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po dubnovém, téměř aprílovém počasí
mají konečně májové dny přinést teplo
s intenzivnějším sluníčkem. To s se-
bou přináší i řadu změn kolem nás.
Probouzet se stále více začíná i příro-
da a její produkty můžete i vy ochutnat
a výborně se pobavit na pátém ročníku
Staročeského jarmarku v Kyjích u kos-
tela svatého Bartoloměje. Letos v té-
měř dvojnásobné velikosti oproti loň-
skému roku. MČ pořádání této tradiční
akce nejen podporuje, ale poprvé je

i v roli koordinátora v rámci doprovodných akcí v blízkém okolí.
Právě aktivní přístup s dobrými nápady má podporu vedení
radnice, ať už jde jako v tomto případě o Farnost a Farní chari-
tu v Kyjích, či o jiné subjekty z jakéhokoli koutu Prahy 14. To
vnímám jako správnou cestu, jak vrátit společenský život
a třeba i tradice tam, kde o ně byl zájem, a vytvářet dobrou zá-
bavu a přátelské vztahy mezi lidmi.
Společnou rukou chceme měnit i další věci v Praze 14. Proto
pravidelně pořádáme Fórum městské části. Na tom květno-
vém budete mít opět příležitost poukázat na nejpalčivější
problémy, které vás trápí. Právě vaše podněty jsou tím cen-
ným přínosem pro rozhodování vedení MČ. Těším se na hoj-
nou účast a zejména na přínosnou diskuzi, která přispěje
k dalším pozitivním změnám.
I s vaším přispěním se podařilo po roce snahy přiblížit od-
stranění ostudy MČ – zanedbaného prostoru bývalých garáží
v ulici K Hutím v Hloubětíně. Jednání úřadu s vlastníky po-
zemků totiž vyústilo v dohodu, která by měla umožnit koneč-
né vyklizení tohoto zanedbaného prostoru. 
Novinkou je i dubnové jmenování nového ředitele KVIZu, který
přichází s vizí výrazného rozšíření kulturních aktivit
a jejich přiblížení všem obyvatelům Prahy 14. O konceptu
i názorech nového ředitele se můžete více dočíst v některé
z následujících Čtrnáctek. 
Máme za sebou také další ročník Dne země a dnů Setkání
kultur. Oproti předchozím letům byl program daleko bohatší
a rozvrstven do více dnů s cílem širší nabídky propojených
akcí na různých místech Prahy 14. Podle pozitivních ohlasů se
tento koncept osvědčil, na což chceme navázat v příštím roce.
Je vidět, že příznivější počasí s sebou přináší pozitivní změny,
a věřím, že i lepší náladu. A doufám, že k ní přispěje třeba
svou nabídkou akcí i Čtrnáctka! 

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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KVĚTEN JE MĚSÍCEM, KDY 
SI KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNÁME
VÝROČÍ PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
A OSVOBOZENÍ REPUBLIKY 
OD NACISTICKÝCH OKUPANTŮ.
AČKOLIV SE ZAČÁTKEM KVĚTNA
1945 BOJOVALO PŘEDEVŠÍM 
VE VNITŘNÍ PRAZE A ÚZEMÍ DNEŠNÍ
ČTRNÁCTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI BYLO
TEHDY „PŘEDMĚSTÍM“, 
I ZDE MŮŽEME V HISTORICKÝCH
PRAMENECH NAJÍT PŘÍBĚHY 
PLNÉ ODVAHY, HRDINSTVÍ
I NEOBYČEJNÉ VZÁJEMNOSTI.

Pojďme tedy společně zavzpomínat
na dobu, kdy byly Kyje, Jahodnice,
Hloubětín nebo například Černý
most, tehdy ještě skutečně jen most
přes železniční trať, místem tvrdých
střetů mezi okupanty a povstalci
z řad českých vlastenců.
Jedním z prvních odvážných, které je
třeba v této souvislosti zmínit, byl
v Jahodnici žijící Jan Windsor, který
navzdory nařízení protektorátních
úřadů po celou dobu okupace ukrýval
kyjskou kroniku ve svém domě. Díky
jeho odvaze se můžeme dnes dozvě-
dět například o tom, jaký šok vyvolala
15. března 1939 zpráva o vstupu ně-
meckých vojsk na území tehdy již
okleštěného českého státu. Podle
jeho záznamů se již den poté v kyj-
ských hostincích a statcích ubytovaly
téměř dvě stovky německých vojáků.

Následovala léta okupace, ve kterých
podle kronikáře většina kyjských oby-
vatel udržela vlasteneckou linii a vše-
možně se snažila bojkotovat požado-
vanou spolupráci s okupanty. Odva-
hou bylo tehdy například i uchovávání
knih, které byly z nařízení protekto-
rátních úřadů vyřazeny ze zdejší kni-
hovny a válku přečkaly jen díky tomu,
že je členové Československé obce
legionářské ukryli ve svých domech.

HASIČI TAJNĚ CVIČILI ODBOJÁŘE
I v průběhu války, kdy již byla situace
rok od roku horší a lidé museli často
shánět potraviny i daleko za hranice-
mi obce, se udržovaly v činnosti nej-
různější vlastenecké spolky, jako byla
například Beseda Jarost, Divadelní
spolek Osvěta, S. K. Meteor, Čechie
Hostavice nebo Baráčníci. Přestože
nepořádaly společenské akce, které
by vyzněly ve prospěch okupantů,
udržovaly vlasteneckou linii. Jejich
majetek převzali hostavičtí hasiči, aby
nepadl do rukou Němců. Po celou
dobu okupace pak zdejší hasičská
jednota pořádala i cvičení, která kryla
různé vlastenecké aktivity.
Právě díky této soudržnosti zdejších
vlastenců se již zkraje roku 1945 dalo
hovořit o silném odboji místních oby-
vatel, který vyvrcholil právě v květnu
1945, kdy se Pražané i obyvatelé pří-
městských obcí hromadně chopili
zbraní a postavili se okupantům.

MNOHO ODBOJÁŘŮ BYLO ZRAZENO 
Jen v Kyjích působilo již v prvních le-
tech války několik ilegálních odbojo-
vých skupin, ve kterých byli místní
i obyvatelé okolních obcí, Hostavic,
Dolních Počernic, Chval nebo Svépra-
vic. Osud těchto skupin byl různý, od-
bojáři okolo Josefa Kučery byli zraze-
ni a zatčeni již v roce 1941, přesto si
připsali celou řadu sabotáží a mezi
lidmi šířili prostřednictvím letáků
vlastenecké myšlenky. V témže roce
byli konfidentem gestapa zrazeni
i členové skupiny okolo Viléma Bajga-
ra z Hostavic, který ve výtopně loko-
motiv na Masarykově nádraží úspěš-
ně provedl řadu sabotáží na lokomo-
tivách, které soužily válečnému úsilí
Němců. V létě následujícího roku byli
v rámci heydrichiády Bajgar, jeho
žena i několik dalších členů skupiny
popraveni na střelnici v Kobylisích.
Do odboje se ale zapojila i celá řada
dnes neznámých „obyčejných“ občanů,
kteří prováděli sabotáže v různých vý-
robních závodech, další se organizovali
v rámci ilegální vojenské organizace

KVĚTNOVÉ BOJE
NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ PRAHY 14

1. Vítězství našich bojovníků nad osádkou SS vysílačky 
5. 5. 1945

2. Zajetí 40 německých vojáků 6. 5. 1945
3. Přestřelky barikádníků s Němci 

na Poděbradské silnici 5.–7. 5. 1945
4. Porážka kyjských bojovníků německým 

tankovým oddílem 7. 5. 1945
5. Poprava 6 zajatých obránců Kyjí 

u Pilarčíkových vrat 7. 5. 1945
6. Louka u Černého mostu, místo chystané odvety SS

proti 250 kyjským mužům 7. 5. 1945
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Téma – Historie květnových bojů

Obrana národa, která byla až do roku
1942 velmi aktivní. Poté se ale Hey-
drichově policii podařilo odhalit ústře-
dí skupiny a většina jejích vůdců byla
popravena. Jedním z členů Obrany
národa byl také četník Jan Bouřil
z hloubětínské stanice, který v roce
1944 pod volacím znakem Kek vysílal
rádiem zpravodajství spojeneckým si-
lám. V zimě téhož roku ale gestapo
zaměřilo vysílačku a Bouřil byl nucen
uprchnout k přátelům Černíkovým.
Také zde jej však našli, a tak aby unikl
mučení při výslechu, zvolil dobrovol-
nou smrt. Černíkovi z Hrádku byli od-
vlečeni do koncentračního tábora, kde
se dočkali konce války a vrátili se
zpět. Sedm kyjských odbojářů z Obra-
ny národa a tři sokolové včetně kyj-
ského učitele a odbojového aktivisty
Jaroslava Kirschnera se však z kon-
centračních táborů nevrátili. 

POPRAVA DVA DNY PŘED KONCEM
VÁLKY 
Štěstí měl naopak díky své odvaze
a prozřetelnosti majitel kyjského za-
hradnictví a drůbeží farmy Ladislav
Staněk. Jeho odbojovou skupinu se po
celou dobu okupace nepodařilo odha-
lit, a to ani přes několik zatčení a vý-
slechů na gestapu. Tato skupina si
připsala řadu úspěšných sabotáží, zá-
sobovala partyzány v Brdech a poslé-
ze organizovala bojové akce v rámci
Pražského povstání. Jeho osud zpe-
četila až kulka popravčí čety u zdi kyj-
ského hřbitova, kde byla 7. května
1945 popravena skupina povstalců. 
Této smutné události však předchá-
zelo několik dnů tvrdého boje s oku-
panty, celkem na devíti místech v Ja-
hodnici, Kyjích, Jiráskově čtvrti, nad
Kyjským rybníkem i u Rajské zahra-
dy vybudovali místní vlastenci bari-
kády. Zpravidla šlo o akce malých
skupin, které přepadávaly německé

hlídky ve snaze je odzbrojit a ukořis-
těné zbraně použít v dalším boji. 

VLASTENCI BOJOVALI 
AŽ DO PŘÍJEZDU RUDÉ ARMÁDY
5. května bylo již povstání v plném
proudu a právě na území dnešní Pra-
hy 14 se vlastenci pokoušeli zastavit
přesuny početných německých jedno-
tek prostřednictvím barikád na če-
skobrodské silnici a dalších příjezdo-
vých cestách do Prahy. Střelbou brá-
nili povstalci Němcům i v přejezdu
Černého mostu. Povstalci také dobyli
německou vysílačku umístěnou mezi
Dolními Počernicemi a Jahodnicí,
přičemž padl místní občan Ježek
a někdejší legionář Jan Chlumský.
Povstalci po prvních střetech zajali na
dvě stovky německých vojáků. Násle-
dující den německé tanky za pomoci
řetězů rozebíraly postavené barikády
a bylo zajato několik povstalců. Poté
okupanti obsadili Masarykovu čtvrť
(dnes Jiráskova čtvrť) a vypálili něko-
lik objektů včetně tehdejší České
hospody, kde byla základna povstalců.
Také zde si boje vyžádaly celkem osm
obětí z řad místních obyvatel, kteří se
zapojili do akcí proti Němcům.

Ti poté ostřelovali kulomety Staré
Kyje a kopec nad kyjským rybníkem,
kde drželi pozice obyvatelé Hloubětí-
na a policisté. 
Autoři knihy „Praha 14 v zrcadle
času“ popisují také situaci ze 7. květ-
na, kdy se celý oddíl SS přijel pomstít
za smrt dvou německých vojáků za-
střelených odbojáři. Esesmani shro-
máždili na louce před Černým mos-
tem (název původně patřil mostu
přes železniční trať, který byl zčerna-
lý od kouře z parních lokomotiv)
všechny muže od čtrnácti do šedesá-
ti let a vyžadovali, aby se přihlásili
útočníci odpovědní za smrt dvou
Němců. Situaci zachránil neznámý
muž, který veliteli SS předložil jakýsi
průkaz a osobně se zaručil za to, že
nikdo ze shromážděných nemá útok
na svědomí. Němci nakonec odtáhli
zpět na chvalskou posádku a navzdo-
ry hrozbám nebyl nikdo popraven.  
I přes předchozí ztráty na životech
a stísněnou atmosféru mezi povstalci
se bojovalo dál. Němci se snažili
o přesun svých jednotek směrem na
jih a dále oklikou na západ před příjez-
dem Rudé armády, v čemž se jim po-
vstalci snažili zabránit. 8. května se již
tolik nebojovalo a odbojáři se soustře-
dili na střežení zajatců a přípravu ob-
rany pro případ dalších střetů. K těm
ale již nedošlo, protože 9. května ko-
lem jedenácté hodiny dopoledne dora-
zily do Kyjí první sovětské tanky a bylo
jasné, že válka je u konce. Následující
den pak byli pochováni padlí hrdinové
vlasteneckého odboje.   
Jejich památku dnes v různých čás-
tech Prahy 14 připomínají památníky
i nenápadné pamětní desky, které
vždy u příležitosti oslav konce války
zdobí květiny a věnce, jež značí, že
jsme na své statečné nezapomněli.

(jam)

Z této pozice ostřelovali hloubětínští odbojáři německé pozice ve starých Kyjích. Dnes je zde příjemný
park s vyhlídkou a dětské hřiště.
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AKTUALITY
AEROBIK 
MASTER CLASS
NA ZŠ VYBÍRALOVA

Prestižní závody v soutěžním aero-
biku hostila 17. dubna základní ško-
la ve Vybíralově ulici na Černém
Mostě. Sedmnáctý ročník těchto zá-
vodů, určených především dětem
a mladým sportovkyním, pořádalo
zdejší Fit studio D ve spolupráci
s Českým svazem aerobiku, fitness
a tance FISAF a rozhodně se bylo na
co dívat. 

Dívky soutěžily celkem ve čtyřech ka-
tegoriích, děti do sedmi let vytvořily
nultou kategorii a děti od 8 do 10 let
první kategorii. Následovala kategorie
kadeti, tedy dívky ve věku 11 až 13 let,
a prestižní třetí kategorie juniorek,
kde mělo pořádající Fit studio D své
hlavní favoritky. 
Systém soutěže byl poměrně prostý,
dívky ve skupině musely co nejpřes-
něji „odtančit“ pásmo podle lektorky
a lektora, kteří jednotlivým kategori-
ím předcvičovali na vyvýšeném pódiu.
Několik rozhodčích pak hodnotilo vý-
kony jednotlivých závodnic a nakonec
vybralo i vítěze. 
Domácí měli své zástupce ve všech
kategoriích, kromě čtvrté, kde již ne-
platilo věkové omezení. V každé
z ostatních se umístily sportovkyně
Fit studia D vždy do pátého místa
a v nejprestižnější kategorii juniorů
nakonec brala místní Karolína Medo-
vá (na snímku s číslem 29) dokonce
zlato. Gratulujeme a těšíme se na
další příjemné sportovní odpoledne. 

(red)

POUŽITÉ OBLEČENÍ 
POMÁHÁ POTŘEBNÝM

Mnozí obyvatelé si jistě všimli no-
vých oranžových kontejnerů, které
jsou nyní již na dvou místech poblíž
supermarketů Albert. Mohou je vy-
užít všichni, kteří nevědí, kam s ne-
používanými svršky a dalším
nepotřebným textilem. Ten přitom
nemusí skončit ve spalovně spolu
s komunálním odpadem, ale může
posloužit potřebným.

Pro občany Prahy 14 jsou aktuálně
připraveny dva speciální oranžové
kontejnery na charitativní textil PO-
TEX, v obou případech v těsné blíz-
kosti supermarketů Albert – na Raj-
ské zahradě a na rohu Breitcetlovy
a Ocelkovy ulice. Do sběrných nádob
projektu POTEX můžete odkládat ne-
potřebné šatstvo, oděvní doplňky,
obuv, bytový textil, hračky, vše,
z čeho odrostly vaše děti nebo co se
vám nadále nehodí. 
Prosím, vkládejte do nich věci čisté,
vyprané, suché a zabalte je do igeli-
tového pytle či tašky. Boty svažte tka-
ničkami k sobě nebo je také zabalte.
Službu dále vykonají, jen pokud bu-
dou spárované.  Je možné také vklá-
dat vyřazený bytový textil, záclony,
závěsy, povlečení, deky  či různé de-
korativní kusy. Vše ideálně zabalené
a čisté a hlavně suché. 

(red)

ZVÝŠENÍ 
BEZPEČNOSTI
V ULICI KUČEROVA

Praha 14 se stará o zklidnění bez-
pečnostní situace ve vybraných loka-
litách naší městské části. Z  tohoto
důvodu vlastník pozemku, kterým je
hlavní město Praha na základě na-
šeho požadavku zajistilo odstranění
17 laviček v ulici Kučerova, které bo-
hužel využívali spíše jen méně při-
způsobiví občané a mládež. 

Ti zde v jarních a letních měsících
rušili především noční klid, konzu-
movali alkoholické nápoje a ničili vy-
bavení jednotlivých laviček. Ani přes
zvýšenou kontrolu ze strany Městské
policie Prahy 14 a Policie ČR nedo-
cházelo ke zlepšení situace.
V ulici je sice zřízeno kamerové sta-
noviště  městského kamerového sy-
stému, vysázené stromy však
neumožňují, aby bylo možné kvalitně
monitorovat celý prostor, kde byly
umístěny lavičky. Ty se skládaly ze tří
betonových částí spojených prkny,
které byly často cílem vandalů.
Ulice Kučerova slouží především jako
pěší zóna, a proto zde MČ Praha 14
klade důraz jak na bezpečnost, tak sa-
mozřejmě i na zeleň a další hlediska.
Bezpečnostní situace v ulici Kučerova
byla posuzována Místním oddělením
Policie ČR a Obvodním oddělením
Městské policie Praha 14. Na základě
podnětu občanů byla také řešena Ko-
misí bezpečnostní a protidrogovou
Městské části Praha 14 s tím, že byly
následně zdevastované lavičky odstra-
něny. Vedení radnice považuje od-
stranění laviček bohužel jako
výsledek kompromisu mezi pohodlím
občanů a jejich bezpečností.

(kva)
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OSOBNÍ SETKÁNÍ S PANÍ 
VĚROU SKÁLOVOU SELNEROVOU,
POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ HEREČKOU
DIVADLA VLASTY BURIANA, 
BYLO IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
K OŽIVENÍ VZPOMÍNEK NA „STARÉ
ČASY“. SYMPATICKÁ BABIČKA,
KTERÁ ŽIJE V HLOUBĚTÍNĚ, 
MÁ OPRAVDU NA CO VZPOMÍNAT.
A JAK SAMI UVIDÍTE, ŽIVOT 
JÍ ZDALEKA NEPŘINESL JENOM 
TO DOBRÉ. PŘESTO JE AŽ
NEUVĚŘITELNÉ, S JAKOU
LEHKOSTÍ A SKROMNOSTÍ 
SE DOKÁŽE TATO DÁMA OHLÍŽET 
ZA ŽIVOTEM PLNÝM ZVRATŮ.

JEDNÍM Z TÉMAT KVĚTNOVÉHO
VYDÁNÍ ČASOPISU JE PŘIPOMÍNKA
KVĚTNOVÝCH BOJŮ TADY V PRAZE 14.
JAK JSTE TRÁVILA OKUPACI
A KONEC VÁLKY VY OSOBNĚ?
Po celou dobu okupace jsem hrála
divadlo. Začínala jsem v ochotnickém
souboru v Ústí nad Labem, ale po os-
matřicátém roce a odtržení Sudet
jsme se s rodiči přistěhovali do Pra-
hy. Pak jsem hrála v Divadle Anduly
Sedláčkové, které potom za heydri-

chiády zavřeli, a tak jsem přešla do
Divadla Vlasty Buriana. Ať se o něm
říká cokoliv, já osobně musím říct, že
to byl skvělý člověk, vynikající spor-
tovec a jedinečný improvizátor. Hrát
s ním bylo pro všechny náročné, pro-
tože herci prostě museli reagovat na
ty jeho improvizace. Dalo se s ním
povídat o všem možném, jen politiku
jsme nikdy neřešili, to bylo takové
nepsané pravidlo. 
Divadlo bylo jednou z mála příleži-
tostí, jak se sejít s lidmi a trochu za-
pomenout na to smutné všude ko-
lem. Tehdy se chodilo hodně, skoro
každé představení bylo vyprodané…
Také z pódia často zaznívaly takové ty
nenápadné protinacistické průpovíd-
ky. V divadle jsem byla až do doby,
než jsme byli totálně nasazeni. To
bylo v posledním roce války.

CO JSTE DĚLALA POTOM?
Pracovali jsme ve firmě, která se
starala o pneumatiky. Jednou jsme
jeli do skladu za Prahou, zrovna byl
spojenecký nálet a jedna z bomb za-
sáhla tu naši firmu. Naštěstí se niko-
mu nic nestalo, protože jsme byli

právě pryč. Jinak to bylo docela zají-
mavé, byla to skupina lidí, kteří se
aktivně podíleli na odboji, a měli
jsme k sobě vzájemnou důvěru, tak-
že i když měl člověk někdy strach,
věděl, že se na lidi kolem může spo-
lehnout, a to se potom všechno zvlá-
dalo lépe.

V TÉ DOBĚ JSTE SE SEZNÁMILA 
SE SVÝM MUŽEM JAROSLAVEM
SELNEREM?
To bylo až těsně po válce, žila jsem
tehdy v Dejvicích. Původně jsme se
chtěli brát už na konci roku 1945, ale
protože byla tehdy Staroměstská rad-
nice zasažená střelou, museli jsme
čekat až do ledna následujícího roku.  

POVÁLEČNÁ LÉTA MUSELA 
BÝT DOBOU VELKÉ EUFORIE, 
JAK JSTE TO PROŽÍVALI?
Ty dva roky po válce byly asi nejlepší,
všechno se vyvíjelo dobře, lidé byli
šťastní, že je po válce, všude byla vi-
dět snaha, aby se věci hýbaly smě-
rem k lepšímu. Muž byl jako vysoký
důstojník a válečný hrdina v oblibě,
přátelili jsme se s rodinami jeho spo-
lubojovníků a dařilo se nám dobře.
Pak ale začalo postupně přituhovat
a pomalu, ale jistě bylo jasné, že to
špatně skončí. Pak přišel osmačtyři-
cátý rok a všechno bylo to tam. Mezi
vojáky se začaly tvořit dvě oddělené
skupiny, výchoďáků a zápaďáků.
Vzhledem k tomu, že muž byl v Anglii
i v Sovětském svazu, byl tak někde
mezi. V jednapadesátém roce ho pak
z ničeho nic propustili z armády
a musel jít dělat na stavbu. Nakonec
se stal horníkem, což mu spolu
s tím, co prožil v boji za války, podlo-
milo zdraví. 

TO MUSELO BÝT TĚŽKÉ. 
JAK VLASTNĚ V TÉHLE DOBĚ
REAGOVALI LIDÉ OKOLO VÁS?
Bylo to zlé období, na druhou stranu
člověk poznal, kdo je opravdový přítel.
Hodně lidí mě překvapilo, přátelé

VĚRA SKÁLOVÁ SELNEROVÁ

PO OSMAČTYŘICÁTÉM 
ČLOVĚK POZNAL, KDO JE OPRAVDOVÝ PŘÍTEL
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Rozhovor

i manželovi spolubojovníci. Lidé, se
kterými jsme se pravidelně stýkali
a přátelili, najednou začali dělat, že
nás nevidí, nebo přecházeli na dru-
hou stranu ulice, aby nás nemuseli
pozdravit. Nevím, kde se v lidech bral
ten strach…
Já osobně jsem to nikdy nezažila,
třeba v souvislosti s Vlastou Buri-
anem, o kterém se po válce psalo
hodně špatného. Když jsme s mužem
bydleli na Hanspaulce, byla jsem ho
jednou navštívit v jejich domě na
Babě. Otevřela mi jeho paní a vypa-
dala hrozně. Já se ptala, jestli je
doma pan ředitel, že bych ho pozdra-
vila, a jestli nepotřebují nějak po-
moct. Pak se objevil Burian ve sta-
rém županu a říkal mi: „Děvečko,
ode mě radši dál. Mně už nikdo ne-
může nic horšího udělat. Jsi strašně
moc hodná, že ses nebála, ale bude
lépe, když půjdeš domů.“ Měla jsem
z toho tehdy špatný pocit, protože
jako člověka jsem si ho vážila. 

CO JSTE POTOM DĚLALA, 
KDYŽ JSTE MĚLA CEJCH 
TŘÍDNÍHO NEPŘÍTELE?
Měla jsem různá zaměstnání, praco-
vala jsem třeba v Krásné jizbě, v jed-

né kulturní agentuře a pak také, pro-
tože jsem uměla jazyky, v tiskovém
oddělení Pražského jara. To bylo moc
zajímavé, protože se tam člověk po-
tkal se spoustou dobrých lidí. 

KDY JSTE SE DOSTALA 
SEM DO HLOUBĚTÍNA?
Dlouho jsme čekali na byt, pořád to
bylo špatné, až jsme nakonec dostali
v jednasedmdesátém roce tento byt.
Stěhovala jsem se už vlastně sama,
protože manžel byl v té době už vel-
mi nemocný a zrovna byl v nemocni-
ci. Rok nato zemřel…

KDYŽ MI TO TAK VYPRÁVÍTE,
MUSELA JSTE MÍT TĚŽKÝ ŽIVOT 
– JAK JSTE TO DOKÁZALA PŘES
VŠECHNY TY ZVRATY ZVLÁDNOUT?
Ani nevím… S manželem a potom
i sama jsem měla vždy taková obdo-
bí, jednou nahoře, jednou dole, koli-
krát jsme si říkali, že už to snad ani
nemůže být horší, a ono se zase
něco stalo. V osmatřicátém nás vy-
hnali Němci, v osmačtyřicátém to
byli komunisti, v osmašedesátém
zase přijeli Rusové. Vždycky se
chvíli zdálo, že bude lépe, a přišlo
něco zlého. 

JAK TRÁVÍTE SVŮJ ČAS?
Poslední roky mám potíže s kyčlemi,
takže jsem hodně doma, mám ale
velké štěstí, že jsem v kontaktu s ro-
dinou, se synem, s vnoučaty a teď
i pravnoučaty. Také mám skvělou
sousedku, která mi pomůže vždycky,
když potřebuji, známe se dlouhá
léta… Hodně sleduji sport a různé za-
hraniční zpravodajské pořady, abych
si udržela jazyky. Hodně mě teď baví
golf, ale také tenis nebo Formule 1.
To si ze mě vždycky dělají děti legraci
a ptají se mě, kdo tentokrát vyhraje,
že jsem na to odborník… No a když je
hezky a můžu chodit, projdu se tady
po okolí. 

JAK SE VÁM TADY 
V HLOUBĚTÍNĚ ŽIJE?
Mám to tady ráda, máme štěstí, že tu
jsou i malé obchůdky, je tu dobrý 
řezník, pekařství i další malé krámky,
kde se dá pořídit všechno potřebné.
Co mě mrzí, je jen nepořádek, který
někteří lidé dělají bez ohledu na oko-
lí. Nevím, jací lidé to můžou dělat…
Je to škoda, protože jinak je Hloubě-
tín moc hezké místo, zvlášť takhle
zjara, když všechno kvete…

(jam)
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FAKTUM/ABSTRAKT, kuchyn . Cena 
zahrnuje sk í ky, pracovní desku, úchytky, 
vnit ní vybavení, panty, sokly a nohy. 
Spot ebi e, osv tlení, d ez a baterie 
nejsou v cen  zahrnuty. NUTID OV9, 
horkovzdušná trouba s pyrolitickým 
išt ním. 12 900,– Bílá. NUTID HIN4T, 

induk ní varná deska. 6 990,–
NUTID HF560, odsava  par. 12 990,–

19. 4.— 30. 5. 2012

  21 990,–

ZA KAŽDÝCH 10 000 K
Z CENY KUCHYN …
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Inzerce

 novostavby 
rodinných domů
 rekonstrukce objektů
 rekonstrukce bytů 
a kanceláří
 zateplování fasád
 stavební dozor
 autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje
Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
www.inrepo.cz
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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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SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST
V OBLOUKU 266, 251 01 PRŮHONICE/ČESTLICEWWW.KASA.CZ

NEZAPOMEŇTE DODRŽOVAT
PITNÝ REŽIM!
Při nákupu přístroje Sodastream v prodejně 
KASAHOUSE předložte tento inzerát a získáte

6 sirupů ZDARMA.

JIŽ OD
1490 Kč

Akce platí do 31. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob.

LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

● PRODEJ
● SERVISKOLA
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•  Zdravotní obuv 
pro děti a dospělé

• Vložky do obuvi
• Obvazový materiál za nízké ceny
• Kompresní punčochy
•  Pomůcky pro inkontinentní: pleny, 

vložky, kalhotky, podložky, cévky
• Bandáže, ortézy, bederní pásy
• Zdravotní matrace
•  Rehabilitační míče, čočky a klíny na sezení
•   Sedačky do vany a sprchy, toaletní křesla, 

nástavce na WC, madla, chodítka, 
berle, hole, polohovací pomůcky

• Tlakoměry, glukometry, krokoměry, inhalátory

Centrum zdravotních 
pomůcek SETRANS

Poliklinika Parník - přízemí
Generála Janouška 902/12, 
Praha 9 – Černý Most
Telefon: 281 912 487 
Otevírací doba:
 Po, Út, Čt:  9 – 17 h
 St:  9 – 18 h
 Pá:  9 – 13 h

NOVÁ PRODEJNA 

JIŽ V PROVOZU

S TÍMTO
INZERÁTEM

Sleva 5 % 
na tlakoměry
a
zaváděcí ceny 
na novou jarní 
kolekci obuvi w

w
w
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NEZAPOMEŇTE VYSTŘIHNOUT!
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Seriál

UŽ JE TOMU DLOUHO, CO JSTE 
SE NAPOSLEDY, TEHDY JEŠTĚ 
NA STRÁNKÁCH LISTŮ PRAHY 14,
MOHLI SEZNÁMIT SE SVÝMI
STRÁŽNÍKY – OKRSKÁŘI. PŘIBLÍŽIT
VÁM JE NEJEN Z PROFESNÍHO, 
ALE TAKÉ Z LIDSKÉHO HLEDISKA
JE CÍLEM NOVÉHO SERIÁLU, 
KTERÝ JIŽ OD PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ČTRNÁCTKY PRAVIDELNĚ
NAJDETE NA TÉTO STRANĚ. 

Už nyní můžeme prozradit, že první
oblastí, kterou jsme společně s okrs -
káři prošli a kterou přiblížíme v prv-
ním dílu seriálu, bude Hloubětín. Ten
je v současnosti rozdělen na dva 
okrsky, označované čísly 23 a 24, je-
jich hranici tvoří Poděbradská ulice. 
První jmenovaný okrsek se rozprostírá
od této hranice směrem k Chaloupkám
a vyhlídce na Kyjský rybník, druhý se
nachází na opačné straně Hloubětína,
směrem ke Kolbenově ulici, železniční
trati a zahrádkářským koloniím za ní.
Obě části Hloubětína, stejně jako
většina lokalit v hlavním městě, mají

svá vyhlášená místa, kterým se spo-
řádaní občané radši obloukem vy-
hnou, místa, kde jsou problémy čas-
tější, i klidné lokality. A právě okrs káři
jsou jakýmsi barometrem, který umí
tato místa označit lépe než kdo jiný. 
Jejich práce přitom není ani tak kla-
sickou policejní rutinou, která se ne-
liší podle toho, kde zrovna ten který
strážník slouží, ale spíš skutečnou

každodenní součástí života přesně
vymezené lokality. Je hlavně o komu-
nikaci s lidmi, o znalosti prostředí
a problémů, které danou lokalitu tíží.
A právě tyto konkrétní poznatky
z okrsků v Praze 14 vám od června
postupně zprostředkujeme na strán-
kách časopisu Čtrnáctka.  

(jam)

S OKRSKÁŘI ULICEMI PRAHY 14
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… DOSTANETE 1 000 K  NA SLEVOVÉ KART
NA NÁKUP DALŠÍCH V CÍ. Více na www.IKEA.cz

IKEA 365+,
dezertní talí .
Ø 21 cm.
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ZPRÁVY Z RADNICE
ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 14 NA
7. ZASEDÁNÍ DNE 24. 4. MIMO JINÉ:
vzalo na vědomí informaci ohledně
vyúčtování grantů přidělených r. 2011,
vzalo na vědomí doporučení RMČ
k poskytnutí grantů z programu
„Příspěvek na zajištění služby“,
schválilo přidělení grantů žádostem
v podoblasti kultury a uměleckých
činností i žádostem v podoblasti
sportu, tělovýchovy a volného času,
jmenovalo tajemníkem výboru pro
výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
paní Kateřinu Vávrovou, DiS.,
odvolává člena finančního výboru
pana Mgr. Vladimíra Tománka,

jmenuje členem finančního výboru
pana Tomáše Velíka, MBA:
NA SVÉM 35. JEDNÁNÍ DNE 2. 4. 
A 36. JEDNÁNÍ DNE 16. 4. RADA 
MČ PRAHA 14 MIMO JINÉ: 
rozhodla o zřízení a vedení revolvin-
gových termínovaných vkladů a je-
jich ekvivalentů u J&T Banky, a. s.,
souhlasila s omezením provozu ma-
teřských škol v měsíci červenci a srp-
nu 2012 a se stanovením náhradního
provozu, který naleznete na str. 19,
souhlasila 1. s uzavřením smlouvy
o výpůjčce na část pozemků parc.
č. 232/2 a parc. č. 232/486, k. ú. Černý
Most, s hl. m. Prahou,

2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce
s TSK hl. m. Prahy k části pozemní
komunikace – chodník Bryksova –
„M“ Černý Most, umístěné na pozem-
ku parc. č. 232/2, k. ú. Černý Most,
3. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
s občanským sdružením POD PLATA-
NY se sídlem Koněvova 129/1853,
Praha 3, vše za účelem pořádání far-
mářských trhů na Černém Mostě, 
schválila vyhlášení grantového pro-
gramu městské části Praha 14 pro zá-
kladní školy zřízené městskou částí
Praha 14 na podporu projektů zamě-
řených na prevenci sociálně patologic-
kých jevů pro žáky základních škol.

SOCIÁLNÍ REFORMA ZMĚNILA NÁPLŇ PRÁCE ÚŘEDNÍKŮ
V SOUVISLOSTI SE ZMĚNAMI
ZÁKONŮ A ZAHÁJENÍ TAKZVANÉ
SOCIÁLNÍ REFORMY SE OD
ZAČÁTKU ROKU ZMĚNILA NÁPLŇ
PRÁCE ÚŘEDNÍKŮ ODBORU
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.
NA TO, CO TYTO ZMĚNY OBNÁŠÍ
A ČÍM SE NYNÍ ODBOR ZABÝVÁ,
JSME SE ZEPTALI BC. DANY
HLADÍKOVÉ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
SOCIÁLNÍ POMOCI A PREVENCE. 

MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT, 
CO KONKRÉTNÍHO SE ZMĚNILO?
V souvislosti s legislativními změnami
platnými od 1. 1. 2012 již náš odbor
nevyplácí dávky pomoci v hmotné
nouzi, dávky pro zdravotně postižené
a příspěvek na péči, tzv. dávky vyplá-
cené v souvislosti s nepříznivým zdra-
votním stavem. Výplata těchto dávek
a jejich administrace přešla na Úřad
práce ČR. V souvislosti s touto zásadní
změnou již klientům nemůžeme po-
skytnout finanční pomoc. Stále však
zajišťujeme do konce roku 2012 výmě-
nu označení parkovacích průkazů

označujících vozidlo přepravující oso-
bu těžce zdravotně postiženou 07 CC. 

JAKOU ČINNOSTÍ SE TEDY ODBOR
V SOUČASNOSTI NEJVÍC ZABÝVÁ?
Zabýváme se sociální prací. Sociální
práce není pouze vyplácení sociálních
dávek, ale cílená a odborná pomoc
těm, kteří nedokáží své problémy řešit
vlastními silami nebo za pomoci rodi-
ny. Tým sociálních pracovnic oddělení
pomáhá klientům při řešení jejich
problémů, při komunikaci s různými
úřady, poskytuje poradenství v oblasti
bydlení, dluhové poradenství, pora-
denství v celé oblasti sociálního za-
bezpečení. Legislativní změny přinesly
více prostoru pro práci s klienty, ne-
jsme zatíženi rozhodováním o přiznání
či nepřiznání dávky. Právě situace, kdy
jsme současně měli rozhodovat o dáv-
kách a poskytovat klientovi pomoc
a podporu, byla velmi náročná a ne-
umožňovala mnohdy poskytovat po-
moc v takové míře, jak bylo třeba.
Změny zákonů nám také daly více pro-
storu pro koordinaci sociálních služeb,

o což jsme se snažili i v minulých le-
tech v rámci komunitního plánování
sociálních služeb. 

ZMĚNILO SE NĚCO I V RÁMCI
STÁVAJÍCÍ AGENDY VAŠEHO ODBORU?
Klienti se již na nás neobrací s žá-
dostmi o finanční výpomoc. Jinak se
pro obyvatele nic nezměnilo. S žádostí
o pomoc v oblasti naší působnosti se
na nás může obrátit prakticky každý.
Jsme stále aktivní v několika oblas-
tech, zejména v oblasti sociální pre-
vence. I nadále pořádáme víkendové
pobyty a tábor pro děti ohrožené soci-
álním vyloučením a pokračujeme
v programu „Prevence nádorového
onemocnění prsu“ a v dalších preven-
tivních programech. 

S JAKÝMI PROBLÉMY VÁS LIDÉ 
Z PRAHY 14 NEJČASTĚJI OSLOVUJÍ? 
Na tuto otázku není úplně jednoduchá
a jednoznačná odpověď. Legislativní
změny jsou stále čerstvé. Pomáháme
klientům při vyplňování formulářů pro
úřad práce. Častým problémem je
bydlení a dluhy. Pomáháme klientům
s úpravou rodinných rozpočtů tak, aby
byli schopni dluhy hradit, a zprostřed-
kováváme komunikaci s exekutorský-
mi úřady. Na každou ze šesti sociál-
ních pracovnic se během měsíce
 obrátí asi 60 až 70 klientů, jsou mezi
nimi lidé, kteří se přijdou poradit jed-
nou, a pak chodí i ti, co mají problémů
více a je třeba je řešit postupně. 

(red)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 
• Zajištění základního i specializovaného poradenství v sociální oblasti
• Zprostředkování sociálních služeb a kontakty na poskytovatele sociálních služeb
• Zajištění sociální práce se skupinami obyvatel, kterým hrozí sociální vyloučení
• Zprostředkování kontaktů a pomoc při jednání s úřady 
• Dluhové poradenství včetně zajištění komunikace s exekutory 
• Poradenství v záležitostech bydlení 
• Preventivní kampaně 
• Výměna parkovacích průkazů pro osoby s těžkým zdravotním postižením
• Koordinace plánování sociálních služeb
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Fejetony a názory 

NENÍ OKRUH 
JAKO OKRUH

V současnosti  se opět stává žhavým
tématem otázka dostavby Pražského
okruhu.  Rozhodně se jedná  o jednu
z nejvýznamnějších dopravních staveb
na území Prahy, která ovlivní její další
vývoj na několik desítek let dopředu.
Ve své východní části se padesát let
stará prosazovaná trasa přímo dotýká
území Prahy 14 a svými negativními
dopady  by silně zasáhla především
Černý Most. To hovořím zejména o ná-
růstu hluku a exhalací z dalších něko-
lika desetitisíců aut, které by k nám po
rozšíření stávající komunikace
proudily. Dalším závažným problé-
mem by se stalo vynucené zrušení
dvou stávajících sjezdů, které by vedlo
k výraznému nárůstu dopravy v celé
městské části, a dotklo by se tak větši-
ny z nás. Z výše uvedených důvodů
proto již delší dobu bedlivě sleduji vý-
voj této kauzy.
Za významný mezník považuji rozhod-
nutí Nejvyššího správního soudu, kte-
rým byly v loňském roce ze závažných
důvodů dvě části tohoto koridoru vy-
mazány z územní dokumentace. To
vedlo ke vzniku Iniciativy 11 starostů
městských částí Prahy a středoče-
ských obcí, kteří společně předložili
návrh Regionální varianty okruhu, kte-
rá odvádí tranzitní dopravu mimo za-
stavěná území. Vzhledem k tomu, že
požadavek na její nezávislé odborné
posouzení a porovnání variant podle
současných kritérií z dopravního, eko-
logického, ekonomického a územního
hlediska nebyl doposud vyslyšen,
vznikla petice Za rozumný okruh, kte-
rá k tomuto kroku ministerstvo i praž-
ský magistrát vyzývá.
Jako  členka  petičního výboru z Prahy 14
vám doporučuji k získání podrobněj-
ších informací stránky  www.rozum-
nyokruh.cz a v případě dalšího zájmu
o tento problém jsem vám plně k dis-
pozici na čísle 603  711  367. Petici je
možné podepsat  v úředních hodinách
také v podatelně úřadu Prahy 14.

Ilona Picková,
Strana zelených

KNIHOVNA 
NA KOLEČKÁCH 

Pokud jste, stejně jako já, nadšení
milovníci literatury, možná se potý-
káte se stejným problémem – nedo-
statkem místa pro knihy. Já osobně ho
řeším průkazkou do městské knihovny.
Většina z vás určitě ví, že v Praze 14
najde dvě pobočky – jednu v Hloubětí-
ně a jednu na Černém Mostě. Ale zku-
sili jste už navštívit bibliobus? Tato for-
ma pojízdné knihovny zajišťuje obsluhu
v místech, kde jsou „kamenné“ poboč-
ky příliš vzdálené nebo dlouhodobě
uzavřené. Když nemohou čtenáři ke
knihovně, jezdí knihovna za nimi.
Městská lidová knihovna v Praze pro-
vozuje tyto bibliobusy hned dva. Jeden
je postavený na bázi nákladního kami-
onu Iveco a druhý na základě autobusu
Crossway. Můžete se s nimi potkat i na
čtyřech stanovištích v naší městské
části (viz rozpis níže).
Moderní bibliobusy jsou vybavené poli-
cemi s nejčtenějšími knihami. Můžete
si ovšem objednat i dovoz dalších pub-
likací, které si vyberete při prohledává-
ní katalogu Městské lidové knihovny
v celé Praze. Tato služba je samozřej-
mě k dispozici. Pojízdná knihovna na-
bízí také přístup na internet.
Přístup do bibliobusu má každý regis-
trovaný čtenář Městské lidové knihov-
ny. Stačí se jen registrovat v bibliobu-
su, v centrále na Mariánském náměstí,
nebo v jakékoliv pobočkové knihovně.
Tak neváhejte.
LICHÝ TÝDEN
Jahodnice, 9. května, 
pondělí 14.00–18.00
SUDÝ TÝDEN
Černý Most, Bryksova, pondělí 14.00–18.00
Kyje, Světská, středa 13.30–15.00
Kyje, Rožmberská, středa 15.30–18.00
Jízdní řád platí od 1. 4. 2012, 
aktuální změny najdete na 
www.mlp.cz/cz/kontakty/bibliobus.
Zdroj: 
www.mlp.cz/cz/kontakty/bibliobus/
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/od-
deleni-mobilnich-sluzeb/

MUDr. Lubomír Kulíšek 
Strana zelených

NENECHTE SE ODRADIT
Častěji a častěji slyšíme stesky ob-
čanů Prahy 14 na současné poměry
na naší městské části. Někteří z vás
vyjadřují své zklamání nad tím, koho
volili, a jsou nepříjemně překvapeni
rozporem mezi předvolebními sliby
radniční koalice a skutečností, jiní si
zoufají nad stavem dětských hřišť,
neuklizenými chodníky, stavem ve-
řejné zeleně a dalšími neřešenými
každodenními problémy. V těchto
dnech jsem byl osloven spoluobča-
nem, který mě informoval o zoufa-
lých poměrech v objektu Broumar-
ská 25, kde nyní žije. Popsal mi, na
koho všeho se bezúspěšně obrátil
se žádostí o pomoc a konkrétní ře-
šení – nejen na vedoucího přísluš-
ného odboru, ale také na volené
a uvolněné koaliční představitele
radnice. Od nikoho se však žádné
konkrétní pomoci ani snahy o řešení
nedočkal. Přislíbil jsem mu, že se
mu v rámci našich možností neko-
aliční strany pokusíme pomoci,
přestože na vyřešení tohoto kon-
krétního problému žádný jednodu-
chý recept neexistuje. Stejnou po-
moc nabízíme i vám všem ostatním
občanům. Pokud se setkáte s ne-
ochotou, nekompetentností a lhos-
tejností k řešení vašich záležitostí,
obraťte se na nás, zastupitele za
ODS. V našem klubu zastupitelů se
setkáte se vzdělanými a zkušenými
odborníky na zdravotnictví, školství,
sociální problematiku a další oblasti,
kteří se vám v rámci svého členství
v odborných komisích zastupitelstva
či interpelacemi pokusí pomoci. Ne-
nechávejte se odbývat sterilními frá-
zemi na diskusním fóru. Kontakty na
naše zastupitele naleznete na strán-
kách MČ Praha 14.

Josef Kutmon,
předseda Klubu zastupitelů ODS

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
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PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
HÝBE CELOU MĚSTSKOU ČÁSTÍ
A JE NEJČASTĚJŠÍM TÉMATEM 
NA DISKUSNÍM FÓRU WEBU MČ
PRAHA 14.  TAK JSME SE ZEPTALI
NA ÚŘADĚ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Na území naší městské části je v sou-
časné době 33 dětských hřišť. Některá
jsou v relativně dobrém stavu a splňují
všechny požadavky. Jsou však i dětská
hřiště, která je potřeba v nejbližší době
opravit. Problémem je také to, že velká
část hřišť není oplocena, a tak na ně
mohou i psi, kteří kvalitě dětského
hřiště také nepřidají. 
Ale zdá se, že i v letošním roce by se
mohla tvář dětských hřišť dál měnit
k lepšímu. „V současné době probíhá
výběrové řízení na rekonstrukci dět-
ského hřiště Vlčkova, které bychom
rádi otevřeli ke Dni dětí,“ popisuje si-
tuaci zástupce starosty pan Aleš
Kuda, který má problematiku dět-
ských hřišť na starost, a pokračuje:

„Hotov je základní záměr na rekon-
strukci hřiště Jahoda a je podána žá-
dost o grant Nadaci oranžová hřiště
ČEZ.“ Jak jsme se také dozvěděli, tak
v návrhu realizací v letošním roce je
také doplnění herních prvků na hřišti
Opavia a především se připravuje
harmonogram oplocení dětských
hřišť všude tam, kde to půjde a nako-
lik vystačí finanční prostředky. „Pova-
žujeme to za důležitý krok k omezení
znečišťování dětských hřišť, obnovení
důvěry v bezpečnost a návratu dětí
a maminek na tato hřiště,“ popisuje
důvody oplocení místostarosta Kuda.
Samostatnou kapitolou je dětské hřiš-
tě v oblasti Kyje-Hutě. Zde již delší
dobu vede radnice jednání s majiteli
sousedního pozemku o rekonstrukci
a možnosti rozšíření dětského hřiště
a sportovní plochy. Cílem je vytvořit
koncepci celkového areálu pro volnoča-
sové aktivity. Bohužel současný vlastník
pozemků TJ Sokol Kyje II se staví od-
mítavě ke konstruktivní spolupráci.

„Úřadu MČ Praha 14 tedy nezbývá než
na další jednání rezignovat a celý zá-
měr realizovat na území, které máme
k dispozici,“ dodal nakonec  místosta-
rosta Kuda. Jsou připravována veřej-
ná projednání s občany na obě zmíně-
ná hřiště – Jahoda a Splavná na Hu-
tích. 
Problematiku dětských hřišť budeme
i nadále sledovat a vrátíme se k ní
v některém z podzimních čísel, aby-
chom zhodnotili výsledky činnosti MČ
Prahy 14 v oblasti dětských hřišť.

(red)

HŘIŠTĚ POD LUPOU
Projekty / Inzerce

PARCELA PRO 
SPOKOJENÝ ŽIVOT

Stavební pozemky na Praze 9 vybírejte na www.rajskyvrch.cz
Landia Management s.r.o. T: +420 224 316 195 M: +420 731 309 091 E: obchod@landia-m.cz
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Teen Age Area 

JEDINEČNÝ PROJEKT PRO MLADÉ
MILOVNÍKY HUDBY NABÍZÍ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JAHODA 
NA ČERNÉM MOSTĚ V RÁMCI
PROGRAMU O2 THINK BIG. MLADÍ
DJS SE ZDE MOHOU NAUČIT 
NA GRAMOFONECH TECHNICKÉ
„VYCHYTÁVKY“ OD LEGENDY
PRAŽSKÉHO RAPU DJ RICHARDA,
KTERÝ JE HUDEBNĚ PODEPSÁN
POD PRVNÍMI ALBY ZNÁMÝCH
PENERŮ STRÝČKA HOMEBOYE.

Program nazvaný „Zagramec“ začal
již koncem března a poběží až do le-
tošního června, kdy se uvidí, co dál.
„V rámci projektu Think Big získali
pořadatelé prostředky na gramofony
a další potřebné technické vybavení.
Současně se dohodli s DJ Richar-
dem, který kurzy v podstatě vede.
Setkání jsou dvouhodinová a konají
se v prostorách klubu Džagoda vždy
ve středu od šesti hodin,“ vysvětlil
Petr Košek ze sdružení JAHODA,
které poskytlo pořadatelům prostor
a potřebné zázemí. 
O zbytek se již stará zkušený DJ Ri-
chard a někdy i pozvaní hosté. Základ
celého projektu spočívá v tom, že
mladí lidé, kteří se zajímají o DJing,
mohou blíže poznat, co vše je možné
provádět se dvěma gramofony, viny-
lovými deskami a mixážním pultem.
A není toho rozhodně málo. 

„Myslím, že větší úspěch má program
u těch, kteří již hudbu dělají a základy
mixování už znají. Měli jsme tu něko-
lik úplných začátečníků, a ti byli spíš
zaskočeni tím, jak je celá tahle záleži-
tost technicky náročná. Další věc je,
že pokud chce být někdo DJ, musí mít
velký přehled v hudbě, a to napříč
všemi možnými styly, de facto od jaz-
zu až po techno. To některé účastníky
kurzu překvapilo,“ vysvětluje DJ Ri-
chard s tím, že na nějaké vážnější
hodnocení je kurz teprve na počátku.
„Je těžké odhadnout, jestli se tu rodí
nějaká hvězda, spíš se teprve rozkou-
káváme, každopádně tu jsou šikovní
kluci, kteří již umí sami hrát, a kurz
je pro ně možnost, jak se zdokonalit
a naučit se nové technické věci, které
DJ potřebuje,“ dodal hudebník.
Podle jeho slov byl program původně
připraven podle jasného schématu,
hned zkraje se účastníci seznámili
s historií DJingu a hudby jako takové.
„Nakonec jsme to museli trochu pře-
hodnotit, protože dnešní generace vní-
má tuhle kulturu trochu jinak, tak
jsme program přizpůsobili. Každopád-
ně ale platí, že nám jde především
o lidi, kteří se o DJing vážně zajímají
a hodlají se tomu věnovat. Samozřej-
mě že se tu objeví i mladí lidé, kteří si
to chtějí jen vyzkoušet, ti ale zpravidla
zjistí, že to není tak jednoduché, jak to
vypadá v televizi. Naproti tomu tu

máme asi šest pravidelných účastníků,
u kterých je jasné, že se hudbě chtějí
věnovat, a ty můžeme naučit něco no-
vého,“ dodal DJ Richard s tím, že malý
počet účastníků kurzu je ideální. 
Když jde navíc o lidi, kteří se gramo-
fonům mohou věnovat i mimo stře-
deční dvouhodinovku, může podobný
program přinést skutečné výsledky.
Ostatně jde především o trénink a po-
stupné sbírání zkušeností, k čemuž
„Zagramec“ rozhodně pomáhá. A kdo
ví, třeba se právě některý z mladých
DJs z Černého Mostu stane hvězdou.

(jam)

KDYŽ SE TOČÍ GRAMOFONY

Workshop – DJing 2012
• Historie (rap, DJing, hudba obec-

ně, projekce dokumentu, debata)
• Turntablim (skrečování, 

beat juggling atd.)
• Samplování, nahrávání „word-cuts“

atd.
• Battle djing (teorie, praxe)
• Party djing (mixování atd.)
• Create-digging (sbírání desek,

samplů atd.)
* Hosté (DJs, producenti atd.)
V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mailu: zagramec@email.cz.
Místo konání: Jahoda, o.s. (prostory
klubu Džagoda), Vybíralova 969, 
Praha 14 – Černý Most 
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HNED DVĚ ZAJÍMAVÉ SPORTOVNÍ
AKCE SE KONALY V UPLYNULÝCH
TÝDNECH V HLOUBĚTÍNSKÉM
BAZÉNU. TEN BYL POSLEDNÍ
BŘEZNOVÝ DEN DĚJIŠTĚM
MEMORIÁLU HANY CINKOVÉ
A PRAŽSKÉ AKVABELKY. TATO
„DVOJAKCE“ PŘILÁKALA 
DO HLOUBĚTÍNA STOVKY DIVÁKŮ,
KTEŘÍ MOHLI OBDIVOVAT UMĚNÍ
MLADÝCH AKVABEL ZE ZDEJŠÍHO
KLUBU SK NEPTUN PRAHA.
O NĚKOLIK TÝDNŮ POZDĚJI 
PAK BAZÉN HOSTIL MLADÉ
SPORTOVCE, KTEŘÍ PŘIŠLI ZMĚŘIT
SÍLY V PLAVECKO-BĚŽECKÉM
ZÁVODĚ. 

Plavecko-běžecký pohár, který tento-
krát hostila Praha 14, je jedinečnou
akcí, do které se celorepublikově za-
pojilo přes 12 tisíc dětí. Jen dubnový
závod, jehož plavecká část probíhala
právě v hloubětínském bazénu, doslo-

va trhl rekord. Zápis sportovců musel
být dokonce předčasně ukončen, pro-
tože počet zájemců překročil limit.
Přihlásilo se přes 230 mladých spor-
tovců z různých částí Prahy a hloučky
školáků doslova zaplavily celé okolí
i vestibul hloubětínského bazénu. 

Když pak Radek Vondra, starosta MČ
Praha 14, která akci spolupořádala,
vítal mladé sportovce, nebylo ve
vstupní hale bazénu k hnutí. 
Školáci ve věku od devíti do patnácti
let museli sdílet i skříňky v šatnách,

aby se na všechny dostalo. Nakonec
vše proběhlo hladce a během zhruba
dvou hodin byla plavecká část soutě-
že ukončena a sportovci se vydali
k nedaleké stanici metra, odkud se
přesunuli do stanice Rajská zahrada,
kde začínala běžecká část závodu. Ta
byla pro většinu přítomných sportov-
ců zážitkem, protože se běhalo pří-
mo na tubusu metra mezi Rajskou
zahradou a konečnou stanicí Černý
Most. 
Zatímco při tomto závodě zaplnili ba-
zén sportovci, Pražská akvabelka
a Memoriál Hany Cinkové přilákal
k bazénu hlavně diváky. A těch bylo
několik stovek, takže mladé plavkyně
měly pro své závody také perfektní
atmosféru. Zájemci o výsledky jed-
notlivých kategorií mohou nahléd-
nout do tabulek na www.skneptun.cz,
kde jsou k dispozici kompletní vý-
sledkové listiny.  

(red)

ROZŠÍŘENÍ FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
O NOVÉ MÍSTO NA PROSTRANSTVÍ
U STANICE METRA ČERNÝ MOST 
SE SETKALO S VELMI POZITIVNÍM
OHLASEM U OBYVATEL
I NÁVŠTĚVNÍKŮ PRAHY 14.
PRAVIDELNÉ FARMÁŘSKÉ TRHY,
VE STŘEDU U RAJSKÉ ZAHRADY
A V PÁTEK NA ČERNÉM MOSTĚ,
NAVŠTĚVUJÍ VŽDY STOVKY
MÍSTNÍCH LIDÍ I TI, KTEŘÍ 
DO PRAHY 14 CESTUJÍ ZA PRACÍ
NEBO NÁKUPY. 

„Je to naprosto ideální umístění, tím,
že je to jen pár kroků od metra, jsou
trhy pro místní lidi skvěle dostupné.
I organizace je dobrá, přestože jde
vlastně o novinku a pořadatelé muse-
li ze začátku řešit různé komplikace,“
pochvaloval si jeden z prodejců na
novém tržišti u stanice metra Černý
Most. 
Důvod ke spokojenosti byl na místě,
protože zájem lidí byl patrný, a to
hlavně odpoledne, kdy se lidé vraceli
ze zaměstnání. V podstatě celý den
proudily tržištěm davy lidí, a tak si

stánkaři přišli na své. Zájem byl
především o okrasné květiny a saze-
nice různých bylinek, ale také o tra-
diční farmářské pochutiny včetně pe-
čiva, mléčných výrobků nebo uzenin. 
Spokojený byl i prodejce koření, u je-
hož stánku šla na dračku hlavně do-
mácí smažená cibulka s různými pří-
chutěmi. K vidění ale nebyly jen lasko-
miny a květiny, stánkaři nabízeli

i košíkářské zboží a další řemeslné vý-
robky, ať již dekorativní, nebo ryze
funkční. A co na to obyvatelé Prahy 14?
V rámci reportáže jsme udělali malou
anketu mezi návštěvníky trhů na Raj-
ské zahradě i na Černém Mostě a po-
zitivní ohlasy měly jednoznačně na-
vrch. Lidé chválili umístění trhů i volbu
středečních a pátečních termínů. 

(red)

NOVÉ TRHY SLAVÍ ÚSPĚCH

KDYŽ JE U BAZÉNU PLNO
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PETER ČERNÁK JE PROJEKTOVÝM
MANAŽEREM, KTERÝ MÁ 
NA STAROSTI STAVBU NOVÉHO
CENTRA ČERNÝ MOST. KOHO
JINÉHO JSME TEDY MĚLI
VYZPOVÍDAT OHLEDNĚ PROJEKTU,
DÍKY NĚMUŽ SE MŮŽEME JIŽ ZA
ROK TĚŠIT NA NEJMODERNĚJŠÍ
NÁKUPNÍ CENTRUM VE STŘEDNÍ
EVROPĚ? 

CENTRUM ČERNÝ MOST SE NÁM
MĚNÍ PŘED OČIMA. CO SE NA
STAVBĚ DĚJE PRÁVĚ TEĎ A JAK
BUDE VÝSTAVBA POKRAČOVAT?
Výstavba nyní pokračuje na většině
původních parkovacích ploch. Stavba
je rozdělena do několika fází a na jaře
2013 otevřeme nové Centrum Černý
Most s plochou více než 82  000  m2

a se 3 300 parkovacími místy. Součás-
tí je také postupná rekonstrukce stá-
vajícího centra, které je však po celou
dobu otevřené. O všech novinkách in-
formujeme v našem pravidelném
zpravodaji, který je k dispozici na in-
formačním stánku, a samozřejmě
také na www.centrumcernymost.cz.

CHARAKTERISTICKÝM PRVKEM
TOHOTO PROJEKTU BY MĚL BÝT
JEDINEČNÝ DESIGN. CO SI POD 
TÍM MÁME PŘEDSTAVIT?
Design nového nákupního centra na-
vrhovali celosvětově známí odborníci
a výborní architekti ze společnosti
Benoy. Půjde o špičkový design s ne-
tradičními prvky, jako je například
dominantní prosvětlená fasáda smě-
rem k ulici Chlumecká, vchody s prv-
ky baldachýnu, které zákazníky nave-

dou z metra k centru, nebo uvítací
foyer před vstupem do nákupní zóny.
Uvnitř nákupního centra plánujeme
využít umělecké prvky a důraz byl
kladen také na dostatek denního
světla. Nový design působí přívětivě,
navodí klidnou a uvolněnou atmosfé-
ru, a zákazníci se tak u nás budou 
cítit příjemně. 

SLIBUJETE TAKÉ ZCELA NOVÝ
ZÁŽITEK Z NAKUPOVÁNÍ. MŮŽETE
PŘIBLÍŽIT, V ČEM BUDE CENTRUM
JEDINEČNÉ A JAKÉ VÝHODY
ZÁKAZNÍKŮM NABÍDNE?
Nové Centrum Černý Most nebude
jen místem k nakupování, ale i k set -
kávání, odpočinku a zábavě. Kromě
více než 160 obchodů totiž nabídne
rozmanité prostory pro pořádání 
různých akcí i možnosti relaxace
nebo interaktivní herní koutky pro
děti. Součástí budou například kom-
fortní sedačky, na kterých si mohou
lidé odpočinout.

STAVBA NOVÉHO CČM NENÍ VÁŠ
PRVNÍ PROJEKT TOHOTO TYPU.
V ČEM JE VŠAK JINÝ? 
Pracoval jsem na řadě podobných
projektů po celé republice. Každý je
něčím jedinečný a technologicky a or-
ganizačně náročný. Pokud bych měl
vyzdvihnout jeden prvek charakteris-
tický pro nové Centrum Černý Most, je
to určitě ekologie. Klademe maximální

důraz na každý detail a používáme
nejnovější materiály a stavební tech-
nologie, které minimalizují dopad na
životní prostředí. Součástí je také 
rozsáhlá výsadba zeleně. Projekt prá-
vě prochází mezinárodní certifikací 
BREEAM, která kromě jiného prověřu-
je ohleduplnost stavby ke svému okolí.
Je to pro mě také první projekt, kdy
stavíme za provozu stávajícího centra.
To je jedna z největších výzev, které
čelíme. Musíme pečlivě plánovat
a komunikovat s nájemci, zákazníky
i obyvateli. Po otevření parkovacího
domu jsme například rychle zareago-
vali na zpětnou vazbu a oproti původ-
nímu plánu vybudovali další vchod
přímo do centra. 

JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE 
CHTĚL OBYVATELŮM NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ZÁVĚR
ROZHOVORU SDĚLIT? 
Určitě bych rád zmínil, že se snažíme,
abychom dopad na obyvatele i zákaz -
níky omezili na minimum a veškeré
komplikace co nejdříve vyřešili k jejich
spokojenosti. Věříme, že po dokon-
čení stavby obyvatelé nové Centrum
Černý Most ocení a budou rádi, že
v jejich sousedství vzniklo příjemné
a moderní centrum, ve kterém budou
nakupovat, setkávat se s rodinou nebo
přáteli, bavit se i relaxovat. 

(red)

JAKÉ BUDE NOVÉ
CENTRUM ČERNÝ MOST? 

Rozhovor
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Informace

KAM S ODPADY Z JARNÍHO ÚKLIDU?
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012

květen
9. května/Písčitá 9. 5.
Manž. Dostálových čp. 1303 9. 5.
Doubecká/Baštýřská 10. 5.
Bří. Venclíků/Vlčkova 14. 5.
Himrova/gen. Janouška 14. 5.
Trytova/Paculova 15. 5.
Vašátkova/Doležalova 15. 5.
Smikova/gen. Janouška 16. 5.
Dygrýnova/Breicetlova 17. 5.
Bryksova/Fejfarova 21. 5.
Mansfeldova/Kučerova 21. 5.
Bryksova/kpt. Stránského 22. 5.
Bobkova proti čp. 747 23. 5.
A. Valenty/Šedova 24. 5.

Přistavení VOK v Praze 14 v roce 2012 ze systému HMP
květen

V Humenci/Sadská 9. 5.
Liblická/Klánovická 9. 5.
Mochovská/Zelenečská 10. 5.
Svépravická/Šestajovická 10. 5.
Vaňkova/V Chaloupkách 10. 5.
Zámečnická/Mochovská 10. 5.
Nehvizdská/Zelenečská 16. 5.
Želivská/Metujská 16. 5.
Kardašovská u obch. střediska 16. 5.
Kukelská/Chvaletická 16. 5.
Tálinská u čp. 15 17. 5.
Šimanovská/Za Školou 17. 5.
Nedvědická/Žehuňská 17. 5.
Hodějovická/Za Rokytkou 17. 5.
Vírská/Branská 23. 5.
Jordánská/Svárovská 23. 5.
Vodňanská/Skorkovská 23. 5.
Sicherova 23. 5.
Splavná/Svárovská 24. 5.
Světská/Lipnická 24. 5.
Stropnická/Za Černým Mostem 24. 5.
Koclířova/Kačínská 24. 5.
Spolská/Milovská 30. 5.
Hamerská/Církvičná 30. 5.
Zvíkovská/Dářská 30. 5.
Lásenická/Lipnická 30. 5.
Rožmberská/Podlišovská 31. 5.
Vlkovická/Dvořišťská 31. 5.
Lipenské náměstí 31. 5.
Nežárská/Jansova 31. 5.

Svoz bioodpadu – květen 2012
Den Čas 1. auto 2. auto 3. auto

5. 5. 2012 8.00–8.30 Sadská/V Humenci        Šestajovická/Svépravická Třešňová u čp. 10
8.40–9.10 Hejtmanská/Vajgarská V Chaloupkách/Hloubětínská Vlkovická/Bošilecká
9.20–9.50 Hejtmanská/Vranovská V Chaloupkách/Kyjská Podedvorská/Herdovská

10.00–10.30 Želivská/Metujská Vaňkova/Čertouská Podedvorská/Podlišovská
10.40–11.10 Sklenská u čp. 102 V Chaloupkách/Vaňkova Koberkova/Podlišovská
11.20–11.50 Hejtmanská/Sklenská V Chaloupkách/Poříčanská Kališťská/Hamerská
12.00–12.30 Hůrská u čp. 528 Nedvědická/Žehuňská Hamerská/Horusická
12.40–13.10 Tálínská u čp. 1278     Hodějovická u kontejnerů Sýkovecká/Pavlovské nám.
13.20–13.50 Tálínská/Oborská     Manž. Dostálových/Kostlivého Dářská/Zvíkovská

6. 5. 2012 8.00–8.30 Spolská/Mílovská Písčitá/Zálinská Vodňanská/Skorkovská
8.40–9.10 Froncova/Jezdovická Doubecká/Baštýřská Vodňanská/Koclířova
9.20–9.50 Novozámecká/Vidlák Branská u čp. 348 Svárovská/Jordánská

10.00–10.30 Lipenské náměstí Vírská/Branská Svárovská/Skryjská
10.40–11.10 Staňkovská/Pasecká Cvrčkova/Burdova Splavná/Babylonská
11.20–11.50 9. května/Písčitá Vizovická/Vírská Těrlická
12.00–12.30 Panenská/Lomnická Lipnická/Světská Rotenská/Borská

NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÉ DVORY: 
- Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel.: 777 301 201
- Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 924 959
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany, tel.: 284 098 581

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po–Pá  8.30–18.00 hodin 
So 8.30–15.00 hodin

KOMPOSTÁRNA MALEŠICE 
(listí, větve, tráva, jiné bioodpady)
roh ulic Dřevčické a Černokostelecké, s vjezdem z ul. Dřevčické 
Telefon: 604 221 708 
Otevírací doba kompostárny: 
Po–Pá 8.30–18.00 hodin
So 7.00–15.00 hodin

Více informací na www.praha14.cz
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Tip pro vás / Informace

LETECTVÍ MÁ V PRAZE-KBELÍCH
HLUBOKOU TRADICI, A PROTO
NENÍ PŘEKVAPENÍM, 
ŽE SE PRÁVĚ ZDE NACHÁZÍ
LETECKÉ MUZEUM, KTERÉ SPADÁ
POD VOJENSKÝ HISTORICKÝ
ÚSTAV. LETOŠNÍ MUZEJNÍ SEZONA
ZAČALA JIŽ V SOBOTU 28. DUBNA
A KONČÍ PŘESNĚ V DEN OSLAV
VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU, 
TEDY 28. ŘÍJNA. 

Obdiv budí zdejší exponáty již od roku
1968, kdy bylo muzeum v areálu histo-
rického vojenského letiště Praha-Kbely
poprvé otevřeno veřejnosti. Historií ale
dýchá i samo letiště, které bylo první
leteckou základnou vybudovanou po
vzniku Československa v roce 1918. 

Dodnes si zde mohou fandové letec-
tví takřka osahat přes stovku nejrůz-
nějších letadel, která jsou vystavena
jednak pod širým nebem, ale zejmé-
na ve čtyřech krytých halách, kde sa-
motné létající stroje doplňují další
dobově i tematicky sladěné exponáty. 
Můžete zde obdivovat první stroje z če-
skoslovenských továren i řadu zajíma-
vých letounů, které můžeme směle 
považovat za světové unikáty. Sbírky
kbelského muzea čítají celkem 275 leta-
del, většina z nich ale zůstává v depozi-
tářích, deset letuschopných historických
strojů je naopak pravidelně v provozu. 
Přestože jde především o sbírku vzta-
hující se k historii vojenské, k vidění tu
jsou i civilní stroje z různých období,
které jistě zaujmou nejen kluky. Ná -
vštěva expozice, která je přístupná

zdarma, je navíc příjemným výletem.
Zajímavostí pak může být i noční ná -
vštěva v rámci Pražské muzejní noci,
která se letos koná 9. 6.

(red)

Muzeum je otevřeno v letní sezoně,
květen až říjen, a to každý den
mimo pondělí od 10.00 do 18.00.
(hangáry se uzavírají v 17.30 hod.) 
Předem objednaným organizovaným
skupinám po předchozí telefonické
dohodě může být přístup umožněn
v pracovní dny i v zimním období. 
Objednávky prohlídek pro školy
a hromadné výpravy přijímáme
od  úterý do  čtvrtka na telefonu 
973 204 951 nebo 973 204 960.

Vstup do muzea je zdarma.
Letecké muzeum Kbely,
ul. Mladoboleslavská, 
Praha 9 – Kbely,
tel. 973 207 500

Dopravní spojení
ze stanice metra Palmovka
(trasa „B“) – autobusem č. 185
ze stanice metra Vysočanská
(trasa „B“) – autobusem č. 375
ze stanice metra Letňany
(trasa „C“) – autobusem č. 185, 280,
259, 302, 375, 376
Všemi výše uvedenými autobusy 
pojedete do zastávky Letecké 
muzeum. Zastávka je na znamení!
Více informací na www.vhu.cz

ZA VOJENSKOU HISTORIÍ
NA KBELSKÉ LETIŠTĚ

oz
ná

m
en

í

v Červenci a srpnu bude provoz v mateŘských školách zŘizovaných mČ praha 14 zajištĚn takto:

Letní prázdninový provoz mateřských škol v roce 2012

9.–20. července v MŠ Šebelova 874, Praha 9 – Černý Most
23. července –3. srpna v MŠ Paculova 1115, Praha 9 – Černý Most
6.–17. srpna v MŠ Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most
20.–24. srpna v MŠ Vybíralova 967, Praha 9 – Černý Most
27.–31. srpna přípravný týden

Vzhledem k tomu, že řada rodičů předškolních dětí z Prahy 14 pracuje i v období letních 
prázdnin, přinášíme přehled prázdninového provozu jednotlivých mateřských škol. Přihlášku 
a veškeré bližší informace rodiče obdrží v mateřské škole, kterou jejich dítě navštěvuje.
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Naše školy

NA PADESÁT ŽÁKŮ PROŽILO
POHÁDKOVOU NOC V PROSTORÁCH
ŠKOLY, ČEKALO NA NĚ NOČNÍ
DOBRODRUŽSTVÍ V PODOBĚ ČTENÍ,
SOUTĚŽÍ, HER, PŘEKVAPENÍ
A RŮZNÝCH SETKÁNÍ.

Na naší škole bývá dobrým zvykem,
že v tento den přicházejí mezi děti
významné osobnosti, které si s nimi
povídají a čtou jim ze svých oblíbe-
ných dětských knížek. Letos přijala
pozvání paní Helena Dvořáková, čer-
stvá držitelka Thálie za činohru.
S dětmi zasadila strom Pohádkovník
(dub letní) a pak v pěkném prostředí

kinosálu zaujala děti svým povídáním
o divadle a výrazným přednesem
úryvku, který si pro děti připravila.
Na závěr setkání nemohla chybět
autogramiáda. Paní Dvořáková děti
pozvala do divadla a rozloučila se
s tím, že do školy určitě znovu přijde,
aby se podívala, jak roste doubek. Po
muzikoterapii následovala tvůrčí díl-
na s panem Milanem Starým. Ilu-
strátor seznámil děti se svou prací
a učil je kresbě tužkou. Pod jeho ve-
dením děti vytvořily skvělé práce,
které byly vyhodnoceny a děti za ně
byly oceněny. Při noční hře, kterou
pro malé spáče připravili deváťáci,
musely děti projevit značnou dávku
odvahy, také znalosti pohádek a pro-
cvičily si i paměť.
Na dobrou noc jsme si přečetli úry-
vek z nové, ještě nevydané knížky
Petry Braunové O chlapci, který spadl
z nebe. Už v tuto chvíli se všichni těší-
me na další Noc s Andersenem.

Text Mgr. Věra Todoričová,
foto Luděk Petraš 

ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ SE ZAPOJILA
K OSLAVÁM DNE ZEMĚ
A USPOŘÁDALA ŽÁKOVSKOU
SOUTĚŽ, JEJÍMŽ HLAVNÍM 
CÍLEM BYLO PŘIBLÍŽIT ŽÁKŮM
VŠECH ROČNÍKŮ MYŠLENÍ
O UDRŽITELNÉM ROZVOJI
A NUTNOSTI CHRÁNIT PŘÍRODU.

Žáci mohli soutěžit ve třech kategori-
ích – fotografie, literární esej a vý-
tvarné dílo. Všechny práce musely být
vytvořeny v souladu s myšlenkou udr-
žitelného rozvoje, mohly například
poukazovat na důležitost Země, upo-
zorňovat na problémy přírodního pro-
středí, globálního oteplování a podobně.

Udržitelný rozvoj se ale netýká pouze
potřeby zachovávat přírodní prostředí,
týká se také potřeby udržitelně rozvíjet
celou lidskou společnost, aby se v ní
neopakovaly například války a nevzni-
kaly nové křivdy. Příkladem udržitel-
ného rozvoje je i rozvoj demokracie
a vzájemné slušnosti, podpora rovnosti
mezi lidmi. V tomto duchu byla organi-
zována soutěž i hlasování; hlas žáka
i učitele měl při výběru favorita stejnou
váhu. Současně se na škole konala vý-
stava prací a seminář na téma udrži-
telného rozvoje.                 (jam, dm)

Vítězové jednotlivých kategorií
Fotografie: 
104 hlasů – Adam Hoblík, 4. B
Literární esej: 
26 hlasů – Běla Marhounová, 3. B 
Výtvarné dílo:
45 hlasů – Kristýna Kouřimská, 3. B

EKOSOUTĚŽ V ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ

NOC S ANDERSENEM 
V ZŠ GEN. JANOUŠKA 

ŽÁCI SOUKROMÉHO 
GYMNÁZIA ARCUS 
NA ŽOFÍNSKÉM FÓRU
VE STŘEDU 4. DUBNA 2012 SE
ŽÁCI SOUKROMÉHO GYMNÁZIA
ARCUS ZÚČASTNILI TRADIČNÍHO
SETKÁNÍ S PREZIDENTEM
REPUBLIKY VÁCLAVEM KLAUSEM
NA ŽOFÍNSKÉM FÓRU. 

Žáci měli možnost vyslechnout pro-
jev prezidenta republiky k aktuál-
ním problémům evropským, ale
i světovým. Každý účastník mohl po
projevu prezidenta republiky položit
svůj dotaz. Mezi několika málo vy-
branými dotazy zazněl i dotaz žáků
našeho gymnázia. Byli jsme jedinou
školou, jejíž dotaz byl vybrán v tak
těžké konkurenci dalších účastníků,
jako byla politička Jana Bobošíková
nebo prezident Agrární komory ČR
Jan Veleba. Po formální části se
žáci setkali na neformálním setkání
v dolních částech Žofína s řadou
známých osobností, mohli diskuto-
vat s náměstky ministrů nebo se
zástupci nejrůznějších hospodář-
ských odvětví ČR. Všichni účastníci
z naší školy si odnesli s tohoto se-
tkání  nezapomenutelné zážitky.

(dm)
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www.teka.com

Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní.

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Dámské • pánské • dětské • módní střihy
barvení • melírování • poradenství

kvalitní vlasová kosmetika 
Copagna del Colore, Green Light

Simona Wojnarová
Studio Enigma

Baštýřská 463, Praha 9, Hostavice
Tel.: 604 680 097

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

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

Uzávěrka 
inzerce 
do čísla 
6/2012 

je 15. 5. 2012
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23. KVĚTNA LETOŠNÍHO ROKU
UPLYNE PĚT LET OD OTEVŘENÍ
KLUBU PRO SENIORY V DOMĚ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V BOJČENKOVĚ ULICI, KTERÝ
SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA TEHDEJŠÍ
MÍSTOSTAROSTKA MGR. JITKA
ŽÁKOVÁ. NAPOPRVÉ SE DO KLUBU
DOSTAVILO TŘIADVACET SENIORŮ
A JEHO VEDENÍM BYLA POVĚŘENA
MGR. JARMILA LHOTKOVÁ.

Po postupném seznámení se jsme si
stanovili pravidla a náplň našich schů-
zek. Šlo především o cvičení, která ved-
la k naší spokojenosti paní vedoucí,
a také o besedy s různými odborníky.
Vystřídali se tu například MUDr. Kauf-
mann s několika přednáškami na téma
prevence různých chorob, paní Simona
Vrbová, která nás učila základy první
pomoci, policisté z Prahy 14, kteří nás
proškolili, jak se bránit a předcházet
různým mezním situacím. Bylo toho
mnoho, co jsme absolvovali, historické
přednášky Dr. Sommera, cestopisné
přednášky atd. 
Nejvíce ale vzpomínáme na dobu,
kdy někteří z nás po skončení pro-
gramu zůstali v klubu, pustili si hud-
bu, společně si zazpívali, vyprávěli
vtipy a všem bylo dobře. Každý se tě-
šil na další středeční setkání. Takové
byly naše začátky.

Změna nastala od ledna 2008, kdy se
vedení klubu ujala paní Božena Mer-
clová, protože paní Lhotková byla pově-
řena jinými povinnostmi. Postupem
doby nás přibývalo a už jsme se do sál-
ku, který sloužil ke schůzkám klubu,
nevešli. Přestěhovali jsme se proto do
modlitebny v Maňákově ulici na Čer-
ném Mostě, ale prostředí nám z růz-
ných důvodů nevyhovovalo, a proto se
činnost klubu omezila. Změna k lepší-
mu přišla až s nabídkou prostor v nově
otevřeném KD Kyje v Šimanovské ulici,
kde působíme do současnosti. 
Od vzniku našeho klubu se do dnešní
doby náš počet téměř zčtyřnásobil,
dnes je nás 80! Bohužel nás také
navždy opustili paní Šolcová, Suchá
a Svobodová a také pan Holan, kteří
byli v klubu od počátku.
Klub ale pokračuje v činnosti – pravi-
delně se scházíme každou středu,
kdy cvičíme, bavíme se nebo máme
na programu přednášku či společné
sledování filmu. Za dobu naší exis-
tence jsme ročně absolvovali dva až
tři zájezdy a navštívili nejméně pět
divadelních představení a také různé
koncerty a výstavy. Od jara do podzi-
mu pravidelně pořádáme společné
vycházky či jezdíme na společné letní
rekreace. Také se účastníme olympi-
ády seniorů, která se poprvé konala
v roce 2009. Společně oslavujeme ju-

bilea našich členů, MDŽ, pořádáme
pálení čarodějnic, rozlučku s létem
nebo vánoční besídky. Právě pro ta-
kové příležitosti máme dokonce
i vlastní hymnu, kterou jsme si složili
na melodii Jaroslava Ježka.
Z toho vyplývá, že jsme za těch pět let
ušli pořádný kus cesty, a mnohé
máme ještě před sebou. Toho bychom
ale nedosáhli bez vydatné pomoci pří-
slušných orgánů, a proto jim děkuje-
me a doufáme, že nám budou i nadále
v naší činnosti pomáhat. Ocenit ale
musíme i obětavou práci některých
našich členů, kteří se starají o fungo-
vání klubu i o to, aby se v něm všichni
cítili dobře a rádi jej navštěvovali. 
A o to se zasloužili jak vedoucí 
B. Merclová, tak i hospodářka paní 
J. Kunhartová, cvičitelky paní Málková
a Veverková, profesor J. Novák, pan 
O. Šedivý, paní D. Machová, D. Němeč-
ková, a vynechat nesmím ani dobrou
duši našeho klubu sestru Pascale,
která je vždy tam, kde je jí třeba.
Máme mezi sebou mnoho vzděla-
ných a šikovných lidí, kteří jsou
ochotni přispět svou radou i skutkem
k tomu, aby náš klub i nadále pro-
speroval a řadil se mezi nejlepší
v naší městské části, a k tomu mu
přejeme hodně zdaru!            

Jaroslava Makalová, 
kronikářka klubu 

JAK JSME ZAČÍNALI
Senior Park
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Zdravá MČ Praha 14

NEZISKOVÁ ORGANIZACE JAHODA
PŮSOBÍ VE VYBÍRALOVĚ ULICI 
NA ČERNÉM MOSTĚ, JIŽ DESÁTÝM
ROKEM. NA JEJÍ AKTIVITY I PLÁNY
JSME SE PTALI ŘEDITELKY
SDRUŽENÍ MARKÉTY KALINOVÉ. 

O JAKÉ Z VAŠICH AKTIVIT 
JE MEZI RODIČI NEJVĚTŠÍ ZÁJEM?
JAHODA provozuje kromě sociálních
služeb (nízkoprahové kluby a terénní
program pro děti a mládež) také Ro-
dinné centrum Jahůdka, které nabízí
široký program pro trávení volného
času rodinám s nejmenšími dětmi.
Největší zájem je o dopolední hlídání
dětí, které probíhá 3x týdně od 8 do 12
hodin, dále o pyžamovou noc, kdy na-
bízíme rodičům hlídání dětí po celou
noc, a pak o pravidelné aktivity, jako je
výuka angličtiny s hlídáním dětí, ta-
nečky pro nejmenší, návštěva knihov-
ny, nedělní odpoledne. Velmi navště-
vované jsou také jednorázové akce,
jako jsou divadelní představení, karne-
val, přednášky atd. Všechny informace
o tom, co nabízíme, si rodiče snadno
dohledají na www.jahodaweb.cz.

DOKÁŽETE ZHRUBA ŘÍCI, KOLIK
RODIN VAŠI NABÍDKU VYUŽÍVÁ?
To jde opravdu jen zhruba, protože ně-
které aktivity, zejména ty jednorázové,
jsou anonymní. V loňském roce jsme
evidovali během pravidelných progra-
mů návštěvnost 326 rodičů a dětí. 

POKUD VÍM, PLÁNUJETE JIŽ BRZY
OTEVŘENÍ VLASTNÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY. JAK TENTO NÁPAD VZNIKL? 
Nápad vznikl během minulých dvou
let, kdy jsme reagovali na současný
stav zvýšené poptávky rodičů umístit
děti do mateřských škol, než jim státní
školky nabízí. Naše dlouholeté zkuše-
nosti v práci s dětmi nám dovolily tuto
myšlenku uskutečnit a v tuto chvíli se
mateřská škola Jahoda těší na své
první malé předškoláčky. Svůj provoz
zahájí v září 2012 a přijímá děti od 2 do
7 let. Zápisy probíhají každé pondělí
od 8 do 16 hodin.

CO VLASTNĚ OBNÁŠÍ START
TAKOVÉHO PROJEKTU?
SPOLUPRACOVALI JSTE 
NA PŘÍPRAVĚ S MĚSTSKOU ČÁSTÍ?
Upřímně musím říct, že úplně jedno-
duchý proces to nebyl, a to především
z důvodu, že jsme chtěli nabídnout
kvalitu a splnit všechny podmínky pro
zápis do rejstříku školských právnic-
kých osob Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Městská část nás
podporovala a v současné době jsme
zařazeni do seznamu mateřských škol
Prahy 14.

RADNICE PRAHY 14 BERE VAŠI
ORGANIZACI JAKO PARTNERA 
–  O JAKOU SPOLUPRÁCI SE JEDNÁ?
Úřad městské části Praha 14 posky-
tuje dlouhodobě naší organizaci vý-
borné podmínky pro fungování. Kro-
mě možnosti sídlit v budově bývalé
mateřské školy za výhodných podmí-
nek podporuje JAHODU také formou
pravidelných finančních grantů, které
nám umožňují nejen zachovat stáva-
jící kvalitu nabízených služeb, ale
také je dále rozvíjet. To, že radnice
navíc podporuje další jednorázové
aktivity a nápady JAHODY, je už jen
další příjemný bonus.

JAK SE VAŠÍ ORGANIZACI „ŽIJE“
V PRAZE 14, JAKÉ MÁTE PLÁNY
A NA JAKÉ NEJBLIŽŠÍ AKCE BYSTE
POZVALI ČTENÁŘE ČASOPISU
ČTRNÁCTKA ?
JAHODA nabízí své služby od roku od
roku 1997, na Praze 14 působí od
roku 2002 a po celou dobu se jí žije
v této městské části výtečně. Nejbližší
akci, na kterou bych ráda všechny po-
zvala, bude benefiční festival s názvem
Strawberry Field. Akce se uskuteční ve
středu 27. června od 10 do 22 hodin ve
skateparku a vedlejších prostran-
stvích. Celodenní kulturní a sportovní
program bude připraven pro všechny
generace. Již teď mohu prozradit účast
zpěváka Davida Kollera jako hlavního
hosta,  ale věřte, že program bude roz-
manitý. Těšíme se na vás! 

(red) 

JAHODA OTEVÍRÁ
NOVOU ŠKOLKU NA ČERNÉM MOSTĚ

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

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

PROGRAM AKCE
 Představení projektu Zdravá městská část.
 Informace o řešení problémů defi novaných na Fóru v roce 2012.
 Hledání 10 nejvýznamnějších problémů MČ v tematických skupinách.
 Každé téma zastřeší odborník a politik MČ a vy, občané, vyberete dle 
svého názoru největší problémy v dané oblasti.

 Z nich pak společně nalezneme 10 nejdůležitějších, které budou 
zařazeny mezi prioritní projekty Městské části Praha 14.

MČ Praha 14 – člen Národní sítě Zdravých měst zve všechny své občany na FÓRUM S VEŘEJNOU 
DISKUSÍ ve středu 9. 5. 2012 od 17.00 do 19.00 v sále KD Kyje, Šimanovská 47.

Chcete, aby se v Praze 14 žilo lépe?
Přijďte a ovlivněte rozvoj naší městské části!

DOPROVODNÝ PROGRAM
 tombola

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

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného 
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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OSLAVY DNE ZEMĚ BYLY LETOS
V PRAZE 14 VE ZNAMENÍ HER,
SOUTĚŽÍ A POZNÁVÁNÍ PRO
VŠECHNY GENERACE. CELÁ
MĚSTSKÁ ČÁST JIMI DOSLOVA ŽILA
CELÝ TÝDEN MEZI 18. A 24. DUBNEM,
KDY SE KONALA NEJVĚTŠÍ AKCE 
NA RAJSKÉ ZAHRADĚ.

Tradiční kampaň byla letos „netra-
dičně“ obsáhlá, zapojily se stovky lidí
z neziskových organizací, škol, mate-
řinek, ale například i senioři z klubu,
který se pravidelně schází v KD Kyje. 
Své vlastní akce si připravili učitelé
a žáci na základních i mateřských
školách a pozadu nezůstala ani ob-
čanská sdružení.
Vrcholem oslav pak byla akce na Raj-
ské zahradě, kde žáci základních
škol připravili rozmanitý soutěžní
program pro všechny věkové katego-
rie. Akce byla po celý den provázena
bohatým kulturním a doprovodným
programem a zajištěny byly i dárky
pro účastníky soutěží. Hudba přilá-
kala malé i velké a nechybělo ani ob-
čerstvení. A protože si příroda na
svou oslavu zařídila pěkné počasí,
bude na co vzpomínat.  

(jam)

DEN ZEMĚ
TÝDEN OSLAV V PRAZE 14 

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

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

Hrátky s přírodou uspořádalo MC Klubíčko
YMCA 23. 4.  v zahradě centra ve Vlčkově ulici.

DDM na Černém Mostě  připravil bohatý program
plný soutěží a poznávání pro děti z okolí.

Na Rajské zahradě si přišli na své i milovníci
grunge v podání kapely Diversion.

Výrobky u stánku ZŠ Vybíralova na Rajské
zahradě tvořili žáci spolu se seniory z Prahy 14.

V zahradě sdružení Jahoda byli bezesporu největším lákadlem draví ptáci. Káně mexické nezaváhalo
a pro dobrotu na speciální rukavici přiletělo i několika odvážným dětem z okolí.

Hlavní akci k oslavám celosvětového Dne Země pořádala městská část Praha 14 ve spolupráci se
školami a dalšími subjekty na prostranství u stanice metra Rajská zahrada 24. 4.
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SETKÁNÍ KULTUR U PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ

EVROPSKO-
RUSKA
BANKA

´ Termínovaný vkladERB 

TRVALÉ HODNOTY
SE U NÁS ZÚROČÍ

www.erbank.com

Tabulka úrokových sazeb % p. a.

1 rok 3 roky 5 let 
CZK 3,3 % 3,7 % 4,2 %
EUR 3,5 % 2,5 % 3,8 %
USD 1,5 % 2,0 % 2,5 %
RUB 5,5 % 6,0 % 6,2 %

Veškeré operace na termínovaném vkladu
jsou bez poplatků

Vedení termínovaného vkladu je zdarma

Vklady jsou ze zákona o bankách pojištěny 
do výše 100 000 EUR

ERB nabízí jednu z nejvyšších úrokových sazeb
mezi bankami v celé ČR.
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O TOM, ŽE PRAHA 14 PATŘÍ 
MEZI MĚSTSKÉ ČÁSTI, KDE 
SE SETKÁVAJÍ RŮZNÉ KULTURY
DOSLOVA NA KAŽDÉM KROKU,
NENÍ POCHYB. JEDNOU Z KAMPANÍ
PRAHY 14 BYLO I TŘÍDENNÍ
SETKÁNÍ KULTUR U PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ.

Celá kampaň vyvrcholila velkým hap-
peningem u stanice metra Rajská
zahrada, kde na obyvatele Prahy 14
i celou řadu hostů z nejrůznějších or-
ganizací a sdružení čekal skvěle při-
pravený a rozmanitý program, který
měl představit a také vzájemně pro-
pojit různé národnostní kultury.
U stánků předvedla své neobyčejné
nadání kartářka, svůj um ukázali pří-
chozím i košíkáři. Nechyběly tradiční
pestrobarevné kroje, hudba v podání
známého romského houslisty Vojty

Lavičky, klezmer nebo latina v podání
česko-kubánského souboru. Tančilo
se v různých rytmech, lidé také mohli
ochutnat vietnamskou kuchyni nebo
si pořídit tradiční asijské suvenýry.
Hlavní akci předcházelo např. dětské

představení Pindralko v MC Klubíčko
YMCA nebo zajímavý taneční work -
shop v profesionálním tanečním stu-
diu v Národním domě na Vinohradech
zaměřený na tanec flamenco.

(jam)

Zdravá MČ Praha 14 / Inzerce



26

KULTURNÍ DŮM KYJE 
PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN

5. 5. (sobota) KVIZOVÉ DOPOLEDNE.
Zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi
anebo družstva (max. 4členné). Vědo-
mostní otázky, sportovní soutěže, IQ
testy, zajímavé ceny pro vítěze atd.
100 Kč/rodina anebo družstvo. 
Od 10 hod.

9. 5. (středa) FÓRUM ZDRAVÉ MĚST-
SKÉ ČÁSTI. Cílem je najít společně
s občany Prahy 14 problémy v oblasti
životního prostředí, sociální, kulturní
a volnočasové, dopravy, školství a roz-
voje městské části, které následně
budou zapracovány do rozvojových
projektů MČ Praha 14. Od 17 hod.

11. 5. (pátek) DĚTSKÉ FÓRUM
MĚSTSKÉ ČÁSTI. Obdoba Fóra Zdra-
vé městské části se zaměřením na
děti a mládež z Prahy 14. Od 9 hod.

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

13. 5. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– Ale i houby mají pod čepicí. Princ
Blažej se toulá světem a hledá svoji
nevěstu. Až v Chudém království nalé-
zá dívku svého srdce. Veselá pohádka
plná překvapení, protkaná vtipnými
písničkami. 140/50/40 Kč. Od 15 h.

14. 5. (pondělí) DÁNSKÝ VEČÍREK
S JANEM BURIANEM. Jan Burian ví
o Dánech své. Napsal o nich knihu
(Cokoli o Dánsku), zhudebnil poezii
vynikajícího dánského básníka Benny-
ho Andersena a společně s Pavlem
Kouteckým spolupracoval na doku-
mentu Žít jako Dán. Nenechte si ujít.
90/45 Kč. Od 18.30 hod. 

15.–16. 5. (úterý–středa) III. ročník
„BAREVNÉ KORÁLKY“. Přehlídka
dětí z mateřských škol Prahy 14. Od
16 hod.

17. 5. (čtvrtek) U SKLENIČKY S...
Hostem básníka PAVLA VRÁNY je ten-
tokrát český básník, redaktor, publi-
cista, scenárista, moderátor, překla-

datel a přítel koček IVO ŠMOLDAS.
Znáte jej z České televize i rozhlasu.
Čeká vás večer plný „suchého humo-
ru, při kterém nezůstane jedno oko
suché“. 90/45 Kč. Od 19 hod. 

18. 5. (pátek) RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA
A SEXU – premiéra divadelní hry 
F. R. Čecha. 
První česká „Stand Up Commedy“ čelí
svým typickým humorem útlaku tržní
ekonomiky a touhám Čechů. Z komic-
ké show odchází diváci uvolněni –
ženy naplněny pokorou a vášní, muži
sexuální výbušností a vlastenectvím.
Zazní i největší hity Mistra F. Ringo
Čecha! Hrají F. R. Čech, T. Šefrnová,
E. Hájek, P. Martinák. Není vhodné
pro mladistvé! 150/75 Kč. Od 19 hod.

19. 5. (sobota) KVIZOVÉ DOPOLED NE.
Zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi
anebo družstva (max. 4členné). Vědo-
mostní otázky, sportovní soutěže, IQ
testy, zajímavé ceny pro vítěze
atd. 100 Kč/rodina anebo družstvo. Od
10 hod.

20. 5. (neděle) VELKÝ VODNICKÝ
KARNEVAL.

Karneval pro děti plný písniček, sou-
těží a dobré zábavy. Divadlo Genus.
50/40/140 Kč. Od 15 hod.

23. 5. (středa) ZA SCÉNOU (BEZ
ROUCHA). Divadlo Akorát uvádí svě-
tově známou hru Michaela Frayna
„Sardinky a zase sardinky“. Bláznivá
komedie o tom, co všechno se může
stát při premiéře nové hry. 
90/45 Kč. Od 19.30 hod. 

26. 5. (sobota) III. DĚTSKÝ DIVADELNÍ
FESTIVAL. Účinkují dětské divadelní
soubory z pražských škol a DAMU.
Celým festivalem bude provádět zná-
má divadelní a televizní osobnost. 
30 Kč. Od 13.00 hod.

28. 5. (pondělí) BESEDA O HISTORII
– POSLEDNÍ BITVA SLEPÉHO KRÁLE
aneb naplnil se osud posledního ev-
ropského rytíře Jana Lucemburského.
O Historii trochu jinak s PhDr. Jiřím
Sommerem, CSc. 45/40 Kč. Od 18 hod.

30. 5. (středa) LÍBÁNKY VE ČTY-
ŘECH. Účinkuje divadelní soubor 
Prahy 14 – Divadlo AKORÁT. Bývalý
manželský pár se znovu setká v hote-
lu, kam přijeli strávit líbánky se svými
novými partnery poněkud odlišných
generací. 90/45 Kč. Od 19 hod.

KURZY KONANÉ V KD:
Klub lodních modelářů (7–99 let):
bližší informace o termínech a náplni
kurzu na tel.: 725 590 280
Kresba a malba (7–99 let): bližší in-
formace o termínech a náplni kurzu
na tel.: 605 042 188
Grafologie (dospělí): bližší informace
o termínech a náplni kurzu na tel.:
602 277 019
Taneční kurzy: bližší informace o ter-
mínech a náplni kurzu na tel.:
722 941 890 (12–16 hod.), 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy: informace o termínech
a náplni kurzu na tel.: 777  180 240, 
e-mail: zmetropolis@seznam.cz

OSTATNÍ AKCE POŘÁDANÉ KD: 
Volnočasové aktivity Farní charita
Kyje, bližší info na tel.: 739203254
Výtvarné dílny pro ZŠ, dopolední
klub pro rodiče s dětmi, výtvarné
workshopy pro seniory, aktuální na-
bídka bude na našich webových
stránkách, tel.: 603289675
Klub seniorů – ve spolupráci s Če-
ským červeným křížem, každou stře-
du od 13 do 16 hod. 
Předprodej: každý pracovní den od 10
do 14 hod. v Kulturním domě Kyje, Ši-
manovská 47, Praha 9 – Kyje. V jiném
čase po dohodě.
Rezervace vstupenek: e-mail:
info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465,
266 712 468
Rezervované vstupenky je třeba vy-
zvednout nejpozději 30 minut před
začátkem akce! 

Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KULTURA
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Život u nás

OHLÉDNUTÍ
Letos v týdnu po Velikonocích zavítal
na Černý Most opět LEGOPROJEKT.

Celkem tři dny 91 dětí a 40 pomocní-
ků stavělo z LEGA město o rozmě-
rech 7 x 3,5 m. 
V neděli pak proběhlo slavnostní ote-
vření města s připomenutím veliko-
nočního příběhu o Boží lásce k člově-
ku. Děkujeme všem, kteří si s námi
přišli zastavět, i všem, kteří jim v tom
pomáhali.

Známý autor, výtvarník, hudebník, herec, politik, glosař i provokatér tak v první české ,,Stand
Up commedy“ čelí svým typickým humorem útlaku tržní ekonomiky, touze Čechů po sociální
spravedlnosti a řeší problémy, které jeho milované voliče nejvíce pálí. 
Z komické show odchází divák uvolněný, osvobozený od stresu, šťastný, ženy naplněny poko-
rou a neutajovanou vášní, muži sexuální výbušností a také vlastenectvím. Divák je poučen ve
věcech sexu a partnerského soužití a naplněn horoucí láskou k DKP, EU, DDT, ROH a globa-
lizaci. Mistr v této hře odhalí zákony a pravidla trvale udržitelného manželského štěstí, objas-
ní příčiny a podstatu nevěry, léčbu homosexuality a lesbické lásky, pedofilie, zoofilie 

a nekrofilie, obnoví uvadající partnerské vztahy, odhalí tajemství nevymýtitelné prostituce, zasvětí diváky do tajů samo-
léčby pohlavních chorob, registrovaného partnerství a počátků rozvíjejícího se obchodu Evropské unie se spermiemi. 
Diváci se dozvědí, kdy už opravdu konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí! V programu zazní ukázky Mistrovy
milostné a erotické poezie a jeho největší hudební hity. Diváci odcházejí plni energie, naplněni vzájemnou láskou, touhou
ještě více a poctivěji pracovat, přestat krást, darovat krev i kostní dřeň a rozhodnuti jít se zpěvem k volbám! Ringo tak při-
náší i do našeho města osvětu, informace, vzdělání a zábavu, zatímco za okny ZUŘÍ DEMOKRACIE!
Hrají: F. R. Čech, P. Martinák, T. Šefrnová, E. Hájek. Bližší informace a rezervace vstupenek na www.kvizpraha14.cz.

TIP NA ČERVEN
DĚTSKÝ DEN – Ve spolupráci se společností Coca Cola pořádáme v sobotu 2. června od 10.00 do 14.00 hodin oslavu
Dětského dne na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská 88. Na krytém pódiu mohou děti zhlédnout 
pohádky a zábavný program, v areálu bude spousta soutěží a atrakcí. Na místě bude také občerstvení, vstup zdarma.

Kulturní dům Kyje připravil na 18. května 2012 premiéru hry 
F. Ringo Čecha s lákavým názvem RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU!

skladby W. A. Mozarta, G. Verdiho,
J. K. Vaňhala a dalších. Vstup volný.

Tenisový turnaj
Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospě-
lé neregistrované hráče o pohár sta-
rosty se uskuteční na tenisových kur-
tech ZŠ Bří Venclíků na Černém
Mostě v  sobotu 26. května od 8.00
hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin,
startovné 50 Kč na osobu.

Stavebnici s více než 600 000 kostič-
kami LEGA jsme si přivezli z Litomyš-
le a od nás putovala dál do Černošic,
ale původně je darem od Svobodné
evangelické církve z Německa, kde
vznikla ze sbírek mezi jednotlivci.
Také u nás na Černém Mostě staveb-
nici podpořil jeden nadšený stavitel
svým setem závodních aut a kufrem
plným kostiček.

Pavel Trefný, 
BB KLUB Církve bratrské

KULTURNÍ 
A SPORTOVNÍ 
AKCE RADNICE

Koncert v Galerii 14
Srdečně zveme ve středu 23. května
od 18.30 hodin do Galerie l4 na 
koncert komorní hudby „Most mezi
Prahou a Vídní“. Vystoupí M. Brych-
tová - soprán, D. Mimrová – flétna 
a A. Kužela – klavír. Na programu jsou

9. 5. (středa) ve 14.00
Obvodní výbor Českého svazu bo-
jovníků za svobodu v Praze 9 pořá-
dá ve spolupráci s MČ Praha 9
a MČ Praha 14 slavnostní shro-
máždění občanů u příležitosti 
67. výročí ukončení II. světové vál-
ky. Vzpomínkový akt se uskuteční
ve středu 9. května ve 14.00 hodin
u památníku II. odboje v sadu
na Novém náměstí v Hloubětíně.
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NÍZKOPRAHY NA RAMPÁCH
19. 5. 2012 Skatepark Černý Most

Pořádají sdružení Jahoda, Neposeda a KC Motýlek za podpory
MČ Praha 14. Program pro děti, mládež i celé rodiny z Prahy
a okolí od 10 do 20 hodin. 
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* Scootering – závody – zápis mezi 10. až 11. hodinou, 
start ve 12 hodin

* Yoyo exhibice Vaška Kroutila a yoyování
* Vystoupení DJs, Streetdance
* Žonglování, trampolína, fotbálky, malování na obličej



28

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

18.–20. 5. ENGLISH WEEKEND (13–19 let).
Skautská základna Tortuga Nymburk.
Profesionální američtí herci, Američa-
né. Konverzace, hry, diskuse. 575 Kč.
1. 6. NOC KOSTELŮ
20–22 hod. Galerie 14.
Básně, autorské čtení, minikoncert... 
ENGLISH CLUB (13–19 let).
Hry a konverzace s Američany.
Středa 16.30–18.30, MŠ Heřmánek.
Pondělí 14–15 hod., ZŠ Vybíralova.
ROYAL RANGERS (skaut, 6–12 let). 
Úterý 16–18 hod. Stoliňská 41B, Chvaly.
FAMILY ENGLISH CAMP 14.–21. 7.
TEEN ENGLISH CAMP 28. 7. – 4. 8.
Tábor ROYAL RANGERS 12.–19. 8.

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

Nízkoprahový klub Jahoda (6–15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
Nízkoprahový klub Džagoda (12–18 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00. 
Terénní program: Černý Most – pon-
dělí a středa 15.00–20.00, kontaktní
pracovníci Monika a Martin
(773 674 060). Rajská, Lehovec, Hlou-
bětín – úterý a čtvrtek 15.00–20.00,
kontaktní pracovníci Honza, Monika,
Martin (777 747 067). PIXLA je otevře-
na za špatného počasí v pondělí
a středu 16–20 hod. nebo po dohodě
s pracovníky ve dnech terénu.
RC Jahůdka: středa 25. 4. 16–18
hod.  KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOV-
STVÍ – CO SE SKRÝVÁ ZA DĚTSKÝM
VZTEKEM?  Podrobné informace na
Facebooku. Čtvrtek 3. 5. 14–17
hod.  Jahůdková odpolední herna
– DEN SLUNCE. Středa 9. 5. 9–11
hod.  S JAHŮDKOU DO KNIHOVNY:
čtení, povídání a tvoření pro rodiče
s dětmi, pátek, sobota 11.–12. 5.
18–10 hod.  PYŽÁMKOVÁ NOC – hlí-
dání dětí od 1 roku přes noc, neděle
13. 5. 15.00–17.00 NEDĚLNÍ ODPO-
LEDNE V JAHŮDCE – DEN MATEK,
čtvrtek 31. 5. 14.00–19.00 VELKÝ
DĚTSKÝ DEN S JAHODOU
Klub Jahůdka  – středa 9–11 hod.,
čtvrtek 14–17 hod., pátek 9–12 hod.
40 Kč/rodina
Více na www.jahodaweb.cz.

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

Centrum Pastelka organizuje vzdě-
lávání a zájmové programy pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let, pro je-
jich rodiče a zároveň provozuje celo-
denní školku (pro děti 2,5–6 let): 
ŠKOLKA PASTELKA – ZÁPIS na škol-
ní rok 2012/2013 začal již v dubnu,
nyní už jen na volná místa. Více infor-
mací na webových stránkách.
ŠKOLKA PASTELKA – PRÁZDNINO-
VÝ PROVOZ:
Školka Pastelka je otevřena o prázd-
ninách celý srpen, resp. 6.–31. 8.
2012, denně od 8.00 do 16.00 hodin.
Děti ve věku 2,5–6 let mohou navště-
vovat školku v týdenních blocích, užijí
si spoustu her a zábavy. Přihlášky
přijímáme již nyní. 
PŘÍPRAVNÝ KURZ pro předškoláky
– Hurá jdeme do školky! organizuje
školka PASTELKA pro děti od 2–3 let.

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

V úterý 1. 5. a 8. 5. programy MC
Klubíčko odpadají (státní svátky):
Hlídací hernička s Míšou – čtvrtek
10. 5. 10–14 hod. pro děti od 1 roku.
80 Kč/1. hod., každá další 50 Kč. Při-
hlášení nutné na tel. 608 404 169
nebo matusmi@seznam.cz.
Klub Cizinců s programem (multi-
kulturní klub) – pátek 16–18 hod. 
Odborné programy:
16. 5. Sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči, od 10.15 hod.
23. 5. Seminář pro rodiče Svědomí –
pomocník na cestě k úspěchu, od
10.30 hod.
Poradenství plánovaného a zodpo-
vědného rodičovství, nutno objednat
Marie Nováková, tel.: 775 204 208 
Jednorázové akce: 
Setkání rodičů aneb Kavárna II. –
úterý 15. 5. od 20 hod.
Krabičky a truhličky na poklady –
rodinná tvůrčí dílna – středa 16. 5.
16–18 hod. Vstup 80 Kč/rod. (krabič-
ka), 110 Kč/rod. (truhlička). Prosíme
o přihlášení.

Cesta pohádkovým lesem – čtvrtek
24. 5. mezi 10. a 12. hod. Akce se
bude konat v lesoparku Hloubětín.
Trasa bude značena fáborky od sta-
nice autobusu Sídliště Lehovec.
Vstupné dobrovolné.
Připravujeme přednášku Mezigene-
rační soužití aneb Vztahy dítě – rodič
– prarodič (7. 6.). VÍCE NA WEBU.

DĚTSKÉ STUDIO 
POHÁDKA
Bobkova 777, Černý Most
tel.: 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hodin. 1–5 dní v týdnu.
Cena za dopoledne 140–180 Kč. 
ZÁPIS do DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY od
září 2012 proběhne v úterý 22. 5.
2012 od 15.00 do 18.00 hod.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
přijď te si zacvičit a zatančit  s Luckou
vždy v úterý a ve čtvrtek. Relaxační
cvičení: úterý ve 20 hod.
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní
tanec. Více na webu.

FOTBALOVÝ KLUB 
FC KING 
tel.: 222 964 752, 604 320 227

Každé pondělí, středu a pátek v 18.00
hodin na školním hřišti ZŠ Vybíralova
nábor mladých fotbalistů 1.–8. tříd.
PS sportovní oblečení s sebou!

ZAJÍČEK NA KONI 
Bučovice 19, Votice
tel.: 777 106 268
e-mail: z.rauchova@zajiceknakoni.cz
www.zajiceknakoni.cz

19. a 20. 5. MÁJOVÝ VÍKEND V SEDLE
v Bučovicích u Votic. Jeden za všechny,
všichni za jednoho!
V sobotu i v neděli zahájení v 9.30 hod.
PŘIHLÁŠENÍ NUTNÉ!
Cena: Pro rodiny dětí s handicapem
zdarma, ostatní zájemci 200 Kč/den.

FIT STUDIO D
tel.: 605 935 980
e-mail: web.fitstudiod@seznam.cz
www.fitstudiod.cz

5. 5. – Zlatý pohár Hradec Králové ATS,
stepy www.sportingclub.cz



29

Pomáhají nám

5. 5. – Slaný cup (ATS, stepy)
12. 5. – KK Žij pohybem ATS, stepy,
Kongresové centrum Praha, 
www.kk-aerobik.cz
12. 5. – III. VT SA a FA Louny www.csae.cz
13. 5. – III. VT FA a SA Louny
www.csae.cz
13. 5. Mistry s mistry (MM): týmy, jed-
notlivci, stepy, ATS Litomyšl, 
www.mistrysmistry.cz
19. 5. Perníková kopretina Pardubice:
nová soutěž – aerobik, fitness, 
www.pernikova-kopretina.cz
19. 5. Přehlídka pohybových skladeb:
Otrokovice ATS
19. 5. – Třetí nominační závod I. VT FA
a SA Semily, www.csae.cz
20. 5. – II. VT FA a SA Semily
20. 5. Letní párty aerobik Kutná Hora
(jednotlivci, mini týmy, týmy – stepy)
26. 5. – Chodovské Berušky (ATS, ste-
py, komerční skupiny – FA) 
26. 5. – I. VT MČR SAMC Praha,
www.csae.cz
26 (odpoledne) – 27. 5. III. VT FA a SA
Praha Petřiny – organizuje Fit studio D,
www.csae.cz
26. 5. – Mistry s mistry (MM): týmy,
jednotlivci, stepy, ATS Liberec, 
www.mistrysmistry.cz

JK POČIN
V ráji, Dolní Počernice
tel.: 272 659 510, 605 285 426
http://jk-pocin.unas.cz

Pozvánka na paravoltižní závody
s pestrým doprovodným programem,
6. 5. 2012 od 10.00 do 16.00 hodin
Paravoltiž je gymnastické cvičení na
nesedlaném koni vedeném v kroku
na  kruhu o průměru 15 m. 

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

středa 16. 5. od 17 do 18.30 hod. –
MALOVÁNÍ NA TRIČKA. Workshop
vhodný pro maminky s dětmi. Účast
je třeba potvrdit do 13. 5. Cena: 80 Kč
za rodinu. Vlastní trička s sebou!
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
úterý 1. 5. klub uzavřen z důvodu
státního svátku.
pátek 4. 5. – neděle 6. 5. Víkendový
výjezd s úřadem na Strnadovský
mlýn, v pátek bude klub otevřen
v běžném rozsahu 14–18 hodin.
úterý 8. 5. Klub uzavřen z důvodu
státního svátku.

čtvrtek 10. 5. Turnaj v ping–pongu
pátek 18. 5. Vaření se Simčou
čtvrtek 24. 5. Giganti doby ledové –
modely pravěkých zvířat na Výstavišti
Holešovice, přihlášky v klubu
čtvrtek 31. 5. Soutěž v jojování –
CENY OD Firelovers.com

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

Black cup 2012
Sobota 5. 5. od 11 hodin
Aréna Sparta Podvinný mlýn
Cena: 100 Kč, studenti 60 Kč, děti do
10 let zdarma
Velké finále MISTROVSTVÍ V AKRO-
BATICKÉM ROCK-AND-ROLLU star-
tuje v 18 hod.
Zvonkohra z mušliček
Čtvrtek 10. 5. od 14 hod.
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most,
klub Most
Věk: 6–18 let
Cena: zdarma
Ztracené město
Pátek 18. 5. – neděle 20. 5.
Vrané nad Vltavou
Věk: 7–15 let
Cena: 300 Kč
Malování na textil
Čtvrtek 24. 5. od 14 hodin
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most,
klub Most
Věk: 6–18 let
Cena: zdarma
Pohádková zahrada
Čtvrtek 31. 5. od 16 hodin
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Věk: od 3 let
Cena: děti do 110 cm zdarma, ostatní
30 Kč
Poslední volná místa na Letní tábory,
více na www.ddmpraha9.cz.

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

Miniškolička pro děti od 2,5 roku.
Květnové workshopy vždy od 16.00 ho-
din – přihlašujte se nejpozději do
čtvrtka daného týdne telefonicky nebo
e-mailem.
6. 5. 2012 – Výroba jarní plátěné taš -
ky, používané techniky savování, malo-
vání, razítkování. Cena 140 Kč.

13. 5. 2012 – Dekorace plastových
konviček na zalévání květin s jarní 
tematikou (malování). Cena 130 Kč.
20. 5. 2012 – Savování triček – při-
neste si svá trička, klidně i starší, ša-
blony na savování jsou k dispozici.
Cena 90 Kč.
27. 5. 2012 – Jarní mozaika (podlož-
ka pod hrnec). Cena 140 Kč.
V srpnu od 20. 8. 2012 do 24. 8. 2012
připravujeme příměstský tábor.
Více informací na www.centrum14.cz.

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

Služby pro cizince z třetích zemí:
Kurzy českého jazyka – pondělí
a středa 17.30–19.00 hod. (pokročilí),
úterý a čtvrtek 16.00–17.30 hod.
(mírně pokročilí) a 17.40–19.10 hod.
(začátečníci)
Job poradna, výlety a další... 
Více info na: 739 203 254,
www.charitakyje.cz

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 728 678 089 
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz

7. 5. od 15 do18 hod. dětská kadeřni-
ce Denisa. Stříhání dětí již od 50 Kč.
Bez nutnosti objednání.
11. 5. 16.00 Divadelní představení
Děti moře. Pohádka pro děti již od 2 let
věku, hraje divadélko Div a Dílo.
17. 5. 16.30 Přednáška o přípravě na
mateřství. Přednáška pro těhotné
a novopečené maminky.
25. 5. 15–18 hod. Sportovní odpo-
ledne v Dolnopočernickém parku.
Na všechny naše akce je z kapacit-
ních důvodů nutno se registrovat na
info@veselycertik.cz.
Novinka – permanentky na kroužky,
více na www.veselycertik.cz
Kroužky pro rodiče s dětmi 0–3 roky
(Yamaha Class, cvičení a říkadla, zna-
kování, kombo-mix atd.)
Kroužky pro děti 3–6let (výtvarná díl-
na, tanečky, angličtina)
Dopolední miniškolička pro děti od
2–4 let
Kurzy a přednášky pro rodiče, 
každodenní herna 9–12 a 15–18 hod. 
Jednorázové akce (divadélka, tvoření...)
Pronájem prostor na narozeninové
oslavy 
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,
v roce 2009 jsme se nastěhovali do nového
bytu, který byl postaven v rámci developer-
ského projektu společnosti SKANSKA
v Praze 9 na Černém Mostě. V rámci tohoto
projektu byla společností SKANSKA mezi
novostavbami postavena i 2 dětské hřiště.
Bylo upraveno atrium, zbudovány cesty, vy-
sázeny stromy. Uplynuly více než 2 roky,
a vidíte současný stav. Hřiště nikdy nebyla
uvedena do provozu – ihned po jejich zbu-
dování je SKANSKA obehnala plotem. Pů-
vodně namontované odpadkové koše opět
odmontovala. Děti se samozřejmě nevydr-
žely po více než dva roky pouze dívat na
oplocená hřiště, a tak ploty různě překoná-
vají – výsledkem je hřiště, kde si děti hrají
mezi nebezpečně trčícími dráty. V celém
atriu se povalují díky neexistujícím odpad-
kovým košům haldy odpadků. Podle před-
stavitelů SKANSKY je tento stav způsoben
tím, že Magistrát hl. m. Prahy (kterému patří
příslušné pozemky) nechce tyto pozemky
(včetně hřišť, cest, zeleně, úklidu a údržby)
převzít do své správy. Nevím, kdo je za sou-
časný stav vinen – zda SKANSKA, nebo
pražský magistrát. Jen vím, že výsledkem
dvou let jsou nepřístupná, chátrající a ne-
bezpečná hřiště a zanedbané atrium.

Ing. Iva Didová,
předsedkyně SVJ, Marešva 643/4, 

Praha 9 – Černý Most

Dobrý den, paní Ing. Didová,
doufám, že Vás a všechny, kteří žijí v okolí
popisovaných hřišť, potěší informace o blíz-
ké změně současného stavu obou dětských
hřišť. Tato hřiště jsou stále v majetku spo-
lečnosti Skanska, a. s. Ta má také zajišťovat
údržbu pozemku parc. č. 375/1, k. ú. Černý
Most, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, až
do doby předání. Ale dle posledních dostup-
ných informací poskytnutých společností
Skanska, a. s, a Odborem evidence, správy
a využití majetku MHMP je připravována
smlouva na převod dětských hřišť. Zastupi-
telstvo MHMP tento převod schválilo svým
usnesením č. 15/21 dne 29. 3. 2012, úplatné
nabytí komunikací včetně odvodňovacích
vpustí, chodníků, veřejných parkovacích
stání, kontejnerových stání, vjezdů, doprav-
ního značení, veřejného osvětlení, komuni-
kační zeleně, sadových úprav, dětských
hřišť a drobné architektury z vlastnictví
společnosti Skanska a. s., do vlastnictví
hlavního města Prahy. Pokud se vše opti-
málně vyvine, je předpoklad podpisu
smlouvy do konce května 2012, následně
budou dětská hřiště protokolárně předána
do správy MHMP. Na základě této informa-
ce pevně doufám, že nejpozději do zahájení
letních prázdnin budou obě dětská hřiště
předána veřejnosti k užívání.
S pozdravem

T. Kvasnička,
tiskové odd. MČ Praha 14

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

ROZŠÍŘENÁ PRACOVNÍ DOBA I MOŽNOST 
REZERVACE PRO VYDÁNÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ
Úřad městské části
Praha 14 vychází vstříc
zvýšenému zájmu o vy-
dání osobních dokladů,
který je charakteristický
zejména pro jarní obdo-
bí. Žadatelé proto budou
moci až do 30. června
2012 využít prodloužené
pracovní doby na oddě-
lení cestovních dokladů
a občanských průkazů.
A navíc je rozšířena
možnost internetové rezervace návštěvy oddělení osobních dokladů také na
pondělí. A tak je v současnosti možné se objednávat na pondělí, úterý, středu
a čtvrtek, v pondělí a ve středu 8.00–11.30 a 13.00–18.30 hod. (polední přestáv-
ka a prodloužená pracovní doba), v úterý a ve čtvrtek 8.00–11.30 hod. 
Objednání je nutno provést nejpozději v den předcházející zamýšlené návštěvě. 

ÚŘAD MČ PRAHA 14 ZVYŠUJE KOMFORT 
PRO HANDICAPOVANÉ OBČANY
V případě poruchy výtahu či jiné technické poruchy v objektech Úřadu 
MČ Praha 14 připravila radnice v přízemí obou budov specializované 
prostory pro jednání se spoluobčany s problémy s pohybovým aparátem.
V případě potřeby obdržíte bližší informace v podatelně nebo v informačním
středisku MČ Praha 14.

❱ SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či
v kanceláři. Zavolejte, přijedeme,
ZDARMA poradíme, profesionálně
opravíme, poradíme Vám s nákupem
zařízení, zaškolíme Vás s počítačem,
tel.: 222 769 774 www.vyjezdovyservis.cz.

❱ Čistíme koberce a čalouněný náby-
tek mokrou metodou profi stroji Kär-
cher od roku 2008. Domácnosti i firmy.
Cena od 15 Kč/m2, větší plochy doho-
dou. Doprava po Praze 9 ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz, 
tel.: 777 717 818.

❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Spolehlivost. Tel.:
774 908 240.

❱ Malování, lakování, úklid. p. SUS.
Tel.: 603 505 927.

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

❱ Pronájem vozu Škoda. Levně. Nejsme
plátci DPH. Tel.: 777 683 600.

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

❱ Cca 30 000,- zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz 
F. Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvody,
Macouna. V. Beneše, Braunerové, Bu-
kovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy, auta
od Ronka a Kreibicha. Koup. zl. mince -
sv. dukáty, zl. ruské ruble, rak. zl. mince
aj. Masivní pánské kapesní hodinky,
porcel. figurky z Míšně atd. Jednotlivě
i celé pozůstalosti! INTERANTIK, Praha 9,
Pod pekárnami 3, naproti metru B Vy-
sočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Výkup út. a čt. dopoledne či po dohodě.

❱ Rodina z Dol. Počernic hledá chůvu
– babičku, 9měs. dítě. Práce 4 dny
v týdnu (8–16 hod.). Součástí budou
drobné dom. práce. Pouze dlouhodobá
spolupráce. Reference výhodou. Odměna
100 Kč/hod. Nutná časová flexibilita.
Kontakt: katerina.erol@familiata.cz,
mob: 602 627 485.

❱ Zhubněte do plavek! Ženy si často
stěžují, že nemají čas cvičit. 
Kruhový trénink EXPRESKA! 
Posílíte svaly, zpevníte tělo, zrych-
líte metabolismus, spálíte tuky,
snížíte váhu ♥ pouze pro ženy 
♥ 7 dní zdarma ♥ bez objednání ♥
Kučerova 7, www.expreska.cz
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Křížovka o ceny
Paulo Coelho (nar. 1947), brazilský spisovatel a novinář: (tajenka)

VÝHERCI DUBNOVÉHO LUŠTĚNÍ

Předložka Zcela 
zavřeno Ztlučen Král zvířat Těžký kov Nespoko-

jenec
Strojíren-

ská 
značka

Čili Romulův
bratr Vysedávat Však Povrchové

doly Mizerové Latinsky
do

Předložka
Opak 
dobra

Vychutnat
Začátek Francovka

Cysta
Zásobník

tisk. barvy
Korpusy

Anglický
šlechtic

Placentá-
lové

1. část 
tajenky

Syn syna
Biblická

hora

Kolotat
Bašta
Drb

Sídlo 
v Nigérii
Neroz-
hodně

Plevel
Stát v USA

Počítačová
síť

Zabarvení
Část 

svíčky

Šedavo
(básn.)
Emoce

Slovensky
Brit

Která
(zast.)

Spojené
národy

Kladen-
ská SPZ
Červenat

Franc. pře-
dložka (s)

Pokrmový
tuk

Rajčata
Puchy

Muž. 
jméno

Angl. 
spisovatel

Jeden 
ze smyslů

Ublížit
Zolův 
román

Pakostnice
2. část 
tajenky

Konečník
3. část 
tajenky

Maďarská
letecká
společ-

nost

Odírat
Pokles
Kytice

Instrukce
Leptavý

přípravek

Iniciály 
1. čes.

ombuds-
mana
Temní

Vlákno
Pavel

Léky proti
bolesti

Vlastní
lesní zvěři
Doplněný

Temnota
Ochrnutí

Spojka
Angl. 
satir. 

časopis
Stoky

Patrasová-
Slováčková
Rak. zimní
letovisko

Chyba
Slovensky

vesnice

Vergiliovo
příjmení

Japonské
město

Zbídačit

Hromady
Okamžitě

Pečlivé
Bezúhon-

nost

Rušivá
struktura

tisku

Špionka
(Mata)

Písmeno

Vlastní
larvě

Zpěvná
slabika

4. část 
tajenky

Rusínsky
setkání

Vyšší 
savec

Skuteč-
nost

Čiva
Vzácné
dřevo

Angl. je-
den z kon-

tinentů
Krmivo
pro ryby

Sokolov-
ská 
SPZ
Úžas

Okružní
let

Písečný
val

Nepřítel
zahrádkářů

MPZ 
Tuniska
Ratajové

Čepičkovi
vojáci

Byzantský
císař

Náměstí
Manželky

Prací 
prostředek
Velký pa-

nák kořalky

Jméno
psa

Slovanské
muž. jméno

Přelévat

Slabika
smíchu

Brit. 
délk. míra
Slovensky

jen

Amer.
film. 
herec
Cikán

Římský
úředník

Býv. stroj.
podnik

Orgány
zraku

5. část 
tajenky
Hliník

Zn. 
textilky

Italský
spisovatel 

Opatřit 
čipem

Vlach
Severoko-

rejský
vůdce

Dravá
ryba

Aminol; Buni; Kaga; Malév; 
Punch; striča; Zenon

Luštitelé křížovek mají v květnu jedinečnou možnost vyhrát CELKEM TŘI VSTUPENKY PRO DVĚ OSOBY 
NA PREMIÉRU HRY RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU (více informací na str. 27). Správné řešení tajenky 
s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 5. 2012 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 v zalepené označené obálce na podatelnu 
úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

T. Veselovská, Hloubětín; L. Urválková, Černý Most, J. Hanzl, Černý Most
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