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krásné slunečné počasí láká k pro-
cházkám, cyklistice a dalším volnoča-
sovým aktivitám. Děti a jejich rodiče
zase k návštěvě dětských hřišť. Bohu-
žel ne všechna jsou v takovém stavu,
jak bychom si přáli. Neutěšený stav
leckterých z nich je dluhem z dob mi-
nulých a s tímto dědictvím se musíme
postupně vyrovnat. I proto plánujeme
na řadě z nich několik oprav. Už v mě-
síci červnu proběhne veřejné projed-
nání obnovy hřiště Jahoda ve Vybíralo-

vě ulici na Černém Mostě a po prázdninách chystáme veřejné
projednání hřiště a parku u ulice Splavná na Hutích.
Zkvalitňovat život v Praze 14 není jenom o dětských hřištích.
Letos například otevřeme obnovenou Naučnou stezku Pra-
hy 14. Další náměty pak zazněly ve druhé polovině května na již
tradičním fóru Zdravé městské části, kde účastníci poukázali
zejména na problémy týkající se dopravy, trávení volného času
a ostatních oblastí, jimiž občané Prahy 14 žijí. Z tohoto důvodu
proběhne ještě ověřovací anketa, která by měla vytyčit další
cestu se skutečnými prioritami, které bychom pak společně
naplňovali. Zároveň vás tímto chci požádat, abyste se do ankety
zapojili a svými názory přispěli k dalšímu rozvoji Prahy 14. 
Podobně jak se tohoto úkolu zhostily děti v rámci nově usku-
tečněného prvního ročníku fóra určeného výhradně pro ně.
I když k této akci může být někdo skeptický, děti v ní prokázaly
výborný pozorovací talent a schopnost dobře pojmenovat pro -
blémy, které dospělí ne vždy vidí, ale pro nejmladší obyvatele
naší MČ jsou důležité. Proto výstupy dětského i „dospělácké-
ho“ fóra budou zpracovány a vyhodnoceny stejným způsobem.
Diskuse o problémech a možnostech MČ je důležitá, ale ještě
důležitější je samotná realizace. Těší mě a věřím, že brzy potě-
ší i vás, až vyrazíte na procházku kolem Kyjského rybníka po
nové cestě vedoucí po břehu mezi ulicemi Stupskou a Brou-
marskou. Současnou blátivou pěšinu totiž nahradila široká
mlatová cesta.
Věřím, že děti a dospělí si přijdou na své i při akcích, které MČ
připravuje na další měsíce. Příkladem úspěšně zvládnutých
akcí, které Praha 14 v poslední době buď sama pořádala, nebo
podpořila, může být například Dětský den v Hloubětíně či Sta-
ročeský jarmark, který se konal v Kyjích.
Dětem pak v závěru školního roku přeji samé dobré známky
a spokojené vysvědčení.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři 
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• Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14
(Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • V případě problémů s distribucí nás kontaktujte na tel.: 296 114 911 nebo
zašlete adresu konkrétního místa na e-mail: distribuce@casopis14.cz nebo poštou na adresu vydavatele. • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Šéfredaktor: Jakub Mračno, tel.: 725 393 330,
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v zastupitelstvu MČ Praha 14 • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 6. 2012 
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titulní straně: Mgr. Ilona Šťastná
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S PŘÍCHODEM JARA DOSLOVA
OŽÍVÁ PŘÍRODA, KTERÁ SE
PROLÍNÁ ZÁSTAVBOU CELÉ PRAHY 
14 VČETNĚ SÍDLIŠTNÍ OBLASTI NA
ČERNÉM MOSTĚ. PARADOXNĚ JE TO
PRÁVĚ OKRAJ SÍDLIŠTĚ, KDE
MOHOU LIDÉ Z PRAHY 14, ALE
I Z DALŠÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
NAJÍT NEJVĚTŠÍ SOUVISLOU
PLOCHU ZELENĚ.

V RÁJI
Výpravu za přírodou jsme zahájili
v ulici s poetickým názvem V Ráji,
která leží takřka na pomezí Hostavic
a Dolních Počernic. Základním orien-
tačním bodem nám byla ohrada, ve
které se pásli koně Jezdeckého klubu
Počin, který zde sídlí. Mezi ohradami
s ušlechtilými zvířaty, která donutí
k zastavení každého, kdo kolem pro-
jíždí nebo prochází, jsme zamířili
směrem k Pískovně  – tak se říká ryb-
níčku ukrytému z této strany v mean-
dru horního toku Rokytky. Cesta
podél potoka je příjemná a není divu,
že toto zatím spíše zapomenuté
místo hojně využívají k venčení pej-
skaři z blízké i vzdálenější zástavby. 
Zároveň je ale toto místo, kde může
výletník na každém kroku sledovat
stopy okovaných koní, jako stvořené
pro milovníky horských kol. Ti zde

mohou zažít i několik technických
pasáží včetně upraveného brodu
s malým splavem, u kterého rozhod-
ně každý zapomene na skutečnost,
že je sotva pár set metrů od hustě
obydlené oblasti. Pro ty, kteří se na
brodění necítí, nebo pro pěší, kteří si
nechtějí smočit nohy, je hned o něko-
lik metrů vedle lávka, s krásným vý-
hledem na Rokytku zarostlou
mohutnými kmeny starých stromů.

PÍSKOVNA
A už jsme u Pískovny. Také zde platí, že
člověk zapomene na blízkost sídliště,
které je při výhledu od rybníčku „scho-
vané“ za zelení přilehlé zahrádkářské
kolonie. Ta naštěstí nepatří mezi ty, kde
bezmocné zahrádkáře nahradili bezdo-
movci, jako je tomu v jiných osadách.
Tady to naopak žije. A že si do přírody
vyrazil kdekdo, bylo vidět hlavně na
cestě spojující sídliště s Dolními Počer-
nicemi, která se proměnila v promená-
du plnou cyklistů, pěších, pejskařů,
maminek a tatínků s kočárky, ale také
vozíčkářů, kteří s doprovodem nebo na
elektrických vozících vyrazili na čerstvý
vzduch po této bezbariérové spojnici
s výhledem na golfový green ležící za
plochou rybníka Martiňák.
Směrem od rybníka, obleženého ry-
báři, k sídlišti čekala na děti další
atrakce, dvojice koní uvázaných na
dlouhých popruzích na kusu pastviny
u kraje osetého pole.  

U ČEŇKU 
Nám se v této fázi výpravy za přírodou
ještě nechtělo zpět mezi betonové
stěny, a tak jsme se s dvojicí koní roz-
loučili a vydali se hledat nový park,

KAM ZA PŘÍRODOU 
NA KRAJI SÍDLIŠTĚ

Cesta vedoucí od sídlištní ulice Arnošta Valenty zavede výletníky přímo k rybníku Martiňák
a zahrádkářské osadě. Na okraji pole (na obrázku vpravo) děti i rodiče pobaví pasoucí se koně.  

Pohodu na břehu Martiňáku si užívají děti, ale také rybáři, kterých se tu vždy 
za pěkného počasí sejde hned několik. A často se mohou pochlubit parádními úlovky.
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Téma – Kam za přírodou na kraji sídliště

který vznikl nedávno na místě něk-
dejší skládky na okraji Dolních Po-
černic. Nutno říci, že projekt
podpořený hlavním městem i evrop-
skými fondy se vydařil. Po revitalizaci
skládky zde vyrostl upravený park
s altánem, rozhlednou a sítí cestiček,
který byl onoho výletního odpoledne
doslova plný teenagerů z okolí. 
K výchozímu bodu v ulici V Ráji jsme
dorazili o slabou čtvrthodinku později.
Dlužno dodat, že celá tato oblast by
se měla do budoucna změnit v celo-
městsky významný park U Čeňku.
Tolik alespoň říkají projektové zámě-
ry pražského magistrátu, který by
měl ještě letos zahájit práce na úpra-
vách celého rozlehlého území. Vznik-
nout by tu měla různá zákoutí pro
rekreaci, plochy pro venkovní sporty
i atrakce pro děti. 
My se připojujeme k vedení městské
části, které se snaží přimět magis-
trát k co nejrychlejšímu zahájení re-
vitalizace celé výše zmíněné plochy,
a vydáváme se k hostavickému zá-
mečku, kde se chystá další široce di-
skutovaný projekt – park v Pilské.  
„Se zahájením revitalizace parku se
počítá již v tomto roce. Těším se, že
se poté stane místem, které bude vy-
užívat většina obyvatel naší městské
části,“ říká Radek Vondra, starosta
MČ Praha 14.

ČIHADLA
O novém parku v Pilské budeme čte-
náře blíže informovat v některém

z příštích čísel Čtrnáctky, teď se ale
vydáme po cestě na úpatí vrchu Či-
hadla směrem ke svatému Bartolo-
měji a Kyjskému rybníku. Při
příjemné procházce, která ústí u fot-
balového hřiště TJ Kyje, probíráme
právě budoucnost Čihadel. Podle
starosty plánuje i tady městská část
úpravy a zpřístupnění dnes nevyuží-
vaného lesa veřejnosti. „Rádi bychom
našli pro Čihadla nějaké využití, nej-
lépe se hodí pro aktivní sport, běh,
cyklistiku a podobně. Samozřejmě že
nebudeme v lese asfaltovat cesty,
naopak chceme zachovat přírodní
ráz, nanejvýš se tu diskutuje o sin-
gletracku pro horská kola,“ přiblížil

starosta Vondra. Uvidíme, snad se
brzy budeme moci vydat na další za-
jímavou procházku – nebo spíše
adrenalinový výjezd na biku?
Zatím pokračujeme pěšky okolo Kyj-
ského rybníka a stoupáme vzhůru na
vyhlídku na vrchu Chaloupky mezi
Kyjemi a Hloubětínem. I ten nabízí
příjemný kousek zeleně a také upra-
vené dětské hřiště. My se ale těšíme
na trochu dobrodružnější lokalitu.

VZHŮRU NA SKÁLY ZA VÝHLEDEM
NA HLOUBĚTÍN
Po průchodu mezi bloky nového
Hloubětína se dostáváme na start
další etapy „poznávacího zájezdu“.
Před námi je hloubětínský hřbitov,
nad ním železniční trať a les nazývaný
Bažantnice. I sem je možné vyrazit na
příjemnou procházku do zahradních
kolonií směrem k Hutím. Nám ale
učarovaly zdejší skály, a proto se vy-
dáváme po pěšině mezi železniční
tratí a zpustlou zahradní kolonií, kte-
rou dnes obývají především bezdo-
movci. Provází nás štěkot psů, ale
jinak je všude klid a my již stoupáme
k bizarním skalním útvarům nad
někdejší cihelnou, z nichž se nabízí
jedinečný pohled na Hloubětín, Černý
Most, ale také Vysočany a dál až k ob-
zoru, jemuž vévodí komíny malešické
spalovny a žižkovský vysílač. 
A protože už se slunce chýlí k zápa-
du, náš výlet pomalu končí. Doufá-
me, že pro vás bude inspirací k tomu,
kam vyrazit na příjemnou procházku
po Praze 14 nebo třeba na vyjížďku,
kterou hravě zvládnou i malí cyklisté. 
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Jedna ze zajímavých pasáží v místech chystaného parku U Čeňku. Brod přes Rokytku využívají cyklisté,
ale někdy i pejskaři dobrodružnější povahy. Ostatní mohou přeít po nedaleké lávce.
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AKTUALITY
NOVÁ CESTA 
OKOLO KYJSKÉHO
RYBNÍKA

Úřad městské části Prahy 14 dal
podnět k vytvoření mlatové cesty,
která vyrostla okolo Kyjského rybní-
ka. Akce se realizovala v průběhu
května. 

Mlatová cesta nyní již zaručuje kom-
fortní propojení jednotlivých ulic
a chodníků v Kyjích tak, aby zde bylo
možné procházet i za horších mete-
orologických podmínek. Cesta záro-
veň navozuje dojem přírodního cha-
rakteru celé lokality. 
Vedení mlatové cesty je od vstupu
ke  Kyjskému rybníku v ulici Stupská
okolo rybníka až ke vstupu od ulice
Broumarská. Cesta má šířku 1,4 me-
tru a je vhodná jak pro chodce, tak
například pro rodiče s kočárky. 
Na  základě požadavku Úřadu měst-
ské části Prahy 14 projekt realizoval
Odbor rozvoje veřejného prostoru
Magistrátu hl. města Prahy. Vedení
cesty na pozemku č. par. 2825, k. ú.
Kyje, který je ve vlastnictví hlavního
města Prahy, kopíruje původní pěši-
nu i terén. Na nátoku Kyjského rybní-
ka je trasa vedena pod mírným sva-
hem v blízkosti hladiny rybníka, a to
částečně na  pozemku 81/1, k. ú.
Kyje, který je ve vlastnictví Úřadu
městské části Prahy 14.
V letních měsících si sem bezpochy-
by najde cestu mnoho občanů nejen
z Kyjí, ale i dalších míst Prahy 14.
Přijďte se podívat, nová stezka za to
rozhodně stojí!

(red)

NAVÝŠENÍ POČTU 
STOJANŮ PRO PSÍ 
EXKREMENTY

Anketa mezi občany Prahy 14,
 kterou prostřednictvím časopisu
Čtrnáctka organizovala městská
část, zjistila, že nejvíce občany trápí
problematika psích exkrementů
a s tím spojený počet stojanů.

Jednou z prvních viditelných změn
proto také bylo navýšení jejich počtu,
a to v těchto lokalitách: Františkova –
Bobkova – Kučerova, Generála Ja-
nouška – Šebelova a Krylovecká.
Kromě toho rovněž probíhal monito-
ring, který se zaměřil na míru využí-
vání stávajících stojanů. Některé
z nich, jako například stojan umístě-
ný v ulici U Rybníka – Lánská, již byly
přesunuty do ulice Lipnická. Schrán-
ka V Chaloupkách – Kyjská bude dále
monitorována s tím, že je v budouc-
nosti možný její přesun do lokality
V Chaloupkách – Hostovická.
V současné době je na území měst-
ské části přes 50 stojanů. Vedle sa-
motného rozšíření jejich počtu je ale
pro další pozitivní změnu důležité
chování majitelů psů, zejména pak
skutečnost, do jaké míry jsou ke
svým spoluobčanům ohleduplní. 
K dalším tématům, jež občany Prahy 14
pálí, patří podle zaslaných příspěvků
zejména úklid, rušení nočního klidu,
parkování či nedostatečný počet od-
padkových košů. Všechny uvedené
oblasti jsou nyní předmětem analýzy,
jejímž cílem je zlepšení situace. 

(red)

VÍTĚZNÝ OBRÁZEK 
ŽAČKY ZŠ GENERÁLA
JANOUŠKA

Obdivuhodný úspěch zaznamenala
v nedávných dnech jedna ze žaček
základní školy Generála Janouška na
Černém Mostě.

Díky svému výtvarnému nadání zvítě-
zila ve výtvarné a literární soutěži na-
zvané Voda pro potraviny, kterou
vyhlásilo Ministerstvo zemědělství Če-
ské republiky u příležitosti Světového
dne vody 2012.
Tento den se slaví z iniciativy OSN na
celém světě a Česká republika není
výjimkou. Ministerstvo proto připravi-
lo výše zmíněnou soutěž, která byla
určena talentovaným žákům základ-
ních škol a také studentům víceletých
gymnázií v celé republice. 
Smyslem této soutěže bylo, aby si děti
uvědomily vztah mezi výrobou potra-
vin a spotřebou vody a začaly vodu
vnímat jako obnovitelný, ale svým
množstvím omezený přírodní zdroj. 
Samotná myšlenka soutěže má velmi
blízko k ekologii, a proto je vcelku lo-
gické, že se jí zúčastnila právě zá-
kladní škola Generála Janouška. Ta
se zaměřuje již dlouhou dobu na 
environmentální výchovu, která je
i součástí zdejšího výukového plánu
a pyšní se i několika mezinárodními
tituly Ekoškola. Nyní má škola díky
Veronice Šefrnové z 5.B další oceně-
ní. Její obrázek, jehož reprodukci 
otiskujeme, totiž ve své kategorii po-
rota vyhodnotila jako vítězný, a nám
tak nezbývá, než mladé výtvarnici po-
gratulovat a popřát hodně úspěchů
v další tvorbě.

(red)
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Vítězný obrázek Veroniky Šefrnové
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U nás před domem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
OBDRŽELA NĚKOLIK PODNĚTŮ ZE
STRANY VEŘEJNOSTI, KTERÉ SE
TÝKAJÍ PORUŠOVÁNÍ OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY HL. M. PRAHY
Č. 12/2008. UVEDENOU VYHLÁŠKOU
SE ZAKAZUJE POŽÍVÁNÍ
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH. 

Praha 14 rovněž zaregistrovala žádos-
ti o rozšíření seznamu lokalit se záka-
zem pití alkoholu o místa, která ne-
jsou pokryta současnou vyhláškou
a byla označena jako „problémová“.
Na základě těchto podnětů a dalších
zjištění byl zpracován návrh partici-
pačního projektu, jehož cílem je nove-
lizace této obecně závazné vyhlášky. 
Stávající vyhláška vymezuje obecně

místa, kde je zakázáno konzumovat
alkohol, a dále konkrétní lokality uve-
dené v příloze vyhlášky. Zákaz konzu-
mace alkoholu platí paušálně na úze-
mí hlavního města Prahy v okruhu
100 metrů od stanic metra, v okruhu
100 metrů od škol a školských zaří-
zení a dále pak v okruhu 100 metrů
od zdravotnických zařízení, na dět-
ských hřištích a pískovištích. Zakazu-
je se rovněž požívání alkoholických
nápojů v prostoru nástupních ostrův-
ků nebo samostatných nástupišť ve-
řejné dopravy. Konkrétní lokality
navrhly jednotlivé městské části pod-
le místních podmínek ve spolupráci
s městskou policií a s přihlédnutím
k dalších návrhům. Vyhláška zároveň
uvádí místa a akce, na něž se zákaz
nevztahuje. Jsou to například restau-
rační zahrádky, stánky s občerstve-
ním, kde je tržním řádem povolen
prodej alkoholických nápojů. 
Vedle těchto lokalit Městská část Pra-
ha 14 eviduje místa, která vnímá jako
problémová. V uvedených místech
bude do září letošního roku probíhat
monitoring ze strany Policie České re-
publiky a městské policie. Po vyhod-
nocení takto získaných údajů Rada
městské části rozhodne o případném
návrhu novelizace stávající vyhlášky.
Současně se městská policie zaměří
na dodržování zákazu požívání alkoho-

lu v lokalitách uvedených ve vyhlášce.
Strážníci mohou na místě udělit až ti-
sícikorunovou pokutu. Ve správním ří-
zení může pokuta dosáhnout výše až
30 tisíc korun. Strážníci a policisté ale
prohřešek mohou vyřešit i domluvou.
Celý text vyhlášky včetně její vizualizace
naleznete na webových stránkách Pra-
hy 14 – www.praha14.cz/info/vyhlaska
_alkohol.html. Zde je pro snadnou ori-
entaci zveřejněna mapa městské části,
kde jsou zobrazeny zóny, v nichž není
dovoleno požívat alkohol na veřejných
prostranstvích.

(dm)

ALKOHOL NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH PRAHY 14

KDE NELZE V PRAZE KONZUMOVAT
ALKOHOL NA VEŘEJNOSTI:
• v okruhu 100 metrů od stanic

metra, 
• v okruhu 100 metrů od škol

a školských zařízení
• v okruhu 100 metrů od zdravot-

nických zařízení
• na dětských hřištích a pískovištích
• v prostoru nástupních ostrůvků

nebo samostatných nástupišť 
veřejné dopravy
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MGR. ILONA ŠŤASTNÁ PRACUJE 
JIŽ OSMÝM ROKEM JAKO
ŘEDITELKA ZŠ GENERÁLA
JANOUŠKA NA ČERNÉM MOSTĚ.
JAKÉ BYLY JEJÍ ZAČÁTKY,
V JAKÝCH OHLEDECH SE LIŠÍ
ŠKOLÁCI TADY A V KARLÍNĚ, KDE
PŘEDTÍM PRACOVALA, ALE TAKÉ
O TOM, CO VŠECHNO OBNÁŠÍ
VEDENÍ PRESTIŽNÍ ŠKOLY, 
SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍM
ROZHOVORU. 

MŮŽETE ČTENÁŘŮM NA ÚVOD
PŘIBLÍŽIT, JAK JSTE SE DOSTALA
NA ČERNÝ MOST?
Původem jsem z Pardubic, ale od
roku 1976 žiji v Praze. Nejdřív jsem
pracovala jako učitelka v Bohnicích,
od roku 1991 jsem dělala ředitelku
v Karlíně, kde školu zavřeli po povod-
ních, a pak jsem v roce 2004 nastou-
pila tady na Černém Mostě.

VNÍMÁTE NĚJAKÉ ROZDÍLY MEZI
PRAHOU 14 A CENTREM PRAHY?
Praha 14 je okraj Prahy a v tom je
velký rozdíl oproti vnitřnímu městu.
Já jsem začínala v severních Če-
chách na malém městě a tady je to
v mnoha ohledech dost podobné.

Lidé tady hodně vnímají školu jako
součást života v obci, záleží jim na
tom, co a jak škola dělá. Neberou to
jen tak, jak se jim to předloží, hodně
se zapojují do činností, které škola
připravuje, a sami jsou aktivní. Škola
se tu může angažovat nejen směrem
k žákům, ale také ve vztahu k rodi-
čům, k různým organizacím a samo-
zřejmě i k obecnímu úřadu. Život
tady je v porovnání s centrální Pra-
hou úplně jiný. V centru je škola zce-
la samostatným subjektem a okolí ji
tak bere. Tady je škola jako otevřená
instituce a zázemí pro lidi z okolí. 

JE TO TÍM, ŽE JE ČERNÝ MOST
SPECIFICKOU LOKALITOU?
Myslím, že ta lokalita hraje význam-
nou roli, máme velké hřiště a zahradu,
které jsou veřejně přístupné. To je dal-
ší rozdíl oproti jiným sídlištím, kde má
třeba každý blok své malé hřiště, to na
Černém Mostě není, a proto jsou tyto
prostory vyhledávány a komunitně vy-
užívány. Jak děti, tak i rodiče v areálu
školy tráví svůj volný čas. Tím se také
snadno dozvědí, co se ve škole děje,
jaké nabízíme mimoškolní aktivity
a tak dále. Snažíme se mít školu ve-
řejnosti otevřenou, zapojili jsme se do

projektu Rodiče vítáni a v jeho rámci
zveme rodiče na nejrůznější akce, ať
už jde o různé besedy, představení
v kinosále, nebo setkání s osobnostmi.
Máme také celodenně přístupnou
školní knihovnu, děti tu mají interne-
tové kluby, doučování a podobně. 

ČÍM JSOU PODLE VÁS 
SPECIFICKÉ ZDEJŠÍ DĚTI?
Je tam diametrální rozdíl, sídlištní děti
jezdí do centra Prahy jako do města,
kdežto děti z vnitřní Prahy jsou tam
doma. Centrální Praha nabízí úplně
jiné možnosti, ale také skýtá i mnohá
nebezpečí, která tady tolik nehrozí.
Ten vnitřní život školy je podobný, ale
to ostatní je jiné. Třeba jen nabídka
mimoškolních a volnočasových aktivit
se liší, protože tady nemáme takové
možnosti vyžití jako v centru, kde jsou
nakumulovaná muzea, výstavní síně,
kina, kluby a tak dále. Na druhé stra-
ně třeba v Karlíně, kde jsem působila,
byla daleko akutnější problematika
drog, daleko více jsme museli spolu-
pracovat s policií a strážníky. 

PATŘÍTE MEZI VELMI AKTIVNÍ
ŠKOLY, BYLO TO TAK UŽ PŘED
VAŠÍM PŘÍCHODEM?
Dá se říci, že jsem některé aktivity
přinesla s sebou, protože z většiny šlo
o nápady, které jsme už měli vyzkou-
šené, a já jsem si řekla, že když to jde
na malé škole, musí to jít i na velké.
A zkusila jsem to. Samozřejmě že to
nebylo hned od začátku jednoduché.
Pro hodně lidí ze školy to byla velká
změna, chtěla jsem po nich jinou prá-
ci, než byli zvyklí, a někdy to zname-
nalo i skutečný problém je přesvědčit.
Mým cílem bylo, aby ve škole mohly
být spokojené všechny děti, nejen ty,
kterým se daří učení, ale i ty ostatní
včetně dětí s poruchami učení. Aby
každý žák mohl v něčem vyniknout,
zažít úspěch. To přímo souvisí s šíří
nabídky různých aktivit. Máme tu
i projekt Děti dětem, nejstarší děti se
starají o ty nejmladší, pomáhají si i při

MGR. ILONA ŠŤASTNÁ

DO ŠKOLY NECHODÍME
JAKO DO PRÁCE
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Rozhovor

výuce a také společně sázejí stromy.
Dokonce se k nám chodí koukat ab-
solventi, jak jim rostou stromy a jak
se nám daří dále, kde mohou pomoci.
To je hodně pozitivní… děti to tu mo-
hou cítit jako něco svého a toho jsem
chtěla dosáhnout. 

ČÍM TO PODLE VÁS JE, 
ŽE SE ŠKOLE TAKHLE DAŘÍ?
To, že se nám daří, je zásluha přede-
vším celého pedagogického sboru
i dalších zaměstnanců školy, je to
tím, že nechodíme do školy jen jako
do práce. Musím říci, že pro většinu
z nás je to více poslání, které se pak
jednotlivci snaží skloubit i s vlastní
rodinou. Když se tu učitelé cítí dobře,
nehledí na čas a nevadí jim ani to, že
si část práce odnesou až domů. Uči-
telé, kteří vedou kroužky, zapojují
i vlastní děti. Hodně dětí tu máme ze
sociálně slabších rodin, také děti
z dětského domova v Počernicích
a z azylového domu. Proto se zamě-
řujeme spíš na aktivity, které nejsou
finančně náročné. V tomto ohledu
jsme zpracovali náš školní vzdělávací
program nazvaný Strom poznání. 

VAŠE ŠKOLA JE ZNÁMÁ
ZAMĚŘENÍM NA EKOLOGII…
Zaměření na ekologickou výchovu
nám přineslo hned několik meziná-
rodních titulů Ekoškola. V oblasti envi-
ronmentální výchovy a výchovy k udr-
žitelnému rozvoji se nám podařilo roz-
vinout veškeré aktivity do maxima,
takže působíme dokonce jako příklad
dobré praxe pro centrum vzdělávání
ve Středočeském kraji. Spolupracuje-
me s ekogymnáziem Poděbrady, ško-
líme koordinátory ekologické výchovy,
spolupracujeme i s Přírodovědeckou
a Pedagogickou fakultou Univerzity
Karlovy a mnoha dalšími subjekty. Za-
pojujeme se do řady projektů, které
nám potom přinášejí další vzdělávání
pedagogů, ale třeba i učebnice a další
pomůcky.

CO TITUL EKOŠKOLA OBNÁŠÍ? 
Je to hlavně hodně práce. Pak je tře-
ba mít zaměření vzdělávacího pro-
gramu na ekologii, vysvětlit dětem,
že příroda je naše, ale že ji musíme
chránit, protože bez ní by nebyl život.
Důležitá je ale také motivace pro
všechny pedagogy i zaměstnance
školy. Nejde jen o výuku, ale i o pro-
voz školy, který se musí ekologizovat.
Museli jsme všem vysvětlit, že ne-
můžeme plýtvat energiemi, vodou, že

musíme vytvářet co nejméně odpadu
a třídit ho. Že je třeba využívat recy-
klované materiály, kde to je možné.
Snažíme se jít ještě dál, takže v Eko-
týmu, který vede paní učitelka Jiříko-
vá, máme zapojeny i provozní pracov-
níky. Používáme bioenzymy jako čis-
ticí prostředky, PVC na podlahách
upravujeme přírodními pryskyřicemi,
abychom mohli mýt podlahy jen vo-
dou. Používáme ekologické prostřed-
ky v kuchyni, usilujeme o zapojení do
projektu Škola podporující zdraví. 

MĚLI JSTE TAKÉ VELMI ZAJÍMAVOU
PREZENTACI KE DNI ZEMĚ, 
JAK VZNIKLA TATO TRADICE?
Den Země jsme začali dělat ve škole
vlastně formou soutěží a testů zamě-
řených na ekologii. Potom jsme to
rozšířili o úklid zahrady, sázení stro-
mů. Každá třída pečuje o svou část
školní zahrady. Máme také vlastní
pozemek, kde ukázkově pěstujeme
různé plodiny, máme skleník, o který
se starají žáci pod vedením paní uči-
telky Marie Kučerové… Časem, když
se nám ze Dne Země stala tradice,
mohli jsme vlastně to naše know-how
nabídnout úřadu, když začal pořádat
vlastní akce ke Dni Země. Vzhledem
k tomu, že pro nás je to prezentace
činnosti školy a že jsme řešili prob-
lém s nedostatkem pomůcek, které
bychom mohli využívat, děti to vyřeši-
ly tím, že si je vyrábějí samy. Jsou to
různé panely zaměřené například na
houby, rostliny, zvířata a podobně.
Všechny to jednak baví a současně se
tím i naučí porozumět tématu. Také
musí vytvořit správné soutěžní otázky
a předávat vědomosti mladším žá-
kům. Umí se vlastně postavit na
místo učitele… To platí i pro děti 

mateřské školy, které k nám pravi-
delně chodí, a tím je vlastně připra-
vujeme na vstup do školy…

JEDNÍM Z TÉMAT V OBLASTI
ŠKOLSTVÍ NA FÓRU MČ BYL
I VELKÝ POČET DĚTÍ VE TŘÍDÁCH...
Trend ve financování školství k tomu
bohužel vede, normativní příspěvek
ze státního rozpočtu vychází na počet
třiceti dětí ve třídě, a to je mnoho. Aby
se mohl učitel věnovat stoprocentně
všem žákům ve třídě, včetně těch
s poruchami učení, které se snažíme
integrovat do jednotlivých tříd, je tak-
řka nemožné. Obrovský rozdíl je třeba
i práce se třiceti, nebo s dvaceti dět-
mi. Rozdíl je hlavně ve způsobu výuky.
Před dvaceti lety to byla frontální
a částečně skupinová výuka, dneska
se hodně snažíme o individuální pří-
stup k žákovi. U integrovaných žáků to
platí obzvláště, protože ti mají indivi-
duální plán výuky, a když je potřeba,
mají i pedagogického asistenta. Aby-
chom mohli využívat nejefektivnější
výukové metody, interaktivní tabule
a další techniku, je ideální počet dva-
cet dětí. My máme průměrně 24 dětí
na třídu. Vzhledem k tomu, že vždyc-
ky někdo chybí, tak to zvládáme, po-
máháme si i kontakty s rodiči, kte-
rým poskytujeme konzultace… Jiné
je to u jazyků, kde je ideální ještě
menší počet, ale to se snažíme vyvá-
žit tím, že učíme jazyky už od první
třídy, kdy navazujeme na „školkovou“
výuku formou hry, a myslím, že to
děti zvládají výborně.

CO SPOLUPRÁCE S MČ?
Bez toho to nejde, i já jako ředitelka
potřebuji vědět, jaké jsou záměry
městské části, potřebuji znát kon-
cepci školství a samozřejmě jde i o tu
praktickou spolupráci na různých ak-
cích nebo při využívání prostor školy
pro veřejnost a podobně. Škola je
obecní, takže vlastně spolupráce
fungovat musí…

JAK VNÍMÁTE MOŽNOST VYTVÁŘET
VLASTNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY?
Pro mě je to především obrovská vol-
nost. Na druhé straně si musíme
jako škola umět zajistit potřebné
podmínky, což je také o spolupráci
s místní samosprávou, magistrátem
a podobně. Také si musíte najít vhod-
né partnery, pedagogy i zaměstnan-
ce, aby to celé fungovalo. A ty tady
naštěstí mám… 

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

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

Preventivní požární prohlídky,
kontroly, revize, zkoušky, servis a opravy
všech požárně bezpečnostních zařízení.

Tel.: 261 226 761 www.POservis.cz
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OSOBNÍ PŘÍSTUP 
V PRODEJNĚ 
INTERNETOVÉHO OBCHODU 
V každé prodejně KASAHOUSE můžete využít náš školený personál.

SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST
V OBLOUKU 266, 251 01 PRŮHONICE/ČESTLICE

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

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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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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1. 7.  – 31. 7. 2012

PRO OSTATNÍ

1. 7.  – 31. 7. 20121. 7.  – 31. 7. 2012
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Spodní prádlo
Nabízíme podprsenky ve vel. ko‰íãkÛ AA aÏ H,

celoroãnû plavky, noãní prádlo
Najdete nás v Horních Poãernicích, 

nedaleko po‰ty na Náchodské
Chvalkovická 704, Horní Poãernice, Praha 9

Otevírací doba: Po–Pá: 9:00–18:00, So: 9:00–12:00
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu

Tel.: 604 241 650, 281 914 574
www.luxusni-damske-spodni-pradlo.cz
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Certifi kovaný maklé  pro Prahu 9 a okolí.
PRODEJ/PRONÁJEM BYT , RODINNÝCH 
DOM . POZEMKY, KOMER NÍ PROSTORY

tel.: 605 081 529
zdenka.voriskova@re-max.cz
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Uzávěrka inzerce do čísla 
7 a 8/2012 je 15. 6. 2012
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Seriál

PRVNÍ SPOLEČNÁ PROCHÁZKA
S OKRSKÁŘI PO ULICÍCH
I SKRYTÝCH ZÁKOUTÍCH PRAHY 14
ZAČALA KRÁTCE PO OBĚDĚ ZA
SLUNEČNÉHO DUBNOVÉHO
ODPOLEDNE U HAVANY V TĚSNÉM
SOUSEDSTVÍ STANICE METRA
HLOUBĚTÍN. S DVOJICÍ
STRÁŽNÍKŮ-OKRSKÁŘŮ NÁS ČEKÁ
PRVNÍ SPOLEČNÁ „MISE“. PRÁVĚ
STANICE METRA HLOUBĚTÍN JE
TOTIŽ MÍSTEM, KDE SPOLU
HRANIČÍ OKRSKY MÝCH DVOU
PRŮVODCŮ. POJĎME SI JE TEDY
PŘEDSTAVIT. 

Dušan Vybíral má na starost oblast
Hloubětína od stanice metra směrem
ke Kolbenově ulici a dále k železniční
trati a zahrádkářským koloniím za tratí.
Jeho „parťák“ Martin Šeliga naopak
služebně spravuje oblast od stanice
metra směrem k Průmyslové ulici
a dále až k vyhlídce nad Kyjským rybní-
kem a k hranicím mezi Hloubětínem
a Lehovcem. 
„Jako řadoví strážníci se pohybujeme
v ulicích a často musíme řešit i nebez-
pečné situace, proto jsme rádi, že nám
velení Městské policie Prahy 14 vyšlo
vstříc a můžeme se v okrscích pohybo-
vat i společně,“ říká Dušan Vybíral
a jeho kolega vysvětluje, že dříve na zá-
kladě rozkazu procházel každý okrskář
svůj úsek vždy sám.
„Ve dvou se jakákoliv situace zvládá
lépe, v jednom má strážník často prob-
lém i přivolat pomoc, protože musí ře-
šit okamžitou situaci,“ vysvětluje Mar-
tin Šeliga, který slouží v Praze 14 již
čtvrtým rokem. Ještě než se přiblížíme
k prvnímu „vyhlášenému“ místu,
máme práci. Skupinka bezdomovců

v parku nedaleko metra ale patří mezi
ty zkušené, kteří vědí, že nemá cenu
dělat potíže. Plechovky s pivem i krabi-
cové víno mizí v připravených taškách,
a vyhlášce zakazující popíjení na veřej-
nosti je učiněno zadost. Ke strážníkům
se skupinka chová s respektem, takže
se vše řeší jen domluvou. 
„Vždycky to takhle není, i když se
s mnoha bezdomovci z této lokality už
známe roky a vzájemně víme, co od
sebe čekat. Potíže bývají hlavně s mla-
dými, to má člověk někdy i strach, jestli
nevytáhnou třeba nůž. Je to spíš o ko-
munikaci, protože pokutami ty lidi k ni-
čemu nepřimějeme,“ komentuje „akci“
Dušan Vybíral, když přicházíme ke 
zpustlému areálu TJ Slavoj Hloubětín. 
„Tohle je jedno z klasických útočišť bez-
domovců, na které upozorňujeme už
dlouho. Problém je v tom, že areál má
více majitelů, a ti se nedokáží dohod-
nout, takže to tu pustne, plot v podstatě
neexistuje, a to přitahuje různé typy lidí,
od bezdomovců, kteří tu chtějí jen v kli-
du přespat, až po narkomany,“ popisuje
Martin Šeliga, který má areál, sousedící
se ZŠ Hloubětínská, v rajonu. Problémy
tu řeší hlavně v souvislosti s několika
stavebními buňkami a chatkou, které
patří k zázemí dnes zarostlého fotbalo-
vého hřiště. Vloupání jsou tu častá, ne-

jde ale o krádeže, spíš o hledání střechy
nad hlavou na jednu nebo více nocí. 
Hlavní je být v kontaktu s lidmi v okrs -
ku, což se dvojici mých průvodců daří
skvěle, soudě podle toho, jak je lidé po
celou dobu naší „mise“ zdraví na uli-
cích i ze zahrad, které míjíme. „Čau,
chlapi, takhle ve dvou jsem vás už pěk-
ně dlouho neviděl,“ naráží na dřívější
rozdělení okrsků automechanik v Hos-
tavické ulici. Podobné je to i v jedné
ze „zastrčených uliček“ nedaleko Slé-
vačské, kde se na chvíli zapovídáme
s místním truhlářem, kterého trápí
dlouhodobě zaparkovaný vrak dodávky
před domem. 
Pak pokračujeme Slévačskou kolem
místní kriminalistické zajímavosti.
Domu, kde se spartakiádní vrah Jiří
Straka pokusil o znásilnění a vraždu
ženy. „Tady mu to nevyšlo, v Zelenečské
nedaleko odsud nakonec ano,“ vrací se
k temné hloubětínské historii jeden
z okrskářů. 
Vzpomínka na známého sériového vra-
ha přináší asociaci na další zdejší vy-
hlášenou postavu, romského bezdo-
movce, který se převléká do ženských
šatů. „To je pro nás také známé místo,“
říká Dušan Vybíral s tím, že stejně jako
v případě Slavoje se o objekt majitel
nestará, a tak mohou strážníci nanej-
výš zkontrolovat, zda se na místě nedě-
je nic nekalého, nebo se tu neobjeví
někdo nový. Vše je v klidu, zdejší bezdo-
movci se po výtce strážníků dokonce
dohodli se správci hřbitova, že sem
mohou v určitý čas pro vodu nebo si po
dohodě vypůjčit nějaké nářadí. „Pro
nás i pro Policii ČR je lepší, když máme
o těchto lidech přehled. Nemá smysl je
vyhánět, protože se jich stejně nijak ne-
zbavíme, a takhle alespoň víme, kde je
najít. Proto se na nás obrací i kriminál-
ka, když někoho z ulice shánějí. Jsme
to my, kdo je nejspolehlivěji navede,“
dodává Dušan Vybíral.

(jam) 

HLOUBĚTÍN OČIMA OKRSKÁŘŮ

Dušan Vybíral – okrsek 24, tel.: 722 750 044 Martin Šeliga – okrsek 23, tel.: 722 750 045
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ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MČ PRAHA 14 NA SVÉM
37. JEDNÁNÍ DNE 9. 5. MIMO JINÉ: 

jmenovala Mgr. Dagmar Milotovou do
funkce ředitelky Základní školy, Pra-
ha 9 – Kyje, Šimanovská 16, na obdo-
bí 6 let od 1. 8. 2012; 
jmenovala paní Bc. Terezu Střelbo-
vou kronikářkou městské části
Praha 14 ode dne 10. 5. 2012; 
rozhodla v souladu s doporučením
hodnoticí komise o výběru nejvhod-
nější nabídky na realizaci akce „Re-
konstrukce a rozšíření dětského
hřiště Vlčkova č. p. 1067“ uzavřít
smlouvu o dílo s obchodní společ-
ností Hřiště, s.r.o.;
rozhodla v souladu s doporučením
hodnoticí komise o výběru nejvhod-
nější nabídky na realizaci akce „Re-
konstrukce střechy ZŠ Hloubětínská
č. p. 700, Praha 9, a zajistit uzavření
smlouvy o dílo mezi MČ Praha 14
a uchazečem, který se umístil na
prvním místě – KV BUILDING s. r. o.;
rozhodla v souladu s doporučením
hodnoticí komise o výběru nejvhod-
nější nabídky na realizaci akce „MŠ
Kostlivého č. p. 1218, Praha 9 – Ja-
hodnice, prostorová akustika“ a zajis-
tit uzavření smlouvy o dílo s vítězem
soutěže – společností ESPRIT, s.r.o.

NA 38. JEDNÁNÍ DNE 21. 5. RADA
MČ PRAHA 14 MIMO JINÉ:

schválila novou organizační struktu-
ru příspěvkové organizace KVIZ Pra-
ha 14 ke dni 1. 8. 2012 a k tomuto
datu zrušení funkčního místa vedoucí
CVVI, pracovníka pro styk s veřejností
a jednoho místa referenta v oddělení
kultury; 
schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 8 000 Kč beachvolej-
balovému týmu Bonnerová – Her-
mannová;
schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 10 000 Kč občanské-
mu sdružení Neposeda na veřejnou
akci „Nízkoprahy na rampách“; 
rozhodla v souladu s doporučením
hodnoticí komise o výběru nejvhod-
nější nabídky na realizaci akce
"Opravy motoristických a nemotoris-
tických komunikací na území měst-
ské části Praha 14“ uzavřít smlouvu
o dílo s Jiřím Tomanem;
souhlasila se snížením nájemného
nájemcům bytu o velikosti 3+1
v č. p. 1006 ulice Gen. Janouška,
Praha 9, o 50 % za období od 7. čer-
vence 2011 do 7. listopadu 2011, tj.
po dobu trvání rekonstrukce objektu
(pavilon A–D).

MČ Praha 14 zastoupená Správou
majetku Praha 14, a. s., se sídlem Me-
tujská ul. 907, Praha 9, zveřejňuje zá-
měr na prodej bytu do osobního vlast-
nictví na Praze 14 ve veřejné soutěži
formou licitace. Jedná se o byt 2+kk
v ulici Kardašovská č. p. 625, 3. pod-
laží. Velikost bytu je 54,79 m2. Byt je
ve správě SMP14, a. s. Minimální výše
kupní ceny je 1 400 000 Kč. Zájemci
o odkup výše uvedeného bytu do
osobního vlastnictví se mohou zúčast-
nit veřejné soutěže formou licitace
(dále jen veřejné soutěže) dne  13. 8.
2012 od 16.00 hod. v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Praha 9, Černý Most,
kde předloží:
1. platný občanský průkaz, v případě
zastoupení jinou osobou tato předlo-
ží svůj platný občanský průkaz a pl-
nou moc s ověřeným podpisem,
2. originál dokladu o úhradě jistiny
ve výši 15 000 Kč,

3. čestné prohlášení s ověřeným
podpisem a se závazkem, že: uhradí
kupní cenu ve vydražené výši do 30
dnů od dne převzetí usnesení RMČ
Praha 14 o schválení vítěze veřejné
soutěže; bere na vědomí, že v přípa-
dě nesplnění všech podmínek zve-
řejněných v záměru se jistina stává
smluvní pokutou ve prospěch MČ
Praha 14; souhlasí s podmínkami
kupní smlouvy, že nemovitost kupuje
tak, jak stojí a leží. 
Jistinu lze složit v pokladně SMP 14,
a.  s., Metujská ul. 907, Praha 9, do
12.00 hodin posledního dne zveřejně-
ní záměru, resp. poukázat na účet
č. 49023-9800050998/6000, variabilní
symbol 62516, s tím, že v poslední
den zveřejnění záměru musí být část-
ka připsána na účet MČ Praha 14. 
Případné další informace podá: SMP
14, a. s., p. Burešová, tel.: 281021462.
Informace o návrhu kupní smlouvy

podá: SMP 14, a. s., Mgr. Pivoňková,
tel. 281021478.
Telefonický kontakt na technika
p. Hargaše – 603542704 (pouze po
dobu prohlídky bytu). 

Prohlídka bytu proběhne ve dnech:
7. 6. 2012 10.00–10.15 hod.

13. 6. 2012 16.00–16.15 hod.  
20. 6. 2012 16.00–16.15 hod.
27. 6. 2012 16.00–16.15 hod.

4. 7. 2012 11.00–11.15 hod.  
11. 7. 2012 16.00–16.15 hod.
18. 7. 2012 16.00–16.15 hod.  
25. 7. 2012 16.00–16.15 hod.

Vyhlašovatel si ponechává právo 
vítěze nepotvrdit.
První den zveřejnění: 1. 6. 2012   
Doba zveřejnění: 2 měsíce
Poslední den zveřejnění: 31. 7. 2012

Ing. Eva Bažilová,
ředitelka a. s.

ZÁMĚR NA PRODEJ BYTU 2+KK DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

PŘIPOMÍNKA KONCE
VÁLKY V HLOUBĚTÍNĚ

9. květen je tradičně dnem, kdy si
Praha připomíná příjezd Rudé ar-
mády, definitivní porážku němec-
kých okupantů a dlouho očekávaný
konec druhé světové války. Nejinak
tomu bylo i v Hloubětíně, kde se
konala připomínka 67. výročí ukon-
čení bojů a také vzpomínka na pad-
lé bojovníky. U pomníčku na ná-
městí v Novém Hloubětíně se sešli
pamětníci z řad vojáků i odbojářů,
starosta Prahy 14 Radek Vondra,
zástupce starosty Prahy 9 Adam
Vážanský a celému pietnímu aktu
přihlíželi i školáci z nedaleké zá-
kladní školy.

(jam)
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Fejetony a názory 

KDO NIC NEDĚLÁ, 
TEN NIC NEZKAZÍ

Praha 14, jakožto zřizovatel základních
škol naší městské části, nevyužila dle
usnesení 33. jednání Rady městské
části Praha 14 své zákonné možnosti
vyhlásit do 30. dubna 2012 konkurzy na
ředitele škol (zákon č. 472/2011 Sb.).
Jedním z důvodů byla údajně snaha
předejít plýtvání veřejnými prostředky
při vyhlašování zbytečných konkurzů.
Pro informaci, náklady na přípravu
a realizaci jednoho konkurzního řízení
na MČ Praha 14 činí cca 5 000,- Kč.
Školské rady mohly zřizovateli navrh-
nout vyhlášení konkurzu do 31. ledna
2012. Této možnosti využila pouze škol-
ská rada při ZŠ Šimanovská. Zřizovatel
(obec) proto musel do 30. dubna 2012
pouze na této škole vyhlásit konkurz na
ředitele školy. Školská rada při ZŠ Vybí-
ralova se postavila za stávajícího ředi-
tele. Na základních školách Vybíralova,
Gen. Janouška a Chvaletická tak bude
dosavadním ředitelům změněn pracov-
ní poměr na dobu určitou 6 let, tj. do
roku 2018. Obdobně se bude postupo-
vat v roce 2013 na ZŠ Hloubětínská,
v roce 2014 na ZŠ Bří Venclíků 
a ve všech mateřských školkách.
Základní a střední vzdělávání je vý-
znamným faktorem určujícím budoucí
úroveň studentů, a tudíž ekonomické
výsledky země. Výsledky studentů če-
ských základních a středních škol v me-
zinárodních hodnoceních ale klesají.  
A jsou to právě ředitelé a učitelé, kte-
ří nejvíce ovlivňují výsledky. Efektivní
vedení školy má na výsledky vzdělá-
vání naprosto zásadní vliv. Městská
část přesto na výběr nových ředitelů
rezignuje.

Ing. Jaroslav Chládek,
člen Klubu zastupitelů ODS

ZASLECHNUTO 
NA FÓRU ZDRAVÉ MČ 

Letošní tradiční Fórum zdravé městské
části – setkání představitelů vedení MČ
se zástupci Národní sítě zdravých měst
a zájemci z řad aktivní veřejnosti – od-
startoval starosta Bc. Radek Vondra
připomínkou loňských témat a aktuál-
ního stavu v jejich řešení. Jako další vy-
stoupil ředitel Národní sítě zdravých
měst Ing. Petr Švec, který osvětlil ně-
které pojmy a uvedl úspěchy našich
zástupců v mezinárodním měřítku. 
Poté se již rozproudila debata u jednot-
livých stolů, kde, jak je již obvyklé, zá-
stupce radnice a politik diskutoval
s občany za účelem vygenerování nej-
palčivějšího problému v dané oblasti ži-
vota MČ – např. školství, zdravotnictví
a sociální služby, životní prostředí, do-
prava, bezpečnost a prevence krimina-
lity, úřad a občan a jiné. Nutno podotk-
nout, že zatímco u většiny stolů se již
nedostávalo volných míst, u stolu věno-
vanému mládeži židle spíše přebývaly.
Při dotazu, proč tomu tak je, jsme se
dozvěděli, že MČ Praha 14 organizuje
o dva dny později Dětské fórum,
s předpokládanou účastí cca šedesáti
žáků všech základních škol na Praze 14
a několika studentů z Gymnázia Vybí-
ralova a SOŠ pro administrativu EU
v Dolních Počernicích. 
Po proběhlé debatě a krátkém před-
stavení vygenerovaných problémů pak
již bylo na Fóru zdravé městské části
přistoupeno k hlasování – na prvních
třech místech „dospělé“ části akce se
pak umístily tyto problémové okruhy:
1. Vyřešení převodu bytů do soukromé-

ho vlastnictví. 
2. Odhlučnění Pražského okruhu na

Černém Mostě. 
3. Podpora práce s mládeží.
Doufám, že okruhy problémů, které
zde byly veřejností vygenerovány, na-
jdou dostatečný ohlas na patřičných
místech, aby se nám všem na území
naší městské části žilo lépe. A o to by
mělo jít především.

Zuzana Grigarová, Jiří Šebek, 
zastupitelé za VV

IN-LINE NA JAHODNICI 
OTEVŘE JIŽ V ZÁŘÍ

Vážení kolegové in-line bruslaři,
jako rekreační in-line bruslař jsem
s potěšením uvítal dokončovací prá-
ce na protihlukovém valu na Jahod-
nici. Po terénních úpravách a na-
vážce ornice bylo zahájeno asfalto-
vání připraveného prstence kolem
celého valu. Ten bude sloužit zvláš-
tě in-line bruslařům, kteří využívají
dosavadní stezku z Jahodnice přes
Dolní Počernice kolem Rokytky dál
pod Štěrboholskou radiálou nahoru
k Dubečku až ke stanici hasičů
v Dolních Měcholupech. S otevře-
ním se počítá v měsíci září. Již nyní
netrpělivě čekám, kdy se budu moci
po nové cestě projet. Nový, hladký
asfalt je výzvou pro všechny in-line
bruslaře.
Co více. Celý val bude v létě sadařsky
a parkově upraven vysázením vzro-
stlých stromů a zatravněním. Sou-
částí vzniklých parkových ploch bu-
dou také mlatové cesty se zákoutími
pro oddychové a rekreační využití.
Jelikož je nově vybudovaná dráha ně-
kolik metrů nad okolním terénem,
prosím buďte velmi opatrní a ohle-
duplní k ostatním, riziko pádu ze str-
mého srázu bude v počátku veliké.
Helma a chrániče musí být samo-
zřejmou výbavou každého bruslaře
na takovýchto místech.
Pevně věřím, že zde vznikne další
pěkné místo, které zpříjemní život na
Jahodnici nejen sportovcům.
Více informací včetně vizualizace pro
vás připraví Čtrnáctka v dalších vy-
dáních.

Jan Rambousek,
zastupitel za TOP 09

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
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JEDINEČNOU AKCI PRO MILOVNÍKY
ADRENALINU PŘIPRAVILA 
NA SOBOTU 19. KVĚTNA TŘI
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
S PODPOROU MĚSTSKÉ ČÁSTI 
VE SKATEPARKU NA ČERNÉM
MOSTĚ. HLAVNÍ ATRAKCÍ
ZÁBAVNÉHO SPORTOVNÍHO
ODPOLEDNE BYLY SCOOTERINGOVÉ
ZÁVODY, VE KTERÝCH PŘEDVEDLI
SVÉ AKROBATICKÉ TRIKY MLADÍ
NADŠENCI I PROFIJEZDCI.

Pohodový den začínal již před poled-
nem, kdy se do závodu přihlásila asi
třicítka sportovců, program se ale
postupně rozjel až po poledni, kdy se
začalo závodit „naostro“. Mnohdy až
neuvěřitelné triky, při kterých se di-
vákům tajil dech, přilákaly přes dvě
stovky lidí. Nikdo z nich návštěvy
akce nazvané Nízkoprahy na ram-
pách rozhodně nelitoval. Na organi-
zaci spolupracovala místní sdružení
JAHODA a KC Motýlek a běchovický
Neposeda. V pohodové atmosféře

krásného slunečného dne se za do-
provodu hudby soundsystému R2D2
představili také tanečníci a tanečnice
streetdance, děti si mohly nechat na-
malovat obličej speciálními barvami
či se vyřádit na trampolíně. Nechy-
bělo občerstvení a k vidění byly i ex-
hibice yoyování a žonglování.
Největší rozruch ale budili samotní
scooteristé, kteří vysoko nad rampa-
mi skateparku létali v nejrůznějších
krkolomných pozicích, předváděli
salta i další technicky náročné triky,
a je malým zázrakem, že nedošlo
k žádnému vážnějšímu pádu. Nejvíce

se pak v exhibici „blýskl“ profijezdec
Jára „Mini“ Soukup, který pravidelně
boduje v závodech u nás i v zahraničí.
Ten se několikrát pokusil o trik 540
Flair, který zatím zvládá jen několik
předních světových jezdců. Minimu
stačilo asi šest pokusů, a když ne-
uvěřitelný trik zvládl, zvedla se ve
skateparku vlna nadšení. Přítomní
drobného jezdce odměnili bouřlivým
potleskem, a na chvíli se dokonce
ocitl nad hlavami přítomných. Skvěle
připravená akce skončila až večer
a všichni měli důvod ke spokojenosti,
protože zábavy, sportu, hudby
a především pohody bylo dost.  

(red)

NAD SKATEPARKEM 
LÉTALY KOLOBĚŽKY

Teen Age Area

Kategorie do 15 let: 
1. Pavel Skřivan, 2. Karel Fuchs, 
3. Patrik Kunsta
Kategorie nad 15 let:
1. Míra, 2. Mára, 3. Zika
Vítězové dostali součástky na kolo-
běžky a drobné dárky od Scootshop. Fo

to
: J

AH
OD

A 
Pe

tr
 K

oš
ek

 (3
x)



15

Stalo se

     ROVNÁ STOVKA MALÝCH
I VELKÝCH MILOVNÍKŮ STEPU
PŘEDVEDLA SVÉ UMĚNÍ
V KULTURNÍM DOMĚ KYJE, 
KDE SE KONCEM DUBNA KONALA
TRADIČNÍ STEPAŘSKÁ PŘEHLÍDKA
„PRAŽSKÁ 14“. AKCE NAVÍC LETOS
SLAVILA UŽ DESÁTÉ VÝROČÍ.

Svá nová vystoupení předvedly malé
i větší tanečnice ze šesti pražských
tanečních studií. Samozřejmě nechy-
bělo pořadatelské studio Hanny Dan-
ce, které působí v ZŠ Chvaletická na
Lehovci. Mezi účinkujícími stepaři se
předvedli i dospělí, tedy zástupci ka-
tegorie seniorů. A protože se v této
době všechny kluby připravují na
Mistrovství ČR ve stepu, které se

koná 2. června v Praze, mohli ná -
vštěvníci přehlídky vidět s předstihem
právě mistrovské sestavy.  
V obou akcích je ale přece jen rozdíl.
Zatímco mistrovství je o umístění, na
přehlídce tréma nikoho netrápí. 
Všechny děti na závěr dostaly dárky,
diplomy a také zvláštní ceny za tituly
Miss úsměvu, Miss sympatie, Miss
štíhlého pasu, Kluk sympaťák a Nej-
mladší účastník. Ceny společně pře -
dávaly Lenka Raisová, zástupkyně ře-
ditele ZŠ Chvaletická, a Ing. Mgr. Lu-
cie Svobodová, zástupkyně starosty
MČ Praha 14. Každý klub si také od-
vezl z akce velký pamětní pohár.

Hana Hanušová, 
Hanny Dance

JAKÁ BYLA „PRAŽSKÁ 14“

184x85_inzerce.indd   1 20.1.12   16:28
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STAROČESKÝ JARMARK OŽIVIL
V SOBOTU 12. KVĚTNA ULICE
A PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ KOSTELA
SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KYJÍCH.
NA SVÉ SI PŘIŠLY VŠECHNY
SMYSLOVÉ VJEMY, A TO DOSLOVA.
AKCE TOTIŽ BYLA JAKOUSI
KOMBINACÍ KULTURNÍHO
ODPOLEDNE S DIVADLEM,
SOUTĚŽEMI, JARMARKEM A HODY.
Z TOHO DŮVODU AKCI PODPOŘILA
I MČ PRAHA 14.

K vidění tu bylo mnoho zajímavého,
od babičky s kolovrátkem, která
v podstatě celé odpoledne předla ovčí
přízi, přes kováře, který u svého stán-
ku s meči koval drobné ozdoby, až po
košíkáře, který sedě na obrubníku
před očima návštěvníků splétal proutí
do tvaru velkého koše. To ale ani zda-

leka nebylo vše. Akce totiž probíhala
současně v ulicích, ve farní zahradě,
kde se konalo divadlo nebo šermířské
souboje, připomínající slavné bitvy
historie, a děti tu měly k dispozici
i lanové centrum s pojízdnou houpač-
kou, ale také v KD Kyje a ve dvou re-
stauracích. U svatého Bartoloměje,
kde je i bowlingová herna, se konaly
tradiční staročeské vepřové hody, Ši-
manda, hospůdka v prostorách kul-
turního domu, si zase připravila Kyj-
ský pivní festival, kde se točilo na pat-

náct druhů piv z různých koutů repu-
bliky. Venku před kulturním domem
hrála country kapela, uvnitř v sále
zase kapela Hitos zvala k tanci milov-
níky klasických rytmů a populárních
písní.
Nejvíce to ale žilo ve farní zahradě
a nejbližším okolí kostela, kde byly
soustředěny stánky s občerstvením,
jak jinak než ve staročeském duchu.
Lidé mohli za zvuku historické kapely
obdivovat stánky hrnčířů, umění dráte-
níků, ale také využít různých zajíma-
vostí. U jednoho ze stánků si mohl kaž-
dý vyrobit vlastní náušnice, o kousek
vedle zase nabízel ochutnávku výrobce
domácích klobásek a salámů z Hor-
ních Počernic. U jednoho z hrnčířských
stánků si děti mohly vlastnoručně 
vyrazit pamětní minci, jinde se zase
zabavily malováním sádrových figurek. 
Zkrátka odpoledne pro všechny pří-
jemné a poučné. Velký zájem byl také
o prohlídky kostela, které lákaly
především na jedinečnou možnost
vystoupat až do věže této kyjské do-
minanty. Ačkoliv se zpočátku počasí
tvářilo dost nepřívětivě, akce přiláka-
la stovky rodin z okolí i z jiných částí
Prahy, a když pak vyšlo sluníčko, 
nikdo nelitoval.

(jam) 

VYDAŘENÝ VÝLET 
DO DÁVNÝCH ČASŮ

Skupina historického šermu Rotika předvedla například jeden ze soubojů podle Sinkiewizových Křižáků. 

Děti s napětím sledovaly africké pohádky... Přadlena s kolovratem zaujala na Staročeském jarmarku v Kyjích děti, ale také většinu rodičů. 
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Areál jezdeckého klubu přivítal 18. dub-
na návštěvníky. A přišlo jich téměř
300. Program Dne otevřených dveří
byl pestrý, bylo možné zhlédnout růz-
ná jezdecká vystoupení, která si při-
pravily děti z klubu, ale také ukázky
paravoltiže, hipoterapie, parkurových
skoků i drezurních úloh. Pro děti byly
připraveny soutěže a také tradiční vo-
žení na konících. Nechyběla ani tom-
bola a bohaté občerstvení. 
Odpolední program okořenil projekt
určený veřejnosti s názvem „Malovaná
podkova“. Návštěvníci, ale i členové
oddílu si mohli namalovat ošlapanou

podkůvku jednoho z koníků a připsat
mu k ní své věnování. 
Další kolo malování proběhlo 2. červ-
na. Projektu se zúčastnily i organizace
a jednotlivci, kterým poskytujeme hi-
poterapii. Podkovy jim byly zapůjčeny
do jejich arteterapeutických dílen.
Plánovaná výstava děl se uskuteční
začátkem září v Galerii U Koní v Dol-
ních Počernicích a následně na zářijo-
vém veletrhu neziskovek v Praze 14. 

Za JK Počin Tereza Kalkusová
a Hanka Špindlerová

PÁTÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V JEZDECKÉM KLUBU POČIN

Tip pro vás

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

LETNÍ AKCE A TÁBOR 
JEZDECKÉHO KLUBU POČIN 

25.–27. 6. Oddílové závody v parku-
rovém skákání
28. 6. Slavnostní vyhlášení vítězů
a rozloučení se školním rokem, tá-
borák a přespání u koní
29. 6. Stěhování koní a koz na
prázdniny 
12.–22. 7. Jezdecký tábor Rousí-
nov. Pro děti ve věku 6–15 let. Při-
hlášky a informace u Hanky, telefon:
605 285 426, nebo na e-mailové
adrese: jkpocin.info@seznam.cz.

Malovaná podkova pokračuje!
Namalujte si u nás v areálu vlastní
podkovu. Ta bude posléze vydraže-
na ve prospěch hiporehabilitace
a zlepšení podmínek ustájení na-
šich koní...
Zájemci se mohou na malování do-
mluvit na každý červnový všední
den (15.00–18.00 hod.), a to s Han-
kou na telefonu 605 285 426.

Děkujeme všem za tvrdé pečivo,
kterým nás zásobujete, a za přízeň,
kterou k nám chováte, v září se na
vás zase těšíme.
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Informace

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012

květen

Lomnická/Staňkovská 4. 6.

Lomnická/Zalinská 5. 6.

Travná/Kostlivého 6. 6.

Bouřilova/Bojčenkova 7. 6.

Ronešova/Volkova 11. 6.

Anderleho/gen. Janouška 12. 6.

Šromova/gen. Janouška 14. 6.

Doležalova chodník proti 1051 18. 6.

Vašátkova/Dygrýnova 13. 6.

Bryksova u zad. traktu č. p. 762 20. 6.

Bryksova proti č. p. 949 19. 6.

Kpt. Stránského/Vybíralova 21. 6.

Bobkova/Maňákova 25. 6.

Hlaďova proti č. p. 671 26. 6.

Přistavení VOK v Praze 14 v roce 2012 ze systému HMP

květen

Mochovská/Zelenečská 6. 6.

Šestajovická/V Chaloupkách 6. 6.

Liblická/Klánovická 6. 6.

Zámečnická/Mochovská 6. 6.

Poříčanská/Klánovická 7. 6.

Hloubětínská/V Chaloupkách 7. 6.

Konzumní/Na Obrátce 7. 6.

Nehvizdská/Zelenečská 7. 6.

Hejtmanská/Vranovská 13. 6.

Tálinská/Oborská 13. 6.

Chvaletická/Vizírská (chodník) 13. 6.

Lásenická/Lipnická 13. 6.

Šimanovská/Za Školou 14. 6.

Kardašovská u obch. střediska 14. 6.

Cidlinská/Maršovská 14. 6.

Jordánská/Svárovská 20. 6.

Cvrčkova/Burdova 20. 6.

Borská/Rotenská 20. 6.

Koclířova/Vodňanská 20. 6.

Babylonská/Jordánská 21. 6.

Vodňanská/Skorkovská 21. 6.

Horusická/Osická 27. 6.

Zvíkovská/Dářská 27. 6.

Dřítenská/Velkoborská 27. 6.

Herdovská/Bošilecká 27. 6.

Jednostranná 28. 6.

Jezdovická/Froncova 28. 6.

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: 
pondělí až pátek   8.30–18.00 hodin 
sobota 8.30–15.00 hodin

UPOZORNĚNÍ
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na odpad z provo-
zu domácností, který není možné pro jeho objem odložit
do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná
se především o části nábytku a podlahových krytin (lina,
koberce).

CO DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
Stavební suť, výkopová zemina, živočišný a rostlinný od-
pad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle plat-
ných předpisů.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14.00 dne
dle rozpisu a odváženy následující den.

Více informací na www.praha14.cz

KOMPOSTÁRNA MALEŠICE 
(listí, větve, tráva, jiné bioodpady)
roh ulic Dřevčické a Černokostelecké, s vjezdem z ul. Dřevčické 
tel.: 604 221 708 

Otevírací doba kompostárny: 
pondělí až pátek 8.30–18.00 hodin
sobota 7.00–15.00 hodin

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

KAM S ODPADEM Z DOMÁCNOSTI I ZAHRADY
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VestavěnéVestavěné
skříně, skříně, 

kuchyně, kuchyně, 
nábytek
na míru

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Jarní slevy 30%

Jarní slevy 30%603 242 133
603 242 133
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nejkolo.cz
e-shop, cykloservis, kamenná prodejna

15% sleva
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• prodej a pokládka dřevěných, laminátových a vinylových podlah 
  – Návrh vhodného typu podlahy, včetně zaměření Vám provedeme ZDARMA.
 Množstevní slevy již od 20m2                       Náš partner: www.parketatelier.cz 
• stavební práce v oblasti zahradní architektury 
 - zděné ploty, zídky, opěrné zdi (materiál: betonové bloky, cihly, kámen a další) 
 - zámková dlažba 
 - přístřešky a pergoly na míru, dle stavební dispozice

Kvalita, rychlost, rozumná cena je to, co Vám nabízíme.
Nevíte si rady, potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám.

www.inmarott.cz • info@inmarott.cz
Martin Šlajsna +420 605 222 155 •Otto Karnet +420 724 874 053

Vám nabízí své služby a zkušenosti 
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Naše školy

LETOS SE OBĚ KVARTY GYMNÁZIA
CHODOVICKÁ VYPRAVILY 
DO ANGLIE. CESTA TRVALA
NĚKOLIK HODIN A ZAŽILI JSME
I PLAVBU NA NE ZROVNA DOBŘE
VYTOPENÉM TRAJEKTU, 
ALE PŘESTO STÁLA ZA TO.

První den jsme strávili v Londýně,
každý z nás (snad kromě těch, kteří
v Londýně již byli) jím byl rozhodně

překvapen. Prohlédli jsme si Tower
Bridge, Tower of London, korunovač-
ní klenoty a další zajímavosti a pa-
mátky. Pak jsme se vydali k hostitel-
ským rodinám do Brightonu. 
Bydleli jsme po dvojicích až čtveři-
cích (u někoho byli i žáci z jiných
zemí, s námi například bydlela Fran-
couzka) u rodin různě roztroušených
po okolí školy, do níž jsme chodili.
Do školy jsme zavítali celkem na tři

dopoledne. Byli jsme rozřazeni do tří
skupin, každá měla svého učitele,
který se nás snažil něco naučit. Od-
poledne se pak konaly různé výlety,
viděli jsme Brighton, hrad Hever, na
kterém žila Anna Boleynová, a sebe-
vraždami proslulé křídové útesy. 
Vypravit se zpátky do ČR se nikomu
zrovna moc nechtělo, zvláště když
jsme vstávali v pět hodin ráno tamní-
ho času, hustě lilo a ještě nás čekala
devítihodinová procházka Londýnem.
Památky byly úžasné, z Londýnského
oka měli dokonalý výhled na celé
město, viděli jsme slavnou sochu 
admirála Nelsona a jeli na lodi po
Temži. A pak už nás čekala jen šest -
náctihodinová cesta, při níž většina
z nás spala, a návrat do rodné vlasti. 

Lucka Kolomazníková, kvarta A
(redakčně kráceno)

GYMNAZISTÉ Z ČERNÉHO MOSTU
NA BRITSKÝCH OSTROVECH

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Gy
m

ná
zi

a 
Ch

od
ov

ic
ká

 (2
x)

Městská část Praha 14 ve spolupráci
s o.s. Jahoda a o.s. KCR Heřmánek

zve obyvatele sídliště Černý Most k veřejnému projednání záměru

REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JAHODA
DNE 13.6.2012 OD 16:00 HODIN

areál zahrady (objekt) o.s. Jahoda – dle počasí
Vybíralova 969, Praha 9

PROGRAM:
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veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ 
podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP
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místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace 

zvyšování efektivity samosprávných činností“ 
rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP
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Inzerce

www.teka.com

Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní.
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Projekty

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ BY
MĚLY DO BUDOUCNA POMOCI
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA ROMSKÝCH
OBYVATEL V PRAZE 14. PRÁVĚ
TAKOVÝ CÍL SI KLADE JEDINEČNÝ
PROJEKT, KTERÝ SE KONCEM
KVĚTNA ROZJEL Z INICIATIVY
VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI ZA
SPOLUPRÁCE S PŘEDNÍMI
ODBORNÍKY NA ROMSKOU
PROBLEMATIKU. 

Přestože nelze v současnosti z laické-
ho pohledu Prahu 14 vnímat jako
místo, kde by byli Romové obětí sociál-
ního vyloučení, je tento projekt velmi
aktuální. Obecné společenské tenden-
ce totiž v poslední době nebezpečně
směřují právě k vytváření sociálně vy-
loučených oblastí v místech, kde žije
větší počet romského obyvatelstva
nebo cizinců, jako je tomu například na
sídlišti Černý Most.
„Bereme tuto hrozbu vážně, a protože
nechceme, aby se z Prahy 14 stala
sociálně vyloučená lokalita, nebo se
tento pocit mezi našimi občany pro-
hluboval, postavili jsme se k tomuto
unikátnímu projektu čelem,“ vysvětli-
la zástupkyně starosty MČ Praha 14
Lucie Svobodová s tím, že tento

problém ve svém důsledku ovlivňuje
všechny lidi žijící v sociálně vylouče-
ných lokalitách bez ohledu na barvu
pleti nebo národnost. 
První setkání odborníků se v rámci
projektu nazvaného „Role měst v in-
tegraci sociálně vyloučené romské
lokality Praha 14“ konalo v příjem-
ném prostředí kavárny Černá labuť
a sešli se zde nejrůznější odborníci
a aktivisté. Po úvodním slovu Lucie
Svobodové představil cíle projektu
jeho manažer David Beňák z úřadu
městské části a poté již vystoupili se
svými příspěvky další pozvaní hosté,
Otto Mertens z firmy Mepco, krajská
romská koordinátorka pro Prahu Bo-
žena Fílová a Gabriela Melková, která
zastupuje Agenturu pro sociální za-
čleňování v romských lokalitách. 
Z příspěvků, které zazněly na úvod-
ním fóru k této problematice, vyply-
nulo, že hlavním impulsem k zahájení
výše zmíněného projektu byla vládní
Strategie boje proti sociálnímu vylou-
čení pro roky 2011–2015. „Jako měst-
ská část, kde je sociální vyloučení ně-
kterých skupin obyvatel aktuální, se
k tomuto vládnímu dokumentu staví-
me velmi seriózně a jsem ráda, že
můžeme být součástí takto význam-
ného projektu, který získal podporu

ze strany Evropské unie,“ pozname-
nala zástupkyně starosty Svobodová. 
Manažer David Beňák pak stručně
vysvětlil, kde by měli účastníci pro-
jektu získat inspiraci ke konkrétním
řešením. „Projekt je postaven na vý-
měně zkušeností se zahraničními od-
borníky, kteří se touto problematikou
zabývají dlouhodobě a v současnosti
mají v praxi sociálního začleňování
skupin, kterým hrozí vyloučení z ma-
joritní společnosti, dobré výsledky,“
vysvětlil Beňák s tím, že konkrétně
půjde o města Veldhoven v Holand-
sku a španělskou Barcelonu. 
Hlavní oblasti, na které se v rámci
návštěvy těchto měst chtějí odborníci
a zástupci pražských městských čás-
tí včetně Prahy 14 zaměřit, jsou ob-
lasti bydlení a zaměstnanosti. „V za-
hraničí budeme sledovat především
specifické programy zaměřené na
tyto dvě oblasti. Nečekáme, že nám
v zahraničí nabídnou recept na
všechny problémy, ale na některé ur-
čitě ano. Setkáme se s odborníky,
kteří se touto problematikou zabývají
už desítky let,“ poznamenal Beňák. 
Podle Lucie Svobodové by se do pro-
jektu měly zapojit i další pražské
radnice. V Praze 14 se navíc ke ko-
nečným výstupům budou moci vyjá-
dřit i sami občané. „Inspiraci k řeše-
ní, kterou naši zástupci přivezou ze
zahraničí, promítneme do Komunit-
ního plánu sociálních služeb a Ko-
munitního plánu zdravé městské
části. Oba tyto dokumenty budou ve-
řejně projednávány, takže jejich finál-
ní podobu bude moci ovlivnit každý
občan naší městské části,“ dodala
místostarostka. Zájemci o informace
o projektu se mohou již nyní obracet
na e-mailovou adresu projektu
p14.rom.plan@gmail.com, do bu-
doucna by pak měl být průběh reali-
zace projektu zmapován na zvlášt-
ních internetových stránkách.

(jam)

PRAHA 14 BOJUJE
PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ

Úvodní setkání se konalo v příjemném prostředí kavárny Černá labuť s výhledem na centrum Prahy.
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Senior Park

SLAVNOSTNÍ DEN 9. KVĚTNA
JSME SI NAMÍSTO OBVYKLÉ
KLUBOVÉ SCHŮZKY ZPESTŘILI
VÝLETEM DO TŘEBONĚ.
PRŮVODCEM PO TŘEBONI NÁM 
BYL PAN PROFESOR NOVÁK
Z NAŠEHO KLUBU. 

Naším prvním cílem byla Schwar-
zenberská hrobka, která je jednou
z nejpozoruhodnějších památek v již-
ních Čechách. Postavena byla ve
druhé půli 19. století a je krásnou
ukázkou novogotického slohu. Přes-
tože byla hrobka uzavřena, podívali
jsme se do interiéru alespoň přes
mříž vstupního portálu.
Pak jsme vyrazili společně podél ryb-
níka Svět až k třeboňskému pivovaru,
který je zajímavý především tím, že
vznikl už v roce 1379 a patří mezi

nejstarší pivovary na světě. Mimo
historické zajímavosti je zde také pří-
jemné posezení na terase u dobrého
jídla a piva, kterého jsme jako správ-
ní výletníci využili. 
Potom nás už čekala cesta na ná-
městí, jež je tvořeno měšťanskými

domy s podloubím a renesančními
nebo barokními štíty. Nejcennějším
domem na třeboňském náměstí je
dům U Bílého koníčka, který byl po-
staven už v roce 1544, a také stará
radnice s více než třicetimetrovou
věží. Naším dalším cílem byly Bertiny
lázně, které se nacházejí v historic-
kém centru Třeboně a specializují se
na léčbu pohybového ústrojí. Po této
malé procházce jsme zamířili do tře-
boňského zámku, který se řadí svou
rozlohou mezi největší zámecké
komplexy v České republice. O jeho
dnešní podobu se zasloužili přede-
vším renesanční stavitelé, kteří na
místě původního gotického hradu vy-
budovali pro šlechtický rod Rožmber-
ků toto honosné sídlo. Další mocný
šlechtický rod, Schwarzenbergové,
obohatil zámek barokními dostavba-
mi. K zámku ale patří také překrásný
park s hradbami, jehož značnou část
zaujímá i státní oblastní archiv. 
Po prohlídce zámeckého komplexu
jsme absolvovali také zajímavou 
návštěvu v Domě přírody Třeboňska.
Ten se nachází přímo v areálu zámku
a návštěvníkům nabízí pohled do his-
torického vývoje zdejší krajiny. Sou-
částí této expozice je také naučný
film, který ukazuje faunu a flóru Tře-
boňska v průběhu celého roku. 
Z Třeboně jsme nakonec odjížděli
o půl páté odpoledne a domů jsme
šťastně dorazili okolo devatenácté
hodiny. Všichni v dobré náladě, una-
vení, ale spokojení.

Jaroslava Makalová, 
kronikářka Klubu seniorů Kyje 

(redakčně kráceno) 
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SENIOŘI Z KYJÍ VYRAZILI
ZA SLUNCEM DO JIŽNÍCH ČECH

ČINNOST KLUBU KARDIAKŮ Z PRAHY 14 PRO ROK 2012
Cvičení pro kardiaky:
Cvičení s prvky jógy pro členy Klubu
kardiaků v Praze 14 bude probíhat
v  sokolovně TJ  Kyje – každý čtvrtek
od 9.30 do 11.30 hod.
Toulky okolím Prahy – délka   trasy
se určuje podle přání účastníků při
srazu s ohledem na výkonnost.

Vycházky po Praze  – účastníci bu-
dou poznávat historii staré Prahy. 
Rekondice 2012 – na letošní rok při-
pravujeme pobyt v Krkonoších v ho-
telu Kubát, který se nachází skoro na
vrcholku Benecka, od 12. 7. do 22. 7.
Ozdravný pobyt v Sloupu v Čechách –
program se uskuteční od 13. 9. do 23. 9.

Tradiční ozdravný pobyt v Poděbra-
dech – program proběhne od 19. 11.
do 25. 11. 

Bližší informace
Ivan Georgiev: tel. 777 073 444 
Bohuslava Reisová: tel. 777 335 535

(dm)
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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.

HNED DVĚ AKCE ÚZCE SOUVISEJÍCÍ
S BUDOUCÍM VÝVOJEM PRAHY 14 SE
KONALY V PRVNÍ POLOVINĚ KVĚTNA
V KD KYJE. NA FÓRU ZDRAVÉ MČ
PRAHA 14 DISKUTOVALI ZÁSTUPCI
RADNICE NAD JEDNOTLIVÝMI
OBLASTMI ŽIVOTA V PRAZE 14
S „DOSPĚLÁCKOU“ VEŘEJNOSTÍ
I ŽÁKY A STUDENTY ZDEJŠÍCH ŠKOL 

Obě akce se vydařily a zájem ze strany
veřejnosti i školáků a studentů byl vel-
ký. Na Dětském fóru bylo vidět, že pří-
tomným dětem leží budoucnost jejich
městské části na srdci. Hovořilo se
o možnostech zlepšení odpadového
hospodářství, lepší přístupnosti kniho-
ven nebo o nápadech, jak rozšířit nabíd-
ku volnočasových aktivit v Praze 14. Na-
konec si všichni přítomní mladí po sku-
pinách zpracovali i test ze znalostí
politického systému i reálií městské
části. 
Ostatně ani dospělí, kteří se sešli v KD
Kyje o dva dny dříve, nepřišli za zába-
vou. Také zde bylo nutné prodiskutovat
v pracovních skupinách jednotlivé ob-
lasti života v Praze 14 a definovat kon-
krétní problémy. Z nich poté prostřed-
nictvím referenda vyšly vždy dva hlavní
problémy, kterými se bude vedení
městské části v následujícím roce po
jejich dalším ověření zabývat. O jaká zá-
kladní témata se jedná? Jejich přehled
naleznete dále. 

FÓRUM ZDRAVÉ MČ PRAHA 14 
DNE 9. 5. 2012:
Definované problémy v jednotlivých
oblastech: 
Bezpečnost a prevence
• bezpečnost v Hloubětíně – v okolí

stanice metra
• podpora terénní práce s mládeží na

Černém Mostě
Doprava
• Pražský okruh – ne přes Černý Most,

vyřešit odhlučnění stávajícího stavu
• chybějící retardéry v ulici Cíglerova
Kultura, sport, volný čas
• na Černém Mostě u skateparku vy-

budovat zázemí pro volnočasové,
sportovní a kulturní akce

• v lokalitě Broumarská – sever-jih
vytvořit prostor pro přírodní relaxaci

Sociální oblast
• zlepšit dostupnost terénních služeb
• nedostatek informací o sociálních

službách
Školství a vzdělávání
• nedostatek přípravných tříd
• chybí speciální třídy
Úřad a občan, strategický rozvoj,
rozpočet MČ
• vyřešit převod bytového fondu Pra-

hy 14 do osobního vlastnictví
• výměna starého vodovodního řadu

v ulici Sklenská
Zdraví a zdravotnictví
• chybí zařízení typu jeslí
• dostupnost urgentní zdrav. péče

Stůl dětí a mládeže
• chybí spolupráce NNO a školních

zařízení s důrazem na aktivní vy-
užití volného času dětí a mládeže

• nedostatečná informovanost o pro-
gramech a akcích

DĚTSKÉ FÓRUM DNE 11. 5. 2012
1. málo veřejných hřišť a sportovišť
2. špatné intervaly MHD a chování řidičů
3.–5. – veřejný pořádek (bezdomovci,

krádeže, hluk)
– nedostatek dobře vybave-
ných wifi kaváren, kluboven
– kvalita jídla ve školních jídel-
nách

6.–8. – neupravené autobusové nádra-
ží na Černém Mostě
– chybí koupaliště
– chybí přírodní amfiteátr

9.–10. – špatné veřejné osvětlení
– nevyhovující cyklostezky,
in-line stezky, nedostatek
ramp (BMX, in-line, parkur)

(red)

JAK VIDÍ PROBLÉMY
PRAHY 14 DOSPĚLÍ A NÁCTILETÍ

Anketa pro širokou veřejnost
Tyto nadefinované problémy budou
veřejností ověřeny prostřednictvím
anketních lístků. Ověřovací ankety 
budou probíhat od 28. 5. do 12. 6.
a hlasovací lístky pro dospělé jsou
k dispozici v měsíčníku Čtrnáctka,
v prostorách ÚMČ Praha 14, KD Kyje,
zdravotnických zařízeních Parník
a Bioregena, v pobočkách městské
knihovny v Hloubětíně a na Černém
Mostě a v DDM Praha 9. Probíhat
bude také anketa osobním dotazová-
ním na ulicích v MČ. Rodičům dětí
navštěvujících základní školy budou
lístky distribuovány prostřednictvím
škol, pro rodiče dětí předškolních bu-
dou lístky k dispozici v mateřských
školkách. Spuštěna bude i interneto-
vá anketa na www.praha14.cz.
Pro obě ankety platí stejná pravidla,
hlasovací lístky dospělých a teena-
gerů budou odlišeny barevně.



ANKETNÍ LÍSTEK

Děkujeme Vám za zájem o naší společnou budoucnost a za Váš čas!
Anketa je anonymní a je otevřena pro Vaše náměty až do 12. 6. 2012.

                  
              

  
 

V lístku označte maximálně dva problémy (dva nabízené, nebo jeden nabízený a jeden „Další problém“) 
Jestliže označíte více problémů, lístek se stává NEPLATNÝM !!!

 

 

 

 

 

Věková skupina respondenta: Bydliště respondenta:

Projekt „Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti 
a zvyšování efektivity samosprávných činností“ byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP

FÓRUM ZDRAVÉ MČ PRAHA 14 DNE 9.5.2012
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Cílem této diskuze a na ni navazující ankety je dát všem občanům Prahy 14 příležitost, aby se mohli vyjádřit k tomu,
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Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?

Cílem této diskuze a na ni navazující ankety je dát všem občanům Prahy 14 příležitost, aby se mohli vyjádřit k tomu,
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ANKETNÍ LÍSTEK
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Cílem této diskuze a na ni navazující ankety je dát všem občanům Prahy 14 příležitost, aby se mohli vyjádřit k tomu,
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Jestliže označíte více problémů, lístek se stává NEPLA
označteV lístku 

a které je jejich domovem.
co v naší městské části chybí, co by se mělo změnit, upravit či zajistit tak, aby byli spokojeni s místem, kde žijí 
Cílem této diskuze a na ni navazující ankety je dát všem občanům Prahy 14 příležitost, aby se mohli vyjádřit k tomu,
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Jestliže označíte více problémů, lístek se stává NEPLA
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Vybudovat zázemí pro volnočasové, 
Revitalizace pozemku Broumarská sever
Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu

odpora terénní práce sP
Odstranění nevhodných dřevin (jalovců) v okolí ZŠ Bří V
Nevyhovující vodovodní řad v ulici Sklenská
Chybí zařízení typu jeslí
Chybí spolupráce NNO a školních zařízení 
Chybí speciální třídy
Chybí retardéry v
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Další problém:
Zvýšit počet přípravných tříd
Zlepšit informovanost mládeže o programech a akcích pro mladé
Zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů
Zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách
Zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče
Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek, relax v přírodě v
Vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví z
Vybudovat zázemí pro volnočasové, 
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témata 11. 5. 2012. Anketu k oběma F
Současně s touto anketou probíhá pro děti a mládež ověřovací a

Jméno a příjmení: .

části, uveďte zde, prosím, své kontaktní údaje:
poštou informováni a zváni na projednávání problémů v
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KULTURNÍ DŮM KYJE 
PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN

3. 6. neděle: Divadlo AKORÁT, Dobrá
pohádka. Od 15 hodin. 50/40/140 Kč.

6. 6. středa: Divadlo AKORÁT, činohra
LÍBÁNKY VE ČTYŘECH. Od 19 hodin.
Bývalý manželský pár se znovu se-
tká v hotelu, kam přijeli strávit lí-
bánky se svými novými partnery po-
někud odlišných generací. 90/45 Kč.

10. 6. neděle: VÝLET DO ZOO – ne-
dělní pohádka pro menší děti. Od 
15 hodin. Hanička a Honzík jedou na
výlet do zoologické zahrady… (máme
rádi zvířátka). Hraje Divadélko Pale-
ček. 50/40/140 Kč.

11. 6. pondělí: odborná přednáška
na historické téma: SPOR KRÁLE
A ARCIBISKUPA aneb odnesl to jazyk
Jana Nepomuckého. O historickém
sporu trochu jinak. Průvodcem je
známý popularizátor a spisovatel
PhDr. Jiří Sommer, CSc. Od 18 hod.,
45/40 Kč.

13. 6. středa: divadelní představení
činohry skupiny AKORÁT – ZA SCÉ-
NOU (BEZ ROUCHA). Světově známá
hra Michaela Frayna „Sardinky
a zase sardinky“. Bláznivá komedie
o tom, co se všechno může stát při
premiéře nové hry. Od 19 hod.,
90/45 Kč.

14. 6. čtvrtek: VESELÝ SMÍCHOV
– závěrečné vystoupení dětských sku-
pin v rámci projektu Romský mentor.
Od 16 hod.

20. 6. středa: předpremiéra divadel-
ního představení souboru DS14 (KD
Kyje) – „Peripetie – kdo šetří, má za
tři“ (vyhrazeno pro Klub seniorů). Od
15 hod.

22. 6. pátek: premiéra divadelní hry
vlastního souboru DS14 (KD Kyje)
s názvem „Peripetie – kdo šetří, má
za tři“ od 19 hod., 90/45 Kč

25. 6. pondělí: netradiční povídání
s historikem a cestovatelem
PhDr. Jiřím Sommerem, doplněné
promítáním fotografií. MĚSTA ZÁPA-
DU USA – Los Angeles, San Francisco,
San Diego, Las Vegas. Od 17.30 hod.,
45/40 Kč.

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: bližší informace
o termínech a náplni kurzu na tel.:
777 180 240, e-mail: zmetropolis@se-
znam.cz

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

KULTURNÍ 
A SPORTOVNÍ 
AKCE RADNICE

11. 6. pondělí: LYRA DA CAMERA,
koncert v kostele sv. Bartoloměje
Zazní duchovní hudba v podání sou-
boru Lyra da camera. Na programu
budou skladby Johanna Sebastiana
Bacha, Antonia Vivaldiho, Georga
Friedricha Händela a dalších. Začá-
tek koncertu je v 18.30 hodin, vstup-
né dobrovolné.

20. a 21. 6. středa a čtvrtek: výstava
školních prací „Já a můj obvod“,
Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686
Letošní 18. ročník výtvarné soutěže
měl téma „Česká lidová písnička“.
Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bří
Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála
Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hlou-
bětínská, ZŠ Šimanovská, ZŠ Tole-
rance Mochovská a výtvarného ateli-
éru ARS-PUERIS z Jahodnice. Výsta-
va těchto prací bude otevřena ve
středu 20. 6. od 9.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 18.00 hodin a ve čtvr-
tek 21. 6. od 9.00 do 11.00 hodin.

20. 6. středa: koncert v Galerii 14
„Starozákonní žalmy v hudbě“ – od
18.30 hodin. Slovem i hudbou provází
koncertní pěvkyně Marie Kozáková-
Hřebíčková. Na programu jsou
skladby Antonia Vivaldiho, Johanna
Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka
a dalších. Vstup volný.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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Život u nás

Pátek 22. a sobota 23. 6. 2012 – Tradiční sportovní setkání nazvané SKAM
se letos již posedmé uskuteční v Dolních Počernicích. Akce je určena pro
všechny mladé lidi, kteří si chtějí užít netradiční konec školního roku, pro-
táhnout si tělo po celém roku učení, změřit síly s ostatními a navázat nové
kontakty. Tradičně se sjedou mladí sportovci z různých koutů ČR. Mohou se
utkat v turnajích ve fotbale (mužská záležitost), ve volejbalu (pro dámy) a ve
florbalu (smíšený). Letošní novinkou je pak turnaj smíšených družstev v rin-
gu. Po celý den mohou účastníci lámat rekordy v atletických disciplínách,
jako je běh, skok či překážková dráha na chůdách. Na výběr ale bude i celá
řada doplňkových sportů jako ping-pong, stolní fotbálek nebo rafting na ryb-
níku. Celý program je ukončen neformálním grilováním, kdy mají sportovci
ideální příležitost k oddechu.
Nepůjde jen o sport, letos se můžete bavit již v pátek.  Pro tento ročník jsme
vám připravili hudební festival SKAMfest, který se bude konat v předvečer sa-
motného SKAMu, tedy 22. 6. v Praze–Kyjích. Více na www.iskam.cz.

Za příjemného počasí se v sobotu
26. 5. utkaly tenisové dvojice na tur-
naji O pohár starosty na dvorcích
v areálu ZŠ Bratří Venclíků. 
Mezi hráči byli mladí, ale také vete-
ráni, nejstarší hráči – Vladimír
Bruna (nar. 1929) či Jiří Djakov (nar.
1935). Nálada byla perfektní a nej-
lepší páry si z bojů zaslouženě od-
nesly vedle pohárů i věcné ceny.

Výsledky: 
1. Jiří Císařovský + Jiří Procházka 
2. Milan Dusík + Bohumil Synek
3. Antonín Noha + Karel Vala
4. Jiří Djakov + Jiří Djakov

STRAWBERRY  

FIELDS   
Festival pro JAHODU

Středa 27. 6 . 2012  
10:00 – 22:00 

Černý most – areál okolo sk8 parku
VSTUP ZDARMA

DAVID KOLLER  
Posmrtné zkušenosti 

dj SUKI  
AMANITAS 

a další

dj Gadjo.cz, Monoskop, Vložte Kočku, mc Ready a dj Pret, 
graffiti exhibice Absolute Friends, Abu Jafar, Robick live drums, ts Čarodějky  

Skákací chůdy Poweriser, sítotisk Kredenc, street art 
Klientské kapely: Cross Station, David, Blizzard Band, Raven Shade, Tamtation

Gymnabally, lekce afrotance Simona Prukůpková a bubeníci z Tidi Tade, Theresa Tribal,  
malování na obličej, soutěže, pohádky, dováděcí koutek, fotbálky, skákací hrad, trampolína, výtvarné dílny, bazar oblečků.

Partneři: Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory, Nadace Vodafone, PhatBeatz.cz,  
Městská část Praha 14, M&M reality, HOPsej.cz, Poweriser, Wegett.cz, Pizzeria Violette, Kvíz Praha 14, RedRes
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SKAM – Dva dny plné zábavy a sportuTENISOVÝ TURNAJ 
O POHÁR STAROSTY
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
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 –
pondělí a středa 15.00–20.00, kon-
taktní pracovníci Monika a Martin,
tel.: 773  674  060. Rajská, Lehovec,
Hloubětín – úterý a čtvrtek 15.00–
20.00, kontaktní pracovníci Honza,
Monika, Martin, tel.: 777  747  067.
PIXLA je otevřena za špatného po-
časí v pondělí a ve středu 16–20
hod., nebo po dohodě s pracovníky
ve dnech terénu.
Jahůdková školička pro děti od 1
roku
– pondělí, úterý, čtvrtek 8–12 hodin.
Klub Jahůdka – středa 9.00–11.00,
čtvrtek 14.00–17.00, pátek
9.00–12.00, 40 Kč/rodina.
Nedělní Jahůdkové odpoledne 10. 6.
14.00–17.00 – program plný dobrot
a zábavy nejen pro děti.
S Jahůdkou do knihovny 13. 6.
9.30–11.00 – čtení a tvoření pro děti
v knihovně na Černém Mostě.
Pyžámková noc 15. 6. 18.00–10.00 
– hlídání dětí od 1 roku přes noc.
Závěrečný piknik v Jahůdce 29. 6.
10.00–12.00 – Rozloučení se školním
rokem.
SOUKROMÁ ŠKOLKA JAHODA: Do
30. 6. probíhají zápisy!!!

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). 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY: ZÁPIS DO ZÁ-
JMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ
ROK 2012/2013 ZAHÁJEN! Kroužky:
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky +
rodič), Montessori pracovna (děti 3–6
let), Angličtina s prvky Montessori I.
(děti 3–4 roky), Angličtina s prvky
Montessori II. (děti 4–6 let), Angličti-
na pro batolata (děti 1–3 roky + ro-

dič), Dramaťáček (děti 3–5 let), Pohy-
bové hry (děti 3–6 let).
Více informací na webových strán-
kách, přihlášky co nejdříve.
ŠKOLKA PASTELKA – PRÁZDNINOVÝ
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. Každý týden
bude tematicky zaměřen. Přihlášky
přijímáme do konce června. 

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

Hlídací hernička s Míšou – čtvrtek
14. 6. 9–13 hod. pro děti od 1 roku. 
80 Kč/1. hod., každá další 50 Kč. Při-
hlášení nutné na tel. 608404169 nebo
matusmi@seznam.cz.
Zápis do Šikulky na nový školní rok
je možný během června a září.
Odborné programy:
13. 6. Sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči Hrátky s ptákem
Zlobivákem od 10.15.
20. 6. Seminář pro rodiče Jsme děti
– kluci a holky. Liší se nějak výchova
chlapců a dívek? Kdy dítě potřebuje
vzor muže, kdy ženy? Od 10.30.
Poradenství zodpovědného rodičov-
ství (i partnerských kompetencí).
Nutno objednat: Marie Nováková,
775 204 208. 
Jednorázové akce: dekorace na po-
klady a fotky z prázdnin – rodinná
tvůrčí dílna – středa 6. 6. 16–18 hod.
Vstup 80 Kč/rod. (krabička, ráme-
ček), 110 Kč/rod. (truhlička). Prosí-
me o přihlášení.
Mezigenerační soužití aneb Vztahy
dítě – rodič – prarodič. Přednáška
– čtvrtek 7. 6. od 10 hod. Lektorka:
PhDr. Ilona Špaňhelová. Co si nese-
me jako rodiče z dětství do výchovy
vlastního dítěte, koho má dítě pos-
louchat – babičku, nebo mámu, ko-
munikace s prarodiči… Prosíme
o přihlášení. Herna pro děti ote-
vřena.
Setkání rodičů aneb Kavárna II. 
– úterý 26. 6. od 20 hod.

Zahradní slavnost s tradičním tábo-
rákem heren – středa 27. 6. od 10
hod. Pohádka, soutěže, hry, písničky
u ohýnku – na zahradě MC Klubíčko.
V případě deště se akce přesune do
Klubíčka. 
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko. 

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. 
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
přijď te si zacvičit a zatančit s Luckou
vždy v úterý a ve čtvrtek. Relaxační
cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky jógy,
pilates, relaxační techniky, masáže).
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontán-
ní tanec. Intuitivní tanec se neřídí
žádnými konkrétními kroky ani sty-
lem, ale vychází z našeho vnitřního
pocitu, momentálního rozpoložení,
nálady. 
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA I ODPOLEDNÍ
KROUŽKY končí v tomto školním roce
29. 6. 

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

Nedělní tvořivé workshopy ve Čtr-
náctce každou neděli od 16.00
hod. – nutno se předem přihlásit na
tel. 603 249 427
10. 6. – Savování – promalba plátěné
tašky, cena 120 Kč
17. 6. – Korálkování – výroba šperků,
korálky, sklo, cena 140 Kč
24. 6. – Plstění nasucho – výroba
módních náušnic, cena 150 Kč
Veškerý materiál a pomůcky jsou
v ceně. Přijďte k nám strávit příjem-
né odpoledne!
20.–24. 8. – připravujeme Příměst-
ský tábor – celodenní programy výle-
tů a her pro děti od 6 let. Omezený
počet míst – děti přihlašujte nejlépe
do konce června na e-mailu Čtrnáct-
ky nebo na 603249427, kde se také
dozvíte podrobné informace. 
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Pomáhají nám

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

Zajíček na koni je sdružení, které
má za cíl přispívat k trvalému zlep-
šení zdravotního a psychického sta-
vu dětí s handicapy za pomoci kon-
taktu s přírodou. Vedle těchto čin-
ností se věnuje rovněž dospělým.
Sdružení Zajíček na koni v součas-
nosti hledá nové dobrovolníky. Při-
hlásit se může v zásadě každý, kdo
je ochotný pomáhat, chce se něco
přiučit a má rád přírodu.

2.–3. 6. 2012 Víkend v sedle – Bučo-
vice, j.nehasilova@zajiceknakoni.cz,
tel.: 605 014 765.
Bowling za vysvědčení či jiná akce –
Praha. Sledujte aktuality.
Křest hříbátka – Bučovice. Sledujte
aktuality.
I. turnus – 21.–28. 7. 2012 – I. turnus
letního pobytu u koní pro děti s dopro-
vodem, letos na téma: „Jak se žije
v pohádce?“, Bučovice, KPZ – ihned,
ostatní od 15. 3. 2012, Jana Palacká,
j.palacka@zajiceknakoni.cz.
Tel.: 732 533 427 (nutno uvést,
o jaký turnus máte zájem!).
II. turnus – 11.–18. 8. 2012, – II. tur-
nus letního pobytu u koní pro děti
s doprovodem. „Jak se žije v pohád-
ce?“, Bučovice, KPZ – ihned, ostatní
od 15. 3. 2012, Jana Palacká, kterou
je možno kontaktovat na e-mailové

adrese j.palacka@zajiceknakoni.cz
nebo tel.: 732 533 427. (nutno uvést,
o jaký turnus máte zájem!).
Letní pobyty – konání akce je závislé na
výsledcích grantů a podle nich se bu-
dou ještě upravovat finální podmínky!
Další akce naplánované na jaro jsou:
– seminář na téma Alergologie a imu-
nologie: prevence a léčba s panem
doktorem Petrem Kubcem.
– Italská kuchyně II.: vaření a večeře
v italském stylu s italsko-českým pá-
rem: Roberto Barletto a Andrea Ko-
márková.

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

Od května jsme začali s NOVÝM PRO-
JEKTEM PODPORA RODINÁM S DĚT-
MI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI. 
Stále přijímáme nové klienty!
KOMU JSOU SLUŽBY URČENY: pro
rodiny, které potřebují pomoc při
péči o děti do 12 let, pro rodiny, které
potřebují podporu při řešení své si-
tuace, pro rodiče, kterým tuto pod-
poru doporučil pracovník OSPOD,
pro rodiny v krizi, kterou nedokážou
zvládnout samy a jež ztěžuje péči
o děti, služby jsou určené rodinám
z Prahy 14.
Nízkoprahový klub PACIFIC: čtvrtek
7. 6. od 15 hod. – TURNÁJEK VE
FOTBÁLKU
čtvrtek 14. 6. od 14.30 hod. – VÝLET
DO PARKU V PODVINÍ na SLACKLI-
NES – budeme si zkoušet přejít po
slacklines (pružném laně)
pátek 15. 6. od 14.00 hod. – VAŘENÍ
se Simčou
středa 20. 6. od 17 hod. – ZAHRADNÍ
PIKNIK – prázdniny se blíží…
Bližší informace na motylek.org,
nebo na klubovém facebooku. 

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

Jdeme do finále
Rajská zahrada – u vstupu do metra
Středa 20. 6. od 16 hodin
Věk: od 4 let
Cena: zdarma
Letní tábory – poslední volná místa:
2012: Marťanská odysea
Kdy: 30. 6. – 14. 7. 

Kde: Keblov
Věk: 11–16 let
Cena: 3 900 Kč (v případě přidělení
grantu MHMP 3 350 Kč)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
HORNÍ POČERNICE
Ratibořická 1899, 
Praha – Horní Počernice,

DEN DĚTÍ – 9. 6. 2012
vás všechny zveme na Den dětí, kte-
rý v letošním roce pořádáme ve spo-
lupráci s Městskou policií hl. m. Pra-
hy a Městskou částí Praha 20. 
Těšit se můžete např. na ukázku vý-
cviku koní a psů, odpolední ježdění
na konících, airsoftovou střelnici,
ukázku bojových umění, děti budou
moci na dopravním hřišti získat
dětský řidičský průkaz (zájemci
průkazovou fotografii s sebou),
svou techniku představí i dobrovolní
hasiči z Chval, zahraje rocková ka-
pela Metal Kidz, hudba z Jižní Ame-
riky – Regateos trio, na děti bude
čekat pohádková stezka, skákací
hrady, Coca-Cola lezecká stěna
a soutěže o ceny po celý den. Při-
jďte se podívat na travnatý plácek
u konečné zastávky autobusu
č. 223, Ratibořická, od 10.00 do
17.00 hod.

TO ORION – 93. PS 
Kpt. Stránského 994, Černý Most
oddil.orion@seznam.cz
www.93-oddilorion.wbs.cz

8.–10. 6. – Celopražské setkání od-
dílů, Ronovec u Dolní Krupé. Ubyto-
vání ve stanech. Program, hry
a soutěže pro všechny věkové kate-
gorie v táboře i mimo něj.

22.–24. 6. – vícedenní výlet pod
stany. Ubytování ve stanech. Stra-
vování. Co si neuvaříme, to nebu-
deme mít, kuchyňka v kempu.
Program: sport, plnění turistic-
kých disciplín, koupání, výlety.

30. 6. – 14. 7. – Letní stanový tábor,
tábořiště Větrník Lhota u České
Skalice. Ubytování ve stanech.
Stravování 5x denně + případně
druhé večeře, pitný režim.
Celotáborová hra – SILMALIRION
(fantasy), turistické dovednosti,
poznávání přírody, sportovní sou-
těže, jednodenní výlety do okolí,
různé hry a závody v okolí tábora.
Poplatek: 3 600 Kč 
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den, 
reaguji na Vaši výzvu z dubnového čísla Čtr-
náctky – bezpečnost v Praze 14. 
V textu zmiňujete jako problémovou lokali-
tu   okolí metra Hloubětín. Nejedná se
pouze o zanedbaný park s rozpadajícími se
lavičkami, převážně obsazenými bezdo-
movci či jinými marginálními skupinami.
Přímo hrůzný je průchod podchodem met-
ra Hloubětín, parkem u Penny marketu
a dále pasáží ke Klánovické ulici. Dovolím
si podotknout, že to je trasa, kterou denně
chodí děti do ZŠ Hloubětínská. Vlevo herna,
sázková kancelář, stěny pasáže počmárané
graffiti, za rohem posedávající a popíjející
skupinky. Na kulturu ve večerních hodi-
nách jsem dávno rezignovala, při návratu
bych totiž musela absolvovat výše popsa-
nou trasu. Připojuji se ke zjištěnému faktu
– nejhorší situace je o víkendech.
Doufám, že se občané Hloubětína dočkají
zkultivování zmíněné lokality a přestanou
se bát vyrazit si večer do centra za kulturou.

S pozdravem Zora Krčilová

Vážená paní Krčilová,
vedení radnice také není se současným
stavem oblasti, kterou popisujete, spokoje-
no. Z tohoto důvodu již řeší s městskou po-
licií důslednější kontrolu vyhlášky o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejnos-
ti. Co se týká heren, tak se nám každým ro-
kem daří snižovat počet hracích automatů
na celé Praze 14 v řádech desítek kusů,
v čemž budeme i nadále pokračovat. V ná-
vrhu je zahájení jednání s vlastníkem ob-
jektu o zlepšení stavu inkriminovaného
průchodu směrem k ulici Klánovická. 
Současně bych chtěl říci, že MČ Praha 14
se snaží celou oblast i dále zlepšovat. Urči-
tě jste si všimla opravené skulptury upro-
střed prostranství a kultivace zeleně spo-
jené s novou výsadbou. Také já doufám, že
již brzo budete moci opět vyrazit za kultu-
rou a neobávat se noční cesty zpět do své-
ho domova.

S pozdravem T. Kvasnička,
tiskové odd. MČ Praha 14

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI 
NA PODĚBRADSKÉ ZAČNE NA PODZIM

V období od letošního září do listopadu se po-
čítá s rekonstrukcí tramvajové trati mezi uli-
cemi Na Obrátce a Poděbradská v Hloubětí-
ně. Uvedená stavba přinese minimální nega-
tivní vliv na dopravní obslužnost i životní
prostředí v místě. Akci bude realizovat spo-
lečnost Inženýring dopravních staveb, a. s. 
Firma se navíc zavázala také k tomu, že
v rámci ukončení prací uvede plochu do nále-
žitého stavu. Situaci na místě budeme sledo-
vat a během podzimu přineseme aktuální in-
formace na stránkách Čtrnáctky. (red)

OPRAVA
Redakce časopisu Čtrnáctka se omlouvá čtenářům za
uvedení nepřesné informace v  minulém vydání na
straně 15 v textu rubriky TEEN AGE AREA s titulkem
„Když se točí gramofony“. 
V úvodním textu článku jsme nedopatřením uvedli ne-
přesnou informaci, a to, že „DJ Richard je hudebně
podepsán pod prvními alby legendárních Penerů
strýčka Homeboye. Zmiňovaná alba známé pražské
rapové formace hudebně produkoval DJ Wich. DJ Ri-
chard byl v této době koncertní DJ Penerů strýčka Ho-
meboye, tedy s kapelou vystupoval pouze živě. Čtená-
řům i výše zmiňovaným umělcům se za toto nedopa-
tření omlouváme. (red)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

❱ 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.

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

❱ Elektromontážní práce od A do Z,
časová flexibilita Tel.: 605 460 204, 
e-mail: peprs@email.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

❱ 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.

❱ Lektorka cizích jazyků nabízí výuku
AJ a FJ (včetně doučování a přípravy ke
zk.). Tel. 222 988 421 nebo 723 221 984.

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

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

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

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

❱ Nabízím vypracování podnikatel-
ských záměrů, vedení administrativy,
jednání s bankami o získání půjčky
nebo úvěru na podnikání, doučování NJ
(i bankovní). Kontakt: tel. 604 822 681,
e-mail: mikorb@seznam.cz

LIKVIDACE ODPADŮ
PÍSKY, ŠTĚRKY, 

ZEMNÍ PRÁCE CAT, UNC

KONTEJNERY NOVÁK s.r.o.

tel.: 602 335 250, 777 335 251
web: www.kontejnery-novak.cz

e-mail: novak@kontejnery-novak.cz
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Křížovka o ceny

Ernest Hemingway (1899–1961); americký spisovatel: „Nejpodivuhodnější na budoucnosti… (dokončení v tajence)“

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři obrazové publikace Praha 14 ve fotografii. Správné
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 6. 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 osobně v zalepené označené obálce
na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

J. Lužný, Hloubětín; J. Hrádelová, Kyje; F. Jansová, Černý Most
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600 výrobk  do vaší koupelny
www.IKEA.cz

IKEA erný Most Praha,
otev eno denn  10.00–22.00,
www.IKEA.cz/cernymost

IKEA bathroom_210x297.indd   1 16.5.12   11:32
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