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chladnější období roku střídá konečně
to letní, spojené se sluncem a vybízející
přírodu k plnému rozkvětu. Patrně
i kvůli tomu připadá ve světě na červen
hned několik mezinárodních dnů sou-
visejících s ochranou přírody. Jako sta-
rosta jsem rád, že i v naší městské části
má toto téma hlubokou tradici. Nejde
přitom jen o každoroční kampaň ke Dni
Země, do které se zapojuje celá řada
občanů napříč generacemi. I my na rad-
nici se velmi vážně věnujeme ochraně

našeho životního prostředí a snažíme se ji neustále zlepšovat.
Uvědomujeme si, že každý kousek přístupné zeleně je, zejména
pro život nás všech v Praze 14, velmi důležitý, a proto je třeba
o něj kvalitně pečovat.
Pokud chceme tento trend udržet, je nutné, aby si kladný vztah
k přírodě a ekologii vytvářeli všichni už od dětství. Proto mě těší,
že se nám daří upevňovat tradici environmentální výchovy na na-
šich školách, o čemž svědčí několik titulů Ekoškola, které získala
ZŠ Generála Janouška, ale i úspěchy dalších základních i mateř-
ských škol z Prahy 14 v různých ekologicky zaměřených soutěžích.
Zlepšování životního prostředí a vytváření pěkných míst v naší
městské části už začíná vzbuzovat větší zájem pořadatelů nej-
různějších prestižních akcí. Důkazem toho je červnové pořádání
jedinečného závodu – Český pohár v terénním triatlonu AmediPro
Xterra Czech tour 2015. Nejen že závod přinese zajímavou
podívanou pro fanoušky, všichni sportovci, včetně těch re-
kreačních, si ho budou moci vyzkoušet. Pro ty, kteří mají trvalé
bydliště v naší městské části, jsme navíc společně s organizá-
tory připravili speciální kategorii s výhodným startovným. Věřím,
že slunečné červnové dny využijete nejen ke sportování, ale
i k pohodovému trávení volného času třeba s dětmi v přírodě.
Dětem pak přeji dobré vysvědčení a rodičům pevné nervy.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 6. 2015.
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OSLAVY DNE ZEMĚ JSOU V PRAZE 14
JIŽ ZAVEDENOU TRADICÍ. VEDLE TO-
HOTO SVÁTKU PLANETY SE ALE NA
MEZINÁRODNÍ ÚROVNI SLAVÍ TAKÉ
CELÁ ŘADA DALŠÍCH NE TAK ZNÁ-
MÝCH SVÁTKŮ SPOJENÝCH S TÉMA-
TEM PŘÍRODY. A PROTOŽE JICH NA
MĚSÍC ČERVEN PŘIPADÁ HNED PĚT,
ZAMĚŘILI JSME SE NA ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ I V TÉMATU TOHOTO VYDÁNÍ
ČTRNÁCTKY.

Červen není jen měsícem, kdy děti slaví
svůj svátek a s končícím školním rokem
se těší na nastávající prázdniny. Hned
po Dni dětí, tedy 2. června, oslavíme Me-
zinárodní den čistého ovzduší, kdy lidé
po celém světě cíleně vyráží do práce
na kole namísto cesty autem a obecně
se připomíná potřeba omezování zdrojů
emisí. Mezinárodní den ptačího zpěvu,
který připadá na 5. 6., je svátkem sice
trochu bizarním, ale zejména v Evropě
též oblíbeným. Vnímán je především jako
oslava příchodu jara a návratu stěhova-
vých ptáků zpět do své domoviny. Histo-
ricky tento svátek navazuje na tradici za-
loženou v roce 1983 v Birminghamu pod
názvem Dawn Chorus Day, kde místní
ornitologové přišli s nápadem přivítat
vždy první neděli v květnu přicházející
jaro. Později se vítání ptačího zpěvu stalo
nejmasovější ornitologickou akcí vůbec.
Česká společnost ornitologická pořádá
oslavy Vítání ptačího zpěvu od roku 1992
především formou exkurzí a ukázek péče
o ptactvo a jeho ochranu.

Oba výše zmíněné svátky jsou současně
předzvěstí Světového dne životního pro-
středí, který připadá rovněž na pátý červ-
nový den. Ten byl ustanoven z autority
OSN již v roce 1972. Z pohledu ochrany
a obnovy životního prostředí je oslava Svě-
tového dne životního prostředí považována
za jednu z nejdůležitějších událostí v roce
a tento den je oslavován ve více než stovce
zemí světa. Každý rok je věnován urči-
tému tématu. Loňský rok byl například
OSN vyhlášen rokem malých ostrovních
států, předloni byl zase věnován kampani
proti plýtvání jídlem. Mezinárodní den
oceánů vyhlásila OSN na 8. červen a po-
prvé se slavil v roce 1992 jako připomínka
toho, že i moře a oceány jsou důležitou
součástí ekosystému Země a potřebují
ochranu. Mezinárodní den proti rozši-
řování pouští a sucha stanovila v roce
1994 OSN na 17. červen. Jedná se o jeden
z mezinárodních dnů, který řeší biosféru
a životní prostředí naší planety, kon-
krétně boj proti suchu a desertifikaci,
mezinárodním dnem je od roku 1994.

EKOLOGIE V PRAZE 14 
PRO VŠECHNY GENERACE
V duchu těchto mezinárodních dnů, které
připomínají, jak důležitá je péče o planetu
Zemi, se snaží postupovat i městská část
Praha 14. Každý rok v dubnu pořádá eko-
logicko-kulturní kampaň Dny Země, do
které se zapojují místní základní i mateř-
ské školy a neziskové organizace, pod-
poruje tradiční celorepublikovou kampaň
Ukliďme Česko či například prostřednic-

tvím akce Chceme tu mít čisto! osvětově
působí na chovatele psů. „Městská část
se samozřejmě přímo stará také o to, jak
to v Praze 14 vypadá. Rozpočet je bohužel
omezený, ale jak nám finanční prostředky
dovolí, zajišťujeme pravidelnou údržbu
zeleně, která spočívá například v proře-
závání keřů, řezu živých plotů, sekání trávy
či v podzimním sběru spadaného listí.
Dalšími důležitými aktivitami je rovněž
monitoring kvality ovzduší, nabídka využití
velkoobjemových kontejnerů, úklid či vý-
sadba nových trvalek a stromů. Například
v Hostavicích a na Lehovci zahradníci bě-
hem posledních měsíců zasadili téměř
pět desítek třešní, javorů, jabloní, lip, kaš-
tanů i jehličnanů, sedm nových stromů
zdobí i sídliště na Černém Mostě,“ nasti-
ňuje místostarostka Ing. Ilona Picková,
do jejíž gesce péče o životní prostředí
v Praze 14 spadá.

ÚKLID PROSTRANSTVÍ 
JAKO VELKÉ TÉMA
Kvalita péče o veřejná prostranství je
mezi občany Prahy 14 pozorně sledo-
vána. Část ploch v Praze 14 má na sta-
rosti Armáda spásy, část uklízejí muži
a ženy, jimž soud za jejich trestnou čin-
nost vyměřil takzvané alternativní
tresty, a část ploch uklízí radnice sama
prostřednictvím Sociálního podniku.
„Co se týká péče o keře, nejvíce se za-
měřujeme na Černý Most, který
v tomto ohledu velmi významně trpí.
Úklidu keřových skupin tu Sociální pod-
nik věnuje sto hodin měsíčně, přitom
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čisto v místě zpravidla nevydrží déle
než jeden den. Osmdesát hodin mě-
síčně je vyhrazeno na úklid psích ex-
krementů,“ vysvětluje místostarostka
Picková. Nutno dodat, že péče o veřejný
prostor obecně není levnou záležitostí.
Například jen za úklid Praha 14 ročně

platí zhruba 850 tisíc korun. Vedle pra-
videlných úprav je úkolem radnice také
veřejný prostor v městské části rozvíjet.
Ať už je to budováním či rekonstrukcí
dětských hřišť či sportovišť, budováním
piknikových míst, ohnišť, parků či pod-
porou výstavby cyklostezek. „Intenzivně

se nyní pracuje například na revitali-
zaci parku Pilská v Hostavicích, který
má být dokončen v závěru letních
prázdnin. Na břehu Kyjského rybníka
je pak nově k dispozici piknikové místo
s ohništěm a grilem,“ podotýká místo-
starostka Picková.

POKLAD POD TUNAMI ODPADKŮ

Téma

Patrně jen málokdo ví, že se v ulici Nad
Hutěmi, v místech, kde obytná zástavba
přechází v pole, skrývá poklad. Žádné po-
hádkové hrnce zlata nebo truhlice s dra-
hým kamením, ale jedna z mála velkých
báňsko-technických památek v Praze –
Fejkova pískovna, známá spíše pod ná-
zvem „Bílý kůň“. Navzdory své kráse apo-
tenciálu tyto podzemní prostory dlouho
zůstávaly nepovšimnuty, jedinou pozor-
nost jim věnovali lidé, kteří si větrací otvory
a propady pískovny „pletli“ s popelnicemi
a několik desítek let do nich vyhazovali
odpadky. To se nyní mění. Smutný osud
jedinečné památky chtějí zvrátit členové
Svazu ochránců přírody (ČSOP), kon-
krétně jeho základní organizace
01/72.GEO, která se zaměřuje na ochranu
horninového prostředí, a početná skupina
dobrovolníků z řad vyznavačů geoca-
chingu. Společně se rozhodli, že se pokusí
zaneřáděný poklad od odpadků osvobodit
ačasem začít pracovat na jeho částečném
zpřístupnění veřejnosti. Startovní úklid, na
němž se vystřídaly více než čtyři desítky
lidí, dobrovolníci naplánovali na první květ-
nový víkend, další chtějí zorganizovat v so-
botu 13. června. Přidat se může každý.
Sraz je v 9 hodin v ulici Na Hutích.

UKLIĎME SVĚT
„Úklid se konal vrámci každoročního hnutí
Ukliďme svět, který ČSOP organizuje. Na
povrch po žebřících dlouhých 25m putovaly
pytle s více než 20 m3 odpadků a sesbíra-
ných plísní. Pytle, rukavice a respirátory
svaz zajistil sám, městská část Praha 14

přistavila dva kontejnery,“ vysvětluje Sta-
nislav Tůma z ČSOP. Zároveň upozorňuje,
že vzhledem kmíře znečištění pískovny šlo
jen ozlomek plastových lahví, ohnilých ko-
berců, kusů železa, sutě a dalšího nepo-
řádku, který se „dole“ nachází. „Na cestu
na povrch nyní v podzemí čeká ještě asi
10 m3 sesbíraných odpadů. A i to je málo.
Odvezeno či zatím napytlováno a připra-
veno k odvozu je zhruba 30 procent toho,
co je ještě třeba uklidit, aby se dalo uvažovat
oalespoň částečném zpřístupnění pískovny
veřejnosti,“ dodává Stanislav Tůma.

HLEDEJME VYUŽITÍ, ŘÍKÁ STAROSTA
Na místo se během květnového úklidu
přijel podívat i starosta Prahy 14 Bc. Ra-
dek Vondra. „Této iniciativy si velmi ce-
ním, všem dobrovolníkům za pomoc
s úklidem děkuji. I když to bude běh na
dlouhou trať, patrně na celá léta, věřím,
že se pro tyto krásné prostory časem
smysluplné využití najde,“ říká starosta.
Odkud se název „Bílý kůň“ vzal, je
vlastně záhada. Vznik pískovny nedoká-
žou přesně datovat ani badatelé. Uvádí
se časové rozpětí od 17. do 19. století
s tím, že se v podzemí prokazatelně těžilo
ještě počátkem 2. světové války. Ve druhé
polovině 20. století část, která nebyla po
válce zasypána struskou a troskami
z vybombardovaného ČKD, sloužila jako
sklad ovoce a zeleniny – až do 80. let, kdy
jablka, brambory a další plodiny začaly
nahrazovat odpadky.

„Bílý kůň“ je podle Stanislava Tůmy sku-
tečně mimořádně zajímavým místem.
„Nalezneme tu zimoviště netopýrů, a tedy
i ze zákona chráněný biotop. Jedná se
o unikátní geologický profil druhohorními
pískovci, oskutečně elegantní afotogenické
prostory s velkým potenciálem. Jednou by
se tu mohly konat různé exkurze, výstavy,
ale třeba i svatby,“ říká s úsměvem.

„KAČEŘI“ V AKCI
Při úklidu odpadků dobrovolníci našli
třeba starou decimálku na vážení ovoce,
odhalili ústí řady chodeb a chodbiček či
narazili na různé zajímavosti. „Těžko se
dá říci, co tam bylo nejbizarnějšího – navíc
nikdo neviděl všechno. Ale kamna v pro-
storu, kam je docela obtížné se dostat,
navíc bez viditelného – i zasypaného –
otvoru ve stropě, byla opravdu zajímavá,“
přidává k tomu Jiří Tax, kolem něhož se
sdružují stovky mladých lidí vyznávajících
geocaching. „Větší úklid jsme uspořádali
na Malostranském hřbitově ve spolupráci
se Správou pražských hřbitovů. Během
dvou let jsem tam zorganizoval 52 brigád,
na nichž se vystřídalo zhruba 400 brigád-
níků – všichni z řad hráčů geocachingu,
tzv. ‚kačerů‘,“ doplňuje Tax. Stanislav Tůma
si spolupráci s ním i dalšími „kačery“
pochvaluje. „Jsou nejen výborná parta, ale
i parta, která se nebojí reálně pomoci
všude tam, kde je toho třeba. V pražském
podzemí, na pražských památkách i kde-
koliv jinde,“ dodává.                          (jam, red)Fo
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Z městské části

PRAHA 14 PŘIVÍTALA CYKLOOBČÁNKY
NA TAK TROCHU NETRADIČNÍM
MÍSTĚ SE LETOS KONALO TRADIČ-
NÍ VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ. KAŽ-
DOROČNÍ ZÁBAVNĚ VÝCHOVNOU
AKCI URČENOU PŘEDŠKOLÁKŮM
A PRVŇÁČKŮM LETOS HOSTILO
CENTRUM ČERNÝ MOST.

Den plný her, soutěží, ale i poučení
a drobných odměn letos děti prožily
na střešním parkovišti Centra Černý

Most, které bylo partnerem akce. Na
rozlehlé betonové ploše vyrostla pře-
kážková dráha, která má naučit malé
cyklisty překonávat běžné nástrahy
provozu, jako jsou obrubníky a po-
dobně. Své preventivní poslání na
místě splnili i strážníci městské poli-
cie, kteří dětem formou promítání,
kvízů a soutěží vysvětlovali základy
bezpečného pohybu po městě.
„Smyslem akce je vybavit malé cyklis-

ty znalostmi potřebnými k tomu, aby si
počínali bezpečně v silničním provozu.
Tedy aby se naučili pravidla a při jízdě
na kole neohrožovali sebe ani své oko-
lí,“ vysvětluje radní Mgr. Irena Kolma-
nová. Všichni malí jezdci na kolech
i odrážedlech nakonec získali průkaz
malého cyklisty, reflexní pásky a další
drobné dárky. Odměnou jim pak byl
i skákací hrad, který si všechny děti
náležitě užily.                    (jam)

VE VIZÍRSKÉ VYROSTLO NOVÉ HŘIŠTĚ

Výstavbě nového hřiště předcházela
i rekonstrukce celé dříve nevyužité
plochy, která dnes tvoří malý parčík
schovaný mezi budovami základní

a mateřské školy Chvaletická a přilehlý-
mi domy. Kromě dětského hřiště pro
předškoláky a prvků určených dětem
ve věku od šesti do asi dvanácti let

byly na místo instalovány i lavičky.
Vedle těch běžných zde najdou „své“
speciální lavičky i teenageři. Od těch
běžných se liší tím, že jsou uzpůso-
beny pro sezení na opěradle s noha-
ma na místě, kde se obvykle na lavič-
ce sedí. V Praze 14 jsou tyto lavičky
vůbec první, další ale zřejmě vyrostou
i na jiných vybraných místech v měst-
ské části.  „Vytvářet pro občany a po-
chopitelně i děti a mladé lidi přátel-
ská a příjemná místa je součástí péče
o životní prostředí. V naší městské
části je navíc již tradicí, že jak s do-
spělými, tak i s mladými lidmi o těch-
to věcech vždy diskutujeme, a proto
pak mohou obyvatelé Prahy 14 sku-
tečně spoluvytvářet obraz městské
části,“ vysvětluje místostarostka Ing.
Ilona Picková, která má na starosti
oblast životního prostředí.
Celá plocha ve Vizírské prošla kom-
pletní proměnou, takže dnes je dal-
ším příjemným místem pro odpočinek
a dětské hry na Lehovci.

(jam)

O PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ NOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VIZÍRSKÉ 
ULICI NA LEHOVCI JSME JIŽ INFORMOVALI. NA KONCI KVĚTNA JSME 
PAK ZASTIHLI NA MÍSTĚ PRACOVNÍKY, KTEŘÍ MONTOVALI CENTRÁLNÍ 
HERNÍ PRVEK, KTERÝ DNES JIŽ SLOUŽÍ DĚTEM.
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Aktuality

STOP ZEVLING – FESTIVAL SPORTU A ZÁBAVY

Již 9. rokem organizátoři ze Stop Zevling
Productions připravují festival plný
sportu, hudby a zábavy. Termín letošního
ročníku festivalu Stop Zevling připadl na
19. září 2015 a bude obohacen o hřiště na

Bubble-Ball, které najdete na travnaté
ploše umetra Černý Most. Návštěvníci zde
budou moci pozorovat celorepublikový tur-
naj v tomto sportu a také se zapojit přímo
do akce. Další aktivitou bude sportovní část,
která se odehraje u ZŠ Vybíralova. I letos
se můžete hlásit do sportů, jako je nohejbal,
fotbal, streetball, olympiáda žen ipétanque.
Do sportovních turnajů se přihlašujte od
1.6. 2015 na mailu: turnaje@stopzevling.cz.
U Plechárny se můžete těšit na tradiční
skate závody pro nesponzorované jezdce,
graffiti exhibici adalší volnočasové aktivity.

Na hlavní hudební scéně festivalu se
představí například punk-elektro kapela
Hi-Fi nebo legendární d’n’b DJ –
Philip T.B.C. Jako headlinera letošního
ročníku jsme pro vás připravili vítěze žá-
nrové Ceny Anděl v kategorii hip hop za
rok 2014 a nemůže to být nikdo jiný než
pražský rapper Smack. Energie, pohyb,
sport, street a hudba – to vše už 19. září
na Černém Mostě. Sledujte naši událost
na Facebooku, kde vás budeme informo-
vat i o rozmístění a celkových novinkách.

Stop Zevling team

Mládežnická organizace Youth Included
začne od června pracovat na Plechárně.
Jejím cílem je vytvořit otevřený prostor
pro kreativní mladé aktivní lidi, kteří
chtějí provádět pozitivní změny ve svém
blízkém okolí i v celé společnosti.
Přes léto můžete spolu s námi zažít:
• Slackline-odpoledne v centrálním

parku – každé úterý od 17.30.
• Jógu pro děti i dospělé v centrál-

ním parku – každý čtvrtek od 17.30.
• Interaktivní exkurze pro všechny

Interkulturní Praha jinak – jednou
za měsíc.

• Opravdové sousedské vaření „před
barákem“ – jednou za měsíc.

Vice info na www.youthincluded.com.
(red)

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 14

Vyfoť Čerňák je fotografická soutěž,
kterou pořádá Festival Fotograf, Cena
Jindřicha Chalupeckého, soutěž Máš
umělecké střevo? ve spolupráci s Pra-
hou 14 kulturní. Aby se s možností do-
kumentární fotografie seznámily i děti,
vyrazili lektoři a fotografové do tříd
přímo za nimi. První z workshopů s fo-
tografem Viktorem Kopaszem proběhl
na ZŠ Bratří Venclíků, kde se děti bě-
hem dvou hodin vypravily mimo jiné

samy na cestu za dokumentární fotkou.
Nepotřebovaly k tomu nic jiného než oby-
čejný mobilní telefon a zkušenosti lektora
z Ceny Jindřicha Chalupeckého Ondřeje
Horáka a fotografa Viktora Kopasze, kteří
jim radili, jakých detailů si všímat, jak
pracovat s rámováním snímku, načaso-
váním nebo úhlem pohledu. Podobné
role průvodce po světě dokumentární fo-
tografie se na ZŠ Generála Janouška
zhostil Hynek Alt.                               (red)

DĚTI FOTILY ČERNÝ MOST

Letos uplyne 14 let od prvního setkání
umělců Prahy 14. Pro plánované se-
tkání proto Praha 14 kulturní touto ces-
tou hledá kontakty na umělce bez roz-
dílu oboru nebo zaměření. Místní
výtvarníci, fotografové, filmaři, hudeb-
níci i další umělci se mohou hlásit v prů-
běhu června Monice Hillebrandové.
e-mail: monika@praha14kulturní.cz,
telefon: 774 172 789  (red)

HLEDÁME UMĚLCE!

TĚŠÍME SE NA LÉTO PLNÉ
SPOLEČNÝCH ZÁŽITKŮ!

Vážení spoluobčané, jako sta-
rosta MČ Praha 14 bych vás tímto
rád požádal o účast na dotazní-
kovém šetření. To je součástí
právě probíhajícího projektu
Indikátory udržitelného roz-
voje MČ Pra ha 14 v kontextu místní
Agendy 21. Ve spolupráci s vámi
chceme odpovědně a účelně vytvářet
podmínky pro další udržitelný rozvoj

naší městské části. K tomu po-
třebujeme znát vaše názory, po-
znatky, potřeby a přání. Tímto
vás žádám a předem děkuji

za aktivní pomoc určeným
tazatelům při vyplnění to-

hoto dotazníku. Dotazníkové šetření
bude probíhat v průběhu června.

Bc. Radek Vondra, 
starosta MČ Praha 14
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Městská část Praha 14 s lítostí oznamuje, že ve čtvrtek 21. května 2015 zemřel bývalý místostarosta Mgr. Jaroslav Jirou-
šek. Odešel po krátké těžké nemoci ve věku 79 let. Na radnici Prahy 14, kde měl na starosti oblast školství, působil v letech
1998 až 2006. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 1. června v Malé obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích.

VZPOMÍNKA

Při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války u památníku v Hloubětíně 
uctili památku padlých hrdinů zástupci radnice, pamětníci i místní školáci.
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MOŽNÁ SE TO ZVRHNE
A BUDEME SLAVNÍ

NECHTE NÁS BEAT

JAK A KDY SE VAŠE KAPELA DALA
DOHROMADY? SEŠLI JSTE SE
VŠICHNI TADY V ZUŠ RATIBOŘICKÁ?
Libor: Do „zušky“ jsem chodil odma-
la, nejdřív na flétnu, pak na klarinet,
ale někdy v devítce jsem se rozhodl,
že budu hrát na bicí. S kamarádem,
který hrál na kytaru, jsme později za-
ložili kapelu, která od té doby pokra-
čuje v různých sestavách do součas-
nosti – už pod názvem Nechte nás
beat. Hodně nám v začátku pomohl
Pavel Ciboch, který tady učí kytary
a baskytary, s jeho pomocí jsme dali
kapelu dohromady.
Ondra: Já jsem se přidal později, ale je
to už pět let, co v kapele působím, tak-
že my s Liborem jsme ti zkušení muzi-
kanti, zatímco ostatní jsou ti nováčci.
Adam: Já osobně jsem nikdy do
„zušky“ nechodil. Do kapely mě pů-
vodně chtěli přibrat jako basistu, ale
nakonec jsem je přesvědčil, že jsem
zpěvák. A tak jsem tu a zpívám. 
Tereza: Já jsem měla protekci, proto-
že jsem dcera Pavla Cibocha.

JAK ČASTO ZKOUŠÍTE A NA JAKOU
HUDBU SE SOUSTŘEDÍTE?
Ondra: Scházíme se běžně jednou
v týdnu a vždycky to zabere tak dvě
hodiny. Na zkouškách se sehráváme,
většinu přípravy děláme doma mezi
zkouškami. Kromě Nechte nás beat
někteří z nás hrají i v jiných kapelách,
takže se hudbě věnují více. My s Libo-
rem například připravujeme další
projekt, ve kterém bychom chtěli dě-
lat muziku, jež se do Nechte nás beat
úplně nehodí, ale chceme to zkusit.
Adam: Nechte nás beat se věnuje
v podstatě výhradně rockové hudbě,
hrajeme coververze různých kapel
od klasického rocku přes punk až po
metal.
Ondra: Pop ani pop rock nás nebere,
stejně jako hip hop a další současné
styly. Proto také minimálně využívá-
me samply a další elektronické prvky

KAPELU NECHTE NÁS BEAT, KTERÁ SE ZFORMOVALA KOLEM ZUŠ RATIBOŘICKÁ
V SOUSEDNÍCH HORNÍCH POČERNICÍCH, ZNAJÍ PŘEDEVŠÍM ÚČASTNÍCI DNŮ
ZEMĚ PRAHY 14. PRÁVĚ NA OSLAVÁCH PLANETY SE TATO SYMPATICKÁ
PARTA MLADÝCH ROCKERŮ PŘEDSTAVILA UŽ NĚKOLIKRÁT. V ROZHOVORU,
KTERÝ SE KONAL VE ZKUŠEBNĚ, JSME SI POVÍDALI NEJEN O VZNIKU KAPELY,
ALE TAKÉ O JEJÍCH PLÁNECH PRO BLÍZKOU I VZDÁLENĚJŠÍ BUDOUCNOST.
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Rozhovor

a proto má kapela klasické složení –
bicí, kytary, basa, klávesy a zpěv.
Tereza: Někdy zkoušíme až po dvou
týdnech, jindy, třeba když máme těsně
před nějakým vystoupením, i dvakrát
v týdnu. Zkrátka podle potřeby, ale ty
dvě hodiny týdně jsou tak akorát.

TRÁVÍTE SPOLU ČAS I MIMO 
ZKOUŠKY NEBO VYSTOUPENÍ?
Ondra: Třeba na koncertě jsme v této se-
stavě ještě nebyli, ale snažíme se držet
nějaké to společné posezení po zkoušce.
Tedy když má alespoň někdo z nás čas…
Adam: Když má alespoň někdo z nás
peníze…
Libor: Já a Adam studujeme informati-
ku a IT na vysokých školách, Ondra le-
tos maturuje, Tereza akorát dokončila
střední školu a uvažuje o dalším studiu.
To dohromady znamená, že se snažíme
všichni sejít hlavně na ty zkoušky… 

NEDÁVNO JSTE OPĚT HRÁLI NA
DNI ZEMĚ V PRAZE 14... JAKÝ TO
BYL KONCERT A CO VÁM JAKO KA-
PELE PODOBNÉ AKCE PŘINÁŠEJÍ?
Libor: V Praze 14 jsme hráli už asi
čtyřikrát a vždycky se tam rádi vrací-
me. I když to nejsou velké koncerty
a diváky jsou především děti, je tam
vždycky příjemná parta lidí, dobré
zázemí a pohodová atmosféra. 
Ondra: Obecně jsme rádi za každý
koncert, protože je to pro nás nová
zkušenost, i když třeba není patrný
nějaký konkrétní přínos pro kapelu
jako takovou.
Libor: K tomu musím dodat, že ačko-
liv to pak termínově nevyšlo, ozvalo se
nám na základě koncertů na čtrnáctce
hned několik lidí, abychom jim zahráli
na oslavě nebo udělali někde koncert.
Takže to vlastně určitý přínos mělo.

KDE HRAJETE NEJČASTĚJI A JAKÝ
KONCERT BYL PRO VÁST TÍM „NEJ“?
Adam: Asi největší koncert byl letos na
čarodějnice na Chvalské tvrzi, což byla

oficiální akce počernické radnice, na kte-
rou nás jako místní kapelu také pozvali.
Hráli jsme jako předskokani Karla Uhlíře,
takže jsme se na koncert řádně připravo-
vali. Poprvé jsme se také více zaměřili na
vizuální stránku našeho vystoupení
a myslím, že se to povedlo. I když jsem si
potom vymýval lak z vlasů snad hodinu.
Libor: Co se týká velikosti koncertu,
byly to čarodějnice. Navíc jsme měli
možnost zahrát si na skutečně profe-
sionální aparatuře, ze které šel skvělý
zvuk. Příjemná zkušenost. Co se týká
atmosféry, jsou asi nejlepší koncerty
v hospůdce U Bobra na Chvalech, se
kterou máme něco na způsob družby,
takže tam hrajeme pravidelně...
Ondra: Jednak tam bývá hodně lidí, ale
hlavně nás tam už znají a vždycky se
dobře baví. Je to taková domácká atmo-
sféra a pro nás i srdeční záležitost. Ji-
nak hrajeme i na koncertech, které po-
řádá „zuška“, když to termíny dovolí
a máme čas. Dohromady to vydá tak na
deset vystoupení ročně, tedy zhruba
jednou za měsíc, počítáme-li školní rok.
V reálu je ale hodně koncertů na jaře,
takže někdy hrajeme i dva koncerty za
den, což byl i případ vystoupení v Pra-
ze 14, kde jsme vystupovali odpoledne
a večer nás pak čekal další koncert.

DO JAKÉ MÍRY JSTE S KAPELOU
SPOJENI SE ZUŠ RATIBOŘICKÁ?
Ondra: Škola dá člověku určitě ten
důležitý základ, zkušenost s vystupo-
váním před publikem už odmala
a techniku. Pro nás je aktuálně spo-
jení se školou především věcí zázemí.
Máme tady zkušebnu, aparaturu...
Libor: Právě ohledně aparatury nám
škola hodně pomohla. Když začínáte,

potřebujete spoustu vybavení, které
stojí dost peněz. To nám škola do za-
čátku poskytla. V rámci školy jinak
také hrajeme se zdejším bigbandem,
kterému děláme de facto rytmiku. 

CO VÁS ČEKÁ O PRÁZDNINÁCH?
BUDETE NĚKDE VYSTUPOVAT,
NEBO SI UDĚLÁTE VOLNO? 
Ondra: Na prázdniny chystáme něco
jako soustředění, kde bychom se
chtěli věnovat vlastní tvorbě. Aktuál-
ně hrajeme jenom cover verze, což
nás sice baví, a sbíráme tak zkuše-
nosti, ale pokud chceme dál, musíme
začít skládat vlastní věci.
Adam: Jednu vlastní už máme, jme-
nuje se Zvuková zkouška a vznikla
tak, že nás zvukař před jedním vy-
stoupením poprosil, abychom zahráli
něco všichni společně. Tak vznikla na
jednom tónu naše první písnička… 

JAK TEDY VIDÍTE BUDOUCNOST
KAPELY?
Ondra: Uvidíme, co bude teď o prázd-
ninách, třeba se to zvrhne a budeme
slavní, zanecháme studia a budeme
vyprodávat stadiony. Anebo to nevyjde
a budeme holt muset dál studovat...
Adam: Já vidím naši budoucnost v O2
areně, ale myslím, že to ještě tak rok
dva počká…
Ondra: Teď vážně... Pokud se nám
podaří dát dohromady vlastní věci,
chtěli bychom se dostat na nějaké
festivaly, jako je třeba Otvírák, Majá-
les a podobně. Do budoucna je to
myslím reálné, i když nejdřív budeme
na plakátech napsaní úplně dole
a malým písmem…

(jam)

Složení kapely: Libor – bicí, Adam – zpěv, Ondra – kytary, Tereza – basa, Klára – kytara, klávesy 

Skupina Nechte nás beat vystoupí v rámci koncertu Rockové školy, a to 
19. června od 20.00 hodin v klubu FreeMasonic, Týnská 10, Praha 1.

PŘÍŠTÍ VYSTOUPENÍ KAPELY
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Inzerce

Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz www.teka.com

äö& Üâáà|~öÄÇ• áàçÄ
Objevte sílu tradice v kombinaci

s nadstandardní výbavou v jedinečné

řadě kuchyňských spotřebičů Teka

Country. Světoznámý výrobce se vydává

na cestu tradičního, až retrospektivního

designu, který doslova sálá atmosférou

honosných venkovských sídel s odkazem

na řemeslnou zručnost a kvalitu práce

mistrů z počátku minulého století. 

I vy máte nyní možnost podlehnout

tomuto jedinečnému stylu, který v sobě

skrývá nejmodernější technologické

vymoženosti dneška, pro příjemné 

chvíle v kuchyni.

Spolu s dlouholetým vývojem a garancí

nejvyšší kvality zpracování nabízí řada

Teka Country především uživatelské

pohodlí. Svou uceleností

a nezaměnitelným designem nabízí

každému možnost prodchnout svůj

domov stylem romantiky dávných časů.

To vše v kombinaci s nejnovějšími

trendy v kuchyňské „architektuře“

i technologii samotné. Vedle moderních

prvků obsluhy a řady vlastních

uživatelských řešení zůstává

samozřejmostí i snaha o maximální

úspornost provozu...
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
                aha 9 – Dolní P21, 190 12 Prá 5odskobreskČ

cz | ers.o@suzuki-te-mail: inf w

orizáš nejbližší autV
 el.: 281 9e | ternicočaha 9 – Dolní P

czers..suzuki-twww

ý dealer a servis SUanvooriz
 32 360el.: 281 9

ZUKI.ý dealer a servis SU
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STARTY: děti 9:00 - Xterra Easy 11:00 - Xterra 13:00
Tratě hlavního závodu: 1,2 km plavání, 26 km MTB, 8 km běh

Xterra Easy: 0,6 km plavání, 13 km MTB, 4 km běh

Speciální kategorie Xterra Easy - O pohár starosty Prahy 14. 

Pro občany Prahy 14 startovné jen 100 Kč!

Závody pro děti v duatlonu od předškolních po patnáctileté. Zábava pro celou 

rodinu, bohatý doprovodný program. Závod je součástí Českého poháru v triatlonu.

Více informací najdete na www.xterra.cz a www.praha14kulturni.cz.

Zázemí závodu:
Fotbalové hřiště v Kyjích21. 6. 2015 / 

Nový závod v terénním triatlonu pro celou rodinu!

PRAHA 14
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ZAČÍNAJÍ OPRAVY MŠ VYBÍRALOVA A MŠ PACULOVA
DO KONCE LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE
MÍT PRAHA 14 ZATEPLENÉ VŠECHNY
MATEŘSKÉ ŠKOLY. PĚT Z NICH DOSTA-
LO NOVÝ KABÁT V UPLYNULÝCH DVOU
LETECH, NYNÍ SE ZAČÍNÁ PRACOVAT
NA REKONSTRUKCI ZBÝVAJÍCÍCH BU-
DOV – DVOU MATEŘSKÝCH ŠKOL V ULI-
CI VYBÍRALOVA A MŠ PACULOVA.

V případě první zmiňované rekonstruk-
ce budov školek půjde patrně o jednu
z náročnějších akcí. A to nejen proto, že
čítá celkem tři objekty, v nichž kromě
dvou mateřinek sídlí ještě nezisková or-
ganizace Jahoda. „Velkou akci zateplení
se nám podařilo zkoordinovat i s další-
mi opravami, a tak v průběhu prázdnin
proběhne i kompletní rekonstrukce so-
ciálního zařízení. Realizací více akcí na-
jednou se snažíme zmírnit dopad pro-
váděných oprav na chod školky, tedy na
děti i rodiče,“ říká místostarostka Prahy
14 Mgr. Ing. Lucie Svobodová. Až do let-
ních prázdnin tak budou za běžného
provozu probíhat stavební práce na za-
teplení, což pochopitelně klade velké
nároky, například na bezpečnostní opa-
tření. Vedoucí odboru investičního Mar-
tina Mezenská pevně věří, že je celá

akce pečlivě promyšlena a naplánová-
na. „Nicméně pokud mají rodiče mož-
nost v tomto období zajistit jinou formu
hlídání, ulehčí to pracovníkům školky,
kterých se rekonstrukce nevyhnutelně
také dotkne,“ říká k tomu. Přes léto
bude MŠ Vybíralova zavřená a rekon-
strukce má podle harmonogramu
skončit v polovině srpna. V areálu ma-
teřských škol v ulici Vybíralova se pak
rovněž počítá s rozšířením venkovní
herní plochy, je naplánovaná revitaliza-

ce přilehlé zahrady. Práce na nové fasá-
dě začaly také v MŠ Paculova. I zde se
počítá s ukončením rekonstrukce v dru-
hém prázdninovém měsíci. Celkové ná-
klady na opravu jsou vyčísleny na zhru-
ba 7,5 milionu korun, z nichž asi tři
miliony pokryje dotace na zateplení.
Oprava MŠ Vybíralova vyjde na více než
18 milionů korun, nejvýrazněji, tedy
11 milionů, přispěje i v tomto případě
Evropská unie z Operačního programu
Životní prostředí.                                (red)
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JÁ A MŮJ OBVOD
Výstava výtvarných prací žáků škol z Prahy 14 v Galerii 14.
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A KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
V pondělí 8. června se bude konat koncert duchovní hudby v kostele
sv. Bartoloměje v Kyjích.

Vystoupí soubor LYRA DA CAMERA. Na programu budou skladby A. Vivaldiho, F. Couperina, N. Porpory a dalších.
Začátek koncertu je v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

Letošní 21. ročník výtvarné soutěže měl téma „České pohádky“. Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků,
ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Šimanovská, ZŠ Tolerance Mochovská,
gymnázia ARCUS a výtvarného ateliéru ARS-PUERIS z Jahodnice.
Výstava těchto prací bude otevřena v úterý 16. 6. 14.00–18.00 hodin, ve středu 17. 6. 9.00–12.00 hodin a 14.00–18.00
hodin a ve čtvrtek 18. 6. 9.00–11.00 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most.

Zprávy

Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na III. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14, které se
koná 23. června 2015 od 15.00 hod. v prostorách Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

Podrobný program najdete na www.praha14.cz v sekci termíny a programy jednání.

III. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14O
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Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
ZACHRAŇME 
LINKU 296

Na posledním jednání zastupitelstva dne
10. března bylo mimo jiné vedením městské
části oznámeno, že z důvodu problémového
otáčení midibusu 296 v Bryksově ulici se
společnost ROPID chystá upravit trasu
autobusu tak, že do Bryksovy ulice už tato
linka jezdit nebude. 
Pro obyvatele sídliště v okolí Bryksovy
ulice by tato změna byla opětovným „od-
říznutím“ od MHD. Všichni víme, že pro
tak početné sídliště, kde se mj. nachází
školská zařízení (MŠ, ZŠ a gymnázium),
jediné skateboardové sportoviště, objekt
Plechárna a navíc je zde plánovaná tolik
diskutovaná zástavba společnosti CANABA,
je obslužnost linkou 296 nedostačující, ale
alespoň nějaká je. 
Toto spojení nevyužívají jen senioři a děti,
ale i ostatní aktivní lidé, neboť i z hlediska
bezpečnosti není dlouhá procházka napříč
sídlištěm (zvláště v pozdějších hodinách
nebo v zimním období) nic příjemného.
Jako zástupce Konzervativní aliance 2014
v dopravní komisi jsem proto panu sta-
rostovi a celé dopravní komisi předložil
tento návrh změny trasy, který může linku
296 pro toto sídliště zachovat a zároveň jej
lépe obsloužit. 
Co si o návrhu myslíte vy, nám můžete
napsat na náš facebookový profil, kde se
s vámi rádi podělíme o své názory a po-
znatky nejen k této problematice.

Jaroslav Šůs,
člen dopravní komise za KA14

DLOUHÉ MLČENÍ
PANA ZAJACE (ODS) 

Rádi bychom vás informovali o mimořádném
jednání zastupitelstva dne 5. května, pokud
jste se o něm nedočetli o den později v Praž-
ském deníku. Jeho svolání jsme koncem
dubna iniciovali, neboť jsme považovali za
nutné ukončit spekulace, které vyvolaly inzertní
články v deníku Metro. Čtenář se zde mohl
dočíst, že pan místostarosta Zajac po svém
zvolení prodal svůj byt na Černém Mostě a žije
se svou rodinou v Zelenči u Prahy, čímž pro
ztrátu podmínek volitelnosti porušuje zákon,
když si ponechal mandát zastupitele na Pra-
ze 14. Autor rovněž osočoval ostatní zastupitele
z lhostejnosti k problému. 
Tím byl poškozen nejen pan místostarosta
Zajac, ale celá naše městská část. Ani jedna
strana nevydala jasné stanovisko. Bylo proto
od nás zcela oprávněné o něj pana Zajace po-
žádat, v souladu se Zákonem o volbách
č. 491/2001 Sb. a odst. 33 nálezu Ústavního
soudu 6/11, který definuje „nikoliv trvalý pobyt
ve smyslu evidenčním –přihlášení se ktrvalému
pobytu na příslušném úřadě –, ale ve smyslu
faktickém. Trvalým pobytem je třeba takto ro-
zumět pobyt v místě stálého bydliště člověka,
to jest zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče,
byt nebo zaměstnání a v němž se také zdržuje
s úmyslem zdržovat se zde trvale".
Pro pana Zajace byla celá kauza uzavřena,
když ukázal kontrolnímu výboru platný ob-
čanský průkaz a nájemní smlouvu k bytu na
Černém Mostě. Pro Pražský deník pak označil
„celé svolání zastupitelstva za absurdní“. Ob-
čanský průkaz mu byl vydán v roce 2008 a je
v něm uvedeno trvalé bydliště na Praze 14,
nicméně nedokazuje, že zde fakticky pobývá.
Nájemní smlouva se vztahuje ke stejnému
bytu, který prodal. Pronajmout si byt, který
v danou chvíli prodal, je dost neobvyklý způsob,
který nerozptyluje podezření.
Po formální stránce je vše v pořádku, ale mo-
rální hledisko pan Zajac svým dvouhodinovým
mlčením na mimořádném zastupitelstvu ne-
obhájil. Jeho koaliční partneři z řad TOP 09
a ČSSD odvedli diskuzi k zasahování do sou-
kromí. Nakonec neschválili navržený program
a jednání bylo ukončeno. 
Možná že konečně tento sloupek vzbudí u pana
Zajace potřebu se vyjádřit, a až budeme stejně
jako vy držet v ruce červnové číslo Čtrnáctky,
najdeme v něm jeho prohlášení.
Zmiňovaný článek Pražského deníku najdete
na webu bit.do/zajac.

Jan Adámek
za zastupitelský klub ANO

KDO S KÝM, PROTI
KOMU A PROČ?

O politické kultuře se toho napsalo již mnoho.
Její úpadek spříchodem nových stran ahnutí na
politickou scénu ovšem překvapuje každým
dnem více avíce. Někteří opoziční zastupitelé na
Praze 14 jsou toho živým důkazem. Já sám jsem
v zastupitelstvu teprve druhé volební období, ale
od zkušenějších kolegů vím, že dříve se k sobě
chovala opozice s koalicí v mezích alespoň zá-
kladní slušnosti. Čekal jsem, že noví zastupitelé
za různá hnutí přinesou svěží vítr anové nápady.
Bohužel se ukazuje, že hesla „nejsme politici,
makáme“ nebo „prostě všechno zařídíme“ jsou
od skutečnosti velmi vzdálena. Pomluvy šíří do-
konce i ti, kteří vědí, že jde o lež. Konkrétně panu
předsedovi Kontrolního výboru zastupitelstva
(p. Vrba, ANO) jsem osobně předložil doklady
a dokumenty dokazující, že jsem žádný zákon
neporušil ani nezneužil, jiný zastupitel a člen
klubu ANO p.Tománek si vyžádal dokonce úřední
potvrzení, přesto další zastupitelé ANO neustále
šíří pomluvy a spekulace, viz fejeton pana
Adámka. Pokus o odvolání zástupce starosty je
normálním procesem, ale důvody vedoucí
k těmto krokům jsou jen dalším důkazem „ne-
politických“ praktik. Na základě placených inze-
rátů v jednom z deníků se opozice zabývá tím,
kdo, kde, jak často (a možná i s kým) spí. Zavádí
se debata onálezech Ústavního soudu týkajících
se určování občanství při rozdělení Českosloven-
ska z r. 1993 a vyjádření k sestěhování desítek
lidí do hotelu jednoho zkandidátů vnejmenované
obci za účelem ovlivnění voleb. Pokud by chtěl
někdo odvolávat místostarostu za špatně odve-
denou práci nebo pochybení, tak je to srozumi-
telný krok opozice. Pokud chce ale odvolat ko-
hokoli kvůli lžím v inzerátu, tak to je „prostě to
uděláme“ aje nám jedno, jaká je pravda. Prohlá-
šení o faktickém trvalém pobytu jsem učinil na
radě MČ, na KV zastupitelstva, ale pro p.Adámka
tedy ještě jednou asnad již naposled: Na Černém
Mostě žiji od r. 1988, budou tu žít i mé děti, jeden
byt jsem prodal, jiný koupil. Po celou dobu zde
bydlím ve smyslu zákona iústavních nálezů. Zpo-
chybňovat moji vazbu k Praze 14 je skutečně
ubohé. Více se dozvíme, až policie prošetří trestní
oznámení, které jsem podal na autory inzerátů.
Evidentně jsem někomu „šlápl na kuří oko“ svým
jednáním vrámci prosazování našeho programu,
ať už na SMP 14, a.s., nebo jako zástupce starosty
pro majetek. Autor zmiňovaných inzerátů jistě
ani netušil, jak se některé morální autority zhnutí
ANO vděčně chopí jakékoli lži, aby odvedly po-
zornost od vlastní neschopnosti.

Jiří Zajac,
zastupitel za ODS a předseda OS

Vybíralova

Bryksova
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OBLÁČEK ROZDÁVAL RADOST DĚTEM I SENIORŮM
VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ ROZUM
A CIT JSME V MŠ OBLÁČEK OPAKOVA-
NĚ USPOŘÁDALI „SLUNÍČKOVÝ DEN“.

Posláním nadace je zajištění spokojeného
života pro opuštěné děti. Zábavnou formou
se snažíme u dětí podporovat ochotu udě-
lat něco pro druhé, vzájemně si pomáhat,
udělat radost druhým. V tento den pro-
běhla také charitativní sbírka, do které se

zapojili rodiče i zaměstnanci školy. Poda-
řilo se nám vybrat 6 000 Kč, které jsme
nadaci zaslali. Částkou 1 600 Kč jsme za
pomoci rodičů podpořili Fond Sidus, který
zajišťuje projekty pro pomoc nemocným
dětem. Rozdávat radost naše děti baví.
S pohádkou o Červené karkulce potěšily
babičky a dědečky v Domově pro seniory
v Bojčenkově ulici. Za svůj výkon byly od-
měněny potleskem a slzami dojetí. (dm)

PRO PŘEDŠKOLÁČKY Z TŘÍDY 
TUČŇÁK BYL DUBEN MĚSÍCEM 
VYVRCHOLENÍ JEJICH PŮLROČNÍHO
SNAŽENÍ. OD PODZIMU NACVIČOVALI
S PANÍ UČITELKOU MÍŠOU VYSTOU-
PENÍ „TANČÍME COUNTRY“. 

S velmi chytlavou melodií a ve stylo-
vém oblečení děti vystoupily na pó-
diu na Rajské zahradě při příležitosti

Dne Země. O týden později sklidily
obrovský úspěch na prknech Divadla
Gong v rámci přehlídky mateřských
škol Prahy 9 „Předškoláček“. Stále
však nemohou zapomenout taneční
kroky, protože zatančily na Zahradní
slavnosti 26. května a představí se
také 2. června při vernisáži výstavy
obrázků dětí z MŠ Sluníčko. Výstava
se uskuteční v Galerii 14 v rámci
kampaně „Celé Česko čte dětem“.
Začátkem června svým tancem potě-
ší i naše starší spoluobčany v Domě
sociálních služeb. Tyto měsíce tak
jsou pro předškoláky z naší školky
plné akcí a zážitků a všichni se těší-
me na závěr školního roku, kdy si
všechny děti užijí spoustu radosti
při dalších tradičních i netradičních
aktivitách. (dm)

VE SLUNÍČKU TANČÍ COUNTRY

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVILA
DEN ZEMĚ CELÝ TÝDEN 
OD 20. DO 24. 4. 2015.

Dne 20. 4. 2015 si každá třída s radostí
vysázela na školní zahradě keř, o který
bude celý rok pečovat. Dne 23. 4. 2015
jsme se probudili do zamračeného dne
a s obavami sledovali oblohu, kdy za-
čne pršet. Ale sluníčko přece jen zvítě-
zilo nad mraky a krásně nás hřálo při
vystoupení na kampani ke Dni Země
před metrem Rajská zahrada. Deset
dětí ze 3. třídy tam vystoupilo s progra-
mem nazvaným „Co se děje u vody“
a moc se jim to povedlo. Společně s ro-
diči jsme v tento den prožili příjemné
odpoledne na naší školní zahradě. Ro-
diče s dětmi tak mohli plnit pohybové
a vědomostní aktivity u jednotlivých
stanovišť. Největší úspěch zaznamenal
příjezd hasičů z HZS. Ti seznámili děti

s výbavou celého auta, trpělivě jim vy-
světlovali, k čemu jednotlivé části a po-
můcky slouží, a nechali je i prozkoumat
kabinu pro řidiče a členy posádky. Věří-
me, že toto odpoledne bylo pro naše
děti zajímavé a podnětné. Součástí
oslavy bylo i představení pro děti – Eko-
den: Země slaví svátek, které se usku-
tečnilo v naší MŠ dne 24. 4. 2015.
Poděkování si zaslouží pí. učitelky ze
3. třídy – pí. Kuncířová a pí. Špínová,
které vystoupení a odpolední program
připravily. Děkujeme též všem milým
hasičům a pí. učitelce Šatarové, která
jejich účast zajistila. Děti měly radost
z toho, že je přišli podpořit i jejich rodi-
če. Těmito akcemi však zájem o naši
planetu Zemi nekončí a budeme hledat
každodenní příležitosti, jak v dětech
podporovat lásku k naší milované Zemi.

Za MŠ Vybíralova 967 
Mgr. Smolíková, ředitelka školy

DEN ZEMĚ V MŠ VYBÍRALOVA
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ZŠ GEN. JANOUŠKA

ZŠ Generála Janouška se zúčast-
nila výtvarné soutěže vyhlášené 
Ministerstvem zemědělství na téma
„Voda pro budoucnost“.
Do soutěže se zapojilo více než tisíc
dětí z celé republiky. Soutěžní porota
vybrala z celkového počtu 850 obráz-
ků do užšího finále I. kategorie 50
prací. Dvě z nich byly práce žákyň ze
4. B, z nichž nakonec Žaneta Sontá-
gová získala krásné 2. místo se svou
„Těžbou ledovců“. (red)

„Co by na to Země řekla?“ … kdyby
mohla mluvit. Téma letošního roční-
ku soutěže „Máme rádi přírodu“,
kterou vyhlásilo Hnutí Brontosaurus.
Z 1 179 prací bylo porotou vybráno
31 vítězných. Dívky ze 4. B ZŠ Ge-
nerála Janouška – Vanesa Tranová,
Tereza Nyklová, Nina Ushakova,
Žaneta Sontágová – se svou malbou
zapínající se Země oslovily hodnoti-
cí komisi a ta jim udělila 1. místo ve
3. kategorii pro žáky 4.–6. tříd.

PaedDr. Štěpánka Vondrášková, 
třídní učitelka
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Když „Škola v přírodě“, tak v přírodě a rov-
nou od pátku do pátku, abychom si ji po-
řádně užili. A tak jsme se čtyřiceti dětmi
vyrazili do Horní Malé Úpy. Komu se po-
daří koukat na naši nejvyšší horu celých
osm dní, zvládnout týden bez rodičů
a každý den se od rána do večera hýbat
(krátký odpolední odpočinek se nepočítá)?
Již v úterý jsme měli prošlou celou po-
hádkovou stezku podle pohádek paní Ma-
rie Kubátové a v nohách kopce a údolí

v širém okolí. A co ještě? Stavbu domečků
v lese, jízdu vláčkem, procházku k hor-
ským kravám, olympiádu, diskotéku, tá-
borák, hledání pokladu… a ani opravdový
Krakonoš nás jen tak nenechá zapome-
nout na spoustu zážitků. S vámi se podě-
líme především prostřednictvím fotek,
z nichž je poznat, že v Krkonoších bylo
dobře. A to je přece dobře.

Kolektiv zaměstnanců 
MŠ Zelenečská a MŠ Sadská

MŠ ZELENEČSKÁ A MŠ SADSKÁ
NA „ŠKOLE V PŘÍRODĚ“

Naše školy
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1.–3. 7. 2015 – MŠ budou uzavřeny
7.–17. 7. 2015 – provoz v MŠ Šebelova

20.–31. 7. 2015 – provoz 
v MŠ Chvaletická a v MŠ Kostlivého

3.–14. 8. 2015 – provoz 
v MŠ Zelenečská

17.–21. 8. 2015 – provoz 
v MŠ Generála Janouška

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
MŠ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14

Na zasedání Žákovského zastupitelstva
jsme chtěli vymyslet něco prospěšného
i pro ostatní. Nakonec nás zaujala myš-
lenka vytvoření akce pro děti zmateřinek.
Naši nabídku přijala MŠ Chvaletická
a 1. června jsme uspořádali „Den dětí“
s tématem pohádkových bytostí. Vy-
mysleli jsme pohádková stanoviště
s laděnými úkoly, kde děti viděly nejen
princezny, ale také Červenou karkulku
a zlého vlka a mnoho dalších.

Marie Silná, 
Žákovské zastupitelstvo

MLADÍ ZASTUPITELÉ
ŠLI DO ŠKOLKY!

OD HOUSENKY PO MOTÝLA ANEB KOUZLO PŘÍRODY

Každá třída dostala kelímek s pěti
housenkami, které rostly přímo před
očima. Když byly dostatečně velké,
chytly se víčka kelímku a zakuklily se.
Kukly jsme zavěsili do motýlí zahrádky
a čekali, co bude dál. Pár dní to vypa-

dalo, že se neděje vůbec nic, ale uvnitř
kukly se děly věci! A pak to přišlo.
Z kukel se postupně líhli motýlci a byla
to nádhera. Někteří z nás měli to štěstí
a kouzlo přírody viděli na vlastní oči!
Také jsme se několik dní o naše ba-

bočky bodlákové vzorně starali. Dávali
jsme jim ovoce a květy s cukernatým
roztokem, pozorovali je při jídle, letu
i odpočinku, povídali si o nich a také
je kreslili. Motýlkům se u nás tak lí-
bilo, že když nastal jejich čas vypuštění
do přírody, ani se jim nechtělo. Někteří
motýlci si dokonce chvíli poseděli na
rukou paní učitelek, to abychom si je
mohli ještě naposledy zblízka prohléd-
nout a rozloučit se s nimi. A pak
frrrrnk, letěli objevovat svět. Ale říká
se, že se motýli vrací na místo, kde je
lidé vypustili. Tak se rozhlédněte okolo
sebe. Nedívá se na vás zpovzdálí ba-
bočka bodláková?

Kluci a holčičky z MŠ Chvaletická

JEDNOHO KRÁSNÉHO DNE NA NÁS ZAZVONIL POŠŤÁK: „VEZU VÁM ZÁSILKU
AŽ Z VELKÉ BRITÁNIE.“ BYLY TO TOLIK OČEKÁVANÉ HOUSENKY. 
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Čtrnáctka dětem

SoutûÏ o ceny

Správné řešení z minulého čísla:
Na zrytí zbývajících záhonů bude 
Čtrnáctníček potřebovat 3 hodiny.

Výherce: Jaroslav Mayer

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem
posílejte do 15. 6. 2015 na e-mailovou adresu:
skritek@casopis14.cz, nebo je můžete poslat

v zalepené označené obálce na adresu PRINCO
International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00

Praha 4 – Krč (vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK).

Před vyzvednutím výhry prosím kontaktujte pověřeného
pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Jaká je Čtrnáctníčkova průměrná známka?
Jaká je průměrná známka Čtrnáctinky?

Jaký mají průměr oba dohromady?

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
Čtrnáctníček a jeho kamarádka Čtrnáctinka dostali vysvědčení. 
Pomůžete jim spočítat průměr jejich známek? 
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TIP NA ČERVENEC

MALOVÁNÍ NA
CHODNÍKU

Ve středu 1. července
od 9.00 do 12.00 hodin
před ZŠ Bratří Venclíků
na Černém Mostě, stanice
metra Rajská zahrada.

Pro děti, které ještě neodjely na
prázdniny, pořádáme již tradiční
malování na chodníku. 
Malovat budeme ve středu 
1. července od 9.00 do 12.00 hodin
před ZŠ Bratří Venclíků 
na Černém Mostě, 
stanice metra Rajská zahrada. 

Pro všechny účastníky jsou připra-
veny barevné křídy a odměny.

PO
ZV

ÁN
K

A

Pohádku napsala Aneta Krupková ze 4. B ZŠ Bratří Venclíků v rámci 
školního projektu Velikonoce s kohoutem Albertem. Nabízíme ji k přečtení v originále i vám.
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Tip na léto

LETNÍ TÁBORY NABÍZEJÍ POSLEDNÍ
VOLNÁ MÍSTA PRO DĚTI I RODINY

Štěstí přeje připraveným, říká jedno
známé přísloví. Pro rodiče, kteří shá-
nějí letní pobytové nebo příměstské
tábory, to platí beze zbytku. Nabídka
těchto aktivit je zpravidla zveřejňována
už od poloviny ledna, s tím, že brzy
zjara se obsazují poslední volná místa.
Kvůli rychlosti, s jakou bývá nabídka
rozebrána, můžete nyní na většinu tá-
borů své ratolesti přihlásit už jen jako
náhradníky. To znamená, že místo zí-
skají jedině v případě, že některé z při-
hlášených dětí před odjezdem účast

zruší například z důvodu nemoci nebo
zranění. Nicméně nezoufejte, šance
vybrat vhodný tábor, byť z výrazně
omezené nabídky, stále je. Připravili
jsme pro vás několik tipů, u kterých
můžete uspět. Ovšem neotálejte,
místa už jsou to skutečně poslední.

VĚDA NÁS BAVÍ
Jedním z tipů je projekt „Věda nás
baví“, který se zaměřuje na příměst-
ské tábory pořádané v základních ško-
lách i jinde po celé Praze. Pro občany

Prahy 14 může být zajímavá nabídka
v ZŠ Bří Venclíků, ale například i na
Letišti Letňany. Více o těchto táborech,
určených pro zvídavé děti ve věku od 6
do 12 let, najdete na www.vedanas-
bavi.cz.
Aktuální nabídku najdete také na
stránkách www.ddmpraha.cz. Volná
místa jsou zatím například na pří-
městský tábor s angličtinou „Po sto-
pách Robina Hooda“ (24.–28. 8.,
8.00–16.30 DDM Černý Most), pozná-
vací příměstský tábor „Praha je zlatá“
(17.–21. 8. 8.00–16.30 DDM Prosek)
nebo na pobytový „Tábor s tancem
a sportem“, případně ryze taneční tá-
bor „Just dance!“ (oba 15.–22. 8. Lou-
ňovice pod Blaníkem). Poslední volná
místa nabízí také univerzální dětský
tábor v Loutí u Nové Rabyně, který se
koná v termínu od 18. 7. do 1. 8. 2015.

ANGLIČTINA V PŘÍRODĚ PRO DĚTI
I RODIČE
Dobře zní i nabídka skautského oddílu
Royal Rangers, který působí v rámci
Církve bratrské na Rajské zahradě.
K dispozici jsou stále neobsazená
místa na Family English Camp
(11.–18. 7. Jizerské hory), který je ur-
čen pro jednotlivce i celé rodiny, a Teen
English Camp (8.–15. 8. Jizerské hory),
který cílí na studenty od 14 do 19 let.
V obou případech je zajištěn bohatý
celodenní program s výukou angličtiny
pod vedením amerických lektorů. Po-
drobné informace získáte u Pavla Tref-
ného na e-mailu: pavel.trefny@cb.cz.

(red)
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OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN ZNAMENÁ PRO ŘADU RODIČŮ PROBLÉM. HLAVNĚ
PRO TY, KTEŘÍ NEMOHOU SVÉ RATOLESTI VYSLAT K PŘÍBUZNÝM NA VENKOV.
ZABAVIT DĚTI V DOBĚ, KDY JSOU RODIČE V PRÁCI, PAK MŮŽE BÝT OŘÍŠEK.
PRÁVĚ PRO TENTO PŘÍPAD SE NABÍZÍ ŘADA POBYTOVÝCH I PŘÍMĚST-
SKÝCH TÁBORŮ. OVŠEM POZOR! VOLNÝCH MÍST JE NYNÍ UŽ JEN PÁR.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

Šestajovická/V Chaloupkách

Poříčanská/Klánovická

Vaňkova/V Chaloupkách

Konzumní/Na Obrátce

Želivská/Metujská

Tálinská – u č. p. 15

Jordánská/Svárovská

Babylonská/Jordánská

Stropnická/Za Černým mostem

Vodňanská/Skorkovská

Hamerská/Církvičná

Dřítenská/Velkoborská

Jednostranná

Kardašovská – u obch. střediska

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Nedvědická/Žehuňská

Lásenická/Lipnická

Novozámecká/Vidlák

ST

ST

ČT

PÁ

ČT

PÁ

PÁ

ST

PÁ

ST

ČT

ČT

ČT

ST

PÁ

ČT

ST

ČT

PÁ

10. 6.

10. 6.

25. 6.

19. 6.

11. 6.

12. 6.

12. 6.

17. 6.

19. 6.

17. 6.

18. 6.

18. 6.

18. 6.

24. 6.

26. 6.

11. 6.

24. 6.

25. 6.

26. 6.

Manž. Dostálových č. p. 1303

Ronešova/Volkova

Himrova/Gen. Janouška

Dygrýnova/Breitcetlova

Bryksova – proti č. p. 949

Bryksova/Kpt. Stránského

Bobkova – proti č. p. 747

A. Valenty/Šedova

22. 6.

8. 6.

16. 6.

9. 6.

23. 6.

10. 6.

15. 6.

17. 6.

Přistavení VOK ze systému HMP červenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 červen

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

křižovatka Zámečnická x Mochovská

křižovatka Sadská x V Novém Hloubětíně

křižovatka Klánovická x Liblická 

křižovatka Šestajovická x V Chaloupkách

křižovatka Šestajovická x Svépravická

křižovatka Cidlinská x Maršovská

křižovatka Kukelská x Chvaletická x Žárská

kř. Rochovská x Kardašovská (u nákup. střed.)

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa A – čtvrtek 18. června čas
Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin
Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů. 

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY

17. 6./12.00–18.00

24. 6./12.00–18.00

Datum/Čas Stanoviště

Malšovské náměstí

Travná – parkoviště za trafostanicí

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je dočasné stanoviště
velkoobjemových kontejnerů určené pro krátkodobý sběr
určených druhů odpadu od osob s  trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy. MSD je označen a s obsluhou.

V MSD lze odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad
a kovy. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamenává
jméno, příjmení a adresu občana.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podla-
hových krytin (lina, koberce). 
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

LETNÍ SLEVA
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800 500 506
více info na fi nep.cz

SLEVA 5 %
NOVÉ BYTY A RODINNÉ DOMY

Zjistěte více:

Inzerce/oznámení

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
WORKOUT LEHOVECPO

ZV
ÁN

K
A

10. června 2015 
od 16 hodin
na travnatém prostoru 
mezi domy 903 a 904 v ulici Kukelská
Přijďte vyjádřit svůj názor k umístění workoutového hřiště
na Lehovci. Účast zástupců ÚMČ Praha 14 je zajištěna. 

Co je workout? Cvičení na soustavě venkovních cvičebních prvků
(např. hrazdy, žebřiny či lavice), při kterém se využívá váha
vlastního těla. Jedná se o sport  vhodný pro každého. První
workoutové hřiště bylo otevřeno v  říjnu 2014 na Černém
Mostě (viz obrázek), celou dobu je hojně využívané.

O
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Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně, a víte, že pro to dokážete něco udělat?
Pokud máte potřebné předpoklady, neváhejte a využijte jedinečnou šanci stát
se strážníkem v Praze 14! Žádosti adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14,
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“
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Sport v Praze 14

TENISTÉ BOJOVALI O POHÁR STAROSTY
Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospě-
lé neregistrované hráče O pohár sta-
rosty se uskutečnil na tenisových

kurtech ZŠ Bří Venclíků na Černém
Mostě v sobotu 23. května.

(red)

MALÍ RYBÁŘI ZÁVODILI NA RYBNÍKU ALOISOV
Tradiční Dětské rybářské závody, které
pořádá MČ Praha 14 ve spolupráci
s územním svazem Českého rybářského
svazu a místní organizací ČRS Prahy 9, se
letos obzvláště vydařily. Zúčastnilo se té-
měř devadesát rybářů a rybářek ve věku
do patnácti let, aprotože alespoň ty mladší
povětšinou doprovázeli i maminky a tatín-
kové, zavládla na březích rybníčku Aloisov
brzy skvělá atmosféra. A to i navzdory
chladnému počasí, které v posledních
dubnových dnech zavládlo. O úlovek se
přitom rybáři nemuseli strachovat, před
závody bylo do vody nasazeno 5 q kaprů.
Soutěžilo se o délku ulovených ryb, a jak

poznáte z výsledků níže, není rybářský
sport jen doménou mužského pohlaví.
Závěrem tak zřejmě stačí dodat, že nikdo
neumrzl a všichni odcházeli domů spo-
kojení. Nejvíce samozřejmě vítězové,
kteří si odnesli i zajímavé ceny.    (jam)

Městská část Praha 14 
pořádá v sobotu 

29. 8. 2015 od 9.00 hodin
turnaj v nohejbalu 

O pohár starosty městské
části Praha 14.

Turnaj se uskuteční na hřišti ZŠ Bří
Venclíků 1140 na Černém Mostě.

Startovné 150 Kč/družstvo.
Registrace hráčů (trojic) na místě od
8.30 do 8.50 hodin. Spojení: metro B,
stanice Rajská zahrada, bus č. 110,

181, 273 – stanice Hejtmanská.

Praha 14 se
může pyšnit
nově zrekon-
struovaným
sportovištěm
přímo v areálu

ZŠ Generála Janouška, které je od
1. června volně přístupné veřejnosti.
Na rozsáhlé opravě areálu se výrazně
podílel spolek Kovácká sportovní, z. s.,
s nímž radnice – na základě rozhodnutí
zastupitelstva – podepsala smlouvu
o spolupráci a udělila mu dotaci 5,4 mi-
lionu korun. Lidé nyní mohou využívat
jedno hřiště na hokejbal, dále dvě
menší multifunkční hřiště s novým
umělým povrchem a jedno velké, jehož
součástí je i atletický ovál, rovněž
s umělým povrchem.                    (red)

TURNAJ 
V NOHEJBALU

CENTRUM ČERNÝ MOST OTEVŘE
PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY DVĚ
BEACHVOLEJBALOVÁ HŘIŠTĚ,
KTERÁ BUDOU OD 8. ČERVNA 
DO POLOVINY ZÁŘÍ UMÍSTĚNA
U ZÁPADNÍHO VSTUPU 
DO CENTRA (VSTUP OD METRA). 

V červnu, v dopoledních hodinách,
plochy využijí mateřské a základní
školy, konkrétně pro projekt Písková-
ní, v jehož rámci se i ti nejmladší

návštěvníci seznámí s tím, jaké spor-
tovní aktivity je možné na pískovém
hřišti provozovat. 
Odpoledne budou hřiště po předešlé
rezervaci zdarma přístupná zákazní-
kům, CČM zájemcům zapůjčí i po-
třebné vybavení. V plánu jsou rovněž
hodiny salsy, zumby, profesionální
tréninky a další aktivity. 
Více na  www.centrumcernymost.cz
či na Facebooku centra.

(red)

1. místo: Adam Heřman ulovil v jednom kole (30 min.) ryby o délce 103 cm.
2. místo: Ludvík Archer ulovil v jednom kole (30 min.) ryby o délce 98 cm.
3. místo: Magda Žurková ulovila v jednom kole (30 min.) rybu o délce 54 cm.

CENTRUM ČERNÝ MOST ZVE BEACHVOLEJBALISTY

Na snímku zleva: Robert Zvonič (4. místo), Milan Převrátil, Lukáš Hobzík (oba 2. místo), 
Petr Linke, Filip Pačes (oba 1. místo), Milan Dusík, Jiří Císařovský (oba 3. místo).

NOVÁ HŘIŠTĚ NA 
GENERÁLA JANOUŠKA

VÝSLEDKY RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
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Sponzor akce
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ZUŠ RATIBOŘICKÁ – ČERVEN 2015
Koncert žáků pěvecké třídy M. Bachůrkové
Po 8. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
,,Párty se saxofonovými party“: koncert žáků saxofon. třídy P. Fiedlera
Po 8. 6. Divadlo Horní Počernice od 18.00 hod.
Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
Út 9. 6. KC Domeček od 15.00 hod.
Koncert žáků klavírních tříd V. Šindelářové a I-Hsien Lin
Út 9. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
Koncert absolventů ZUŠ
St 10. 6. Divadlo Horní Počernice od 18.00 hod.
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Čt 11. 6. Klementinum, Zrcadlová kaple od 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy K. Vacka
Pá 12. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Po 15. 6. modlitebna Církve bratrské Horní Počernice od 17.30 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů J. Triebenekla a J. Břicháče
Út 16. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
Slavnostní předávání vysvědčení absolventům ZUŠ 
St 17. 6. Chvalský zámek od 17.00 hod.
Koncert žáků kytarových tříd J. Gonzúra a M. Straky
Čt 18. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Š. Mistrové
Pá 19. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů K. Bártové
St 24. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.
Koncert žáků flétnové a hobojové třídy J. Kopicové
St 24. 6. sál ZUŠ od 19.00 hod.
Koncert žáků třídy dechových nástrojů L. Rapčákové
Čt 25. 6. sál ZUŠ od 18.00 hod.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
HUDEBNÍ OBOR 12. 6. na Černém Mostě 14.00–18.00 hod. 

a 19. 6. 2015 v Horních Počernicích 14.00–18.00 hod.
Více informací na www.zus-hp.cz v sekci O nás – přijímací zkoušky.
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Zdravá městská část

PSÍ ŠKOLKA OPĚT BAVILA I UČILA
LETOŠNÍ ROČNÍK PSÍ ŠKOLKY
PRAHY 14 UKÁZAL, ŽE ZÁJEM 
ZE STRANY PEJSKAŘŮ STÁLE
ROSTE. TAKÉ PROTO BUDE 
MĚSTSKÁ ČÁST V PODOBNÝCH 
AKCÍCH POKRAČOVAT.

Všechna letošní setkání – na Hutích, Ja-
hodnici, Černém Most i Lehovci, kde se
lekce posunula z důvodu deštivého po-
časí o několik dnů – se podařila. Chova-
telé psů odcházeli spokojení. „Mám
z toho dobrý pocit, myslím, že taková se-
tkání pomůžou vylepšit vztahy mezi lidmi,
kteří mají psi rádi, a těmi, kteří je až tak
nemusí. Pomůže to i samotným pejska-
řům, kteří se na lekcích dozví, jak se svým
psem lépe spolupracovat,“ říká jedna
z účastnic lekce na Lehovci. Spokojení
jsou v tomto ohledu i zástupci městské
části. Právě zlepšení vztahů mezi občany
na obou stranách pomyslné „psí“ bari-
kády bylo vedle zvýšení bezpečnosti na
veřejných prostranstvích a výchovy k zod-
povědnému přístupu k chovu psů jedním
z důvodů, proč tyto zábavně výchovné
lekce začaly. Na Psí školce s městskou

částí úzce spolupracují i kynologové ze
ZKO Hloubětín, Kynologického klubu Kyje
a organizace Člověk a pes – výcvik hrou.
Tím je zajištěna odbornost výkladu.

PSÍ SUPERSTAR
Spokojení pak mohou být hlavně cho-
vatelé psů, pro které lekce představují
možnost navázání nových kontaktů
v sousedství, a dokonce i k proslavení
svých čtyřnohých miláčků. Už podruhé
se totiž letos koná také fotografická
soutěž o Psa Prahy 14. V jejím rámci
mohou účastníci Psích školek posílat
fotografie svého miláčka na e-mail:
pesprahy14@praha14.cz. Všichni mo-
hou hlasovat pro svého favorita formou
tzv. lajkování na facebookovém profilu
Psí školka Prahy 14. Vítězové pak budou
vyhlášeni na celodenní akci PEStival
aneb kdo si hraje, nekouše, která se
bude konat 19. září 2015.          (jam)

Mediální partner
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DIVADLO NA MOSTĚ: TUBUS
Premiéra dokumentárního komunitního divadla 
pro všechny Černomosťáky a zbytek světa.
9. června 2015 od 19.30 hod.
Oáza, Maňákova 754, Černý Most, Praha 14

Co se vám vybaví, když se řekne Černý Most? Konečná 
béčka, paneláky, nákupní centrum? Domov? Tubus?
Pod vedením režisérky Martiny Čurdové jsme prozkoumávali
svůj vztah k tomuto místu. Co na Čerňáku milujeme a co nás
tady pálí. Každý mohl přinést téma, které ho zajímá, ať už to
byl slalom mezi bobky nebo noční dobrodružství ve výtahu.
Výsledkem je autorské představení Tubus, kde se prolínají
naše osobní příběhy, vyslechnuté historky a někdy i čirá fikce. 
Premiéru pořádáme jako komunitní slavnost a zveme každého,
kdo chce něčím přispět. Vstupné dobrovolné. 
Projekt realizuje Laboratoř divadla utlačovaných díky podpoře
Poštovní spořitelny prostřednictvím Nadace VIA. 
Kontakt: Martina Čurdová, martina.curdova@gmail.com, 
tel. 608 040 710. Více informací: www.divadlonamostě.cz.
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Pozvánky

PLECHÁRNA ZVE NA VÝSTAVU MLADÝCH ARCHITEKTŮ

JAK Z POHLEDU ARCHITEKTA 
VNÍMÁTE STÁVAJÍCÍ SÍDLIŠTĚ? 
Sídliště dnes vzhledem k jejich počtu
představují významný společenský fe-
nomén. V České republice bydlí na síd-
lištích asi 1/3 obyvatel, v Praze je to
dokonce necelá polovina. Sídliště jsou
charakterizovány specifickým systé-
mem zástavby s řadou odlišností vůči
běžnému městu. Hledání odpovědí na
otázku budoucího vývoje těchto spe-
cifických území tak reprezentuje jedno
z nejdůležitějších témat územního plá-
nování a správy měst.

JAK HODNOTÍTE PROJEKT 
SÍDLIŠTĚ, JAK DÁL? 
Doposud jsme se jako společnost za-
bývali tématem sídlišť téměř výhradně
v měřítku samotných panelových
domů, jejich uniformním výrazem
a stavebně technologickým standar-
dem, a příliš neřešili dlouhodobou
strategii pro rozvoj a udržitelnost
těchto lokalit. Projekt „Sídliště, jak
dál?“ si klade za cíl věcně popsat
úskalí sídlišť a hledat možnosti jejich
transformace. Měl by přinést odpovědi
na základní otázky, jako například to,

jak s tímto prostředím nově koncepčně
pracovat a do budoucna nakládat nebo
jakým způsobem, v reakci na sociolo-
gické změny ve společnosti, upravovat
existující zástavbu po typologické
stránce.

JE PODLE VÁS DŮLEŽITÉ ZAPOJENÍ
MLADÉ GENERACE?
Nepochybně, a netýká se to jen mla-
dých architektů a urbanistů, ale více-
méně již velké části této generace.
Mnoho z nich na jedné straně ze sídlišť
pochází nebo tam bydlí, na druhé
straně nejsou svázáni se stereotypy
modernistického paradigmatu a přináší
do tohoto prostředí svoje představy
o tom, v čem spočívá kvalita bydlení,
respektive jaké kvality toto prostředí
má v sobě obsaženo, ale i jaké má
problémy a jak se k nim postavit.
Mladší generace má aktivní přístup
k řešení problémů, snahu vytvářet ko-
munikativní sociální prostředí, nové
myšlenky.  V zásadě to znamená, že
sídliště se do budoucna nemusí stát
„odepsanou“ městskou strukturou.
Existuje šance na vytvoření dlouhodobě
udržitelného prostředí.                (jam)

VIZE MLADÝCH ARCHITEKTŮ, JAK REVITALIZOVAT STÁVAJÍCÍ SÍDLIŠTĚ, 
BUDOU K VIDĚNÍ AŽ DO KONCE ČERVNA V PLECHÁRNĚ NA ČERNÉM MOSTĚ.
O TOM, JAKÝ VLIV MÁ „ARCHITEKTONICKÉ MLÁDÍ“ NA ŘEŠENÍ SITUACE,
I O VLASTNÍM POHLEDU NA DNEŠNÍ SÍDLIŠTĚ JSME KRÁTCE HOVOŘILI 
S ARCHITEKTEM DAVIDEM TICHÝM Z FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT.
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Historie

OD ŠPITÁLNÍCH BRATŘÍ K ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ
POSLEDNÍ DÍL NAŠEHO HISTORIC-
KÉHO SERIÁLU JSME UKONČILI
V OBDOBÍ, KDY NA HISTORICKOU
SCÉNU PŘICHÁZÍ ŘÁD KŘIŽOVNÍKŮ
S ČERVENOU HVĚZDOU. S JEHO
PŮSOBENÍM JE PEVNĚ SPJATA 
HISTORIE HLOUBĚTÍNA, A PROTO
SI JEJ BLÍŽE PŘEDSTAVÍME. 

Odkazy na jediný ryze mužský řád,
který je výlučně českého původu, na-
jdeme na mnoha místech současného
Hloubětína, jeho znak zdobí například

bránu kostela sv. Jiří a na hloubětín-
ském hřbitově u Kolbenovy ulice mají
křižovníci vlastní oddíl. Významnou
stavbou spojenou s řádem je také Kři-
žovnický dvůr, aktuálně nejrozlehlejší
historická stavba v Hloubětíně.
Řád, jehož plný název zní Ordo militaris
Crucigerorum cum rubea stella in pede
pontis Pragensis nebo také Ordo sac-
rorum ac militarium Crucigerorum cum
rubea stella, se vyvinul z laického špi-
tálního bratrstva, založeného roku 1233
sv. Anežkou Přemyslovnou (1211–1282)
u kostela sv. Haštala v Praze. Název kři-
žovníci byl inspirován oděvem zdobeným
křížem, od rytířských řádů té doby zase
převzal nošení zbraně, komendové zří-
zení a špitálnickou činnost. Nebyl však
klasickým rytířským řádem, spíše řá-
dem řeholnických kanovníků.

„Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bra-
trstvo na řád s řeholními pravidly. Od roku
1238 měl již vlastní samosprávu. Po krat-
ším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí
se roku 1252 křižovníci trvale usidlují
u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován
klášter, špitál svatého Ducha s kostelem
sv.Františka,“ vysvětlují křižovníci na svém
webu www.krizovnici.eu, kde zájemci
najdou celou řadu zajímavých informací.
Z výhodné polohy konventu při důležité
obchodní trase vyplývaly řeholníkům i jisté
povinnosti (opevňovací práce, údržba
mostu aj.). Pražský konvent se stal hlav-
ním sídlem nejvyššího představeného. Po
svém vzniku se řád rychle rozšířil na
území Moravy, Slezska, Polska i Uher.
Výše zmíněné období znamená pro kři-
žovníky i změnu vizuální. Jelikož řád od
roku 1244 používal dle tradice odznak
červeného kříže na černém plášti, byli
jeho členové snadno zaměnitelní s pří-
slušníky jiných tehdejších řádů. V roce
1252 bylo proto křižovníkům uděleno
z pověření papeže nové rozlišovací zna-
mení, kříž s červenou šestihrotou hvěz-
dou na černém podkladu. Tento odznak
přetrval až do současnosti.              (jam)
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✂ V jakém roce získali Křižovníci
s červenou hvězdou oficiálně status
rytířského řádu a kdo ho udělil?

a) v roce založení řádu (1233) z roz-
hodnutí Anežky Přemyslovny

b) roku 1252 z rozhodnutí samot-
ných řádových bratří

c) v roce 1237 rozhodnutím papeže
Řehoře IX.

Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.
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Majitel Psa Prahy 14 bude vyhlášen a odměněn na PEStivalu 2015.
POUZE PRO ÚČASTNÍKY PSÍ ŠKOLKY (květen 2015).

O
ZN

Á
M

EN
Í 2. ročník 

Fotografická soutěž
O PSA PRAHY 14 

Fotografie svého miláčka zasílejte 
do 31. července 2015 na e-mail 
pesprahy14@praha14.cz ve formátu jpg. 
V mailu uveďte své jméno a stručný popis psa. Hlasovat
v soutěži O PSA PRAHY 14 můžete přidáním symbolu
palec nahoru „like“      na fb Psí školka Prahy 14.

Znak řádu (vlevo) se promítl i do podoby znaku
MČ Praha 14.
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Projekty

PLECHÁRNA NA ČERNÉM MOSTĚ
SE PO REKONSTRUKCI OTEVŘELA
VEŘEJNOSTI V OMEZENÉM PRO-
VOZU V RÁMCI VÍKENDOVÉ AKCE
PRAHA 14 NA KOLECH A KOLEČ-
KÁCH, KTERÁ SE KONALA 16.–17.
KVĚTNA. NÁVŠTĚVNÍCI TAK MOHLI
PLECHÁRNU VYUŽÍT NEJEN JAKO
ZÁZEMÍ ZÁVODŮ, ALE DÁT SI OPĚT
KÁVU NEBO DOMÁCÍ LIMONÁDU. 

I v červnu budou moci zájemci navštívit
kavárnu Plechárna, a to každý pracovní
den od 15 do 19 hodin. O víkendech bude
zavřeno. Červnové dny pro Plechárnu na-
chystaly i zajímavé akce, 6. června si mů-

žete doběhnout pro hlavní cenu v rámci
běžeckého závodu Večerní svěrácká 10,
kterou pořádá SK Svěrák. V druhý červ-
nový čtvrtek se na Plechárnu sjedou zá-
stupci neziskových organizací z celé re-
publiky, aby se zúčastnili konference Jak
být vidět – konference o marketingu a PR

nejen v neziskovém sektoru. Pořadateli
konference jsou Praha 14 kulturní, Ne-
poseda a Městská část Praha 14. 
Týden po konferenci ovládne Plechárnu
tradiční festival Strawberry Fields, který
pořádá organizace Jahoda. Těšit se mů-
žete na koncerty kapel Prague conspi-
racy, Švihadlo, Cross Station a dalších.
Mimo jiné na váš čekají také workshopy,
sportovní turnaje, skákací hrad, program
pro děti a mnoho dalšího. Červnový pro-
gram na Plechárně uzavře 29. června
setkání umělců z Prahy 14.  V rámci
prázdninových měsíců se pak Plechárna
znovu uzavře veřejnosti kvůli pokračující
rekonstrukci obou hal.                     (dm)

PLECHÁRNA PŘED PRÁZDNINAMI OŽIJE

DIPLOMATI Z USA NAVŠTÍVILI PRAHU 14

NOVÉ VODOVODY, SILNICE I CHODNÍKY

KOMUNITNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST
NA BROUMARSKÉ ULICI NAVŠTÍVILY
22. KVĚTNA TÉMĚŘ DVĚ DESÍTKY
AMERICKÝCH DIPLOMATŮ.

Cílem exkurze bylo představit čin-
nosti centra, předškolní a školní vý-
chovu, práci s rodinami a komunitou
či volnočasové aktivity. 
Návštěva začala v dílnách Sociálního
podniku Černý Most, s. r. o. (SPČM), kte-
ré prezentovalo svou činnost i vlastní
podnikatelský záměr. Sociální podnik
je dlouhodobě úspěšný v zaměstnávání
osob ohrožených sociálním vylouče-
ním. Nejčastěji jsou to osoby s nízkým
vzděláním, nezaměstnaní, samoživite-
lé a příslušníci menšin – především
Romové. „Komunitní centrum Černý
Most vzniklo v rámci projektu Kom-
plexní práce v sociálně vyloučených lo-
kalitách Prahy 14, jehož partnerem je
MČ Praha 14. Centrum poskytuje dě-

tem z rodin ohrožených sociálním vy-
loučením např. doučování nebo nabízí
možnosti kvalitního trávení volného
času,“ vysvětluje vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Mgr. David
Beňák. Podnik využívá principů sociál-

ní ekonomiky a komunitní práce v so-
ciálně vyloučených lokalitách. Propoje-
ní našich činností přináší komplexní
řešení těžkých sociálních situací,“ do-
dává Mgr. Jozef Baláž, ředitel SPČM. 

(red)

V ulicích nad Kyjským rybníkem vládne od
začátku letošního března čilý stavební
ruch. Důvodem je rekonstrukce tamních
vodovodů, silnic a chodníků, která se zim-
ní přestávkou potrvá až do léta příštího
roku. „Kromě oprav chodníků, na něž 
půjdou finanční prostředky z rozpočtu naší
městské části, je akce ryze v režii Pražské
vodohospodářské společnosti,“ vysvětluje
místostarostka Prahy 14 Ing. Ilona Picko-
vá, která má dopravu ve své gesci.
Na jaře začaly a zhruba do poloviny
letošního října budou postupně po-

kračovat práce v ulicích Hejtmanská,
Vranovská, Sklenská a Metujská mezi
Hůrskou a Sklenskou.
Znovu se dělníci a těžké stroje do čtvrti
vrátí po zimní přestávce – v polovině
března příštího roku. Zhruba do poloviny
srpna zde dokončí rekonstrukci v ulici
Metujská – mezi Sklenkou a Černičnou
a dále v ulicích Zdobnická, Želivská,
Černičná, Tálinská a Vajgarská.
S rekonstrukcí jsou spojena dopravní
opatření, respektive značené objížďky
a operativní omezování vjezdu do

dotčených ulic, v nichž zároveň platí zá-
kaz stání. Na nezbytně nutnou dobu
jsou rovněž průběžně částečně uzavírá-
ny chodníky. „O dopravních opatřeních
i o průběžných odstávkách vody, bez
nichž není možné vodovody a přípojky
vyměňovat, dostávají dotčené domác-
nosti informace do poštovních schrá-
nek,“ upozorňuje místostarostka Pic-
ková. Do oprav chodníků v dotčených
ulicích městská část ze svého rozpočtu
plánuje uvolnit celkem 9,6 milionu
korun bez DPH.                         (red)
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NEPOSEDA, o. s.
www.neposeda.org

Hatha yoga – nově. Jak zlepšit a utužit fy-
zické i duševní zdraví. Cena: 180 Kč/lekce.
Při zakoupení permanentky 10 vstupů cena
150 Kč/lekce. Pondělí 12.00–13.17 hodin,
čtvrtek 9.00–10.17 hodin. Registrace:
www.divinecenter.cz.
Koučink pro maminky – Chci, abyste se ve
své nové životní roli uměla „zabydlet“ adokázala
bez výraznější úzkosti sladit všechny radosti,
plány a naděje se všemi starostmi, obavami
a nejistotami. Pište: marketa@neposeda.org.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Poslední volná místa pro děti od 5/7 do
10/12 let. Více informací a přihlášku najdete
na www.neposeda.org/tabory. Cena vč. stravy
a pitného režimu 1 750 Kč. 
Pondělí–čtvrtek: 
Herna. Volná herna pro děti s doprovodem.
Vstupné od 40 Kč.
Krátkodobé hlídání dětí od jednoho roku.
Rezervace: rodina@neposeda.org. Vstupné
80 Kč/hodina. 
Každé úterý:
Port de Bras – Posilovací cvičení pro krásné
a pružné tělo vč. hlídání dětí. Registrace mar-
keta@neposeda.org. Vstupné 100 Kč/lekce.
Každá středa: 
Tvořílek – Výtvarně laděný kroužek pro děti
od 2 let a jejich rodiče. Vstupné 60 Kč vč.
vstupu do herny.
Pondělí–čtvrtek: 
Coworking – sdílená kancelář – Možnost
pronájmu pracovního místa s hlídáním dětí
od jednoho roku. Rezervace: rodina@nepo-
seda.org. Vstupné 80 Kč/hodina.
Já aděti pod jednou střechou– Prostor, zázemí
pro zajímavé podnikatelské start-upy nebo vol-
nočasové či vzdělávací aktivity pro děti a rodiče.
Pište na marketa@neposeda.org.

TJ SOKOL JAHODNICE 
www.tjsokoljahodnice.cz

Pravidelné lekce v ceně od 35 do 60 Kč/lek-
ce, permanentka 10 lekcí/500 Kč, děti –
kurzovné do konce června – 300 Kč. Nově
zrekonstruované sociální zázemí! Zkušené,
zodpovědné, skvělé lektorky!
Akce – permanentky zakoupené v červnu
2015 platné až do 31. 12. 2015! Permanentka
je přenosná a platí na všechny lekce!
Pondělí: 
15.30–16.20 hod. Tanec hrou – děti (3–5 let),
16.30–17.20 hod. Tanec hrou – děti (5–7 let),
19.00–19.55 hod. Balony (fibally a overbally)
s Evou K., 20.00–20.55 hod. Port de Bras
(liché pondělí) s Olgou K., Zumba (sudé
pondělí) s Olgou K.
Úterý: 
16.30–17.20 hod. Baby aerobik děti (4–7
let), 17.30–18.20 hod. Baby aerobik děti

(7–10 let), 18.30–19.40 hod. Pilates s Mar-
kétou D., 19.45–20.55 hod. Aerobik s Olgou B.
Středa:
19.00–19.55 hod. Trampolínky s Petrou
H., 20.00–20.55 hod. Body fit s Gábinou M.
Čtvrtek: 
16.30–17.20 hod. Sportovní hry děti (6–9
let), 17.30–18.20 hod. Sportovní hry děti
(10–18 let), 18.30–19.40 hod. Stepaerobik
s Míšou K., 19.45–20.55 hod. Power jóga
s Evou K.
Neděle: 
18.30–19.25 hod. Trampolínky s Petrou H.
a Pavlou N., 19.30–20.25 hod. Body fit
(střídání lektorek), 20.30–21.25 hod. Jóga
pro zdraví a krásu s Markétou D.
Dva tenisové a jeden víceúčelový kurt,
tenisová tréninková stěna zdarma.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada

Royal Rangers – křesťanský skaut pro
děti 6–12 let. Každé úterý 16.00–18.00
hod. v PTH (Stoliňská 2502/41B).
English club – konverzace s Američany,
pro studenty 13–8 let. Středa: 16.30–18.00
v Plechárně.
Family English Camp 11.–18. 7.
Konverzace s Američany, Krkonoše, Přední
Labská. 
Teen English Camp 8.–15. 8. 
Tábor s angličtinou a Američany, Jizerky.
(13–19 let). 

JAHODA, o. p. s.
www.jahoda.cz

KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let)
RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka):
Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku.
Hlídání nabízíme od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00. Po domluvě možnost pro-
dlouženého hlídání od 7.00 do 17.00. Jes-
ličky mají prostornou, nově upravenou
a vybavenou hernu. 
Samozřejmostí je celodenní strava vhodná
pro nejmenší děti, do které je zahrnutá 
2x svačina a oběd. 
Děti můžete zapisovat nepravidelně. Cena
za celý den 400 Kč, za půlden 200 Kč.
Sleva při koupi permanentky. 
Rezervaci a odhlašování míst v jesličkách
je nutné provést na tel: 777 674 060, vždy
do 18.00 předchozího dne. 
Nyní probíhá zápis na školní rok 2015–16,
pro více informací a prohlídku jesliček vo-
lejte Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.
Sociálněprávní poradenství zdarma – dáv-
ky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou je otevřen ve
středu od 9.00 do 12.00 a v pátek od 15.00
do 18.00. 

Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMa-
terskaSkolaJahoda
Školka pro děti od 2 do 7 let. Nyní probíhá
zápis na školní rok 2015–16. Nově nabízíme
svoz a odvoz dětí do školky a ze školky. In-
formace o školce a o zápisu u Mgr. Markéty
Křivkové, skolka@jahoda.cz, tel: 777 674 161.

14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let, stálé volná
místa ve školičce. Pondělí, úterý, středa,
čtvrtek a pátek 7.45–12.30 hod. bude pro
vaše děti dopolední program. Ve školičce si
budeme hrát, zpívat, malovat, tancovat
a chodit ven na procházky a pískoviště.
Středy 10.00–12 hod.: herna s tvořením
pro mámy s dětmi. Cena dílničky je 60 Kč.
Čeká na nás ubrousková technika, malování
na látky, různé zajímavé workshopy, které
z nadšení tvoří maminky pro svou radost.

REHAFIT
www.rehafit.cz

Zumba – sobota: 11–12 hod.
Cena: 100 Kč. Nutné přihlášení předem na:
m.kaniewska@parazumba.eu nebo na tel.:
730 930 713.

PIONÝR, Z. S. – 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz

Pravidelné schůzky turistického oddílu Orion
– každé pondělí 16.00–18.00. Schůzky oddílu
pro děti ve věku 6–15 let, různé hry venku
i v klubovně, turistické znalosti a dovednosti
(mapa, příroda, památky, uzly aj.), soutěže.
Klub Magic – karetní hra – 4. a 18. 6. 2015
16.00–18.00 hod. (klub pro příznivce fantasy
karetní hry Magic).
Klub Šikulky – 11. a 25. 6. 2015 16.00–
18.00 hod. Pro zájemce o rukodělnou čin-
nost – korálkování, základní materiál s se-
bou, naučíme, vysvětlíme.
Letní stanový tábor – Hradec u Ledče nad
Sázavou, 1.–18. 7. Hra – Lovci mamutů,
sport, soutěže, závody, výlety.

CENTRUM SLUNEČNICE, o. p. s.
www.slun.cz

PRAVIDELNÉ AKCE V ČERVNU 2015
Čtvrtek: 4., 11., 18. a 25. 6. 
Zpívánky 17.15 hod. – program pro děti –
hodina plná písniček – říkaček a pohybo-
vaček pro děti od pěti let. Vede Marie Ko-
záková. 
Pondělí: 9.30–14.00 Počítačové kurzy (sku-
pinový kurz do 5 osob pro veřejnost; indi-
viduální výuka pro dospělé lidi se zdravot-
ním znevýhodněním).

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ČERVEN 2015
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MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V průběhu června se můžete hlásit na pro-
gramy v novém školním roce. Přihlášení
do programů nutné na tel. 777 596 163
nebo klubicko.ymca@seznam.cz, více in-
formací na www.mcklubicko.cz nebo na
facebooku/Mateřské centrum Klubíčko
YMCA Praha.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a ba-
tolaty pro děti od 3 měsíců do 3 let, zařazení
do skupin podle věku a schopností dětí –
pondělí 12.00–16.00 hod. 
Šikulka – školička pro děti od 2,5 let bez
přítomnosti rodičů. Program je zaměřen
na rozvoj dítěte – úterý 8.15–12.15 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
čtvrtek 8.15–11.30 hod.
Montessori pracovna pro děti od 1,5 roku
s rodiči – čtvrtek 13.30–14.30 hod. 
Kurz tai-či pro začátečníky – čtvrtek 20.00–
21.00 hod.
Kurz tai-či pro pokročilé – 21.00–22.00 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně
pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.
Herny s programem (přihlášení není nutné)
probíhají ve středu a v pátek 9.00–12.00 hod.,
volné herny v pondělí 9.00–12.00 hod., mul-
tikulturní herna v pátek 16.30–19.00 hod.

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Sourozenecké vztahy 3. 6. od 19.30 hod.
Jak vést děti k dobrým vztahům, interaktivní
seminář. 
Hrátky s ptákem Zlobivákem 10. 6. od
10.30 hod. Rozvoj dovedností a schopností
dětí, příprava na MŠ. 
Dětský vzdor 17. 6. od 10.30 hod. Interak-
tivní seminář, herna pro děti otevřena. 
Táborák heren 24. 6. od 10 hod. Tradiční
akce. Místo bude upřesněno na webu MC.
Tradiční a moderní archetypy 24. 6. 19.15–
21.15 hod. 
Jak mohou pomoci či uškodit? Zážitkový
seminář.

ZMĚNY V PROGRAMU:
24. 6. odpadá herna – místo herny akce
Táborák heren 10.00–12.00 hod., místo
bude upřesněno. Od 29. 6. prázdninový
provoz– budou otevřeny herny pouze ve
středu 9.00–12.00 hod.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Nabízíme volná místa v naší dopolední školičce
od září 2015. Přihlášky přijímáme i během
léta. Provoz školičky po–pá 8.00–12.00 hod.,
cena 140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat
i jednotlivé dny. Zkušené lektorky vedou sku-
pinku maximálně 10 dětí. Pro děti od 2–6 let.
3. 6. 2015 – Dětský den od 9.30 hod. pro
děti ze školičky i příchozí.
Pro zájemce – Prázdninová školka. Od 29. 6.
do 17. 7. 2015. Děti 3–10 let u nás mohou pobýt
od 8.00–16.00. Bude připraven bohatý program.
Výlety a pobyt v přírodě. Cena za jeden týden je
1 500 Kč, nabízíme slevu pro sourozence. Místa
jsou omezena, přihlaste se včas.

Cvičení maminky s dětmi 1–3 roky v úterý
16.15–17.00 hodin. Přijďte vyzkoušet. Cena:
65 Kč/hodina.
Večerní cvičení pro ženy. Metodou Pilates
cvičí Jitka. Přijďte vyzkoušet. Cvičíme každé
úterý v 19.15 hodin.
Školička bude v provozu do 17. 7., všechny
odpolední kroužky končí 12. 6. Zbytek
prázdnin nebude studio v provozu.
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35, e-mail:
jitka@pohadka-praha14.cz.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Dětem se zdravotním postižením nabízíme
další možnost, jak aktivně trávit svůj volný
čas. Mezi nabízené služby patří – keramika,
plavání, muzikoterapie, klub pro rozvoj do-
vedností, sportovní klub, dívčí klub, logo-
pedie, individuální práce.
V období letních prázdnin nabízí speciální
prázdninový provoz v termínech – 13.–17.7.
2015, 3.–7. 8. 2015 , 24.–28. 8. 2015

PODPORA RODINÁM S DĚTMI 
V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – pondělí, úterý, středa, čtvrtek
9.00–11.45 hod. 
Poradenství v sociální, bytové a psycholo-
gické oblasti – po telefonické nebo osobní
dohodě. Doučování dle dohody.

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

Tour de Hradec 9.–21. 6.2015. Věk: 16–35
let, cena: 1075 Kč. Pohyb, cyklistika, in-line,
relax, poznávání, to je Tour de Hradec.
Jdeme do finále 12. 6. 2015. Věk: 6–99 let.
Těšte se na prezentaci všeho, co jsme se
naučili.
Cesta do divočiny 5–7. 6. 2015. Věk: 8–15 let,
cena: 400 Kč. Staň se králem všech lovců.
Podrobnosti o akcích a přihlášení v infor-
mačním centru DDM P9.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

V červnu uzavíráme všechny kurzy a již při-
pravujeme nový cyklus kurzů na podzim. Zá-
jemci o výuku češtiny od září 2015 se přihlaste
elektronicky na: fch.praha14@charita.cz. In-
formace budou uvedeny na nástěnce charity,
na webových stránkách a na FB Farní charita
Praha 14 nejpozději 15. června.

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE 
Dětské kurzy vedené formou individuálního
doučování, do konce června vždy v úterý od
14.30 do 16.00 hodin. 
Dospělí začátečníci a pokročilí, do konce
června vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
odpoledne a v podvečer.

POZVÁNKY NA JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Seminář Kruhy pomoci – setkání pečujících
o osoby s poruchami paměti – úterý 2. 6.
od 16.30 hod. v Oáze na Černém Mostě,
Maňákova 22. 

Divadlo na mostě Premiéra divadelního
představení Tubus – 9. 6. od 19.30 hod.
v Oáze na Černém Mostě.
Bazárek dětského oblečení – ve středu
17. 6. od 10.00 do 12.00 hodin. Vstup z kan-
celáře Farní charity, Bobkova 34.
Dívčí klub – 19. 6. od 18.00 hod. na téma
Promaluj se do radosti. V klubovně Oázy
na Černém Mostě.
Celodenní setkání příznivců Farní charity
Praha 14–24. 6. od 10.00 hod. až do večerních
hodin v prostorách Farní charity a Oázy na
Černém Mostě.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK 
www.veselycertik.cz

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–18.00
hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.; 15.00–18.00
hod.; pá 9.00–12.00 hod.; cena 50 Kč/dítě.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku
Pátek 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – dopolední školička –
250 Kč/dítě – st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi: Dětská jóga 3–8 let,
Playgroundenglish 3–6 let.

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN 2015
4. 6. FIMO – večerní tvoření – inkoustová
technika 19.30–21.30 hod., cena 300 Kč/osoba.
5. 6. Velké čtení v rámci kampaně „Celé
Česko čte dětem“ od 10.30 hod. 9. 6. Dětská
kadeřnice 15.00–18.00 hod. Objednání nut-
né. 10. 6. Dětský sboreček „Čertíci“ –
zápis 17.00–17.45 hod. 16. 6. Čertíkovská
diskotéka s malou tombolou 16.00–18.00
hod., cena 59 Kč/dítě/sourozenci 99 Kč.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
13.–17. 7. 2015 Praha a její historie
20.–24. 7. 2015 Toulky s dopravou
17.–21. 8. 2015 Praha zelená – aneb co
máme za humny
24.–28. 8. 2015 Život na naší planetě

KURZY A KROUŽKY: 
Jarní semestr – 9. 2. 2015 – 19. 6. 2015
Pondělí: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
9.30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class)
1,5–2,5 roku; 10.00 Cvičení s miminky 8–12
měsíců; 16.00 Baletní přípravka 3–6 let;
17.00 Baletní přípravka 3–6 let. Úterý: 9.30
Hrátky s batolátky 1–2 roky; 10.30 Čertovský
kombo-mix 2–4 roky. Středa: 8.30 Krůček
do školky – dopolední školička 2,5–5 let;
16.00 Výtvarka v pohybu 3–6 let; 17.00 Vý-
tvarka v pohybu 3–6 let. Čtvrtek: 9.30 Hrátky
s batolátky 1–2 roky; 10.30 Čertovský kom-
bo-mix 2–5 let; 16.00 Dětská jóga 3–8 let;
17.00 Playgroundenglish – angličtina s ro-
dilou mluvčí 3–6 let; 17.00 Dětská jóga 3–8
let. Pátek: 8.30 Hlídací hernička od 1,5
roku; 8.30 Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let; 9.30 Montessori dílna
1,5–3,5 roku. Registrace do kurzů na pod-
zimní semestr 2015/2016 od 15. 5. 2015.
Veškeré informace a kompletní nabídku
najdete na www.veselycertik.cz nebo na fa-
cebooku/Veselý čertík – mateřské centrum
a rodinný klub.

Praha 14 žije



kalendář akcí
Prahy 14

Zachyťte život na Černém Mostě tak, jak ho vidíte 

jen vy.  Soutěž s Festivalem Fotograf.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

Společná výstava obrazů J. Kredby a Š. Králové + 

doplňkový program 10.6.

Malé divadlo pro celou rodinu.

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

Nízkoprahový klub Pacific.

KRISTÍNKA
Pro pečující o někoho se ztrátou paměti. 

Maňákova 754/22.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14,  WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ

Vede MUDr. Věra Němečková. Info na wellryba.cz.

Výstava studentských projektů revitalizace sídlišť 

na Plechárně.

Čekají vás soutěže, závody a hry pro děti ze školičky 

i příchozí. Nahlášení nutné, odstrkovadlo sebou.

 Na travnatém prostranství mezi domy 903 a 904 v 

ulici Kukelská.

Životní příběh Sira Nicolase Wintona, zachránce 

669 židovských dětí.

Jak vést děti k dobrým vztahům, interaktivní 

seminář.

Vyrazíme za sportem. Nízkoprahový klub Pacific.

Staň se králem všech lovců.

DDM PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ 
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Rodinné centrum Jahůdka.

Zveme vás na 2. ročník amatérského nohejbalového 

turnaje na Hloubětíně. TJ Slavoj Hloubětín.

V lese u přírodního koupaliště. Horní Počernice.

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ 

Vystoupí soubor LYRA DA CAMERA. Kostel sv. 

Bartoloměje. 

Premiéra dokumentárního komunitního divadla 

pro všechny Černomosťáky a zbytek světa.

CZ,  WWW.PRAHA14.CHARITA.CZ

Nízkoprahový klub Pacific.

S hlídáním dětí.

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

Rozvoj dovedností a schopností dětí, příprava na 

MŠ. 

Zahrada u JAHODY.

Je náboženství zdrojem nenávisti a násilí?

Čtení, židovský zpěv a kuchyně. Vzpomínkový 

večer k 70. výročí konce 2. s. války.  Vstupné 

dobrovolné.

Nízkoprahový klub Pacific.

Konference o marketingu a pr nejen v neziskovém 

sektoru. Přijďte na Plechárnu zjistit, jak se více 

zviditelnit. Pořádá Praha 14 kulturní, Neposeda 

a MČ Praha 14.



Příjem 11. 6. od 9:00. Bližší info na webu.

Cena 250 Kč /osoba.  RC Jahůdka.

Těšte se na prezentaci všeho, co jsme se naučili.

DDM PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ 

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

Přijďte kreativně strávit odpoledne do parku 

Legionářů a areálu TJ Sokol Jahodnice.

Nízkoprahový klub Pacific.

Aromaterapie při běžných akutních onemocněních. 

S hlídáním dětí.

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

Vede MUDr. Věra Němečková. Info na wellryba.cz.

Galerie 14.

Pro děti dětský koutek, mnoho rozdáme.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ 

Interaktivní seminář, herna pro děti otevřena.

Netradiční pohled na největšího detektiva světové 

literatury.

Povídání s učitelkou mateřské školky o přípravě na 

nový režim. Cena 50 Kč, hlídání 80 Kč.  

Registrace: marketa@neposeda.org.

Záležívá Vám na tom, aby Vaše dítě bylo 

samostatné? Cena 150 Kč vč. hlídání. Registrace: 

marketa@neposeda.org.

Kolem Plechárny na Černém Mostě – hudební 

a volnočasový festival pro všechny, zdarma.

Tanec, zábava, soutěže pro děti, rodiče a prarodiče.

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

RC Jahůdka.

Promaluj se do radosti: duše malby, kresby.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ 

Pohyb, cyklistika, in-line, relax, poznávání. 

Věk: 16-35 let. Cena: 1075 Kč.

DDM PRAHA 9, WWW.DDMPRAHA9.CZ 

Pro  neregistrované hráče. Startovné 100 Kč. 

Odměna za 1. místo = sud piva.

Ikea Černý Most.

Závod v triatlonu pro celou rodinu. Zázemí závodu: 

fotbalové hřiště v Kyjích. Registrace nutná. 

Speciální kategorie O pohár starosty Prahy 14.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ 

Jahodnice.

KRASNAPRAHA14.CZ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ 

Vede MUDr. Věra Němečková. Info na wellryba.cz. 

Celodenní akce, občerstvení, dárečky.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14,  WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ 

Tradiční akce. Místo bude upřesněno na webu MC.

Jak mohou pomoci či uškodit? Zážitkový seminář.

Setkání maminek, které chtějí být aktivní, 

nesedí doma za pecí a je jim sympatická myšlenka 

společenství. Registrace NUTNÁ: marketa@

neposeda.org.

Aneb radostným zpíváním vítáme prázdniny 

s dětmi i dospělými. Vstup volný.

 Hlídání dětí zajištěno. Rodinné centrum Jahůdka.

Hostivař (K Horkám 46).

Cena 180Kč /osoba, vstup, doprava, nutná rezervace 

na: jahudka@jahoda.cz. RC  Jahůdka.

11.-13. 

12. 

12. 

13. 
14. 

16. 

16. 

16. 

16.-18. 

17. 

17. 

17. 

17. 

18. 

18. 

18. 

19. 

19. 

19. 

19.-21. 

20. 

20. 

21. 

21. 

23. 

24. 

24. 

24. 

25. 

25. 

26. 

27. 

29. 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, míst-
nost 525, otevírací doba: po + út
9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188,
225 295 515 po, út, čt, 
e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, 
www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP)
nabízí cizincům ze zemí mimo

Evropskou unii informace a poradenství:
pobytové záležitosti, zaměstnání, byd-
lení, zdravotní péče, vzdělávání. Pra-
videlně organizujeme multikulturní
akce, na které srdečně zveme všechny
obyvatele Prahy 14.

Information and counselling
for third coutry nationals

Cung cấp các thông tin, hỗ trợ
trong việc giải quyết các vấn đề

khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng
Séc cho người nước ngoài miễn phí

Iнформація, допомога в  рі-
шенні проблем та курси чесь-

кої мови для іноземців безкоштовно
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INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA,
O. P. S. – POBOČKA Praha 14

O
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Prázdninová provozní doba knihoven od 1. 7. do 30. 8. 2015
Černý Most – Gen. Janouška 2/1060 – st 12.00–19.00 hod., pá 9.00–16.00 hod.
Hloubětín – Poděbradská 4/489 – út 9.00–16.00 hod., čt 12.00–19.00 hod.
Uzavírka poboček v celé síti včetně ústřední knihovny 27. 7. – 9. 8. 2015.

KNIHOVNY – PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH

O
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❱ Pronajmu garáž metro Hloubětín,
tel.: 732 328 084.

❱ Převody družstevních bytů do osobního
vlastnictví, prohlášení nemovité věci, za-
kládání SVJ, zaměřování – pasportizace
bytů a domů, jednání na katastru nemo-
vitostí. Tel. 724 304 603.

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

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, nezisko-
vou org. od 149 Kč/měs. T. 728 991 247,
www.sidlo.help.

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

❱ Hledáme byty, domy a pozemky
v Praze a okolí pro naše solventní kli-
enty. Dluhy dokážeme vyplatit. Garan-
tujeme rychlé platby. Tel.: 603 843 047.

❱Poptáváme samostatně fungujícího osob-
ního asistenta-tku pro 15letého postiže-
ného syna, po–pá 9–15 hod., 100 Kč/hod.,
kontakt: josef.holy@volny.cz, 724 842 214.

❱ Koupíme st. šperky s brilianty i bez nich,
zlaté mince, stř. nádobí a příbory, obrazy
od E. Famíry, lokomot. od Ronka a Krei-
bicha, st. zbraně atd. Interantik Praha 9,
Pod Pekárnami 157/3, t. 605 829 440,
283 893 334 po 10 hod.

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

❱ Nové květinářství u vás na sídlišti
Černý Most – prodej řezaných, hrnko-
vých květin, floristických potřeb, ne-
tradiční vazby, suché vazby, svatební
květiny. Kpt. Stránského 997/1, Pra-
ha 9. Tel.: 773 045 317.

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

❱ Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou
sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením, za-
platím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz

❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe
3–4+1. Platba hotově, na vystěhování
nespěchám (lze i na dožití), vyplatím
dluhy i exekuce, možné i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

❱ Čištění koberců a čalounění v domác-
nostech i kancelářích. Čištění a ošetření
kožených sedacích souprav. Profesionál-
ně za rozumnou cenu. Tel.: 603 701 992.

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

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

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

MČ PRAHA 14 PŘIJME 
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Možnost získání obecního bytu. 
Bližší informace na www.praha14.cz – volná místa.

Kontakt: Mgr. Eva Koplíková, vedoucí odboru právních a kontrolních činností,
eva.koplikova@praha14.cz, tel. 225 295 230.

VEDOUCÍ/HO ODDĚLENÍ PRÁVNÍHO
A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
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doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

Uzávěrka inzerce je 15. 6. 2015.

Kontakty: tel. 296 114 911
e-mail: inzerce@casopis14.cz
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PSÍ SALON JUSTINEK hned u metra Hloubětín
+420 777 01 88 02, www.psisalonjustinek.cz
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „Nevím, to nám řekne až pitva.“
Výherci: J. Němcová, Černý Most; P. Wessnitzer, Černý Most; L. Šedá, Černý Most 

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 6. 2015 na adresu:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou adresu:
krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce na
podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Střední Těžké

Vtip: Přijde chlapeček do restaurace a objedná si pivo. Hostinský se ptá: „Nejsi příliš mladý na pivo? Nechtěl bys
raději džus?“ Chlapeček odpoví: … (dokončení v tajence)
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