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http://www.youtube.com/watch?v=3JBrYlOZbSo

800 10 40 10
776 00 24 22

Pelušková 1408/75
198 00 Praha 9 Kyje

Metro B Rajská zahrada

více na www.ROLROLS.cz

Navštivte naši prodejnu a vyberte si ze 12 typů markýz 
a získejte  ovladač a čidlo na slunce a vítr ZDARMA

pro prvních 50 objednávek

* s možností pozdější montáže
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www.kuppersbusch-cz.cz

www.teka.com

SUPER KUCHYNĚ
design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s tlumenným dovíráním dveří

KOMPLETNÍ NÁBYTEK
od podlahy

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

Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ JARNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní

ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad

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

Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuchynske-studio.cz
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přes blížící se jaro se Praha na přelomu
února abřezna musela potýkat se sněhovou
nadílkou, která mnohým z nás zkompli-
kovala cestu po chodnících a motoristům
zase na komunikacích. Přes maximální
nasazení lidí i techniky je třeba přiznat, že
příroda má a bude mít vždy navrch. Je dů-
ležité si uvědomit, že není v lidských silách
udržet vkalamitách komunikace bez sněhu
či náledí. A při kontrolách úklidových čet
se náš kritický pohled změnil ve shovívavější.

To ale neznamená, že nepřemýšlíme o zlepšování této služby občanům
a že nebudeme iniciovat další změny. Ale zimy už bylo dost. 
Přichází jarní sluníčko a s ním i lepší nálada. K tomu bychom chtěli
přispět i my v rámci nejrůznějších kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí. Mnozí z vás se dokonce zúčastnili zahájení nové
sezony v podobě společného plesu MČ Praha 14 a Policie ČR. Kdo
byl, může snad potvrdit, že se ples vydařil, kdo nebyl, může si
o něm přečíst v reportáži v tomto čísle Čtrnáctky. 
Začíná se probouzet i příroda a její produkty budou k mání v rámci
oblíbených farmářských trhů, které se v březnu opět otevřou,
nejprve na Rajské zahradě a záhy také na Černém Mostě. 
Na svém únorovém jednání schválilo zastupitelstvo úpravu jednacího
řádu, která zajišťuje lepší možnosti pro komunikaci občanů se všemi
zastupiteli. Cílem této změny je ušetřit čas občanů. Zájemci mohou
v rámci předem známé doby vznést i případné podněty k bodům
programu zasedání nebo i mimo ně. Komunikace s občany je totiž
pro nás prioritou. O to více nás mrzí, že i přes naše snahy se
k některým z vás nedostává do schránek časopis Čtrnáctka. A to
i přes naše urgence a kontroly ze strany distributora – České pošty.
Chci vás tímto ujistit, že vaše stížnosti u nás nezapadají a řešíme je.
Podle mého názoru je náprava distribuce tohoto smluvního partnera
příliš pomalá. Chtěl bych se vám za to omluvit a ujistit vás, že
budeme o její zlepšení usilovat, i kdybychom se nakonec museli po-
ohlédnout po jiném distributorovi. Důležité pro nás je, aby byly zprávy
a novinky z městské části pro všechny dostupné. 
Nezapomínáme ani na rodiny s dětmi a jejich volnočasové aktivity.
Jako v případě dalšího postupu u projektu nového dětského hřiště
v parčíku u Splavné ulice Na Hutích, které jsme občanům slíbili na
veřejném projednávání. Pro zahrádkáře, ale i další je určitě příznivou
zprávou, že se do ulic Prahy 14 vracejí kontejnery na velkoobjemový
odpad, které jsou pro mnohé vydatným pomocníkem při jarním
úklidu. K tomu si nelze nic jiného přát, než aby se už počasí
umoudřilo a březen se nesl ve znamení převážně slunných dní. 

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení čtenáři,

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) • V případě problémů s distribucí nás kontaktujte na tel.: 296 114 911 nebo
zašlete adresu konkrétního místa na e-mail: distribuce@casopis14.cz nebo poštou na adresu vydavatele • 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, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek,
Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 3. 2013 
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Pavel Klečka
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 JEŠTĚ NA KONCI MINULÉHO ROKU
TO BYLA VÝZVA, PLÁN, JAK 
UDĚLAT ŽIVOT V PRAZE 14 
PESTŘEJŠÍ A NABÍDNOUT ZDEJŠÍM
OBYVATELŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM
MĚSTSKÉ ČÁSTI MOŽNOSTI 
AKTIVNĚ VYUŽÍT VOLNÝ ČAS. 
NEŠLO ALE JEN O PLANÉ ŘEČI, 
UŽ TEHDY SE TOTIŽ PEČLIVĚ 
PŘIPRAVOVAL KALENDÁŘ 
VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH, 
SPORTOVNÍCH I SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ, KTERÝ VÁM PRÁVĚ NYNÍ
PŘEDSTAVUJEME. Z VELKÉ MÍRY
TO BYLI PŘITOM PRÁVĚ AKTIVNÍ
OBYVATELÉ PRAHY 14, KTEŘÍ 
SE NA PLÁNOVÁNÍ TĚCHTO 
PODNIKŮ ZA PODPORY ZDEJŠÍ
RADNICE PODÍLELI.

A co nás tedy čeká v roce 2013? Už
při pohledu na přehledný kalendář
akcí, který najdete na konci tohoto
textu, je jasné, že na své si přijdou
všechny generace, od malých dětí
až po teenagery, rodiče, ale nezapo-
míná se ani na seniory. Zkrátka pro
každého něco...
„V rámci přípravy se vycházelo ze
zavedených, tradičních akcí, které si
místní lidé oblíbili, a také ze společ-
ných setkání mezi zástupci vedení
Prahy 14, veřejností a pracovníky
nově vzniklé příspěvkové organizace

Praha 14 kulturní, která si klade za
cíl rozhýbat dosud trochu poklidné
kulturní vody v městské části,“ říká
Radek Vondra, starosta MČ Praha 14.
Diskutovalo se přitom o mnoha ná-
padech a řada z těchto plánů, nutno
říci, že v některých případech i vel-
mi významných, se už letos dočká
realizace.

DOBRÁ PŘÍPRAVA, PŮL ÚSPĚCHU 
„Plánovat jsme začali s dostateč-
ným předstihem, takže máme mož-
nost představit už nyní alespoň ty

nejvýznamnější kulturní, společen-
ské i sportovní akce, na které bych
touto formou také rád všechny po-
zval,“ vzkázal čtenářům Čtrnáctky
Vojta Havlovec, který má na starosti
produkci v organizaci Praha 14 kul-
turní. Podle jeho slov je dobrá pří-
prava půl úspěchu, což se osvědčilo
už v loňském roce na řadě úspěš-
ných podniků, které oživily veřejný
prostor nejen na sídlišti Černý Most. 
Hlavní náplní této organizace je posilo-
vání role kultury jako klíčového nástro-
je pro zvýšení kvality života obyvatel

2013, ROK PLNÝ SPORTU 
A KULTURY PRO VŠECHNY

Mezi tradiční jarní akce v Praze 14 patří oslavy Dne Země, do kterých se zapojují i zdejší školy 
a školky, které připravují různé programy a soutěže.  

Mezi největší sportovní podniky v Praze 14 patří dnes již tradiční akce Stop Zevling, která je kombinací sportovních turnajů a hudebně zábavného
programu, zamřeného na celé rodiny. 
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Téma – Rok akcí

městské části Praha 14. „Obsahem
naší činnosti je mapování kulturně
společenského prostředí Prahy 14,
rozvoj odpovídající kulturní infrastruk-
tury a realizace uměleckých, volnoča-
sových, společenských a sportovních
aktivit. Z tohoto důvodu jsme také
změnili název příspěvkové organizace
na Praha 14 kulturní,“ vysvětluje její
ředitel David Kašpar, který dříve velmi
aktivně vstoupil do kulturního světa
pražského sídliště Jižní Město.

KULTURA NENÍ JEN O UMĚNÍ 
„Kultura pro nás není jen umění, ale
společně strávený volný čas, příjem-
né inspirující prostředí, zázemí
a tvůrčí setkávání, díky kterým se
Praha 14 stává místem, kde se dobře
žije. Je dobře, že tu lidé mají zájem
o zlepšování vlastního životního pro-
storu i svého okolí,“ dodal Kašpar. 
Ten si pod pojmem kultura umí dost
dobře představit i nejrůznější spole-
čenská setkání, sportovní podniky
nebo například „Psí školku”, nový
projekt, o kterém přinášíme podrob-
nou informaci včetně termínů jednot-
livých setkání na straně 24 tohoto vy-
dání Čtrnáctky. 
Nový přístup samozřejmě nezname-
ná kroky směrem vzad, spíš naopak.
„Snažíme se zachovat a zároveň
i dále rozvíjet tradiční aktivity růz-
ných sdružení v Praze 14, spolupra-
cujeme s mladými lidmi, s dospělými
i se seniory z klubu Prahy 14, kteří
jsou velice aktivní a doslova pro kaž-
dou legraci,“ říká David Kašpar.

POZOR, UŽ ZAČÍNÁME!
Pojďme ale od kulturně společen-
ských teorií do praxe, v následujících

řádcích se vám pokusíme představit
konkrétní podniky, které letos „za-
útočí“ na každodenní shon a stereo-
typ našich životů a pokusí se vdech-
nout nový život ulicím a parkům
v Praze14.
Hned zkraje března se bude konat
Veřejné projednání plánované ob-
novy objektu známého jako Ple-
chárna. Akce určená všem, kteří
mají zájem se podílet na budoucím
rozvoji městské části, se koná již 
6. března odpoledne přímo před bu-
dovou, která těsně sousedí se skate-
parkem na Černém Mostě u Brykso-
vy ulice. A nejen z pohledu radnice
jde o velmi významnou akci. Právě
nyní se totiž začíná rozhodovat
o tom, jak bude tento objekt, který je
v současné době prázdný, využit.
Více informací o této akci zjistíte
z pozvánky na konci tohoto článku. 
Další březnová akce patří mezi ty tra-
diční. Letos již šestý ročník halového
turnaje v malé kopané si pod názvem
Kyje Hall Cup užívají desítky sportov-
ců a mnozí z nich se na tuto akci rádi
vracejí i z různých koutů Čech. Letos
bude tento tradiční sportovní turnaj
okořeněný ještě bohatým doprovod-
ným programem, o kterém se veške-
ré podrobnosti dočtete na straně 17
této Čtrnáctky.
Pojďme ale dál, jaro se blíží a s oče-
kávaným přibýváním slunečných dnů
se chystá stále více akcí. Přes známé
přísloví o tom, že v dubnu ještě zůstá-
váme schovaní za pecí, nečeká Pra-
hu 14 rozhodně žádná nuda. Pro
aktivní občany, kteří se chtějí zapojit
do příprav nové kulturní strategie,
je na toto téma připraveno další z řady
veřejných projednávání.

DEN ZEMĚ PRO VŠECHNY
GENERACE 
Doslova všechny generace se zapojí
do oslav Dne Země, který má v Praze 14
již tradici. Své programy si už chystají
neziskové organizace a různá sdruže-
ní, v plném proudu jsou přípravy ve
všech základních i mateřských ško-
lách. Ty se vedle vlastních akcí zamě-
řených na ochranu přírody představí

AKCE V PRAZE 14 V ROCE 2013

BŘEZEN
Projednání Plechárny 6. března
Kyje Hall Cup 6 16. března

DUBEN
Veřejné projednání 
kul. strategie 17. dubna
Den kultur 8.–13. dubna
Den Země 19.–25. dubna
Urban Game 27. dubna
Zahájení projektu Psí školka

KVĚTEN
Staročeský jarmark 11. května
In-line Prahy 14 18. května
Street for Art 22.–26. května

ČERVEN
Dětský den 1. června
Olympiáda seniorů 5. června
Lehovec sportuje 15. června
Komunitní festival 
Černý Most 28.–30. června

ČERVENEC–SRPEN
Work Camp Plechárna
červenec-srpen 2013

ZÁŘÍ
Týden Plechárny 9.–14. září
Stop Zevling 14. září
Veletrh NNO 14. září
Skate závody v rámci 
festivalu Stop Zevling 14. září
Babí léto na Jahodnici 
v rámci festivalu 
Zažít město jinak 21. září

ŘÍJEN
Strongman Cross 
Country Run 6. října
Den s Palestrou 19. října

LISTOPAD
Konference o kreativním
potenciálu Prahy, KVAS, P14K

PROSINEC
Vánoce Prahy 14 19. prosinceTaké letos se mohou lidé těšit na různé adrenalinové sporty ...
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, 
obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní 
práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků.

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

604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK 

• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK

• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO

• DEPONIE PRAHA 9

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116

veřejnosti na tradičním happeningu
u stanice metra Rajská zahrada. Prá-
vě se školáky z Prahy 14 letos již dru-
hým rokem spolupracují na této vý-
znamné akci i senioři z výše
zmíněného klubu. Ti už nyní vyrábějí
zajímavé dárky pro benefiční stánky
škol. „Je to krásný příklad mezigene-
rační spolupráce a za nás ,staré’
můžu říci, že si to moc užíváme, i když
s tím je dost práce,“ říká s úsměvem
vedoucí klubu paní Božena Merclová.

MĚSTO A HRY
Novinkou určenou především mladší
generaci je pak akce Urban Game, která
je naplánovaná na 27. dubna. Jde o hru
nejen pro rodiny s dětmi, v níž může vy-
hrát doslova každý. Stačí, když v oblasti
Hloubětína najde podle herních instruk-
cí několik indicií, s jejichž pomocí zjistí
číselný kód k truhle s tajemným legi-
onářským pokladem. Ve hře je možné si
zvolit kategorii a náročnost. Akce je tak
vhodná jak pro prarodiče s vnoučaty, tak
pro nadšené a sportovně laděné týmy,
které si chtějí změřit síly v netradičně
koncipovaném závodě.
Akce se koná 27. 4. 2013 a startuje
už ve 13.00 v KD Kyje. Registrace do
hry je zdarma. Po skončení akce mo-
hou zájemci zdarma navštívit i pre-
miéru nové pohádky divadelního sou-
boru Akorát, která začíná v 16.30.
Koncem dubna bude také zahájen
společný projekt MČ Praha 14 a spe-
cialistů z řad kynologů nazvaný Psí
školka. Také o tomto projektu najde-
te podrobné informace v tomto vydá-
ní, konkrétně na straně 24, kde se
dozvíte vše o této novince určené
všem chovatelům psů žijících v měst-
ské části Praha 14. 

VZHŮRU DO MINULOSTI
Hlavní jarní sezonu v květnu oživí
také hned několik zajímavých akcí
včetně tradičního setkání řemeslní-
ků a umělců všeho druhu. Staroče-
ský jarmark 11. května promění
okolí kostela svatého Bartoloměje
i přilehlé ulice ve staročeské tržiště
se vším všudy. Chybět nebudou
atrakce pro děti, divadlo, tradiční
středověké pochutiny z masa i obilí,
ukázky dnes již zapomínaných ře-
mesel nebo stánky s nejrůznějšími
řemeslnými výrobky. Stejně jako
vloni se mohou návštěvníci ponořit
do fantazie a přenést se v čase do
doby rytířů, košíkářů či babiček
s kolovrátky. 
Vedle tradičního jarmarku bude při-
opraven i bohatý doprovodný pro-
gram pro všechny generace také
v KD Kyje v Šimanovské ulici. Zatím-
co v tamní restauraci se vloni konal
pivní minifestival s ochutnávkou
mnoha druhů piv a vystoupením
trampských písničkářů, v sále kul-
turního domu se tančilo v duchu kla-
siky i nestárnoucích hitů populární
hudby. Chystá se také In-line den
Prahy 14, který je součástí kampaně
na integraci zdravotně postižených
obyvatel Prahy 14, nebo pětidenní
festival ve veřejném prostoru Street
for Art, který se bude konat přímo na
dosud zarostlém a opuštěném místě
přímo u metra Černý Most.
Více informací o červnových, prázdni-
nových i podzimních akcích vám při-
neseme v příštích číslech Čtrnáctky,
celoroční plán s  orientačními termí-
ny si můžete prohlédnout už nyní
v tabulce na straně 5.

(jam)

Uzávěrka inzerce 
do čísla 4/2013 

je 15. 3. 2013
Kontakt pro inzerenty: 
inzerce@casopis14.cz 

tel.: 296 114 911 
PRINCO International, spol. s r. o. 

Panuškova 1299/2 
140 00 Praha 4 – Krč

Staročeský jarmark v Kyjích je nejen ukázkou tradičních řemesel, ale také  kulinářským zážitkem. 
U stánků se prodávají tradiční staročeské pochutiny včetně domácích klobásek.  
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AKTUALITY
PRODEJNÍ CENA BYTŮ 
BYLA STANOVENA
Zastupitelstvo městské části Pra-
ha 14 schválilo na svém mimořád-
ném zasedání mimo jiné i výši pro-
dejní ceny za 1 m2 bytové jednotky
včetně pozemku pro odprodej bytů
městské části do soukromého vlast-
nictví. Už dříve zastupitelé městské
části schválili pořadí navrhovaných
domů, které budou nabídnuty ná-
jemníkům k odkupu na základě
předem stanovených pravidel.
Jedná se o první tři objekty, které
v předchozím hodnocení získaly
největší počet bodů, tedy domy
Krylovecká 491–493, Rochovská
768–772 a Slévačská 494–497.
Prodejní cena bytů ve vybraných
objektech byla na základě odbor-
ného posudku zastupitelstvem sta-
novena v rozmezí od 14 100 Kč do
15 200 Kč za čtverečný metr. 
Zastupitelé současně schválili i ná-
vrh smlouvy o převodu vlastnictví
bytové jednotky. Nyní městská část
oslovila nájemníky v těchto domech
a podle předem dohodnutých pravi-
del jim nabídne byty k odprodeji. 
Zájemci nyní musí nejpozději do
30. 4. 2013 uzavřít smlouvu o slože-
ní zálohy na budoucí převod bytové
jednotky a současně do stejného
termínu uhradit městské části zá-
lohu ve výši 50 000 Kč.
Podrobné informace a případné
termíny lze dohodnout s paní Bure-
šovou, a to v pracovní době na tele-
fonu 281 021 462 nebo na e-mailu
n.buresova@spravamaj14.cz.

(jam)

Po
zv

án
ka

HŘIŠTĚ U SPLAVNÉ ČEKÁ NA POVOLENÍ

Plán na výstavbu nového dětského hřiště v parčíku u Splavné ulice Na Hutích
postoupil do další fáze. Na základě veřejného projednání, kde se k záměru
na revitalizaci parku a výstavbu hřiště pro nejmenší i větší děti vyjadřovali
občané, již byly zpracovány konkrétní plány terénních úprav. 
„V tuto chvíli běží stavební řízení, čekáme tedy na vydání stavebního povo-
lení, abychom mohli zahájit nezbytné terénní úpravy,“ informoval zástupce
starosty Aleš Kuda, který má na starosti mimo jiné i rozvoj dětských hřišť.
Podle jeho slov z konce února se dá předpokládat vydání stavebního povo-
lení v nejbližších dnech.
„Samozřejmě nechceme otálet, zahájení realizace terénních úprav ale zá-
visí také na počasí. Očekávám, že se začne pracovat ve chvíli, kdy sleze
sníh a půda dostatečně vyschne. Kdybychom to uspěchali, technika by po-
zemek spíš zdevastovala,“ vysvětlil Kuda. 
A co se bude dít dále? „Připravujeme soutěž na výběr konkrétních herních
prvků pro obě hřiště. Jedno by mělo sloužit pro nejmenší děti, druhé by
pak mělo mít prvky pro školáky a větší děti z okolí. Rád bych splnil slib,
který jsem občanům dal, že do června začneme s  realizací hřišť,“ dodal
místostarosta s tím, že peníze na realizaci má městská část přislíbeny.
Konkrétní herní prvky ale vyjdou až ze soutěžních návrhů. Vzhledem k tomu,
že zejména mezi místními obyvateli je toto téma bedlivě sledováno, budeme
přinášet aktuální informace o postupu projektu i v dalších číslech Čtrnáctky. 

(jam)

Vysvětlivky:

1  Restaurace,
klubovna

2 Fitness prvky

3 Rozšířená 
plocha 
minigolfu

4 Dětské hřiště 
6–12 let

5 Dětské hřiště 
1–5 let

6 Multifunkční 
hřiště – asfalt

7 Multifunkční 
hřiště – umělý 
povrch

U
lic

e 
Sv

ět
sk

á
Ulice Splavná

1

2

3
4

5

6 7
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PATŘÍ MEZI UZNÁVANÉ OPERNÍ
PĚVCE, MÁ ZA SEBOU PŘES ŠEST
DESÍTEK RŮZNÝCH ROLÍ 
A VYSTUPUJE NEJEN NA DOMÁCÍ
SCÉNĚ, ALE I PO CELÉM SVĚTĚ.
SOUČASNĚ JE ALE TAKÉ UMĚLECKÝM
ŠÉFEM PARTY NADŠENCŮ, KTERÁ
PŘED ČASEM ZALOŽILA AMATÉRSKÉ
DIVADLO AKORÁT, KTERÉ ZA SVOU
DOMOVSKOU SCÉNU POVAŽUJE
KULTURNÍ DŮM V KYJÍCH. 
PTÁTE SE, JAK SE PROFESIONÁL
SVĚTOVÉHO JMÉNA, KTERÝM 
PAVEL KLEČKA JE, DOSTAL MEZI
AMATÉRY? ZAJÍMÁ VÁS, CO SI 
TENHLE SYMPATICKÝ CHLAPÍK 
Z BĚCHOVIC MYSLÍ O SOUČASNÉM
STAVU KULTURY U NÁS? PUSŤTE
SE DO NÁSLEDUJÍCÍHO ROZHOVORU,
A DOST MOŽNÁ SI PAK ŘEKNETE,
ŽE BY STÁLO ZA TO JEHO SVĚŘENCE
VIDĚT ŽIVĚ, TŘEBA NA PÓDIU 
KD KYJE.

STUDOVAL JSTE OPERNÍ ZPĚV, 
KDY JSTE SE POPRVÉ DOSTAL 
K DIVADLU A K REŽII?
Byl jsem zřejmě pohybově nadaný a v ro-
lích, které jsem ztvárňoval, mě chválili za
herecký výkon. Občas jsem také režisé-
rům mluvil do toho, jak bych si to před-
stavoval, až mi kdysi v Liberci nabídli,
abych režíroval operetu na profesionální
scéně. Řekli mi: Když jsi tak chytrý, zkus
si to sám... A dopadla výborně. K divadlu
jsem se ale dostal už na konzervatoři
v prvním ročníku, kdy se u příležitosti
175. výročí konzervatoře připravovala
Mozartova opera La clemenza di Tito.
Obecně bylo málo chlapců, tak mě hned
angažovali do sboru, a tak jsem se vlast-
ně dostal na prkna, která znamenají
svět. Tenkrát jsme to hráli ve Vinohrad-
ském divadle. 

MÁTE DNES NĚJAKÉ STÁLÉ 
ANGAŽMÁ?
Už dvaadvacet let jsem na volné noze,
což je možná takový česko-slovenský
unikát. Nikdy nebylo jednoduché uži-

vit se na volné noze, a není to ani dnes.
Doma nejčastěji hostuji ve Státní opeře
Praha, pak v Budějovicích a v létě také
v Českém Krumlově. Tam si mě za ta
léta už trochu přivlastňují, dokonce mě
vloni ocenili jako vůbec prvního hosta
Jihočeskou Thálií, což byla původně
cena jen pro jihočeské umělce.

A JAK SE STALO, ŽE JSTE SE DAL
DOHROMADY S DIVADLEM AKORÁT? 
Jedna moje kamarádka, studentka dra-
maturgie na Janáčkově akademii, jejíž
maminka je dlouholetou členkou Jiho-
české činohry, mě pozvala, abych se přišel
podívat na vystoupení souboru, kde hra-
je. Tenkrát to bylo u Salesiánů v Kobyli-
sích. Zaujalo mě to, protože tam byli lidi,
kteří měli potenciál nebýt jenom amaté-
ry v tom horším slova smyslu. Nabídl
jsem jí proto, že bych zkusil narežírovat
činohru pro tento soubor. Vybrali jsme
komedii Bez roucha aneb Ještě jednou
zezadu, což je klasika, která se hraje po

celém světě. Teď už spolu pracujeme
asi dva roky, před časem jsme měli
v Kyjích premiéru Dámského krejčího
a také jednu autorskou pohádku, která
se jmenuje I houby mají pod čepicí. Nyní
připravujeme další pohádku, Princezna
se zlatou hvězdou na čele, kterou napsal
K. M. Walló na motivy Boženy Němcové.
Uvidíme, co z toho bude v porovnání
s tou slavnou filmovou pohádkou.

S DIVADLEM JEZDÍTE PO CELÉ
REPUBLICE, PŘESTO ŘÍKÁTE, ŽE
JSTE DOMA PRÁVĚ V KYJÍCH. JE TO
PRO VÁS ZÁZEMÍ SE VŠÍM VŠUDY,
NEBO TO MÁ I SVÉ „MOUCHY“? 
V Kyjích se cítíme jako doma, máme tu
zázemí a je to scéna, kde se dá hrát,
která má světelný park, zvuk, šatny
a tak. Ale není to divadlo, je to multi-
funkční sál. Kulturní dům Kyje má ně-
kolik nectností, za které ale nikdo ne-
může, takže nemá cenu o nich
diplomaticky mlčet. Jednou z nich je

PAVEL KLEČKA:
SVÉ HERCE MÁM RÁD,
ALE MOC JE NECHVÁLÍM



09

Rozhovor

třeba praktická nemožnost tu zkoušet.
Snažili se nám vyjít vstříc a dali nám
k dispozici největší z kanceláří, ale bo-
hužel jsme se tam nemohli vejít, takže
jsme zkoušky asi po půl roce přesunuli
do Slezské ulice do prostor DDM. Další
problém pro nás jako soubor je nedo-
statek skladovacích prostor. Nemůže-
me tu mít kulisy, kostýmy... Obecně
mají pak Kyje nevýhodu v tom, že je to
daleko od lidí. Bylo by to úžasné, kdyby
takový dům byl uprostřed desetitisíco-
vého sídliště, kde by to lidé měli doslo-
va před domem. Asi je to běh na delší
trať, naučit sem lidi chodit, ale věřím,
že se to může podařit... Škoda je také,
že tu nemáme víc prostoru pro hraní,
třeba ohledně pohádek tu platí takový
úzus, že jednou a dost, protože na po-
hádky sem chodí stále stejné děti. To si
říkám, že je trochu škoda. Pro nás jako
amatéry nazkoušet pohádku obnáší
třeba tři měsíce práce, takže pak to
zahrát jednou mi přijde málo, nakonec
i večerníčky se třeba po roce opakují...

MÁTE MEZI SEBOU LIDI
NEJRŮZNĚJŠÍCH PROFESÍ,
A DOKONCE I VYSTUDOVANÉ HERCE,
KTEŘÍ DĚLAJÍ NĚCO JINÉHO. JAK
VNÍMÁTE SOUBOR VY JAKO JEDINÝ,
KTERÝ SE UMĚNÍM ŽIVÍ?
Je to perfektní parta lidí, skutečně je to
parta, není to jako v profesionálním di-
vadle, kde jdete po představení z práce
domů. Chodíme spolu na pivo, děláme
společná soustředění na jaře a v zimě.
Samozřejmě se všichni nějakým způ-
sobem podílejí na chodu souboru, což
nás také stmeluje. Je pravda, že já to-
lik času nemám, takže kromě zkou-
šek, které máme dvakrát týdně, se
s ostatními moc nevidím. Je to krásné,
když vidíte, co všechno ti lidé dělají,
přičemž jejich jedinou odměnou je

potlesk diváků. Ani já, jako umělecký
šéf souboru, je moc nechválím, jsem
spíš přísný. Pracuji s nimi, jako by byli
profesionálové, to je taková moje zása-
da. Ať si užijí potlesk, já jim spíše připo-
menu, co bylo špatně. Ale máme se
rádi, čas od času se mě ptají, jestli to
s nimi ještě vydržím, a já říkám, že ano.

ŘEDITEL KD KYJE DAVID KAŠPAR
MI PŘED ČASEM ŘEKL, ŽE LIDÉ
O KULTURU MUSÍ PEČOVAT SAMI,
ŽE JE TŘEBA JE ZAPOJIT. CO SI
O TOM MYSLÍTE VY?
Podle mě je to skoro utopie, i když
tomu rozhodně fandím a držím panu
Kašparovi palce, aby se mu to podařilo.
Zdá se mi, a dost pravděpodobně je to
výdobytek dnešní doby, že jsou lidé
stále línější, že za kulturou nejsou
ochotni udělat těch pár kroků navíc, že
raději zůstanou u televize. Představte
si tu hroznou věc, když vám režie v sit-
komech pouští i smích, kdy už vlastně
ani nemusíte řešit, jestli je něco vtipné,
protože vám to vnutí nějakým tlačít-
kem ve studiu. To je bohužel vedlejší
produkt toho, jak se rychle rozvíjejí
různé technologie, a to skutečné umě-
ní možná začíná být trochu v pozadí.

MYSLÍTE SI, ŽE JE DNEŠNÍ DOBA
K UMĚLCŮM VSTŘÍCNÁ, ŽE STÁT
PODPORUJE KULTURU? 
Operní zpěváci a obecně umělci jsou
v zahraničí samozřejmě mnohem lépe
placeni než u nás. Musím také říct, že ač
jsem antikomunista, tak v tomto ohledu
se umělci měli za minulého režimu
lépe. Když vezmu jako příklad třeba só-
listy z Národního divadla, tak ti měli teh-
dy kolem tří tisíc korun měsíčně, někteří
plus tisícikorunu za národního umělce.
To by v dnešních relacích oproti průměr-
nému platu znamenalo nějakých pěta-

sedmdesát tisíc, což samozřejmě ne-
existuje. Je v tom politika a peníze, přes-
tože platí, že nejsou důležité. Pořád říká-
me, jak žijeme v kulturní zemi v srdci
Evropy, pak ale zjistíte, že z našeho hru-
bého domácího produktu jde jen 0,4 % na
podporu kultury, a to je tristní. Třeba ve
Francii je to přes 3 %, což platí třeba
i o Turecku, a to už je k zamyšlení.

JAKÝ JE PODLE VÁS ROZDÍL
V PUBLIKU TADY A V JINÝCH ZEMÍCH?
Tady není v lidech tolik emocí, respekti-
ve je nedávají tak najevo jako v zahrani-
čí, což vnímám jako profesionál, když
vystupuji různě po světě. Venku, třeba
v Itálii i jinde, je vás publikum schopno
vybučet nebo vypískat, ale když ukážete,
že umíte, jsou schopni vás třeba vynést
na ramenou před sál. To mi tady trochu
chybí, ale současně musím říct, že
jsem velký patriot a i svá vystupování
v zahraničí vždy beru jako reprezentaci
České republiky.

JAK JE TO PODLE VÁS S KULTUROU
NA TÉ KOMUNÁLNÍ ÚROVNI, TŘEBA
TADY V PRAZE 14?
Starosta se podle mě upřímně snaží
kulturu v Praze 14 pozvednout a to je
nesmírně důležité. Mám pocit, že
v tomto ohledu platí, že čím níže v poli-
tice, tím lépe se takovým snahám daří.
Je to hlavně o lidech, což dokládá tře-
ba jeden festival, kde jsem před časem
vystupoval. Představte si pětitisícové
městečko u Litomyšle, kde se už deset
let pořádá festival vážné hudby na
úrovni, za kterou by se nemusela sty-
dět ani Praha. Mají tam scénu pro
šest set diváků, o tom se třeba budě-
jovickému divadlu může jenom zdát.
A všechno je to tím, že tamní starosta
je kulturně založený člověk a že si tam
dali tu práci, aby podobnou věc mohli
udělat. A to je důležité i tady v Praze 14.
Sám jsem zvědavý, jak se vyvine třeba
projekt Plechárny, kde bychom měli do
budoucna mít taky nějaký prostor pro
vystupování.

(jam)
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TIP PAVLA KLEČKY
Přijďte se podívat do KD Kyje
13. 3. od 19 hod. na komedii
Michaela Frayna BEZ ROUCHA. 
Na malé diváky i rodiče se pak
těšíme na premiéře nové pohádky,
kterou budeme hrát  27. 4. od
16.30 hod. tamtéž. 
Uvidíte, že se pobavíte!
Více na www.divadloakorat.cz

Mezi oblíbená představení Divadla Akorát patří pohádka I houby mají pod čepicí.
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KVALITA ZIMNÍ ÚDRŽBY
POSTUPNĚ ROSTE

S PRVNÍ SNĚHOVOU NADÍLKOU 
JIŽ KONCEM MINULÉHO ROKU OPĚT
VYVSTALA OTÁZKA, JAK TO 
V LETOŠNÍ ZIMĚ BUDE S ÚDRŽBOU
CHODNÍKŮ A MOTORISTICKÝCH 
KOMUNIKACÍ. ZPOČÁTKU SE ZDÁLO
ZŘEJMÉ, ŽE SE SITUACE OPROTI 
MINULOSTI ZLEPŠILA. PAK ALE
PŘIŠLO NĚKOLIK DNŮ, KDY JSME SI
I V METROPOLI MOHLI PŘIPADAT
SPÍŠE JAKO NA DALEKÉ SIBIŘI ČI
NĚKDE NA HORÁCH. NEKONČÍCÍ
PŘÍVALY SNĚHU BĚHEM NĚKOLIKA
HODIN PROMĚNILY PRAHU 
V ZASNĚŽENOU IDYLU A PŘES
VŠECHNU TU ROMANTIKU NASTALY
I PROBLÉMY. ZATÍMCO V NĚKTERÝCH
EXPONOVANÝCH ČÁSTECH PRAHY 14
MÍSTNÍ OBYVATELÉ NEŠETŘILI 
VÝRAZY SPOKOJENOSTI, JINDE 
SE OZÝVALA OSTRÁ KRITIKA. 

Asi nejcitelněji se nedostatečná
údržba chodníků a dalších pěších ko-
munikací aktuálně projevila na Le-
hovci. Zdejší kopcovitý terén, kde

jsou mnohé pěší komunikace řešeny
schodišti, je přitom za sněhu a náledí
podle místních skutečně nebezpečný.
„Pohyb po chodnících a schodištích
je v tomto zimním čase značně obtíž-
ný a často i nebezpečný. Především
samozřejmě pro starší obyvatele této
lokality. Hrbolatá a zledovatělá vrstva
zůstává na povrchu všech komunika-
cí vždy až do chvíle, kdy přijde obleva.
Ta je také jedinou úklidovou četou, na
kterou je opravdu spolehnutí,“ na-
psal redakci Čtrnáctky Michal Hladík
z občanského sdružení Bydlení na
Lehovci.
Reagoval tak na přání starosty Radka
Vondry, který v únorovém vydání Čtr-
náctky pozitivně hodnotil dosavadní
zimní sezonu právě s ohledem na no-
vého dodavatele služeb spojených se
zimní údržbou. Přes tvrzení rozhoř-
čených obyvatel v některých částech
Prahy 14 totiž ve srovnání s minulými
roky skutečně ubylo stížností na ne-
dostatečnou zimní údržbu. A to na-
příklad i v některých lokalitách, kde

dříve byly problémy s úklidem sněhu
de facto po celou zimní sezonu. 
Přes veškerou snahu úklidových čet
i zástupců městské části, kteří jsou
za zimní údržbu zodpovědní, se ale
nepodařilo dosáhnout stavu, kdy by
si nestěžoval nikdo. Vedení městské
části přitom v rámci zajištění zimní
údržby opakovaně tlačilo na dodržo-
vání smluvních podmínek s dodava-
teli těchto služeb. Podobně jako jinde
v metropoli to ovšem není zdaleka
tak jednoduché, jak se může na první
pohled zdát. 
„Stížnosti občanů stran zimní
údržby nebereme na lehkou váhu.
V žádném případě se nechceme vy-
mlouvat, jde ale o skutečný oříšek.
Jako zastupitelé zodpovědní za hos-
podaření městské části totiž v tomto
ohledu řešíme dva hlavní parametry.
Na jedné straně stojí nabídnuté
smluvní podmínky, na druhé pak
cena za tyto služby, kterou dodava-
teli hradíme z rozpočtu městské
části,“ vysvětluje starosta Radek

Stroj, který zajišťuje zimní údržbu chodníků na Lehovci, patří dceřiné společnosti Pražských služeb, firmě AKROP.
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Vondra s tím, že úklid sněhu má
v lokalitě Lehovce na starosti z velké
části Technická správa komunikací
a na základě smlouvy s MČ Praha 14
má pak zbylé chodníky udržovat ak-
ciová společnost Pražské služby.
Jak zástupci TSK, tak i Pražské
služby se shodují přinejmenším
v jednom. Když nastane přívalové
sněžení, přes veškeré zkušenosti,
posílené stavy a kvalitní techniku
zkrátka není možné v krátkém čase
zajistit stoprocentní úklid ve všech
lokalitách. Přímo při sněžení se na-
víc úklidové práce míjejí účinkem,
a tak technika i úklidové čety řeší
především zajištění schůdnosti
chodníků a sjízdnosti silnic. 
„Pražské služby zajišťují   zimní
údržbu komunikací,   chodníků,
autobusových zastávek a schodišť
na přesně vymezených úsecích
a místech stanovených městskou
částí Praha 14. Zimní údržba je pro-
váděna podle určitých pravidel, a ve
stanovených časových limitech tedy
neplatí, že vždy a hned je vše uklize-
no,“ vysvětluje i tiskový mluvčí spo-
lečnosti Pražské služby, a. s., Julián
Záhorovský.
Podle jeho slov provádí vedle pra-
covníků Pražských služeb zimní
údržbu v městské části Praha 14
i dceřiná firma Akrop. Obě společ-
nosti jsou přitom podle Záhorovské-
ho odpovědné pouze za ty úseky ko-
munikací, které jim byly určeny
smlouvou s MČ Praha 14. 
„Občané neznalí smlouvy mezi námi
a MČ Praha 14 si mohou stěžovat i na
skutečnosti, za které jako dodavatel
nemůžeme. Kvalitu práce dodavatele
může ohodnotit pouze odběratel, tedy
MČ Praha 14. K dispozici by měly být
i předávací protokoly na prováděné

práce, a pokud jsou bez závad, tak pro-
běhlo vše v pořádku,“ dodal mluvčí.
Podle starosty Radka Vondry se
v rámci spolupráce s Pražskými
službami osvědčily takzvané výjezdy
na zavolání. „Mimo jiné po udělení
pokynu zástupců MČ Praha 14 vyjíž-
dí dostatečné množství techniky
a lidí, aby při dlouhodobém sněžení
zmírnili   následky sněžení a po
ukončení spadu sněhu v dostatečně
krátké době zajistili schůdnost
a sjízdnost všech požadovaných ko-
munikací. Tato praxe je v městské
části Praha 14 zavedena již dlouho-
době a Pražské služby se formě vý-
jezdů na zavolání velmi rychle při-
způsobily,“ dodal Julián Záhorovský.
Co říci závěrem? Snad jen malou
úvahu nad tím, že příroda nás stále
umí překvapit a stále má dost síly
na to, aby nám ukázala, kdo je na
Zemi vládcem. 

(jam)

Dny kultur v Praze 14
Zveme vás na setkání různých kultur žijících v Praze 14. Připravujeme pro vás
bohatý kulturní program na dny 8. až 13. dubna 2013. Přijďte se pobavit.

8.–10. 4. Koncerty pro základní školy, projekce filmu Já, moje romská rodina na ZŠ
Vybíralova a ZŠ Generála Janouška.
10. 4. Koncert v KD Kyje. Přijďe se pobavit v rytmu tradiční romské hudby a tance. 
13. 4. 14.00–18.00 Happening na Rajské zahradě. Ochutnávky jídel z různých 
koutů světa, romské kapely, zábavný program pro všechny generace.

Více informací a podrobný program najdete již brzy na www.praha14.cz 
a také v dubnovém vydání Čtrnáctky.
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ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA
SVÉM 53. JEDNÁNÍ KONANÉM DNE
21. 1. 2013 MIMO JINÉ:
Souhlasila s dočasným umístěním za-
řízení ke sběru, výkupu, třídění a využívání
odpadů a prodeje sypkých materiálů na
pozemku parc. č. 2671/34, 2671/36,
2846/2 a 2846/3 k. ú. Kyje při ul. Prů-
myslová na dobu dle §14 odst. 1 zákona
o odpadech. 
Souhlasila s uzavřením smlouvy o mo-
nitoringu užívání návykových látek na
území městské části Praha 14 a zajišťo-
vání terénního programu mezi městskou
částí Praha 14 a o. s. Eset Help a s fi-
nanční spoluúčastí z rozpočtu městské
části Praha 14 max. ve výši 27 000 Kč.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA
SVÉM 54. JEDNÁNÍ KONANÉM DNE 
4. 2. 2013 MIMO JINÉ:
Souhlasila s realizací projektu „Investice
do ICT k zajištění chodu zdravotnického
zařízení“ pro nájemce nebytových prostor
o celkové výměře 191,50 m2 ve 3. nad-
zemním podlaží  objektu polikliniky
č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9. 
Souhlasila s realizací nového chodníku
a stožáru veřejného osvětlení na pozemku
parc. č. 232/190 a 232/197 k. ú. Černý
Most při ul. Bryksova – Vybíralova podle
předložené projektové dokumentace.
Seznámila se s navrženou úpravou kři-
žovatky Bryksova – Chlumecká vč. úpravy
SSZ, k. ú. Černý Most a k. ú. Horní Po-
černice, navrženou v prostoru jižního
hlavního napojení parkovacího domu Cen-
tra Černý Most, Praha 9, a současně sou-
hlasila s předloženou úpravou křižovatky
podle územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 55. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 20. 2. 2013 MIMO JINÉ:
Neschválila záměr na odprodej bytové
jednotky o velikosti 2 + kk v č.p. 625, Kar-
dašovská ul., Praha 9, včetně spoluvlast-
nického podílu na společných částech
budov č. p. 625, 626, 668, 669 a pozemků
parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30,
566/31, 566/60, 566/64 novému nájemci
předmětné bytové jednotky.
Schválila nový ceník pronájmů a služeb
Kulturního domu Kyje s účinností ode
dne 1. 3. 2013, který je nyní zveřejněn na
www.kdkyje.cz a www.praha14.cz.
Schválila organizační změny na Úřadu
městské části Praha 14 s platností od
1. 5. 2013. 
Zřizuje ke dni 1. 5. 2013 nový odbor řízení
ekonomiky a školství a odbor právních 
a kontrolních činností.
Nesouhlasila s pronájmem části pozemku
parc. č.2673, k.ú. Kyje, se spol. outdoor ak-
zent, s. r. o., se sídlem Karlova 27, Praha 1,
za účelem umístění reklamního zařízení.
Schválila zahájení otevřeného řízení k ve-
řejné nadlimitní zakázce na služby „Out-
sourcing pro potřeby Prahy 14“ uveřej-
něním oznámení o zakázce dle platných
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM
ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 12. 2. 2013
MIMO JINÉ:
Vzalo na vědomípodání projektové žádosti
„Rozšíření elektronických služeb MČ Pra-
hy14“ scelkovým rozpočtem 5 948 096,22Kč
v rámci vyhlášené výzvy k předkládání
projektových žádostí vOperačním programu

Praha – Konkurenceschopnost a schválilo
poskytnutí 7,5% podílu způsobilých výdajů
projektu z rozpočtu MČ Praha 14,
tj. 446 107,22 Kč, a financování nezpůso-
bilých výdajů projektu.
Pověřilo svého člena pana Pavla Maška
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zák.
č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, k přijímání prohlášení o uzavření
manželství.
Schválilo návrh rozpočtu městské části
Praha 14 na rok 2013, návrh finančního
plánu zdaňované činnosti vlastního hos-
podaření na rok 2013, limit objemu mzdo-
vých prostředků na platy zaměstnanců
ve výši 57 500 tis. Kč, rozpočtový výhled
na rok 2014–2018, poskytnutí přechodné
finanční výpomoci občanskému sdružení
ČČK ve výši 900 000 Kč a občanskému
sdružení Jahoda ve výši 300 000 Kč na
úhradu provozních výdajů, která bude
v obou případech městské části Praha 14
vrácena v průběhu roku 2013.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ROZPOČTU:
objem příjmů 206 238,00 Kč
objem výdajů 286 005,20 Kč
běžné výdaje 215 185,20 Kč
kapitálové výdaje 70 820,00 Kč
financování 79 767,20 Kč
Schválilo zmocnění pro Radu městské
části Praha 14 k provádění rozpočtových
opatření u příjmů, u běžných výdajů do
výše 5 mil. Kč a u kapitálových výdajů do
výše 10 mil. Kč, k provádění rozpočtových
opatření vyplývajících z poskytnutých úče-
lových dotací do rozpočtu MČ Praha 14
ze státního rozpočtu, státních fondů a fon-
dů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení.
O výše uvedených úpravách bude rada
vždy informovat zastupitelstvo.

Konkurz na ředitele MŠ Paculova
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele 

Mateřské školy, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115. Předpokládaný nástup 1. 7. 2013. Bližší
informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. Případné dotazy na
telefonu 281 005 215 – Mgr. Naidrová, vedoucí odboru školství, e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz.
Termín odevzdání přihlášek do 29. 3. 2013.
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Konkurz na ředitele ZŠ Hloubětínská
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele 

Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700, s předpokladem nástupu 1. 8. 2013. Bližší
informace naleznete na adrese: www.praha14.cz v odkazu úřední deska. Případné dotazy na te-
lefonu 281 005 215 – Mgr. Naidrová, vedoucí odboru školství, e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz.
Termín odevzdání přihlášek do 29. 3. 2013.
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DALŠÍ DEFICITNÍ
ROZPOČET

Mimořádné zastupitelstvo slibovalo při
projednávání rozpočtu a návrhu prodeje
bytů zajímavou diskuzi. Po schválení
změny jednacího řádu (na návrh ODS)
a dalších drobností se k rozpočtu ovšem
žádná diskuze nekonala. Předložený
rozpočet (již tradičně schodkový) měl
zajištěnu koaliční podporu i přes mno-
hasettisícové výdaje na plat zbytečně uvol-
něné předsedkyně výboru Agenda 21,
podlimitní zakázky typu posouzení by-
tového fondu a vybudování klimatizace
v části radnice. Další zajímavostí byla
účast veřejnosti. Při předchozích jed-
náních zastupitelstva, která navštěvovalo
mnoho koupěchtivých občanů, bylo toto
jednání velmi poklidné a účast obyvatel
minimální. Zřejmě se už občané smířili
se skutečností, že karty jsou rozdány.
Někdo měl štěstí, že dům, v němž bydlí,
byl vybrán do první vlny privatizace, a jiní
si budou muset počkat. Není ovšem
ještě zdaleka konec tohoto „populistic-
kého alibismu“. ODS již 2 roky navrhuje,
aby vedení MČ vzalo odpovědnost do
svých rukou a vybralo dům vhodný pro
privatizaci. Po 2 letech vyjednávání, slibů,
pracovních komisí a pracovních týmů,
posudků a dokumentů popisujících stav
bytového fondu jsme se konečně dočkali
jasného návrhu 3 konkrétních domů do
prvního kola privatizace. Stojí za připo-
menutí, že výběr těchto domů vycházel
z posudku bytového fondu od firmy vy-
brané bez výběrového řízení za bezmála
350 tisíc korun, která dříve spolupraco-
vala s radnicí na změně telefonního
operátora. Z uvedeného posudku by se
dal správným zohledněním uvedených
čísel vybrat samozřejmě i jiný dům.
Navíc záleží ještě na množství nájemníků,
kteří budou ochotni zaplatit 50 tisíc
korun jako zálohu, což bude faktor, podle
něhož se bude také rozhodovat. Čím víc
lidí zaplatí zálohu, tím větší šance domu
na privatizaci. Vracení peněz těm, kteří
nebudou vybráni, ovšem pár měsíců
potrvá. Klidně se tak může stát, že
z domů navržených k prodeji nebude
schválen žádný, a nezodpovědné vybírání
se tak rozjede znovu. Snad už to nebude

stát tolik finančních prostředků, ze kte-
rých vedení MČ Praha 14 tak výrazně
ukrajuje po desítkách milionů z rezerv
i přes předvolební sliby o šetření.

Jiří Zajac, ODS

KAM S NIMI?
Nemám na mysli slamníky, ale odpadní
nádoby, parkující automobily či třeba také
problém s bezdomovci v Hloubětíně.
Odpadních nádob je málo a stojí všude –
na silnici, na chodníku, v zeleni. Poplatek
za jejich užívání se platí podle velikosti
odpadní nádoby a četnosti odvozu od-
padu. Tyto parametry si volí vlastník
nemovitosti. Zodpovědní spoluobčané
si objednají nádoby větší s četnějším
odvozem, ti ostatní naopak. Nezodpo-
vědní pak roznáší odpadky po okolí
a odkládají je do veřejných košů, které
jsou neustále přeplněné. Koše stojí
proto někdy na místech, které ani nepatří
vlastníku nemovitosti, a nejsou navíc
ani zabezpečeny proti popelnicovým
přehrabovačům. Zodpovědných spolu-
občanů, kteří třídí odpad, přibývá, což
má však paradoxně za následek i to, že
přeplněné jsou mnohdy rovněž nádoby
na tříděný odpad. 
Roste také počet bezdomovců, kteří
Prahu 14 vyhledávají. Ti se do naší měst-
ské části stahují hlavně kvůli sběrně
papíru u hřbitova, na který si bezostyšně
chodí i pro vodu. Bezdomovci sem do-
jíždějí městskou hromadnou dopravou
z celé Prahy. Cesta od metra je lemována
krabicemi od levného vína, zbytky oble-
čení a pachem moče. Bezdomovci pře-
spávají v okolních lesících. Sběr tohoto
typu druhotných surovin (papír, železné
i neželezné kovy) by měl být do budouc-
nosti bezplatný a měl by být součástí
sběrného dvora. Ubylo by tím i krádeží.
Přibývá rovněž aut, a to nejen místních
občanů, ale i těch, co dojíždějí za prací
z okolí a přestupují na metro. U stanice
metra mnohdy nelze zaparkovat. Auta
parkují na náměstí, na chodnících, v ze-
leni, v zatáčkách, v křižovatkách, v pro-
tisměru, před výjezdy z garáží a po-
zemků. Řešením by mohly být parkovací
zóny s placeným rezidenčním stáním,
či krátkodobé parkování s parkovacími

hodinami. Umožnilo by to například za-
parkování u pošty, bankomatu, spořitelny,
školy, lékárny, hřbitova, obchodu a jinde.
Je vidět, že stále máme co zlepšovat.
Za zastupitelský klub TOP 09 mohu
slíbit, že pozitivních změn, které chceme
iniciovat nebo se na nich podílet, je celá
řada. Některé jsme již prosadili, další
nás ještě čekají.

MUDr. Jan Kaufman, TOP 09

ZÁJEM O CYKLISTIKU
ROSTE

K tématu cyklistiky jsem v našem ča-
sopise psala již dříve. S ohledem na
blížící se jaro bych se k němu opět
ráda vrátila. Tato oblast neměla v mi-
nulosti v naší městské části právě na
růžích ustláno. Pro magistrát jsme
příliš na periferii a městská část se na
budování infrastruktury pro cyklisty ne-
zaměřila. Stačí se podívat na cyklomapu
a porovnat hustotu sítě tras na sever
od nás. A nebo si tam přímo zajet. Při-
tom zájem o cyklistiku roste i u nás.
Je jasné, že se situaci nepodaří oka-
mžitě napravit. Ale první kroky jsme
již zahájili. V loňském roce byl zpracován
projekt cyklotrasy, která propojí Kbely
přes Hutě se stanicí metra Rajská za-
hrada. Ta bude v průběhu března vy-
značena a jednáme s magistrátem
ohledně spolupráce na zajištění navr-
žených bezpečnostních prvků. 
Dále připravujeme projekty i na pro-
pojení se stanicemi metra v Hloubětíně
a na Černém Mostě. Cílem do budoucna
je vznik sítě vyznačených úseků na ce-
lém území městské části s návazností
na páteřní městské cyklotrasy.
Kromě toho se také zaměříme na osvě-
tu. Cyklisté se musí cítit na komunika-
cích bezpečně. Zároveň je ale potřeba,
aby se sami bezpečně chovali a ne-
ohrožovali sebe či někoho jiného.
Podpora aktivního způsobu dopravy, který
ještě k tomu nepoškozuje životní pro-
středí, což rozhodně chůze a cyklistika je,
ke zdravé městské části rozhodně patří. 
Proto roztočme kola i na čtrnáctce!

Ing. Ilona Picková,
zastupitelka za Stranu zelených
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Reportáž

SPOLEČNÝ PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 A POLICIE ČR SE
ZŘEJMĚ STÁVÁ NOVOU TRADICÍ. 
LZE TAK USUZOVAT PODLE ZÁJMU
OBYVATEL PRAHY 14, KTEŘÍ
SPOLEČNĚ S PŘÍSLUŠNÍKY
POLICIE V PÁTEK 22. ÚNORA
ZAPLNILI SÁL KULTURNÍHO DOMU
KYJE DOSLOVA DO POSLEDNÍHO
MÍSTA. PŘÍJEMNÝ SPOLEČENSKÝ
VEČER PLNÝ HUDBY A TANCE 
SE SKUTEČNĚ VYDAŘIL, A TO
I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ. 

Zpočátku se mohlo zdát, že prázdninový
termín plesu odradí mnohé z obyvatel
Prahy 14, ale nebylo tomu tak. Již brzy
po oznámení termínu si totiž začali mi-
lovníci tance rezervovat místa v sále, vy-
prodáno bylo během několika týdnů. 
Samotný ples začal v sedm hodin ve-
čer za zvuku Hudby hradní stráže
a Policie ČR, která má ve svém reper-
toáru tradiční plesové skladby, ale
také nejrůznější hity v rytmu swingu,
tanga, samby či třeba waltzu. Perfektně
sehraný big band pod taktovkou diri-
genta vylákal na parket taneční páry
hned od začátku a s výjimkou několi-
ka krátkých přestávek se tančilo celý
večer. K vidění byli i skuteční mistři,
kteří své umění předvedli již vloni. 
Ti také pochválili pořadatele za dob-
rou práci a chválou nešetřili ani na
adresu tanečních párů z řad obyvatel
Prahy 14 a policistů. 
„Je tu několik párů, které skutečně
umí, hlavně je ale moc hezké vidět lidi,
jak si tanec užívají, jak do toho jdou
s radostí i přes nějaké ty drobné chy-
bičky,“ říkala s úsměvem závodní ta-
nečnice, která se svým partnerem
předvedla ve dvou vstupech několik

tradičních i neobvyklých stylů. A nutno
jí dát za pravdu, celá akce se totiž ne-
sla ve velmi příjemné atmosféře, ať již
na zaplněném parketu, nebo u jednot-
livých stolů, kde návštěvníci diskutova-
li či jen odpočívali po náročném tanci.
Starosta Radek Vondra společně
s ředitelem Policie ČR v Praze 14 npor.
Bambouskem krátce po zahájení plesu
oficiálně přivítali všechny návštěvníky
a popřáli jim příjemnou zábavu. 
Celovečerní program zpestřily svým
vystoupením také dámy ze souboru
BABASTEP, které předvedly zajímavou
rytmickou sestavu na způsob aerobiku
a vysloužily si potlesk zaplněného
sálu. Krátce po desáté hodině večerní
pak opustila pódium Hudba hradní
stráže a pokračování zábavného veče-
ra převzala pod svou taktovku oblíbe-
ná místní kapela Hitos, která, jak už
sám název napovídá, předvedla šlágry
všeho druhu od tradiční pop-music až
po hity poslední doby. 

S pokročilou hodinou zábava nijak ne-
opadala a tanečníci si mohli krátkou
pauzu dopřát teprve před půlnocí, kdy se
začala losovat tombola. Stejně jako vloni
se po lístcích doslova zaprášilo, a tak

bylo zajímavé sledovat, jak při vyhlašová-
ní jednotlivých cen vířily emoce u jednot-
livých stolů. V tombole byly velmi zajíma-
vé ceny, ať již šlo o různé farmářské
pochutiny, poukazy na kosmetické a dal-
ší služby, či tradiční šišky salámů. Hlavní
cenou pak byla několik kilo vážící zauze-
ná šunka, což výherce řádně oslavil, a od
publika si tak vysloužil bouřlivý potlesk.
Po tombole, krátce po půlnoci, se po-
malu, zato s úsměvem na tváři s dob-
rým pocitem z příjemně stráveného
večera začali účastníci akce rozchá-
zet do svých domovů. Mnozí to měli
blízko, a tak i přes sněhové závěje vy-
razili pěšky, jiné vyzvedli taxikáři. Ve-
čer plný tance skončil, ale všichni se
shodli na tom, že se těší na příští rok,
kdy by se tato akce měla opakovat.

(jam)

TANEČNÍCI ZAPLNILI KD KYJE
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Tip pro vás

LOŇSKÉ ZKUŠENOSTI UKÁZALY, 
ŽE ZÁJEM OBYVATEL
I NÁVŠTĚVNÍKŮ PRAHY 14
O FARMÁŘSKÉ TRHY JE VELKÝ,
A PROTO SE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
POD PLATANY JAKO ORGANIZÁTOR
ROZHODLO USPÍŠIT JARNÍ START
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ NA RAJSKÉ
ZAHRADĚ. PROTOŽE FARMÁŘSKÉ
TRHY JSOU HLAVNĚ O NABÍDCE
Z ČESKÝCH POLÍ, ZAHRAD,
SKLENÍKŮ A VÝROBEN, BUDOU 
SE NA RAJSKOU ZAHRADU UŽ
OD POLOVINY BŘEZNA SJÍŽDĚT
ZEMĚDĚLCI A PRODEJCI Z CELÝCH

ČECH I Z MORAVY. V LÉTĚ PAK
DOSTANOU ŠANCI I ZAHRÁDKÁŘI.
START JE NAPLÁNOVÁN 
UŽ NA STŘEDU 13. BŘEZNA.

Pokud to počasí dovolí, začne se 
13. března a trhy budou probíhat vždy ve
středu vdobě od 10 do 19 hodin. Prostřed-
nictvím trhů, které budou nabízet kvalitní
pečivo, uzeniny, maso, ryby, mléčné vý-
robky, med, víno a také zeleninu, ovoce
a květiny, budou organizátoři nabízet nej-
různější akce, z nichž hned první bude
uvítání jara, které bude zaměřeno na ty
z vás, jimž záleží na kvalitě potravin, které

jedí. Budeme vařit, ochutnávat a těšit se
z receptů, které na místě vyzkoušíme.

NOVINKY PRO PRAVIDELNÉ 
ZÁKAZNÍKY
Letošní sezona přinese řadu novinek
od osvědčených i úplně nových pro-
dejců, nabízet se bude více občerstvení
a ti z vás, kteří budou navštěvovat trhy
pravidelně, budou moci získat zajímavé
prémie a slevy. Proto přijďte a nechte
se překvapit.

ČERNÝ MOST POD PROUDEM
Velkým impulzem pro rozvoj trhů na
Černém Mostě bude čerstvě dokon-
čená elektrická přípojka, kterou zajis-
tila městská část Praha 14. Díky ní se
zde páteční trhy u konečné metra vý-
znamně rozšíří. Už od 5. dubna a pak
každý pátek od 10 do 19 hodin zde na-
leznete široký sortiment plodin a po-
travin, který se bude asi z jedné třetiny
lišit od nabídky Rajské zahrady. 
Na této stránce níže naleznete také
kompletní kalendář trhů na celý rok 2013
včetně dnů, kdy trhy kolidují se státními
svátky a dny volna, a kdy se tudíž nekonají. 
Všem vám, kterým není lhostejné
zdraví vaše i vaší rodiny, a těm, kteří
chtějí znát původ potravin ve vlastní
kuchyni, přejeme mnoho úspěchu
a zdraví po celý rok s farmáři a prodejci
na trzích. Těšíme se na vás.

Karel Czaban, Pod platany, o. s.

FARMÁŘSKÉ TRHY
STARTUJÍ UŽ V BŘEZNU

RAJSKÁ ZAHRADA
Středa 10–19 hodin

březen 13. 3. 20. 3. 27. 3.
duben 3. 4. 10. 4. 17. 4. 24. 4.
květen nebude nebude 15. 5. 22. 5. 29. 5.
červen 5. 6. 12. 6. 19. 6. 26. 6.
červenec 3. 7. 10. 7. 17. 7. 24. 7. 31. 7.
srpen 7. 8. 14. 8. 21. 8. 28. 8.
září 4. 9. 11. 9. 18. 9. 25. 9.
říjen 2. 10. 9. 10. 16. 10. 23. 10. 30. 10.
listopad 6. 11. 13. 11. 20. 11. 27. 11.
prosinec 4. 12. 11. 12. 18. 12.

ČERNÝ MOST
Pátek 10–19 hodin

5. 4. 12. 4. 19. 4. 26. 4.
3. 5. 10. 5. 17. 5. 24. 5. 31. 5.
7. 6. 14. 6. 21. 6. 28. 6.

nebude 12. 7. 19. 7. 26. 7.
2. 8. 16. 8. 23. 8. 30. 8.

6. 10. 13. 10. 20. 10. 27. 10.
4. 10. 11. 10. 18. 10. 25. 10.
1. 11. 8. 11. 15. 11. 22. 11. 29. 11.
6. 12. 13. 12. 20. 12.

KALENDÁŘ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
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INVESTICE, KTERÉ 
PŘINESOU ÚSPORY

MŠ OBLÁČEK OPĚT VYSTAVUJE
V GALERII 14 VE DNECH 3.–23. 4. 2013

TENTO ROK PLÁNUJE MČ PRAHA 14
HNED NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH
INVESTIC DO ŠKOLNÍCH BUDOV. 
VE VŠECH PŘÍPADECH JDE PŘITOM
PŘEDEVŠÍM O BUDOUCÍ ÚSPORY 
ZA VYTÁPĚNÍ A PROVOZ
VYBRANÝCH OBJEKTŮ. 

Největší z investic se letos dočká budova
ZŠ Vybíralova, která bude kompletně zate-
plena. Vedle budoucích úspor v nákladech
na vytápění objektu navíc škola získá i no-
vou fasádu. Projekt je financován z rozpoč-
tu MČ, ze Státního fondu životního prostře-
dí (SFŽP) a z evropských fondů. „Podařilo
se nám získat přes 14 a půl milionu korun
z evropských fondů a další téměř milion
korun od státu. Díky tomu dostane základ-
ní škola ve Vybíralově ulici nejen novou fa-
sádu, ale dojde také ke kompletní výměně
oken a dalších prosklených částí pláště
budovy,“ vysvětlila místostarostka Lucie
Svobodová s tím, že v rozpočtu městské
části pro rok 2013 je na tuto investiční akci
připraveno 45 milionů korun.

DOČKAJÍ SE I ŠKOLKY
Další plánované investice se týkají
hned tří mateřských škol v Praze 14.

Jde o MŠ Generála Janouška na Čer-
ném Mostě, MŠ Chvaletická na Le-
hovci a MŠ Štolmířská v Hloubětíně.
Letos se začne pracovat na výměně
oken a dalších prvků na budově MŠ
Generála Janouška. V příštím roce
pak dojde k zateplení obvodového
pláště školky. Městská část pro letoš-
ní část akce počítá v rozpočtu s více
než dvěma miliony korun. Další dvě

výše zmíněné školky, Chvaletická
a Štolmířská, se začnou opravovat až
v příštím roce. V prvním případě půjde
o sanaci původních konstrukcí a cel-
kové zateplení budovy, která je zatím
zateplena jen na střeše pavilonu tříd.
Ve Štolmířské také dojde k výměně
oken a dalších prvků a objekt dostane
kompletní zateplení pláště i novou
vzduchotechniku a topení. (red)

Už po několik let se naše školka pre-
zentuje veřejnosti nejen svými výsta-
vami v oblasti výtvarné výchovy, ale i hu-
debními a dramatickými vystoupeními
na různých soutěžích, např. Předško-
láček, oslavy MDD, Rozloučení se ško-
láky, Barevné korálky…
Letos se zúčastníme svým vystoupe-
ním „Dnu Země“ ve čtvrtek 25. 4.
v 10.30 hodin.
Práce kroužku Výtvarné výchovy a Kera-
miky jsme od roku 1999 každoročně vy-
stavovali v prostorách CČM, některé naše
práce zdobily náš pavilon na EXPO  2000
vHannoveru a prostřednictvím celostátní
výstavy „ALŠOVA ZEMĚ“ byly k vidění po
celé Evropě. Za účast v celostátních sou-

těžích, podporovaných firmou Bellersdorf-
Nivea, jsme po dva roky získali 1. cenu té-
měř ze sta zúčastněných škol.
V soutěži „SVĚT KOLEM NÁS“ podporo-
vané PF UK jsme získali ocenění 
av39. ročníku celostátní soutěže „ALŠOVA
ZEMĚ“ čestné uznání, které jsme pře-
vzali v prostorách PF UK v Celetné ulici.
Tuto cenu jsme získali za dvě asi 1 metr
vysoké plastiky „Čert“ a „Čarodějnice“.
Další čestné uznání jsme převzali za
účast v soutěži „ALŠOVA ZEMĚ“ v roce
2009 v Parlamentu ČR. V roce 2010 jsme
získali ocenění Laureát za výtvarné pro-
jekty „Jaro“ v soutěži „VÝSTAVA NEJEN
VE ŠKOLE“. Tato výstava probíhala pod
přímou patronací MŠMT ČR.

Naše mateřská škola „Obláček“ byla
první ze dvou škol, které zahajovaly
provoz GALERIE PRO DĚTI V Praze 1,
nám. Fr. Kafky. Vernisáž probíhala dva
dny a děti ze třídy Moře zde za asis-
tence svých učitelek E. Plickové 
a J. Mosslerové dotvářely nedokončená
díla předních umělců.
V Galerii 14 jsme vystavovali již v roce
2007, 2008 a 2011. V letošním roce od
3. 4. do 23. 4. máme znovu tu čest vy-
stavovat ve slavnostních prostorách této
galerie. Naše výstava bude zahájena
dne 3. 4. 2013 v 10.00 hodin. Děkujeme
touto cestou městské části Praha 14,
která nám všestranně vychází vstříc.

Za MŠ Obláček Eva Plicková 

Naše školy
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Hall Cup 
vol.6

Tradiční fotbalový turnaj v sálovém fotbale.
Hraje se stylem 4+1, míčem č. 4.

Hraje se o věcné ceny! 

HAMERSKÁ ULICE 1307, KYJE — PRAHA 14

16. 3. 2013 / 10:00
ZVEME VÁS NA BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
Jan Weber (footbag a fotbal freestyle exhibice, mistr ČR)

Fotbalový kvíz (vědomostní soutěž z historie fotbalu)
Celou akci bude moderovat NIKITA (Spin rádio)

START: 10:00 / Potvrzení registrace týmů na místě do 09:40

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI V KD KYJE: 
Workshop nového cirkusu i pro nejmenší v KD Kyje (žonglování s míčky, poi a flowerstickem – od 14:00)
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Informace

Na základě rozhodnutí  RVP MHMP budou VOK přistavovány
v  pracovní dny v  odpoledních hodinách po dobu 
4 hodin dle HMG. Součástí přistavení je obsluha, která
koordinuje ukládání odpadů, aby se maximálně využil
celý objem VOK.
VOK nejsou učeny na stavební suť, výkopovou zeminu, 
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky 
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Změna v přistavování VOK 
ze systému hl. m. Prahy

Mochovská/Zelenečská

Svépravická/Šestajovická

Poříčanská/Klánovická

Konzumní/Na Obrátce

Zámečnická/Mochovská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská u č. p. 15

Vírská/Branská

Jordánská/Svárovská

Světská/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Spolská/Milovská

Hamerská/Církvičná

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Vlkovická/Dvořišťská

Jednostranná

Šimanovská/Za Školou

Kardašovská u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

Hodějovická/Za Rokytkou

Sicherova

ČT

ČT

ST

PÁ

ST

PÁ

ST

PÁ

PÁ

ČT

ČT

ST

ST

ČT

ST

ČT

ČT

PÁ

ST

PÁ

ST

ČT

ČT

PÁ

PÁ

7. 3.

7. 3.

13. 3.

8. 3.

13. 3.

8. 3.

13. 3.

15. 3.

15. 3.

21. 3.

21. 3.

20. 3.

20. 3.

14. 3.

20. 3.

14. 3.

14. 3.

22. 3.

27. 3.

29. 3.

27. 3.

28. 3.

28. 3.

22. 3.

29. 3.

9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Ronešova/Volkova

Smikova/gen. Janouška

Himrova/gen. Janouška

Doležalova – chodník proti 1051

Vašátkova/Dygrýnova

Dygrýnova/Breicetlova

Bryksova/Fejfarova

Bryksova/kpt. Stránského

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

6. 3.

7. 3.

11. 3.

13. 3.

12. 3.

14. 3.

21. 3.

18. 3.

25. 3.

19. 3.

20. 3.

26. 3.

27. 3.

28. 3.

březen

Přistavení VOK ze systému HMP

březen

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (po-
pelnic). Jedná se především o části nábytku a podlaho-
vých krytin (lina, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle platných
předpisů.
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14.00 ho-
din dne dle rozpisu a odváženy následující den.
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Krimi

ZPRÁVY Z ULIC V PRAZE 14 

V LEDNU A ÚNORU ROKU 2013
STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE
PRAHY 14 ŘEŠILI OPĚT CELOU
ŘADU PŘESTUPKŮ, MY PŘINÁŠÍME
STRUČNĚ POPIS NĚKTERÝCH 
Z NICH.

BEZ TECHNICKÉ NA ZÁKAZU
Dne 18. 1. v ranních hodinách prová-
děla pěší hlídka hlídkovou činnost v ul.
Chvalská, kde si povšimla řidiče, jak
parkuje své vozidlo v zákazu zastavení.
Při projednávání přestupku s řidičem
strážníci zjistili, že vozidlo má propadlou
technickou prohlídku spolu s emisemi.
S řidičem bylo sepsáno oznámení
přestupku příslušnému správnímu
orgánu.

HLEDALI ČECHA, NAŠLI SLOVÁKA
Dne 23. 1. v 11.59 hod. bylo na slu-
žebnu městské policie oznámeno, že
v čekárně terminálu metra Černý
Most leží osoba bez domova. Po pří-
jezdu na místo se muž strážníkům
prokazoval jako občan Slovenské re-
publiky. Vzhledem k tomu, že měl
vcelku neobvyklé jméno a při jeho lu-
straci dozorčí obvodního ředitelství
zjistil, že je vyhlášeno pátrání po muži
se stejným jménem, ale tento má být
občanem ČR, dozorčí si porovnal ka-
merový záznam z terminálu metra
a zjistil, že podoba „Slováka“ ležícího
v terminálu i Čecha, po kterém je vy-
hlášeno pátrání, se shodují. Hlídka
tedy muže předvedla na služebnu Po-
licie ČR k dalšímu šetření.

ZLODĚJE NAŠLI V CHATĚ
Dne 26.1. ve 14.41 hod. jela hlídka MP
prověřit oznámení o vykradené chatce
v zahrádkářské kolonii V Čeňku.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila,
že chatka nese znaky násilného vnik-
nutí. Strážníci pojali podezření, že se
pachatel stále nachází uvnitř. V chatce
skutečně nalezli muže, který se uvnitř
ukrýval. Hlídka dotyčného omezila na
osobní svobodě a na místo přivolala
Policii ČR, která si po příjezdu pře-
vzala věc i s pachatelem k dalšímu
šetření.

KRADLI MŘÍŽKY KANÁLŮ 
NA TUBUSU METRA
Dne 27. 1. ve 13.37 hod. spatřila hlídka
při běžné hlídkové činnosti na tubusu
metra mezi stanicemi Rajská zahrada
a Černý Most, jak dva muži odstraňují
odtokové mřížky kanálů za pomoci
uzemňovací tyče hromosvodu. Do pří-
chodu strážníků stačili tito muži na-
plnit těmito mřížkami již jeden pytel
a dvě igelitové tašky. Oba pachatelé
byli na místě předáni Policii ČR.

JEŠTĚ NEMĚLI OBČANKY, STEJNĚ
SI KOUPILI ALKOHOL
Dne 5. 2. ve večerních hodinách vyjela
autohlídka prověřit oznámení, že ve
vnitrobloku ul. Bobkova 794 se nachází
skupinka dětí popíjejících alkoholické
nápoje. Hlídka po příjezdu nalezla čtyři
mladíky, kteří když strážníky spatřili,
se dali na útěk. Po krátkém pronásle-
dování byli dva z mladíků dostiženi. 

Ti sdělili, že utíkali, protože pili alko-
hol. Ani jednomu z mladíků nebylo víc
než čtrnáct let. Dechovou zkouškou se
prokázalo, že skutečně alkohol kon-
zumovali. K alkoholu se dostali tak, že
jej zakoupili v nedaleké prodejně. Věc
si s mladíky dořeší odbor sociální péče
Úřadu MČ. Prodejci, který jim alkohol
prodal, byla udělena pokuta.

STRÁŽNÍCI V RÁMCI AKCE
KONTROLOVALI PEJSKAŘE
Ve dnech 16. a 17. 2 provedli strážníci
akci, při které se zaměřili na majitele
psů. V rámci akce bylo zkontrolováno 
32 majitelů. Čtyři z nich nebyli nalezeni
v evidenci chovatelů psů. Dvěma byla ulo-
žena bloková pokuta za znečišťování ve-
řejného prostranství psími exkrementy.

Ředitelka obvodního ředitelství 
Městské policie Prahy 14

Ing. Bc. Dana Hetzlová

STRÁŽNÍCI ZADRŽELI PACHATELE 
LOUPEŽNÉHO PŘEPADENÍ

Na konci ledna se šestaosmdesátiletý muž stal obětí loupežného přepadení, a to
přímo u sebe doma, v Dolních Počernicích. Útočníci svou oběť zbili, svázali
a okradli o několik cenných předmětů. Naštěstí ale jen pár desítek metrů od
domu poškozeného muže hlídkovali strážníci-okrskáři. Těm celou věc oznámil
soused napadeného pána, a oni tak mohli urychleně nejen vyrozumět kolegy,
Policii ČR a záchrannou službu, ale také okamžitě začít s pátráním po pachatelích.
Netrvalo dlouho a jeden ze strážníků – i díky informacím od místních obyvatel –
našel v křoví schovaného jednoho z pachatelů. Protože muž odmítal z křoví
vylézt, a naopak ještě sahal pod bundu a snažil se vytáhnout neznámý předmět,
musel strážník použít hrozbu služební zbraní. Ani to ale muže nepřimělo ke
spolupráci, přestože v tu chvíli už na místě byl nejen strážník-okrskář, ale také
dva jeho kolegové z útvaru psovodů. Ke spolupráci muže přiměl až služební pes.
V křoví strážníci našli batoh a v něm několik historických předmětů. U pachatele
navíc našli nůž. Jeden pachatel tak skončil v rukou policie během chvíle. Druhému
se sice podařilo ujet, ještě ten den ho ale policisté dopadli. (MP)
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Strážník-okrskář Antonín Neduchal Strážník-okrskář Vlastimil Frančík
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SPECIALITY PANÍ RYSOVÉ
KRÁLÍK 
NA RAJČATECH
Na dvě porce potřebujeme: 
2 vykostěná králičí stehna
cca 50 g slaniny
1 velkou cibuli 
3–4 velká rajčata
sůl, pepř, olej

Porce králíka opepříme a osolíme.
V kastrolu rozehřejeme olej a zpě-
níme pokrájenou cibuli společně
se slaninou. Na tomto základu
opečeme porce králíka po obou
stranách. Rajčata spaříme, zchla-
díme, zbavíme slupky a nakrájíme
je na plátky. Poté smícháme rajča-
ta s masem a dosolíme dle potřeby
a chuti. Celou směs pak dusíme,
dokud není maso měkké. 
Podáváme s vařeným bramborem.
Tip: Pro ty, kteří nemají rádi králíka,
lze králičí stehna nahradit kuřecími
nebo krůtími stehenními řízky. 

„DÝŇÁKY“

Na cca 10 menších „dýňáků“ 
potřebujeme:
cca 250 g dýně zbavené semínek 
a slupky
2 středně velké brambory
1 menší cibuli
2 stroužky česneku
2 vejce
50 g polohrubé mouky
½ lžičky kukuřičného škrobu
sůl, pepř, olej nebo sádlo 

Připravenou dýni a brambory na-
strouháme najemno. Cibuli nakrá-
jíme nadrobno a česnek prolisuje-
me. Přidáme mouku, vejce a další
suroviny, vše pořádně promícháme
a necháme chvíli odstát. Výsledné
těsto rozdělíme na pánev na asi
necelý centimetr tlusté placky 
a smažíme na rozpáleném oleji
nebo sádle po obou stranách, do-
kud nechytne zlatavou barvu.

JARNÍ POBYT SENIORŮ
V ORLICKÝCH HORÁCH

Klub seniorů Prahy 14 patří mezi
nejaktivnější v hlavním městě. 
Zdejší senioři pravidelně vyrážejí
na výlety do blízkého okolí i dál za
kulturou a čerstvým vzduchem. 
Aktuálně připravuje Klub seniorů
Prahy 14 již tradičně jarní rekre-
aci v Deštném v Orlických horách.
Letošní termín připadá na dny od
4. do 11. května. Týden plný pohy-
bu a zábavy je otevřen všem zá-
jemcům.
Zájemci z řad seniorů se mohou
hlásit u vedoucí Klubu seniorů
paní Boženy Merclové, a to na te-
lefonu 723  776  883, nebo po do-
mluvě přímo na pravidelných
schůzkách klubu v KD Kyje v Ši-
manovské ulici. 

Senior park

CHCETE SE STÁT TELEVIZNÍ
HVĚZDOU? CHCETE SE S DIVÁKY
ČESKÉ TELEVIZE PODĚLIT O SVÉ
SNY ČI NESPLNĚNÁ PŘÁNÍ? 
JSTE AKTIVNÍ A KOMUNIKATIVNÍ? 
PAK SE MŮŽETE PRÁVĚ VY STÁT
HRDINOU NOVÉHO SERIÁLU ČT
NAZVANÉHO „ŽIJEŠ JENOM 2x“.

Nový pořad Tvůrčí producentské sku-
piny Kateřiny Ondřejkové se ve vysílá-
ní České televize objeví už na podzim
tohoto roku. Už nyní ale hledají jeho
tvůrci potenciální zájemce pro jednot-
livé díly nového seriálu, kterým bude
každý týden provázet legendární
„Čmaňa“, známý herec Pavel Zedníček.

Společně s ním a za doprovodu „kou-
če“, který pomůže s učením, si mohou
aktivní senioři splnit nejrůznější sny
a celoživotní přání. „Filozofií pořadu je
ukázat, že odchodem do důchodu ži-
vot nekončí, že je naopak čas zažít
velké věci a leccos nového se naučit či
oprášit dovednosti z mladých let,“ vy-
světlil jeden z dramaturgů chystaného
seriálu Marcel Nevín. Podle jeho slov
jsou přání budoucích televizních hrdi-
nů opravdu různorodá. Jedna z dam,
která se v seriálu objeví, se naučila ří-
dit čtyřspřeží kladrubských běloušů,
jiná se prostřednictvím svého „kouče“
dostala po překonání všech úskalí až
na taneční parket pořadu StarDance.

Pánové se učili hrát hokej, golf, ale
například i masírovat.
Podmínky pro účast v projektu nejsou
nijak omezující, stačí být seniorem
starším 62 let, být komunikativní, mít
cíl nebo sen a chuť si jej splnit. 
Nemělo by ale jít o jednorázový záži-
tek, spíše o aktivitu, které by se po-
tom mohl senior věnovat dlouhodobě.
V případě, že vás tento tip zaujal, sta-
čí využít jeden z kontaktů níže a do-
hodnout se přímo s dramaturgy
chystaného pořadu.
Jana Bohušová, telefon: 736 515 496,
e-mail: jana.bohusova@ceskatelevize.cz
Marcel Nevín, telefon: 736 531 788,
e-mail: marcel.nevin@ceskatelevize.cz

PROJEKT ČT „ŽIJEŠ JENOM DVAKRÁT“
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Z městské části

NOVÝ PROSTOR PRO OBČANY
NA ZASTUPITELSTVU MČ
NĚKTERÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
V HLAVNÍM MĚSTĚ SI V MINULOSTI
VYSLOUŽILY KRITIKU ZA
OBSTRUKCE, KTERÉ BRÁNILY
OBČANŮM V PREZENTACI NA
ZASEDÁNÍCH ZASTUPITELSTVA. 
V TOMTO OHLEDU JDE PRAHA 14
VSTŘÍC OBČANŮM A OTEVÍRÁ VĚTŠÍ
PROSTOR PRO DISKUZI SE
ZÁSTUPCI VEŘEJNOSTI. 

Na svém mimořádném zasedání dne
12. 2. 2013 Zastupitelstvo MČ Praha 14
schválilo upravené znění jednacího
řádu tak, aby byl prostor vyhrazený
pro občany vždy v době jednání zastu-
pitelů, a to od 17.00 do 17.30 hodin,
není-li předem stanoveno jinak. Jed-
notlivé dotazy zástupců veřejnosti od-
povědní zastupitelé zodpovědí podle
pořadí, ve kterém byly odevzdány.
„Reagujeme tak na výhrady občanů,
kteří na jednání zastupitelstva někdy
strávili i několik hodin, než na jejich
dotazy na konci jednání přišla řada.
V případě, že se nestihnou projednat
všechny dotazy ve stanoveném čase,
bude jejich projednání samozřejmě
pokračovat po vyčerpání schváleného
pořadu zasedání tak, jako tomu bylo
dosud,“ upřesnil starosta Bc. Radek
Vondra s tím, že zmíněné usnesení
přichází v platnost od 1. 3. 2013.
„Cílem tohoto kroku je zkvalitnění
a lepší zpřístupnění komunikace
městské části a jejích zástupců s ob-
čany. Volení zástupci i samotná radni-
ce Prahy 14 jsou tu především kvůli
občanům. Záleží nám proto na kaž-

dém smysluplném příspěvku, který
bude věcný a bude se týkat jednoho
z bodů, který se vždy bude na zastupi-
telstvu aktuálně projednávat,“ přiblížil
důvody změny jednacího řádu Vondra.
Podle jeho slov bude Rada MČ Praha 14
vždy předkládat na následujícím za-
sedání zastupitelstva zprávu o vyří-
zení všech dotazů a interpelací členů
zastupitelstva. Pokud člen zastupi-
telstva vznese na odpověď námitku,
bude o věci rozhodovat zastupitelstvo
formou hlasování. 
Dotaz lze vznést osobně i písemnou
formou. Odpověď na něj musí být po-

davateli zaslána nejpozději do 30 dnů
a uveřejněna na webových stránkách
MČ Praha 14 a uložena na Úřadě 
MČ Praha 14.
V rámci schváleného programu zase-
dání mohou jak členové zastupitelstva,
tak občané vznášet dotazy, připomín-
ky, návrhy na radu, jednotlivé členy
rady, předsedy výborů zastupitelstva
a komisí rady, na statutární orgány
právnických osob, jejichž zakladate-
lem je MČ Praha 14, a na vedoucí
příspěvkových organizací, jejichž zři-
zovatelem je MČ Praha 14.

(jam)
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www.koupelnyza3dny.cz tel.: 274 810 848

LINEA pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

spol. s r.o.
V Olšinách 61,
P-10 (“M” Strašnická)

AKCE v březnu

Bez bourání jádra!! Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč!!

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
�� nyní sprchové boxy za super ceny ��
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Představujeme

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO
YMCA PRAHA VZNIKLO V PRAZE 14
V ROCE 1995 JAKO JEDNO Z PRVNÍCH
MATEŘSKÝCH CENTER. DOKÁZALI
JSME VYTVOŘIT PŘÁTELSKÉ 
PROSTŘEDÍ, KDE SE RODIČE I DĚTI
CÍTÍ VÍTÁNI, NALÉZAJÍ ZDE NOVÉ
KONTAKTY A PŘÁTELSTVÍ, 
ZÍSKÁVAJÍ POTŘEBNÉ INFORMACE,
VZÁJEMNĚ SI POMÁHAJÍ.

V průběhu let došlo ke zkvalitnění a pro-
fesionalizaci programů a služeb. Kromě
volnočasových programů nabízíme rodi-
čům a jejich dětem také programy od-
borné. Nabízíme semináře (cyklus Za-
hradnický model výchovy) apřednášky pro
rodiče (o výchově a vývoji dětí, o komuni-
kaci v rodině, přednášky pro cizince…),
sociálně stimulační skupinuHrátky sptá-
kem Zlobivákem, konzultace a poraden-
ství v oblasti rozvoje osobnosti, rodinných
vztahů, partnerských a výchovných kom-
petencí. Vzhledem k přibývajícímu počtu
návštěvníků – cizinců jsme se začali více
věnovat multikulturním tématům (funguje
Klub cizinců). Integraci cizinců se věnu-
jeme i v dalších programech MC, pořá-
dáme jednorázové akce s multikulturní
tematikou – rádi bychom vás pozvali na
akci pro děti s rodiči S Klubíčkem kolem
světa, která se bude konat 15. března od
16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na
zábavné odpoledne plné her, písniček,
soutěží a dobrého jídla, do přípravy akce
se kromě pracovníků Klubíčka aktivně za-
pojí i naši návštěvníci – cizinci. 
Základem MC Klubíčko jsou programy
pro děti s rodiči, především otevřené
herny. Dalšími vyhledávanými programy
pro děti od 3 měsíců s rodiči jsou pohy-
bové hry, které respektují vývojové fáze
dítěte a podporují jejich psychomotorický

vývoj. S adaptací do kolektivu dětem po-
máhají programy pro děti bez přítom-
nosti rodičů – Školička Šikulka a Hlídací
hernička. Děti se v malé skupince učí
přizpůsobení se požadavkům a pravid-
lům, komunikaci s ostatními dětmi, za-
pojují se do připravených činností, roz-
víjejí své schopnosti a dovednosti.
Programy jsou také pomocí rodičům,
kteří si potřebují vyřídit důležité záleži-
tosti, dojít si k lékaři nebo si odpočinout.
Od doby založení naše MC provází slogan:
MC Klubíčko je takové, jací jsme my.
Mnoho aktivit vzniklo z iniciativy návštěv-
níků, kteří nabídli své zkušenosti a byli
ochotni svůj čas věnovat Klubíčku. Takto
například vznikly a fungují tvůrčí dílny,
sborové zpívání a Montessori programy. 
Montessori programy, tzv. pracovny pro
děti opět fungují od začátku února každý
čtvrtek. Momentálně probíhají dvě pracovny,
které jsou již téměř zaplněné. Děti 2–4 roky
spolu s maminkami zkouší především ak-
tivity praktického života arozvíjí své smysly.
U předškoláků (5–6 let) bychom chtěli dě-
tem pomoci připravit se zajímavou formou
s využitím metody Montessori na vstup do
školy, budeme společně rozvíjet jazykové
schopnosti, ale i matematiku a geometrii.
V případě programu pro předškoláky ještě
čekáme na další zájemce apravidelné stře-
deční setkávání začneme od března.
Jednou za měsíc v sobotu odpoledne se
Klubíčko promění ve velkou výtvarnou
dílnu a rodiče s dětmi společně vyrábějí,
zdobí a spokojeně si domů odnášejí nové
výrobky. Mohou to být např. mýdla, pa-
pírové mandaly, náušnice a přívěsky
z korálků nebo třeba lžičky zdobené fi-
mem. Do konce školního roku nás ještě

čekají tato témata: malované hrnečky
a misky, tričkování, výroba šperků,
malba na hedvábí. Z jednorázových vý-
tvarných kurzů vás rádi uvítáme již
v březnu na malování polštářků (aneb
Jak se chytají sny), na duben a květen
máme pro dospělé naplánované šperky
z fima. A pro ty, kdo nestihli předvánoční
mýdlování, chystáme ještě jedno s no-
vými jarními motivy (berušky, motýli, ky-
tičky a z doby ledové dokonce přijdou
i dinosauři). S krásnými voňavými mýdly
vlastní výroby bude i mytí rukou zábava.
Další novinkou je Sborový zpěv pro rodiče,
maminky se dvakrát měsíčně scházejí na
zkouškách pod vedením návštěvnice MC
– operní pěvkyně, děti nejsou překážkou,
během zkoušek si mohou hrát v herně.
Sbor maminek z MC Klubíčko úspěšně
vystoupil na vánočních trzích MČ Praha 14
s méně známými koledami a vánočními
písněmi. Nyní nacvičují jarní písně pro
novou jednorázovou akci MC Klubíčko Ví-
tání jara s vynášením Morany, která se
bude konat v pátek 22. 3. Vítán je každý,
kdo by se chtěl k souboru připojit.
Doplňkovými aktivitami pro dospělé
jsou večerní programy – angličtina pro
rodiče, cvičení pro dospělé, kurzy Čchi-
-kung a Tchai-ti, kavárničky pro rodiče.
MC Klubíčko pořádá také jednorázové
akce – každoročně nejvyhledávanější jsou
tradiční akce Cesta pohádkovým lesem,
Vítání zimy slampionovým průvodem, kar-
neval, Mikulášská ataké Hrátky spřírodou,
kterými se připojujeme ke kampani ke Dni
Země MČ Praha 14. Letos se kromě sou-
těží můžete opět těšit na netopýry!
Více se dozvíte na www.mcklubicko.cz.

(dm)

Jednou z atrakcí herny je i dětem volně přístupný balonkový bazének

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
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Inzerce

VestavěnéVestavěné
skříně, skříně, 

kuchyně, kuchyně, 
nábytek
na míru

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Zimní slevy 30%

Zimní slevy 30%603 242 133
603 242 133
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AUTO-STAIGER CZ a. s., autorizovaný dealer Opel
ernokostelecká 621/122, Praha 10  100 00, 

servis.opel@auto-staiger.cz, tel.: +420 271 009 111

CLASSIC SERVIS OPEL

ÍM STARŠÍ OPEL,
TÍM LEVN JŠÍ OPRAVY.
Naše nabídka:

Stá í vozu 
podle 
VIN ísla

Sleva p i oprav
 z prodejní ceny 

náhradních díl  Opel 

Sleva na práci 
v autorizovaných 

servisech Opel

4 roky 10 % 5 %

5 – 6 let 20 % 10 %

7 a více let 30 % 15 %

 www.auto-staiger.cz

Profesionální servisní program pro dokonalou pé i o starší vozy.
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Bytová jádra / Modernizace bytů
 11 let na trhu   více než 1750 rekonstrukcí   studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových 
jader, nebytových prostorů, cihlových 
bytů, kompletní servis včetně 
projektu, stavební povolení.

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat 

v bytě 2+1. Více informací na ww.panelreko.cz

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

Naši  práci Vám rádi ukážeme.
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Uzávěrka inzerce do čísla 4/2013 je 15. 3. 2013
Kontakt pro inzerenty: inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911 

PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč
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ŠKOLKA PRO PEJSKAŘE
Z PRAHY 14

Zdravá MČ Praha 14

S NOVÝM PROJEKTEM
ZAMĚŘENÝM NA CHOVATELE PSŮ
Z PRAHY 14 PŘICHÁZÍ RADNICE 
VE SPOLUPRÁCI S KYNOLOGY
Z MĚSTSKÉ ČÁSTI. TAKZVANÁ 
„PSÍ ŠKOLKA“ ZAHÁJÍ SVŮJ
PROVOZ PŘED KONCEM DUBNA
A ZÁJEMCŮM NABÍDNE CELKEM 
18 LEKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA RŮZNÉ
ASPEKTY CHOVU A VÝCVIKU
ČTYŘNOHÝCH KAMARÁDŮ. 

Cílem projektu, který bude zahájen
29. dubna a poběží celých šest týdnů,
je především nabídnout pejskařům
z Prahy 14 komplexní bezplatné pora-
denství v různých oblastech. V každém
týdnu se budou konat vždy tři lekce
a každá bude trvat hodinu a půl. Jed-
notlivé lekce se pod vedením specialis-
tů z řad kynologů zaměří například na
výživu, psychologii psů, hygienu chovu,

ale také na výcvik a ovladatelnost psa
či vhodné aktivity pro ta která pleme-
na. Odborníci poradí také s tím, jakou
vhodnou výstroj svému čtyřnohému
miláčkovi pořídit nebo jak vyřešit prob-
lém, když chce rodina se psem vyrazit
na dovolenou. Jednotlivé lekce Psí škol-
ky se budou konat vždy v pondělí, úterý
a ve čtvrtek. Pondělky jsou naplánová-
ny na Černý Most na plochu centrální-
ho parku poblíž rybníčku Aloisov,
v úterý se zájemci sejdou s kynology
v Hloubětíně na ploše za statkem. Ve
čtvrtky se Psí školka vrátí zpět na síd-
liště, tentokrát na travnatou plochu při
ulici Bryksova nedaleko konečné stani-
ce metra Černý Most. 
„V Praze 14 se svými psy žiji a denně
tady potkávám psy s jejich páníčky.
A musím říci, že ne vždy mám z těchto
setkání radost, což jistě cítí stejně
také řada dalších místních obyvatel.

Chtěl bych se tedy podělit s majiteli
psů na Praze 14 o své bezmála pade-
sátileté zkušenosti s chovem a výcvi-
kem,“ vysvětlil kynolog Václav Sklenář,
jeden z aktérů projektu Psí školky. 
Podle jeho slov ho k aktivitě na tomto
poli vedly dva základní důvody. „Za-
prvé bych rád co nejvíce zpříjemnil
vzájemné soužití majitelů a jejich čtyř-
nohých kamarádů a za druhé bych rád
na základě zvládnutých psů v nejvyšší
možné míře zabránil konfliktům psů
a jejich majitelů s ostatními občany
v Praze 14 i kdekoliv jinde,“ dodal
Sklenář, který v rámci projektu osobně
povede lekce zaměřené na výstroj
a zdravou výživu psů. (jam)

Od 26. 3. 2013 do 14. 5. 2013, vždy v úterý a ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin na kynologickém cvičišti
v Praze 9 – Kyjích (Hodějovská ul.)
Nabízíme: Pro majitele psů bez ohledu na rasu, stáří a velikost psa základní informace o ovladatelnosti psa,
o výživě psa a chovu psa v domácnosti i zahradě. Probereme psa v rodině, v dopravě i při cestě do zahraničí.
Majitelé psů s průkazem původu se seznámí se svodem, bonitací a výstavou.
S sebou: Hladký stahovací (nejlépe kovový) obojek, očkovací průkaz psa s platným očkováním, vodítko, pamlsky
(dětské piškoty, na kostičky nakrájený eidam apod.), sportovní oblečení a obuv.
Podrobné informace o kurzu podá p. Václav Sklenář na tel.: 602 441 932, nebo e-mailu: vaclav.sklenar@senior.cz.

PSÍ ŠKOLKA PRAHY 14

Kdy?
Od 29. 4. do 6. 6. (celkem 18 lekcí)
vždy 3x týdně od 17.00 do 18.30 hodin. 

Kde?
Pondělí ČM 1: centrální park 
u rybníka Aloisov
Úterý: Hloubětín za statkem
Čtvrtek ČM 2: travnatá plocha
nad stanicí metra ČM, ul. Bryksova

Program lekcí
1. týden Výstroj 
2. týden Ovladatelnost 
3. týden Pes o dovolené + hygiena

chovu, ubytování
4. týden Výživa
5. týden Aktivity 
6. týden Psychologie

Účast pro obyvatele P 14 zdarma.
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KURZY PRO MAJITELE ŠTĚŇAT A KYNOLOGY ZAČÁTEČNÍKY



V DUBNU TOMU BUDE JIŽ ROK, 
KDY V HLAVNÍM MĚSTĚ PŮSOBÍ
NEZISKOVÁ ORGANIZACE PORADNA
PRO OBČANSTVÍ/OBČANSKÁ
A LIDSKÁ PRÁVA. TA SE ZAMĚŘUJE
PŘEDEVŠÍM NA INTEGRACI TRVALE
USAZENÝCH IMIGRANTŮ V ČESKÉ
REPUBLICE, A TO ZEJMÉNA FORMOU
KONKRÉTNÍ POMOCI
A PORADENSTVÍ. 

Projekt, který je financován Evrop-
ským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR, zahrnuje několik ob-
lastí, mezi něž patří například sociál-
něprávní poradenství nebo práce tak-
zvaných Integračních průvodců.
„Naši dobrovolníci se snaží být cizin-
cům nápomocni v jejich tíživé situaci,
při shánění zaměstnání. Například je
doprovází při jednáních s potenciál-
ními zaměstnavateli, s úřady práce
a v dalších oblastech souvisejících
s integrací na trhu práce,“ popisuje
Linda Sokačová z poradny.
Výhodou této nabídky pro cizince je
podle jejích slov především fakt, že

se dobrovolníci mohou každému kli-
entovi věnovat individuálně a pomá-
hají mu jak po praktické stránce, tak
i psychicky. „V praxi mohou poradit
se zdejšími zvyklostmi na trhu práce,
kontaktovat možné zaměstnavatele,
poradit s přípravou profesního živo-
topisu. Po psychické stránce jde
hlavně o podporu, která pramení ze
zájmu o klienta a času, který mu
průvodce věnuje,“ dodala Sokačová
s tím, že Poradna je stále otevřena
dalším zájemcům o tuto spolupráci
a stále hledá i nové dobrovolníky. 
Zájemci z řad dobrovolníků, kteří by
chtěli projektu pomoci, mohou kon-
taktovat Lindu Sokačovou na e-mailu
linda.sokacova@poradna-prava.cz nebo
na telefonu 270 003 280.

PRAVIDELNÁ PORADNA
Každý týden, vždy ve středu od 10
do 17 hodin, je pak poskytováno
právní poradenství zaměřené na po-
moc imigrantům. To se týká napří-
klad pomoci se získáním českého
státního občanství, řešení dotazů

ohledně pobytové situace v ČR, rady
v problematických situacích v za-
městnání a podobně. Stejně jako
v případě Integračních průvodců je
i v případě poradny možné individuál-
ně dohodnout termín schůzky. Další
informace o projektu jsou dostupné
na  http://cizinci.poradna-prava.cz/.

(jam)

Projekty

POMÁHAJÍ CIZINCŮM
(NEJEN) Z PRAHY 14

25

KOMU SLOUŽÍ PORADNA:
• usazeným imigrantům z jakékoli

země, kteří mají trvalý pobyt
nebo české státní občanství

• cizincům usilujícím o trvalý pobyt
a jejich rodinným příslušníkům

V JAKÝCH VĚCECH PORADÍ:
• problémy při přijímání do zaměst-

nání – např. přijetí do práce bez
uzavření písemné pracovní smlou-
vy, propuštění ve zkušební době
bez řádného uhrazení mzdy

• pracovněprávní problémy - např.
neuhrazení mzdy nebo její části
(např. přesčasů), nezákonné pro-
puštění

• diskriminace při hledání za-
městnání

• diskriminace v zaměstnání 
• pomoc při jednání na úřadech

práce a inspektorátech práce
• další problémy související s po-

stavením imigrantů na trhu prá-
ce (např. uznávání zahraniční
kvalifikace)

- získání státního občanství ČR

JAK VÁM MŮŽEME 
PORADENSTVÍ POSKYTNOUT:
• osobně každou středu mezi

10.00–17.00 hod. na adrese 
Ječná 7, Praha 2

• telefonicky na čísle 270 003 281
• e-mailem na adrese 

linda.sokacova@poradna-prava.cz
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

pohody a neotřelého písničkářského humoru 
této známé umělecké dvojice z dob plzeňské 
Porty. Cena 150 Kč, číslovaná místa!

CIRKUSOVÁ DÍLNA 
Na workshopu si kdokoli může vyzkoušet 
základní prvky žonglování s míčky, kruhy, 
kužely, diaboly, flowersticky, talířem nebo 
točení s poi. Součástí workshopu je také jízda 
na jednokolce, možnost vyzkoušet si tradiční 
cirkusový nástroj chodící kouli a další cirkusové 
„hračky“. Děti do 3let zdarma. Cena 50 Kč

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Dětský koncert — Slavné maličkosti 
Orchestr Archioni Plus
Koncert pro děti s komentářem hraje 
orchestr Archioni Plus s dirigentem Michalem 
Macourkem. Děti do 3let zdarma. Cena 50 Kč

BESEDA
Jan Burian 
Ostrovní Večírek  
Pokračujeme v netradičním cestovatelském 
vyprávění se známým písničkářem, 
spisovatelem, fejetonistou, moderátorem, 
cestovatelem a průvodcem v jedné osobě, 
Janem Burianem. Cena 70/50 Kč

DIVADLO
Kdo šetří, má za tři 
Komedie Peripetie DS-14
Pojďme si připomenout léto s bláznivou českou 
letní komedií s vůní dovolené, plnou absurdit, 
paradoxů a humoru o českém naturelu a touze 
ušetřit Eura na dovolené v zahraničí. Autor 
a režie: Ivana Boháčová. Cena 90/70 Kč

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

DĚTSKÝ BAZÁREK
pohádka Krteček a myška 
Pohádku se známými postavičkami uvádíme 
v rámci tradičního bazárku, kde koupíte 
oblečení, hračky, sportovní pomůcky, nejen pro 
čerstvě narozené, ale i pro školáky. Vše přímo 
od maminek! Maminky, které chcete prodávat, 
hlaste se na info@kdkyje.cz (cena za prodejní 
stůl je 40 Kč).
Bazárek od 9:00, vstup volný. 
Pohádka od 13:00. Děti do 3 let zdarma. 
Cena 50 Kč 

BESEDA
Role kultury v našem životě 
PhDr. Jiří Sommer
Kulturně-sociologické teorie aneb… 
Potřebujeme k životu filozofii a sociologii? 
O tom všem trochu jinak s historikem, 
sociologem a cestovatelem PhDr. Jiřím 
Sommerem, CSc. Cena 45 Kč
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POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Kejklíř 
Z části veselá pohádka ze života podle 
pohádky bratří Grimmů. DS Kejklíř. 
Děti do 3 let zdarma. Cena 50 Kč

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

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Velmi rospustilý karneval
Divadlo Andromeda
Zábavný pořad plný písniček, pohybu 
a legrace. Divadlo Andromeda. Bude se zpívat, 
tančit, soutěžit. Doporučujeme dát dětem 
pohodlné oblečení. Děti totiž Andromedu 
milují! Děti do 3 let zdarma. Cena 50 Kč

HISTORICKÁ BESEDA 
Spřísahání u Smiřických 
PhDr. Jiří Sommer
Spřísahání u Smiřických aneb jak to bylo 
s otevřenými okny v místodržitelské kanceláři. 
O historii trochu jinak s historikem PhDr. Jiřím 
Sommerem, CSc. Cena 45 Kč

DIVADLO
Za scénou (bez roucha) 
Divadlo Akorát
Světově známá hra Michaela Frayna „Sardinky 
a zase sardinky“. Bláznivá komedie o tom, co 
se všechno může stát při premiéře nové hry. 
Rezervace vstupenek: divadloakorat@seznam.
cz. Cena 90/70 Kč 

TOP KONCERT
Duo Janoušek & Vondrák (J & V) 
Užívejte světa, blíží se kometa. Přijďte si užít 

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

TOP KONCERT
Duo Janoušek 
& Vondrák  
(J & V) 
15/3 19:30

NE / 15:00

3 

SO / 14:00

9 

NE / 15:00

10 

PÁ / 19:30

15 

PO / 17:30

11

ST / 19:00

13

SO / 14:00

16 

NE / 15:00

17 

ST / 18:30

20

PÁ / 19:00

22

SO / 14:00

23 

NE / 
9 – 14:00

24 

PO / 17:30

25

TIPY NA DUBEN
18. 4. ČT Jiří Stivín – Sám se svým stínem
13. 4. SO Tvůrčí dílna – zahrada na sídlišti
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Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14

TIP PRO CELOU RODINU – PUZZLEMÁNIE 2013
Změřte síly ve skládání puzzle na čas – sobota 23. 3. 2013 OC Letňany 
Puzzlemánie, největší česká soutěž ve skládání puzzle na čas, se uskuteč-
ní v sobotu 23. března od 12 hodin v pražském Obchodním centru Letňany.
Soutěž pořádaná Komunitním centrem Motýlek a agenturou Bezva párty se
letos bude konat již pošesté. Jejím cílem je vedle zábavy a rozvíjení logic-
kých schopností také integrace dětí a dospělých se zdravotním postižením.
Letošní ročník zařazuje nově i kategorii pro seniory.
Klání o nejrychleji složený puzzle je určeno jak pro děti, tak pro dospělé
a seniory. Soutěžit se bude v pěti věkových kategoriích a ve tříčlenných
družstvech. Skládat se bude puzzle od 20dílkového po 160dílkový, v různé
obtížnosti podle kategorie.
Kromě soutěžení se návštěvníci mohou během akce těšit například na
skládání puzzle různých tvarů a materiálů, malování na obličej, třpytivé te-
tování, výtvarnou dílnu, tipovací soutěž nebo pěvecké vystoupení dětského
sboru nebo skládání hmatového puzzle poslepu. Představí se i speciální
pomůcky pro zdravotně postižené a seniory LIFEtool®. Vstup volný.
Více informací: www.puzzlemanie.com a www.oc-letnany.cz

KONCERT KOMORNÍ HUDBY – STŘEDA 20. BŘEZNA
Ve středu 20. března se uskuteční v Galerii 14
koncert komorní hudby. Vystoupí Kristina 
Fialová – viola a Barbora Plachá – harfa. 
Na programu budou díla G. F. Händela, M. Regera,
C. Debussyho a dalších. Začátek koncertu je
v 18.30 hodin. Vstup volný.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
STŘEDA 6. BŘEZNA
GALERIE 14
Ve středu 6. března 2013 vás zveme
do Galerie14, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, na vernisáž výstavy obra-
zů Milana Dufka a Štefana Škapíka jr.
Výstava potrvá do 28. března a bude
otevřena vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek 14.00–18.00 hodin a v  neděli
14.00–17.00 hodin. Vstup volný.

TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
SOBOTA 9. BŘEZNA
V sobotu 9. března se uskuteční ve
sportovní hale plaveckého areálu
Hloubětín, Hloubětínská 80, turnaj
ve stolním tenisu pro neregistro-
vané hráče od 15 let, pro hráče or-
ganizace PRST od 40. místa že-
bříčku mužů, ženy bez omezení.
Prezence 8.30–8.50 hod., začátek
v  9.00 hodin. Startovné 50 Kč na
osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.
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Dům sociálních služeb
Domov pro seniory 

Bojčenkova 1099/12

Komu službu poskytujeme?
Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z důvodu 
snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je 
v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí. 
Poskytované služby jsou určeny především pro občany 
hl. m. Prahy, přednostně však pro občany Prahy 14.

Máte zájem o poskytování naší sociální služby?
Jestliže byste měli zájem o poskytování naší sociální 
služby, kontaktujte sociální pracovnici. Pokud byly 
zveřejněné informace pro Vás nedostačující, můžete se 
sociální pracovnice na cokoli zeptat.

KONTAKTY 
Vedoucí domova:
Ivana Pokorná
tel.: 281 917 473, 
777 680 907 
e-mail: 
pokorna@cckp9.cz 

Sociální pracovnice:
Mgr. Martina Hanusová
tel.: 777 704 127
e-mail: socialni.bojcenkova@cckp9.cz
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320 
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz

Stále můžete využít volná místa na na-
šich pravidelných kroužcích.
9. 3. 2013 od 15.00 – Filmový bál aneb
děti v akci
V pořadu účinkují děti známé z filmů,
muzikálů a televizních seriálů. Během
programu se zapojí i rodiče.
Cena: 99 Kč/dítě, 99 Kč/rodiče
12. 3. 2013 14.00–18.00 – Beauty day 
Odpočinkové odpoledne pro maminky,
které se chtějí nechat hýčkat. K dispozici
budou služby kadeřníka, pedikérky, ma-
nikérky a maséra. Herna pro děti zdar-
ma. Na jednotlivé procedury je nutné se
předem nahlásit.
Cena: dle požadovaných služeb
12. 3. 2013 od 20.00 – Velikonoční tvoření
Cena: 200 Kč 
15. 3. 2013 od 15.00 – Velikonoční dílna
Dílnička je vhodná od 2 do 99 let.
Cena: 150 Kč/dítě, 200 Kč/sourozenci
22. 3. 2013 10.00–12.00 – Kurz první
pomoci Cena: 250 Kč/osoba (každý další
rodinný příslušník ZDARMA) 
24. 3. 2013 od 14.00 – Velký čertovský
BAZAR Cena: 100 Kč/prodejní stůl
27. 3. 2013 od 20.00 – Košíkování
Cena: od 220 Kč (dle vybraného typu
košíku). Více akcí najdete na
www.veselycertik.cz nebo na 
facebooku/Veselý čertík, o.s.

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

Centrum Pastelka provozuje celo-
denní školku (pro děti 2–6 let), ve
které se pracuje Montessori meto-
dou, a zároveň organizuje vzdělávání
a zájmové odpolední kroužky pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let:
NOVÉ KROUŽKY V PASTELCE 
Logopedie pro předškoláky (3–6
let), každé úterý od 16.00 hod. 
DALŠÍ NOVÝ KROUŽEK V PASTELCE
– Montessori krůčky (pro batolata
8–18 měsíců s rodičem), každé pon-
dělí od 16.00 hod. 
Seznam kroužků a další informace
na webových stránkách. 

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343 
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz

Základní škola – Mateřská škola – Jesle
Dny otevřených dveří a zápisy
- na letní prázdninový provoz MŠ
a jeslí na Černém Mostě
- do předškolní přípravné třídy v Sa-
talicích se speciálním rozvíjejícím
programem (školní rok 2013/2014)
19. 3., 23. 4. a 28. 5. 2013 vždy
15.30–17.00 hod.
Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most
Více informací a přihlášky na  webu,
e-mailu info@prorodinu.cz nebo na
telefonu 724 692 085.

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

VOLNÁ MÍSTA  pro děti 2,5–6 let  v DO-
POLEDNÍ ŠKOLIČCE Po–Pá 8–12 hod., 
v ODPOLEDNÍ ŠKOLIČCE Po–Pá 12–16  h.  
Školička má kapacitu 10 dětí. Cena
140–200 Kč.
NOVĚ nabízíme jednorázové hlídání
dětí od dvou let. Vždy v úterý a pátek od
8–16 hodin za 60 Kč/hodinu.
NOVĚ cvičení „Maminky s dětmi“ od
1,5–3 let. Každou středu 10–11 hodin,
cena 65 Kč/hod. Náplní hodiny jsou
pohybové hry s básničkami, protaho-
vání, tanečky.
STUDIO TANEČNÍ VÝCHOVY přijme
kluky a holčičky do přípravky 3–4 roky.
Ukázková hodina zdarma. V pondělí
15.15 hodin.
Večerní CVIČENÍ a TANEC pro ženy
s Luckou vždy v úterý a ve čtvrtek 
ve 20 hodin. Účast nahlaste na tel.
777 556 165 nejpozději do 19 hodin.

KC MOTÝLEK 
Vlčkova 1067, Praha 14 
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org 
www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM Herna s progra-
mem: po, út 8.30–11.30 hod./1 900 Kč
pololetí nebo 150,- za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod./
2890 Kč pol. nebo 200 Kč za návštěvu 

Volná herna: po, čt 14–17 hod., 
pátek 13–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: po 16–17 hod./
1 600 Kč/pol.
Logopedie a poradenství – dle dohody
úterý 12. 3. od 10 do 11.30 hod. –
přednáška BYLINKY pro děti a ma-
minky s M. D. Staňkovou, cena: 30,-
Kč, možnost hlídání dětí v herně
s programem za 50 Kč, hlídání nutné
předem domluvit, potvrzení účasti
do 7. 3. na behava@motylek.org
středa 20. 3. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
od 16.30 do 18 hod. pro maminky
s dětmi, cena: 50 Kč za rodinu 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Poskytuje dětem se zdravotním  posti-
žením – keramiku, plavání, muzikote-
rapii, klub s výtvarným tvořením, spor-
tovní klub, logopedii, arteterapii, a to
v odpoledních hodinách ve všední dny.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NE-
PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: 
Školička – ve středu od 9–12 hod. 
Herny s programem – v pátek od 9
do 12 hod.
úterý 5. 3. Šperky z korálků – dílnička
pro soc. znevýhodněné rodiny, nutné
přihlášení do 1. 3.! Od 17 do 18.30 hod.
Zdarma.
Poradenství po telefonické nebo
osobní dohodě. Doučování po dohodě.
Nízkoprahový klub PACIFIC:
středa 8. 3. od 16.30 hod. – VAŘENÍ
pátek 8. 3. od 19 hod. – PACIFIC PO
ZAVÍRAČCE – akce pro holky s pře-
spáním v klubu
sobota 16. 3. od 9 hod. – FEBIOFEST
– 2 filmová představení
úterý 19. 3. od 14.30 hod. – VAŘENÍ
úterý 26. 3. od 15 hod. – SOUTĚŽ
V TANCI – taneční podložky
Každé pondělí a středu 17–18 hod.
Zumba s Luckou

BB KLUB 
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada

ENGLISH CLUB (13–19 let).
Hry a konverzace s Američany.
Středa 16.45–18.30, MŠ Heřmánek.
ROYAL RANGERS (křesťanský skaut,
8–12 let).  Úterý 16–18 hod. Stoliňská
41B, Chvaly.
13.–20. 7. ENGLISH CAMP RODINNÝ
(0–99 let), Jizerské hory
27. 7. – 3. 8. ENGLISH CAMP (14–19 let),
Jizerské hory
Výuka angličtiny Američany.
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Pomáhají nám

MODRÝ TYGŘÍK
Šimanovská 47, Praha 9
tel.: 603 420 008
e-mail: info@modrytygrik.cz
www.modrytygrik.cz

Kulturní dům Kyje
Nabízíme: Cvičení pro všestranný
rozvoj dítěte od 4 měsíců do 4 let
Individuální kurzy
Vaničkování – pohybová aktivita v do-
mácím prostředí
Poradna psychomotorického vývoje
– manipulace s dítětem; Něžná náruč
rodičů

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

Srdečně vás zveme:
10. 3. – divadelní představení sou-
boru Kocábka – 16.00 a 19.30 hod.
21. 3. – Velikonoční výtvarné dílny –
16.30 hod.
31. 3. – VELIKONOČNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT v Kyjském kostele: 17.00 hod.
Bližší informace na www.charitakyje.cz.

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

Akce DDM Praha 9 na březen:
Ples princů a princezen
Pátek 8. 3. od 16 hodin
KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Věk: od 3 let. Cena: 60 Kč
Nocovka: Uloupený obraz
Pátek 15. 3. – sobota 16. 3. od 18 hodin 
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Věk: 6–14 let. Cena: 200 Kč
Letní pobytové tábory:
Trable kmotra Panzaniho
Keblov (Benešovsko)
29. 6. – 13. 7. 2013. Věk: 11–16 let
Cena: 4 200 Kč (záloha 3 500 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Hrad Rychlov
Rychlov, Benecko (Krkonoše)
7.–14. 7. 2013. Věk: 5–8 let
Cena: 2 800 Kč (záloha 2 500 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Bořek Stavitel: 
Tajemství piráta Rudovouse
Vítkovice (Krkonoše)
20.–27. 7. 2013. Věk: 4–6 let
Cena: 3 000 Kč (záloha 2 500 Kč – v pří-

padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Tábor s tancem a sportem
Louňovice pod Blaníkem (CHKO Blaník)
27. 7. – 3. 8. 2013. Věk: 9–13 let 
Cena: 3 150 Kč (záloha 2 400 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Hobit aneb cesta Bilba Pytlíka tam
a zase zpátky
Strážné (Krkonoše)
10.–24. 8. 2013. Věk: 7–13 let
Cena: 5 100 Kč (záloha 3 600 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Superhrdinové
Kozojedy (Střední Čechy)
3.–7. 8. 2013. Věk: 7–13 let
Cena: 4 700 Kč (záloha 3 400 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Sportovní kemp
Zruč nad Sázavou (Vysočina)
24.–31. 8. 2013. Věk: 10–20 let
Cena: 2 500 Kč (záloha 2 300 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku). Obsah tábora je
stejný jako u S Charlottou na stopě I.
Příměstské tábory Černý Most:
Cesta na Měsíc
Praha (Černý Most + výlety)
29. 7. – 2. 8. 2013. Věk: 9–13 let
Cena: 190 Kč za den (záloha 160 Kč za
den – v případě získání grantu MHMP
se jedná o konečnou částku)
Týden plný zážitků, v rámci kterého se
vydáme na cestu z podzemí až ke vzdá-
leným planetám, na nichž budeme zaží-
vat různá dobrodružství. 
Dva roky prázdnin
Praha (Černý Most + výlety)
12.–16. 8. 2013. Věk: 9–13 let
Cena: 250 Kč za den (záloha 220 Kč za
den – v případě získání grantu MHMP
se jedná o konečnou částku)
Příměstský tábor s celotáborovou hrou
na motivy knih Julese Verna. Každý den
budeme zažívat jiná dobrodružství, po-
řádat výlety a poznávat Prahu a její okolí.
Týden v pohybu
Praha – Horní Počernice, Černý Most,
Klánovice, Vysočany, Ládví, Kladno
19.–23. 8. 2013. Věk: 8–12 let
Cena: 190 Kč za den (záloha 160 Kč za
den – v případě získání grantu MHMP
se jedná o konečnou částku)
Čekají nás hry v lese, na hřišti, v bea-
chovém parku, budeme hrát volejbal,
plavat, běhat, jezdit na kánoi, lézt ve
výškách a pořád se hýbat! 
Příměstský tábor s angličtinou
Praha, Liberec
26.–30. 8. 2013. Věk: 10–14 let

Cena: 250 Kč za den (záloha 220 Kč za
den – v případě získání grantu MHMP
se jedná o konečnou částku)
Víš, jak se řekne „mám hlad jako vlk“,
„bystrý jako liška“ nebo „je mi to jedno“?
Angličtina není dřina. 

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

NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00. 
NZDM Džagoda (12-18 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.0–20.00. 
TERÉN (12–26 let), Černý Most –
pondělí a středa 15.00–20.00, Moni-
ka a Martin, tel.: 773 674 060. Raj-
ská, Lehovec, Hloubětín – úterý
a čtvrtek 15.00–20.00, Honza, Moni-
ka, Martin, tel.: 777 747 067. PIXLA
je otevřena za špatného počasí
v pondělí, v úterý, ve středu a ve
čtvrtek 16.30–20.00, nebo po doho-
dě s pracovníky ve dnech terénu.
SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JA-
HODA stále přijímá děti od 2 let.
Každé úterý od 8 do 12 hodin probíhá
zápis do školky na šk. rok 2013/14.
KLUB pro rodinu JAHŮDKA
Středeční herna s kavárnou: středa
10.00–19.00
Páteční Activity: pátek 9.00–14.00
velká herna s programem (sledujte
facebook nebo web) 
Můžete si u nás zarelaxovat s dětmi
u kávy, vína, piva, knih, časopisů,
stolních her, fotbálku...
V březnu pro vás máme připraveno:
Kukuřičná stavebnice, Savování, Ba-
vlnkové hvězdičky, Vynášení Morany,
Domácí bonboniéra, Relax herna, Pe-
čení perníčků, Velikonoční workshop,
Zdobení perníčků
Volná místa v kurzech:
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 
2 LET S VÝTVARNOU DÍLNOU 
středa 9.30–11.00
ANGLIČTINA S HLÍDÁNÍM 
úterý 10.00–11.30
Rodičům nabízíme také:
JAHŮDKOVÁ ŠKOLIČKA – dopolední
hlídání dětí od 1 roku (po, út, čt)
PYŽÁMKOVÁ NOC – hlídání dětí od 
1 roku přes noc (2x do měsíce)
Přihlášky přijímáme v kanceláři JAHO-
DY nebo na jahudka@jahodaweb.cz.
Info a fotky z akcí Jahůdky najdete na
www.facebook.com/rcklubjahoda.
Informace o aktuálním dění v JAHO-
DĚ najdete na našich stránkách
www.jahodaweb.cz.
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den, mohl bych se zeptat, ja-
kým způsobem se přidělují invalidní
stání v Praze 14?

Jan Šťastný 

Vážený pane Šťastný,
o vyhrazení parkovacího místa u svého
trvalého bydliště si může zažádat kaž-
dý zdravotně postižený občan s  při-
znaným II. či III. stupněm mimořád-
ných výhod (ZTP, ZTP/P). Žádost se
podává na Odboru dopravy a ochrany
prostředí ÚMČ Praha 14 a povoluje se
na dobu nejvýše 2 let. Podmínkou povo-
lení zvláštního užívání jsou požadavky
dané zákonem č. 13/97 Sb. o pozemních
komunikacích a zákonem č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích
v platném znění.
Další požadavky MHMP: 
• trvalý pobyt na území Prahy 14
• platný průkaz ZPP, ZTP/P, případně

sKarta s  rozhodnutím o přiznání
příspěvku na mobilitu

• velký technický průkaz od vozidla 
• žádost o povolení vyhrazeného par-

kovacího místa (k dispozici na ÚMČ)
• souhlas vlastníka komunikace (TSK

hl. m. Prahy nebo Odbor správy
majetku a investic ÚMČ Praha 14) 

• situační mapka s vyznačením parko-
vacího místa

• souhlas Policie ČR (zajišťuje ÚMČ)
Další informace vám rádi již přímo
sdělí samotní zaměstnanci odboru 
v pondělí a středu od 7.30 do 18.00
hodin na adrese ÚMČ Praha 14,
Bratří Venclíků 1072. 

Michaela Všetečková,
Oddělení komunikace s občany

Městská část Praha 14 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

VYBÍRÁTE STŘEDNÍ ŠKOLU? PŘIHLASTE SE NA GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ.

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

❱ MAJITEL PRODÁ 2+kk/terasy cca
64 m2, novostavba, Ciglerova ul.,
perfektní stav. Cena 2 480 000 Kč.
M 604 270 830.

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

❱ Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj. od-
padu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

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

❱ Drobné i větší práce a opravy v domác-
nostech, precizně. Tel.: 737 272 779,
www.hodinovymanzeljano.cz.

❱ Čistíme koberce, postele, matra-
ce, sedačky, křesla a židle mokrou
metodou profi stroji Kärcher. Do-
mácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2.
Doprava Praha 9 ZDARMA. Info
a objednávky na tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

❱ JM-ÚKLID, uklidím váš dům nebo
byt. Češka 38 let, ŽL, zkušenost 
s úklidem mám. Jsem spolehlivá.
Nejraději Praha 8, 9. Tel.: 608 471 700,
www.jmuklid.sluzby.cz.

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

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

Gymnázium, Praha 9, Chodovická
2250 otevírá ve školním roce
2013/2014 dvě třídy osmiletého
studijního cyklu. 
Tato státní škola již 20. rokem posky-
tuje všeobecné střední vzdělání po-
třebné pro studium na vysoké škole.
V letech 2011 a 2012 dosáhli naši
studenti ve společné části maturitní
zkoušky jednoho z nejlepších výsled-
ků v celé ČR (metodika výpočtu: prů-
měrná známka z výsledků všech díl-
čích zkoušek, zdroj – Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělání).
Přijímací zkoušky na naše gymnázi-
um se budou konat ve dnech 22. 4.

nebo 23. 4. 2013 na pracovišti v Hor-
ních Počernicích. Vybraní uchazeči
budou studovat v budově gymnázia
v Horních Počernicích nebo na deta-
šovaném pracovišti na Černém
Mostě. O umístění dětí do Horních
Počernic nebo na Černý Most rozho-
duje vedení gymnázia, které bude
přihlížet k místu bydliště.
Uchazeči budou přijímáni na zá-
kladě písemné zkoušky provedené
formou testů společnosti SCIO –
z matematiky, českého jazyka
a obecných studijních předpokla-
dů. Informace o podobě, obsahu
a náročnosti testů lze získat na

internetových stránkách společ-
nosti www.scio.cz.
Přihlášky ke studiu se podávají
přímo na adresu Chodovická 2250,
Praha 9 – Horní Počernice, 193 00,
nejpozději do 15. 3. 2013. 
Zájemci o studium poté obdrží dopis
s instrukcemi potřebnými k přijímací-
mu řízení. Další podrobnosti o přijíma-
cím řízení, včetně kritérií tohoto řízení,
najdete na www.gymnchod.cz.
Těšíme se na naše budoucí stu-
denty a všem držíme palce!

Mgr. Zuzana Suchomelová, 
zástupce ředitele gymnázia

❱ Kadeřnický salon Any nabízí ve-
škeré kadeřnické služby, kosmetiku,
pedikúru a manikúru. Náš salon se
nachází v Praze 9 – Kyje na Hutích,
Za Černým mostem 1425, ve squash
centru, 5 min. od M Rajská zahrada.
www.kadernictviany.estranky.cz.
Tel.: 776 480 177. Přijímáme i bez
objednání.

❱ Chcete voňavou práci, která vás doo-
pravdy uživí? Jinak jak to znáte? 
Vydělejte s Oriflame a proměňte 
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.

❱ Koupím byt do velikosti 90 m2 na
Praze 9 nebo v blízkém okolí. Pouze
solidní jednání. V případě dohody
platím ihned. Tel.: 777 985 460. 
Nejsem RK.

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

❱ Min. 8 000,- zapl. za st. zlatou minci
10 Rb, 6 000,- za st. Svatováclavský
dukát a st. zl. šperky a kvalitní obra-
zy čs. mistrů. Interantik Praha 9,
Tel. 283 893 334, 605 829 440 – ná-
kup út–pá po 10 h.

❱ V březnu 2013 zahajuje na Černém
Mostě, Marešova 642/106, provoz stu-
dio zdravého životního stylu ENERGIV –
výživa, pohybové programy, InBody230,
konzultační centrum ENERGY. Více na
www.vyziva-energiv.cz, mobil: 773 217 231.

❱ Nabízíme malování, tapetování,
stěrkování, štukování, dekorativní
malby, bytové rekonstrukce a jin.
Tel.: 776 099 543, www.malbykucera.cz.
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Křížovka o ceny

Leonardo da Vinci (1452–1519), italský renesanční všeuměl: 
„Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká, je prázdná a klamná… (dokončení v tajence).“

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné 
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 3. 2013 
na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce
na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

D. Tučková, Černý Most; M. Dobeš, Hloubětín; J. Halama, Černý Most
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NEZTRÁCEJTE 
SVŮJ VOLNÝ 
ČAS HLEDÁNÍM
Chcete vědět všechny čerstvé 
novinky o otevření Centra 
Černý Most? Tyto informace 
a mnoho dalších naleznete 
na naší facebookové stránce.

A jestli chcete mít všechny informace 
hezky po ruce, můžete si naši 
aplikaci zadarmo stáhnout přímo
do svého chytrého telefonu.

•  Informace o slevách 

a výprodejích

• Aktuální nabídky kaváren,   

 restaurací a obchodů

•  Soutěže a program pro celou  

rodinu

• Pracovní příležitosti

• Kolotoč štěstí

• Originální FB aplikace
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