.
LÁSKA U STUDÁNKY aneb první mile-
necký skandál v našich dějinách.
O dějinách trochu jinak při besedě
s historikem PhDr. Jiřím Sommerem,
CSc. 45 Kč. Od 18 hod.

21. 1. (sobota) LÍBÁNKY VE ČTY-
ŘECH. Účinkuje divadelní soubor
Praha 14 – divadlo AKORÁT. Bývalý
manželský pár. Setkají se znovu po
pěti letech v luxusním francouzském
hotelu, kam přijeli strávit líbánky se
svými novými partnery poněkud od-
lišných generací. Nemohou bez sebe
žít, což po chvíli přiznají jeden druhé-
mu i sami sobě. Ale jak to říct „těm
ostatním“...? 90/45 Kč. Od 19 hod.

22. 1. (neděle) DETEKTIV LUPA
A TAJEMNÁ VĚŽ. Loutková pohádka
pro děti, co se nebojí. Vydejme se
s detektivem Lupou do jedné zapo-
menuté vesnice na kraji začarované-
ho lesa, kde se skrývá tajemná věž!
Podaří se mladému detektivovi roz-
luštit záhadu ztracených dětí a získat
srdce krásné Emílie? DAMÚZA o.s.
40/50/140 Kč. Od 15 hod.

24. 1. (úterý) PhDr. Jaroslav Šturma.
Jaroslav Šturma se téměř celý svůj
život věnuje rozvoji nových forem péče
o děti se zdravotním postižením
a zvláště o děti s kombinovanými va-
dami. Je znám jako dětský klinický
a poradenský psycholog, psychotera-
peut a supervizor – beseda. 40 Kč. Od
17 hod.

25. 1. (středa) SHIRAH. Hudební
skupina SHIRAH se orientuje na tra-
diční písně židovského národa – 
world music. Čekají vás tradiční pís-
ně v hebrejštině a sefardské písně
v jazyce ladino pocházející z nejrůz-
nějších částí židovské diaspory.
90/45 Kč. Od 19 hod.

29. 1. (neděle) KARNEVAL PRO
DĚTI. Karnevalový rej masek. Přijďte
si k nám zasoutěžit a zatančit. Čeká
na vás spousta soutěží a her, vyhlá-
šení nejlepší masky. Sraz ve 14.45
u kostela sv. Bartoloměje v maskách
na slavnostní průvod ke kulturnímu
domu. 40/50/140 Kč. Od 15 hod.

KURZY KONANÉ V KD:
Kresba a malba (7–99 let):
tel.: 605 042 188
Grafologie (dospělí): tel.: 602 277 019 
Taneční kurzy: www.astra–praha.cz,
tel.: 722  941  890 (12–16 hod.),
284 826 566, nebo e–mail: mbrozov-
sky@volny.cz
Jazykové kurzy: tel.: 777  180 240,
email: z–metropolis@seznam.cz

OSTATNÍ AKCE POŘÁDANÉ KD: 
Volnočasové aktivity Farní charita
Kyje, tel.: 739203254
Výtvarné dílny pro ZŠ, dopolední klub
pro rodiče s dětmi, výtvarné work -
shopy pro seniory, tel.: 603289675

Předprodej: každý pracovní den od
10 do 14 hod. v kulturním domě Kyje,
Šimanovská 47 

Rezervace vstupenek: e–mail:
info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465,
266 712 468

Více informací: www.kvizpraha14.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT  NA JAHODNICI

TJ SOKOL JAHODNICE POŘÁDÁ TRADIČNÍ CVIČÍCÍ MAXI SOBOTU 7. ledna
Celoroční cvičení pro každého – baby aerobik pro nejmenší, sportovní hry, 
aerobik, stepaerobik, posilovna, fitbally, power jóga, trampolíny, stolní tenis.
Více informací: www: tjsokoljahodnice.cz, telefon 605277979 (M. Kučerová) 
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Centrum volného času
Kučerova 14/768
Praha 9 – Černý Most
www.centrum14.cz
Kateřina Chvátalová
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz

Miniškolička
pro děti od 2,5 roku,
lepší adaptace dětí ve školce,
rozvíjíme jejich kreativní schopnosti.
V pondělí, v úterý, ve čtvrtek 8–12 ho-
din, cena 190,- Kč za celé dopoledne
nebo zvýhodněné permanentky.
Tvořivé dílničky – ve středu 8.30–
12.00 pro maminky s dětmi.
Hernička – v pátek od 8.00–12.00 ho-
din pro děti od 1,5 roku.
Na konci ledna je možné se zapsat
do našich kroužků: 
Hudební kroužky – Flétna, Keyboard,
Kytara • Výtvarné kroužky – Pastelka,
Výtvarka I., Výtvarka II. • Šachy • Spor-
tovně-turistický kroužek • Tanečky 
Veškeré informace najdete na
www.centrum14.cz
Lednové workshopy vždy od 16.00
hodin
7. 1. 2011 – Výroba sněhuláků – po-
mocí strukturovací hmoty s Katkou,
tento workshop je vhodný pro děti,
cena 110,- Kč.
14. 1. 2011 – Korálkování – se Ště-
pánkou, cena 150,- Kč.
21. 1. 2011 – Zdobení textilního pro-
stírání s Katkou, cena 160,- Kč (za
 výrobu 1 ks prostírání). 
28. 1. 2011 – Dekupáž – výroba ob-
rázků ubrouskovou metodou a struk-
turovací pastou se Štěpánkou,
cena 190,- Kč.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14

Nízkoprahový klub Jahoda (6–15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
Nízkoprahový klub Džagoda (12–18
let), pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–
20.00. Terénní práce: Černý Most –
pondělí a středa 15.00–20.00, kon-
taktní pracovníci Monika a Martin

(773 674 060). Rajská, Lehovec, Hlou-
bětín – úterý a čtvrtek 15.00–20.00,
kontaktní pracovníci Honza, Monika,
Martin (777 747 067). PIXLA je otevře-
na za špatného počasí v pondělí
a středu 16–20 hod. nebo po dohodě
s pracovníky ve dnech terénu.
Rodinné centrum Jahůdka: ŠKOLIČ-
KA PRO DĚTI od 1 roku do 6 let, pon-
dělí, úterý a čtvrtek 8.00–12.00. Škol-
né: 250,- Kč za dopoledne pro jedno
dítě, 350,- Kč sourozenecká sleva.
Možnost nákupu zvýhodněných per-
manentek. Informace a rezervace:
Kateřina Cibulcová, tel.: 721 601 333.
KLUB JAHŮDKA: středa 9.00–11.00
herna s dílničkou pro děti, úterý
14.00–17.00 odpolední volná herna,
pátek 9.00–12.00 volná herna. Zápis
do kurzů na 2. pololetí: SEBEOBRA-
NA pro ženy a dívky (15–99 let), dopo-
lední ŠPANĚLŠTINA nebo ANGLIČTI-
NA pro rodiče, HRAVÁ ANGLIČTINA
pro děti od 3 let, TANEC PRO DĚTI
(3–6 let), JÓGA ŽENY. Pravidelně po-
řádáme SETKÁNÍ S DULOU pro na-
stávající maminky nebo JOB KLUB
pro rodiče, kterým končí mateřská
dovolená. Dále nabízíme: MASÁŽE
nebo PSYCHOTERAPII s hlídáním dětí
zdarma, PLAVÁNÍ MIMINEK ve vaně
nebo pronájem Jahůdky pro vaši NA-
ROZENINOVOU OSLAVU. Informace
a rezervace: Kateřina Marinicová,
tel.: 777 674 060. Informace o aktuál-
ním dění v JAHODĚ a podrobné in-
formace o kurzech najdete na našich
stránkách www.jahodaweb.cz.

ČESKÝ SPORT 21 O.S. 
představuje sebeobranu pro ženy
a dívky

Od ledna roku 2012 se budou pravi-
delně konat každou středu
18.00–19.30 kurzy sebeobrany pro
ženy a dívky (ve věku 15–99 let). Tyto
kurzy budou probíhat pod záštitou
občanského sdružení Český sport 21
(www.ceskysport21.cz).
Kurzy budou probíhat v horních pro-
storách o. s. Jahoda (www.jahoda-
web.cz).
Kurzy budou obsahovat základy se-
beobrany, boj proti více útočníkům,
boj se zbraní, právní gramotnost,

první pomoc, morální podporu, ma-
pování terénu a lokalizaci nebezpeč-
ných míst.
Kurzy povede policejní instruktor pro
sebeobranu.
Kurz potrvá od ledna do června a zá-
pisné bude 600,- Kč/osoba.
První 2 tréninky jsou zdarma.
Pro více informací pište na email: 
ceskysport21@gmail.com

DDM 
NA ČERNÉM MOSTĚ

Nyní probíhají zápisy na tábory
a kroužky pro druhé pololetí.
Kondiční víkendy
Lednové soboty: 7. 1., 14. 1., 21. 1.,
28. 1. 2011 
Místo: DDM Praha 9, Generála Ja-
nouška 1060
Soboty nabité kondičním i redukčním
cvičením, tancem a relaxací pro ženy
každého věku. 
Veselé bruslení
Termín: 21. 1. 2012 14–16 hod.
Místo: Tesla Aréna, Praha Výstaviště

Cena: 30,- Kč
Bruslení a soutěže na ledě. Budete si
připadat jako v cirkuse. Moderátor-
kou celé akce je Inka Rybářová.
Nabízíme přípravné kurzy k maturi-
tě leden–duben 2012:
– nízký počet osob ve skupině
– výuka přizpůsobena potřebám zá-
jemců
– přátelské prostředí
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Pomáhají nám

– lektoři s bohatými zkušenostmi
– přípravné kurzy z AJ, ČJ, VV, NJ
Bližší informace: tereza.radsetoula-
lova@ddmpraha9.cz
Zimní tábory:
Jarňáky na lyžích, bruslích a v aqua-
parku
13.–17. 2. 2012
Místo konání: Ski areál Herlíkovice,
Kladno, Praha. Věk: 12–26 let
Příměstský tábor Cestou neprobá-
danou 
13.–17. 2. 2012
Místo konání: DDM Praha 9, praco-
viště Černý Most. Věk: 8–15 let
Cena: 100,- Kč/den
Aktivní prožití jarních prázdnin je to
pravé. Zážitkový program je připra-
ven pro rozvoj sebe sama.

MC KLUBÍČKO YMCA
PRAHA
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
http://klubicko.bloguje.cz

Novinky v programech:
Pravidelný program Klubíčka v no-
vém roce začíná 2. 1. 2012. 
Pohybové hry s kojenci 7–14 měs.
pondělí 12.45–13.15, 3–7 měs. pon-
dělí 13.30–13.50. Přihlášení na tel.:
608 404 169 nebo matusmi@se-
znam.cz.
Pestré čtvrtky nebudou od ledna
probíhat.
Setkání rodičů aneb Kavárna II. pro-
běhne v úterý 17. 1. od 20 hod.
Odborné programy:
11. 1. Sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči Hrátky s ptákem
Zlobivákem od 10.15
18. 1. Seminář pro rodiče Rozumím-
-rozumíš – jak doladit komunikaci
v rodině od 10.30
Poradenství plánovaného a zodpo-
vědného rodičovství (i partnerských
kompetencí) navazuje na stimulační
skupinu a seminář. Nutno objednat
Marie Nováková tel.: 775 204 208 
Jednorázové akce: 
Zdobený pořadač na časopisy – pa-
pírové koláže – rodinná tvůrčí dílna –
středa 11. 1. 16–18 hod. Vstup
80,- Kč/rodinu. 
Kurzy Šátkování – Šátkování na bří-
ško – čtvrtek 12. 1. 15–18 hod., Šát-
kování na záda 26. 1. 15–18 hod. Při-
hlášení nutné. Vstup 150,- Kč/kurz.
Autorské čtení s výtvarným work -

shopem z knížky T. Boehmové Zají-
ček Zlobílek (pro děti 2–6 let s rodiči)
– čtvrtek 19. 1. od 15.30. Vstup volný.
Velká tričkovací sobota – Malování
a razítkování na textil – 21. 1. 14.30–
18 hod.
Od února připravujeme Angličtinu
(středa 18–19 hod.) a cvičení pro do-
spělé. 
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko. 
Mgr. Lucie Pernicová, vedoucí – ko-
ordinátorka MC, tel.: 777 596 163,
klubicko.ymca@seznam.cz,  pernico-
va.lucie@seznam.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM
PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 118 104
www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka organizuje vzdě-
lávání a zájmové programy pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let a jejich
rodiče: 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY: 
Celý leden probíhá zápis do kroužků
na 2. pololetí, týdenní rozvrh a ceny
na www.mcpastelka.cz
1/ BABYMASÁŽE A ZÁKLADY ARO-
MATERAPIE: kurz vhodný pro ma-
minky s miminky a batolátky 2–18
měsíců, ale i pro těhulky.
2/ MONTESSORI HRÁTKY: vhodné pro
maminky s batolaty 4–18 měsíců.
3/ ZNAKOVÁNÍ BATOLAT: vhodné pro
batolata 8–18 měsíců a pro jejich
maminky a tatínky. 
4/ ANGLIČTINA PRO BATOLATA:
vhodné pro batolata a děti 8–24 mě-
síců s rodiči, kteří vědí, že se dítě do
5 let věku může naučit cizí jazyk jako
svůj rodný.
5/ MONTESSORI DÍLNIČKA: vhodné
pro batolata a děti 18–36 měsíců
s rodiči.
6/ DRAMAŤÁČEK: vhodné pro děti
2,5–4,5 roku bez rodičů.
7/ MONTESSORI PRACOVNA: vhodné
pro děti 3–6 let.
8/ POHYBOVÉ HRY: vhodné pro děti
3–6 let. Cvičení, tanec, blbnutí.
9/ ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSO-
RI: vhodné pro děti 3–6 let.

ŠKOLKA PASTELKA:
Celý leden probíhá zápis do školky
na 2 pololetí! 
ŠKOLKA PASTELKA – (pro děti 2,5–6
let) je otevřena denně 7.30–16.00
hod. Malý kolektiv, kvalifikovaní uči-
telé, prvky Montesori. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI (2–3
roky) – hurá, jdeme do školky!

KURZY PRO RODIČE: Seminář Rozvoj
emoční inteligence – cesta ke spo-
kojenosti a úspěchu (0–3 roky) 25. 1.
2012 od 18.30 hod. Cena: 299,- Kč/os
včetně výukových materiálů. 

BB KLUB 
(Chvalka o.p.s.)
Pavel Trefný
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada

Jarňáky – lyžařský kurz
pro teenagery 14–19 let
11.–18. 2., Krušné Hory
2 300 Kč plus doprava. 

DĚTSKÉ STUDIO 
POHÁDKA
Bobkova 777,
Praha 9 – Černý Most
Jitka Šindelářová, tel.: 739 03 44 35
e–mail: jitka@pohadka–praha14.cz
www.pohadka–praha14.cz

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hodin
Zkušená lektorka vede malou sku-
pinku dětí. Docházku si libovolně
zvolíte: 1–5 dní v týdnu.
Cena za jedno dopoledne 140–180 Kč.

Během LEDNA probíhá zápis do na-
šich odpoledních kroužků na 2. polo-
letí, můžete si také zkusit jednu ukáz-
kovou hodinu ZDARMA a rozhodnout
se, který kroužek pro své děti zvolíte.
Nabídka: PO – Taneční výchova, ÚT –
Jóga, Dramaťáček, ST – Výtvarné
hrátky, Zpívánky, ČT – Dramaťáček.

VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
přijď te si zacvičit a zatančit  s Luckou
vždy v úterý a ve čtvrtek.  Relaxační
cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky jógy,
pilates, relaxační techniky, masáže).

NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontán-
ní tanec.   Intuitivní tanec se neřídí
žádnými konkrétními kroky ani sty-
lem, ale vychází z našeho vnitřního
pocitu, momentálního rozpoložení,
nálady. 
Více informací najdete na našich we-
bových stránkách a dalších výše uve-
dených kontaktech.
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PIŠTE NÁM!
S novým pojetím časopisu jsme pro
vás, obyvatele Prahy 14, vytvořili pro-
stor, kde můžete pravidelně vyjadřo-
vat své názory, nápady, podněty a při-
pomínky k tématům, která se týkají
naší městské části. Protože je naším
cílem maximální otevřenost a vážíme
si názoru našich čtenářů, je tento
prostor zcela otevřený na principu
známého Hydeparku.
Proto neváhejte a zasílejte nám svoje
fejetony, ale například i básně či jiné
literární útvary nebo jen podněty
a návrhy témat, o kterých byste si rádi
přečetli na stránkách časopisu Čtr-
náctka. Pokud jste naopak talentovaní
fotografové nebo výtvarníci, můžete
nám své snímky nebo díla se vztahem
k městské části posílat vždy k 15. dni
v měsíci v elektronické podobě na
adresu redakce@casopis14.cz.

Jakub Mračno, šéfredaktor 

UPOZORNĚNÍ!
V měsících lednu a únoru městská část Praha 14 nepřistavuje kontejnery na velkoobjemový odpad. 
Stanoviště a termíny kontejnerů ze systému Magistrátu hlavního města Prahy najdete na www.praha14.cz.

CHCETE SE PODÍLET NA TVORBĚ KRONIKY
PRAHY 14?
MČ Praha 14 hledá nové členy do letopisecké komise. Ta  se vyjadřuje
k návrhům zápisů do kroniky, úzce spolupracuje s kronikářem,
pomáhá vyhledávat dobové dokumenty a fotografie i informace
o aktuálních událostech z regionu MČ Praha 14. Zajímá-li vás taková
činnost, prosím kontaktujte: J. Vacková, vackova@P14.mepnet.cz,
281 005 251; K. Hladíková, hladikova@p14.mepnet.cz, 281 005 221.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312
ústředna tel.: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 možno volit linku)
fax podatelna: 281 912 861 • fax sekretariát starosty: 281 912 855
fax zástupci starosty: 281 005 380 • identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa
adresa elektronické podatelny úřadu: posta@p14.mepnet.cz (pro zásilky opatřené elektronickým podpisem!)
informační kancelář: informace@p14.mepnet.cz, tel. inf. kanc.: 225 295 270, 225 295 561

POZOR
na změnu formátů
a kontaktních údajů pro
plošnou a řádkovou inzerci!
Ceník a všeobecné obchodní
podmínky inzerce naleznete na
www.praha14.cz/casopis14.

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

❱ Cca 30 000,- Kč zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz
F. Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvo-
dy, Macouna, V. Beneše, Brau nerové,
Bukovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy,
auta od Ronka a Kreibicha. Koup. zl.
mince – Sv. dukáty, zl. ruské ruble,
rak. zl. mince aj. Masivní pánské ka-
pesní hodinky, porcel. figurky z Míšně
atd. Jednotlivě i celé pozůstalosti! IN-
TERANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3,
naproti metru B–Vysočanská. Tel. –
283 893 334, 605 829 440. Výkup út
a čt dopoledne nebo po dohodě.

❱ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2011. Vedení účet-
nictví, daňové evidence, mezd a persona-
listiky vám zajistí MVM účetní servis, Pod-
nikatelská 565, Praha 9, tel. 281 864 667,
e-mail: macakova@mvm–servis.cz.

❱ Nově otevřená vinotéka Matel ve Šromo-
vě ulici 869, ČM, posezení v příjemném
prostředí umělecké galerie u vínečka z Mo-
ravy. Možnost rodinné nebo pracovní osla-
vy, tel.: 603 549 770.

❱ Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou profi stroji Kärcher od
roku 2008. Domácnosti i firmy. Cena od
15 Kč/m2, větší plochy dohodou. Dopra-
va po Praze 9 ZDARMA. www.cistimeko-
berce.cz, tel.: 777 717 818.

❱ Průkazové foto se slevou: 5 ks – 120 Kč
na počkání. StudioRen, Bobkova 738/22,
Č. Most. Objednávky tel.: 777 200 271,
www.studioren.cz. Sleva platí do 2/2012.

❱ SERVIS POČÍTAČŮ u vás doma či v kan-
celáři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme,
ZDARMA poradíme, profesionálně opraví-
me, poradíme vám s nákupem zařízení, za-
školíme vás s počítačem, tel.: 222 769 774,
www.improvisio.cz.

❱ Pohybové studio Apsilueta pořádá den
otevřených dveří! Zumba, pilates, zumba-
tomik, bosu, cvičení na míči, powerplate
a další na www.apsilueta.cz.

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

❱ Kácení a řez rizikových stromů stro-
molezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.

❱ Koupím byt na Praze 9 (14). Osobní či
družstevní vlastnictví. Případný dluh,
exekuci či jiný závazek vyřeším. Platím
ihned. Solidní jednání. 775 688 057.

❱ Přijmu kadeřnici do nového salonu na
Černém Mostě přímo u metra, tel.:
777 077 119. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaše inzeráty
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Křížovka o ceny

Kilopond Komoň Triumfá-
toři

Skupiny
hrající po-

pulární
hudbu

Chvaloz-
pěvy

Solmizač-
ní slabika

První část
tajenky

Druh kvě-
tenství

Nespra-
vedlnost

Karetní
hláška

Jméno
zpěvačky
Sumac

Přízračno
(básn.) Vykosen

Kujný ma-
teriál

Točna
Mys v Oh-
ňové zemi

Rakovnic-
ká SPZ Kusy ledu

Severový-
chod

Konec

Zážitek

Hliník
Hrdinka

Queneauo-
va románu

Opasky
Palivo

Hlemýžď
Trička
Mládě
skotu

Jestli
Obdělaný
pozemek

Spojka
Orání

Kamenná
drť

Šlechta
Indonéský

ostrov

Číslovka
Česká.
stroj.

značka

Barbaři

Polská
řeka

Mužské
jméno

Zastarale
otec
Roky

Eliška
Perlík

Podstavec

Adamův
syn

Malá čás-
tice

Pelech Spisy

Spojka

Malý ču-
ník

Druhá č.
tajenky

Emílie
Starořec-

ká síň

Ring
Bulharský

car

Tomáš

Tažná zví-
řata

Druh ptá-
ka

Kohorta
Kuleční-
kový úder

Edém
Náročný

výlet

Kabely
Neměn-

nost
Důmysl

Umění
Mimo

Král
vzduchu

Tu náhle
Pozemní

bylina

Německy
značka
Řecky
vzduch

Nejvyšší
kvalita

Třetí část
tajenky

Kamarád
Šebestové

Kopie
Domácky

Ota

Čiva
Okop

Státní
kasa Výplně

Český ho-
kejista

Těžký kůň
Sušická
továrna

Křik
Typ Volks-

wagenu

Zahrad.
nádoba
Verneův
hrdina

Atom
(zast.)

Skopec
Nene

Značka
sporáků
Planeta

Samuraj
bez pána

Zápas
Pastevec

Okraj
Léčky

Dout
Shake-
spearův

král

Cizí muž.
jméno

Sud
Zběsilí

Průšvihy
Špalír

Mastnota
(nářeč.)

Provazy
Kopeček

Málem
Skřítek

Bod
v judu

Am. kos-
mická

agentura

Oldřich

Kotě šel -
my

Latinsky
moje

A sice
Slavnost-
ní oblek

Bojový
plyn

Nepod-
dajná

Mafiánský
zákon ml-
čenlivosti

Dvoření
Zájmeno

Tekuté
zlato

Charakter

Kvalitněj-
ší

Nástroj
žence

Označení
metru

Tvrdá hud.
stupnice
Dodatek
v dopise

Něco
Předložka

Psyché Pramáti Roztrou-
šena

Američan Polní plo-
dina

Jednodu-
šeji

Asen; Irgl; merk; ronin; 
Yma; Zazi

Luštitelé křížovek mají v lednu jedinečnou možnost vyhrát celkem tři vstupenky do Království železnic, 
kde je k vidění unikátní model železnice, na který upozorňujeme na straně 11.
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte do 15. 1. 2012 na adresu: Úřad městské části 
Praha 14, KS OKO, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, nebo elektronicky na e–mailovou adresu: 
kvasnicka@p14.mepnet.cz nebo přineste v zalepené obálce na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese.

KŘÍŽOVKA O CENY
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