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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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přestože se tento rok teprve rozbíhá, problémů
je už teď dost. To, co nás trápí asi nejvíce a také
delší dobu, je park U Čeňku. V aktuálním ročním
období toto téma sice většina z nás tolik neřeší,
ale jsem si jist, že s příchodem jarního a letního
počasí zájem onejvětší park na území naší měst-
ské části rychle poroste. Bohužel i přes veškeré
urgence z naší strany jsme se v jeho dostavbě
výrazně neposunuli. Co vtomto mimo jiné považuji
za zarážející, je fakt, že se nás nyní současní
představitelé hlavního města dotazují, proč jsme
danou situaci nevyřešili už dříve (jelikož vsoučasné
době je řešení již velmi složité) a co že vlastně
pořád chceme, když park už je k dispozici obča-

nům. Překvapuje mě, že se takto vyjadřuje i starostka Slivence a zároveň radní
hlavního města Prahy, do jejíž kompetence zmíněná problematika spadá. Kdo
jiný než ona by měl mít větší pochopení pro nutnost vytvoření kvalitní „rekreační
zóny“ pro lidi, kteří většinou žijí na sídlišti, a hůře tedy hledají místo, kde by si
mohli v klidu posedět, zasportovat nebo třeba vyrazit na procházku s dětmi?
Výstavba parku U Čeňku byla rozdělena do několika etap. Za minulého vedení
Prahy se podařilo realizovat tu první. Další části a samotné dokončení, které
měly navazovat, spadají do kompetence vedení současného. Přestože na celý
projekt byly vyčleněny prostředky v městském rozpočtu, rok a půl se nic
neděje. Současné vedení Prahy řeší více svoje vlastní fungování než problémy
města, natož městských částí. Vzhledem k tomu, že se pražská koalice ani ne
po roce vládnutí rozpadla a ve vedení zůstalo pouze sedm radních z jedenácti
v čele s primátorkou za ANO 2011, vyvstávají obavy, že se dokončení parku
U Čeňku dostane na okraj jejich zájmu. Určitě bychom byli nesmírně rádi,
kdyby paní primátorka vyřešila všechny problémy města a závazky – mj.
isměrem kměstským částem –tak bleskově jako problém s Opencard kartičkou
„Lítačka“. Věřím, že své konstruktivní podněty radním za ANO předají i naši za-
stupitelé zvolení za toto hnutí, neboť dokončení parku U Čeňku by se nemělo
stát předmětem politického boje, ale zůstat projektem pro lidi. O tom, že když
se chce, řešení problémů možné je, se můžete přesvědčit při znovuotevření
Plechárny, která by jako zázemí pro komunitní, kulturní a volnočasové aktivity
měla začít z větší části fungovat od února. Součástí modernizace a rozvoje
tohoto zařízení bude také unikátní projekt v rámci Prahy, a to krytý skatepark
s celoročním provozem. Naším záměrem je rozvíjet městskou část i například
v cyklodopravě. S plánovanými cyklotrasami, které připravujeme v tomto
roce, vás v tomto vydání Čtrnáctky seznámí nový koordinátor bezmotorové
dopravy. V kulturní příloze si zase vedle řady zajímavostí a rozhovorů přečtete
dlouhodobý program plánovaných akcí až do konce roku. Věřím, že si z bohaté
nabídky vyberete a třeba návštěvou kulturního programu odměníte své děti
za pololetní vysvědčení.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra



04

Samotné umístění této původně indu-
striální stavby předurčilo její budoucí
kulturní využití. Svou polohou na
okraji sídliště u Bryksovy ulice nava-
zuje na park U Čeňku a zdejší oblíbe-
nou vycházkovou trasu mezi Černým
Mostem a Dolními Počernicemi.
Denně tudy proudí pěší, cyklisté
a v oblibě mají tuto lokalitu i pejska-
ři z okolí. V těsném sousedství ob-
jektu je pak situován i skatepark,
který sem zase láká řadu mladých
lidí z celé Prahy 14. Nápad přetvořit
nevyužitou výtopnu na centrum kul-
tury a volného času vznikl již před
časem a u jeho zrodu byli právě
mladí aktivní obyvatelé Černého
Mostu. Brzy se podařilo najít koncept
a dnes, po rekonstrukci, Plechárna
začíná nabízet širokou škálu aktivit
pro všechny generace.

AKTIVITY PRO VŠECHNY GENERACE 
„Nesoustředíme se pouze na aktivity
pro mládež. Součástí projektu jsou
dvě haly, sportovní a volnočasová,
kavárna, sdílená kancelář, ateliér,
komunitní zahrada, venkovní dětský
koutek, grilovací koutek a veranda ve

veřejném prostoru,“ přiblížila Monika
Hillebrandová z týmu příspěvkové or-
ganizace Praha 14 kulturní, která
Plechárnu provozuje. 
Samotná rekonstrukce, jež změnila
dřívější kotelnu na plnohodnotné kul-
turně sociální a komunitní centrum,
zahrnovala výstavbu nových vnitřních
prostor, vybudování nové topné sousta-
vy, elektroinstalace, sociálního zázemí,
sprch i šaten. Už na podzim 2014 zača-
lo zateplování pláště budovy, vloni
v létě se začalo pracovat v interiéru.

AKTIVITY MÍSTNÍCH MAJÍ ZELENOU 
Už na počátku nové éry Plechárny bylo
zřejmé, že se nepůjde cestou „pasivní
kultury“. „Plechárna je místem pro se-

tkávání a vznik programů, které pomá-
hají celkovému oživení sídliště Černý
Most. Od začátku jsme usilovali o to,
aby tu vzniklo skutečné zázemí pro ko-
munitu, místo, které bude aktivní lidi
z blízkého i vzdálenějšího okolí motivo-
vat k vlastní aktivitě,“ vysvětluje ředitel
Prahy 14 kulturní MgA. David Kašpar,
jemuž se už v minulosti podařilo po-
dobným způsobem rozjet komunitní
centrum Zahrada na Jižním Městě.

DESET PRVKŮ PRO ŽIVOT
Trendu podpory lokálních komunit
ostatně odpovídá i nové rozvržení
a funkce prostor v Plechárně. Ta na-
bídne společně s venkovním skate-
parkem celkem deset prvků pro zpří-
jemnění života místních obyvatel. 
Pomyslným základem může být ka-
várna, která již provizorně fungovala.
Ta nabídne vedle své klasické funkce
i dětský koutek a do budoucna by
měla sloužit i jako výstavní prostor
pro menší instalace. 

HALA PRO SPORT I DIVADLO
Největším vnitřním prostorem v Ple-
chárně je pak takzvaná volnočasová
hala. Ta je primárně určená pro sport
a po většinu času bude volně přístup-
ná jako park s prvky pro skateboar-
ding či freestyle scootering, který má
mezi místními řadu příznivců. 
„Máme jediný krytý skatepark v Pra-
ze, takže hala bude skvěle sloužit
tréninku v jakémkoliv období. Tím
posuneme skateboarding u nás zase
o kus dál,“ říká skater Honza Bašný,
který se na Plechárně v rámci zdejší

PLECHÁRNA SE 
OTEVÍRÁ V NOVÉM

Zahrada, o. p. s., Anthropictures, z. s., a Praha 14 kulturní pořádají druhé setkání
Sítě lokálního partnerství, které se uskuteční ve volnočasovém centru Plechárna
2. 3. 2016 od 17 hodin. Jedná se o setkání institucí, neziskových organizací, míst-
ních podnikatelů a aktivních jednotlivců napříč Prahou 14, které je součástí
projektu „(Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj“, jenž podpořila Nadace
rozvoje občanské společnosti. Cílem již druhého setkání je burza nápadů a hlubší
seznámení se s činnostmi jednotlivých účastníků a definování možností spolu-
práce v rámci rozvoje komunitního života na Praze 14. 

SÍTĚ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ

VOLNOČASOVÉ, KULTURNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM PLECHÁRNA NA SÍD-
LIŠTI ČERNÝ MOST SE PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI OTEVÍRÁ VEŘEJ-
NOSTI. NĚKDEJŠÍ VÝTOPNA PRO BLÍZKÉ PANELÁKY, KTERÁ SE NA DLOUHOU
DOBU ZMĚNILA V IMPROVIZOVANÉ ZÁZEMÍ AUTOSERVISU, TAK NABÍZÍ ZÁ-
ZEMÍ PRO KULTURNÍ AKCE, ZÁJMOVÉ AKTIVITY, POSEZENÍ I SPORT. 
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školy skateboardingu věnuje mladým
začínajícím jezdcům. Hala však ne-
bude sloužit jen sportu, stačí chvíle
a celý prostor se může proměnit v di-
vadelní či koncertní sál, hřiště na fot-
bal nebo zázemí pro uspořádání kon-
ference.
Sportovní hala, jak sám název napoví-
dá, je o něco menší, zato nabídne
kvalitní vybavení pro kurzy a pravidel-
né sportovní aktivity. „K dispozici tu
bude tělocvična, workout posilovna,
trampolína a drobné sportovní náčiní.
Malý sál v prvním patře pak v podob-
ném duchu nabídne zázemí pro vzdě-
lávací a společenské aktivity nebo
například pravidelné hodiny jógy,“
vysvětluje Monika Hillebrandová.

OTEVŘENÝ ATELIÉR A KANCELÁŘ 
Dalším samostatným prostorem
v útrobách Plechárny je ateliér, uzpů-
sobený jako zázemí pro veškeré kre-
ativní aktivity. Konat se tu mohou vý-
tvarné kurzy, tematicky zaměřené
rukodělné dílny, ale například i hu-
dební workshopy. Stejně jako v pří-
padě ostatních prostor i zde platí, že
vstoupit může každý, a to nejen do
připraveného programu. Máte-li zá-
jem uspořádat tvůrčí dílnu pro lidi
z okolí, stačí zajít na Plechárnu a do-
mluvit se, kdy vám může být toto zá-
zemí k dispozici. 
To platí ostatně i pro sdílenou kance-
lář, kde je k využití patřičné vybavení.
Primárně by tento prostor měl sloužit
lidem z místních neziskových organi-
zací, kteří tu mohou v klidu pracovat.
V době otevření kavárny bude ale tato

kancelář k dispozici i veřejnosti. Více
o ateliéru a dalších možnostech,
které Plechárna nabídne, se dozvíte
v kulturní příloze, jež je součástí to-
hoto vydání Čtrnáctky.

DĚTI, GRIL A ZAHRADA
Aktivity Plechárny se nesoustředí jen
„pod střechu“, zajímavé možnosti
nabídne i bezprostřední okolí samot-
né budovy. Pro rodiče s dětmi se tu
nabízí dětský koutek s pískovištěm,
herními prvky pro nejmenší a tabule-
mi pro volnou tvorbu. Na recepci si
navíc budete moci vypůjčit hračky,
takže s sebou nebudete muset nosit
žádné „vybavení“.
Na podobném principu pak bude fun-
govat i veřejný gril. Chcete-li si tedy
s přáteli či sousedy zpříjemnit odpo-
ledne „grilovanou“, stačí dohodnout
termín, nakoupit pochutiny a Ple-

chárna vám zajistí místo k příjemné-
mu posezení a zapůjčí i kvalitní gril.
Na své si přijdou také milovníci za-
hrádkaření. Pokud chcete pěstovat
vlastní zeleninu, bylinky nebo se jen
starat o svůj kousek země, můžete
si na Plechárně pronajmout na ce-
lou sezonu svůj pěstební pytel,
a stát se tak součástí komunitní za-
hrady. Pak už stačí jen pravidelná
péče a na podzim můžete sklidit
svou vlastní úrodu.                   (jam)

PROGRAM
Pravidelný: sportovní (skate, box,
jóga, posilovna), výtvarné a rukodělné
dílny, vzdělávací kurzy, dětské soboty
Jednorázový: spolupráce s nezisko-
vými organizacemi, místními komu-
nitami a aktivními jedinci (festival
Strawberry fields, Stop Zevling, sou-
sedská slavnost Černý Mošt)

Téma

JE PODLE VÁS TŘEBA, ABY V PRAZE 14 VZNIKALA KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRA? PROČ?

Proč by měla KC vzni-
kat? Vždy byla v měs-
tech i obcích přirozená
centra pro setkávání
lidí. Mezi hlavní centra

patřily fary a sokolovny. V sokolov-
nách se nejen cvičilo, ale i hrálo di-
vadlo či tancovalo. V Hloubětíně
fara byla „zestátněna“ a sokolovna
„musela“ ustoupit výstavbě sídliště,
vlastně nové hospodě Havana. Co
to je kulturně komunitní centrum?
Žádná definice neexistuje, takže
každý si pod tímto pojmem může
představit, co chce. O hloubětín-
ském komunitním centru se ví již
od roku 2008. Původní záměr byl
sice zásadně změněn, ale již by bylo
dobře, aby se začalo stavět.

Není ojedinělý názor, že
okrajové části Prahy,
jako je Černý Most, jsou
pouze noclehárny. Pra-
covat a žít jezdí lidé do

města. Myslím, že se jedná o velký
omyl. Žiju na Černém Mostě 12 let
a dobře si všímám, že se doba změ-
nila. Lidé zde nechtějí pouze pře-
spávat, ale chtějí zde plnohodnotně
žít mezi svými sousedy. Možností,
kde se dá trávit volný čas, je zde
však stále nedostatek. Proto jedno-
značně podporuji vznik kulturně ko-
munitních center v naší městské
části. Pro mě jsou tato centra ne-
dílným prvkem moderního města,
která dávají lidem prostor pro re-
alizaci v místě svého bydliště.

Určitě je třeba, aby
v Praze 14 vznikala
kulturně komunitní
centra. Komunitní cen-
trum přináší do místa

své působnosti obohacení kulturní-
ho i společenského života.
Například akce KC Plechárna na
Černém Mostě pomáhají přetvá-
řet sídliště z pouhé anonymní
noclehárny na místo, kde se oby-
vatelé vzájemně poznávají a ak-
tivně účastní společenského ži-
vota.
Jako příklad mohu uvést Svato-
martinské setkání nebo Miku-
lášský průvod, tedy akce, které
oslovily celou řadu místních
obyvatel.

Miroslav FRONĚK, BEZPPViktor ŠÍMA, BEZPP ZA KSČM Bc. Michal PRAGER, SZ
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Téma

ZAPOJIT SE MŮŽETE I VY

JAK SE MOHOU LIDÉ ZAPOJIT DO
AKTIVIT NA PLECHÁRNĚ A JAK MO-
HOU MÍSTNÍ OBYVATELÉ OVLIVNIT
SAMOTNÝ PROGRAM?
Místní se nemusí akcí účastnit jenom
jako návštěvníci, mohou být i jejich or-
ganizátory nebo mohou pomoci jako
dobrovolníci při jejich realizaci. Ple-

chárna je stále otevřená novým nápa-
dům. A to se týká jak jednorázových
akcí, tak pravidelného programu. 

JAK TÝM OKOLO PLECHÁRNY PŘI-
PRAVUJE STRUKTURU PROGRAMU,
Z ČEHO VYCHÁZÍ V PŘÍPRAVĚ RŮZ-
NÝCH AKTIVIT? 

Plechárna by měla od září 2016 na-
bídnout širokou škálu pravidelných
kurzů a aktivit. Od sportovních přes
vzdělávací až po výtvarné. Všechno
ale záleží na poptávce. Již dnes na-
příklad víme, že je v okolí velký zá-
jem o hodiny jógy, a proto se budeme
snažit tuto potřebu naplnit.

JAK MŮŽE MÍSTNÍ KOMUNITA
S PLECHÁRNOU KOMUNIKOVAT?
NA KOHO SE MAJÍ LIDÉ OBRACET,
NAPŘÍKLAD KDYŽ CHTĚJÍ USPOŘÁ-
DAT NĚJAKOU AKCI A PODOBNĚ?
Doporučuji zajít osobně do Plechárny
na skvělou kávu a popovídat si s lid-
mi na recepci. Neváhejte se v kavár-
ně zeptat, jestli jsem někde poblíž.
Ráda si s vámi o vašich nápadech
kdykoliv popovídám. A pokud si chce-
te sjednat schůzku, tak můžete přes
e-mail monika@praha14kulutrní.cz
nebo telefon 774 712 789. Ve středu
2. března od 17 hodin také proběhne
v Plechárně Den otevřených dveří, tedy
2. setkání sítě lokálního partnerství,
kterou pořádáme společně s Anthro-
pictures a kde se budeme bavit
o možnostech využití Plechárny. 

(jam)

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

PRAHA 14 KULTURNÍ NABÍZÍ VŠEM ZÁJEMCŮM MOŽNOST ZAPOJIT SE 
DO AKTIVIT NA PLECHÁRNĚ VE VŠECH SMĚRECH. JAKO ÚČASTNÍK, 
LEKTOR, DOBROVOLNÍK. PLECHÁRNA JE OTEVŘENA VŠEM NOVÝM 
NÁPADŮM I KRITICKÝM PŘIPOMÍNKÁM. VÍCE O MOŽNOSTECH ZAPOJENÍ
SE DOZVÍTE OD MONIKY HILLEBRANDOVÉ, VEDOUCÍ PLECHÁRNY. 

Kontakt: Mgr. Monika Hillebrandová, 
vedoucí centra Plechárna,
telefon: +420 774 172 789, 
recepce: +420 606 053 095
e-mail: monika@praha14kulturni.cz

Vznik a podporu kulturně
komunitních center na
Praze 14 vnímám jako
důležitý faktor rozvoje
městské části obecně.

V současné době jsou takovými objekty
KD Kyje aPlechárna na Černém Mostě.
Další obdobné centrum by mělo být H55
v Hloubětíně. Jeho výstavbou rozšíříme
dostupnost kulturních, sportovních ivol-
nočasových aktivit anabídneme místním
občanům místo pro setkávání. Vletošním
roce chceme také postavit kavárnu vpar-
ku vulici Pilská, kde nejenže se bude pít
výborná káva, ale mohou se zde konat
i menší kulturní aktivity. Za zmínku
stojí iSousedské centrum na Jahodnici,
které v současné době provozuje ne-
zisková organizace Neposeda.

Ano. Většině lidí se pod
tím pojmem nejspíše vy-
baví zprofanované kul-
turní domy, jenže ve vy-
spělých zemích s delší

demokratickou tradicí fungují ko-
munitní centra dobře. Jejich cílem
není „dělat zábavu“, ale nabízet místo
pro setkávání sousedů či lokálních
zájmových spolků. Často bývají pro-
pojená s knihovnou a leží v srdci
obytného celku, pro který mají sloužit.
Je to právě dostupnost, co nám schází
pro plánovanou stavbu v Hloubětíně,
která bude daleko pro občany ze
sídliště Hloubětín i Lehovec. Opravdu
se naši radní zamysleli nad jeho po-
lohou a smyslem? Nebo jim jde opět
o stříhání pásky před volbami? 

Myslím, že je vhodné, aby
centra typu Plechárny,
tedy místa, kde se lidé
mohou setkávat a ze-
jména sportovat nebo

nalézat kulturní vyžití, vznikala. Sa-
motná náplň center by pak měla vy-
cházet z toho, co si obyvatelé žijící v je-
jich okolí přejí, a také z toho, co je –
když ne pro všechny, tak alespoň pro
většinu místních obyvatel – přínosem.
Přál bych si ale také, aby se podařilo
opětovně nastartovat nebo rozšířit čin-
nost těch zařízení, která tu existovala
a zajišťovala tyto aktivity již v minulosti,
ale změnou vlastníka nebo nájemce
neplní svůj původní účel, tedy vytváření
zázemí pro sportovní a kulturní aktivity
obyvatel žijících v nejbližším okolí.

Ing. Břetislav VODÁK, ČSSD Bc. Tomáš NOVOTNÝ, ANO Mgr. Irena Kolmanová, TOP 09
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Aktuality

Také v letošním roce se naše městská
část zapojí do boje proti rakovině. Radní
opět rozhodli ve prospěch tradičního
programu prevence nádorového one-
mocnění prsu. Ten Praha 14 vyhlašuje
už od roku 2010 a jeho cílem je zákeřné
nemoci předcházet, případně ji včas od-

halit. V praxi bude program fungovat
stejně jako v předcházejících letech. Zá-
jemci, kteří splní stanovené podmínky,
budou moci od poloviny února získat od
radnice příspěvek na sonografické nebo
mamografické vyšetření prsu v maxi-
mální výši 350 korun. Aby na tuto pomoc

žadatel dosáhl, musí mít trvalé bydliště
v Praze 14, být ve věku od 25 do 44 let
a vyšetření musí absolvovat v českém
zdravotnickém zařízení v období od 1. led-
na do 14. prosince 2016. Více informací
o preventivním programu najdou zá-
jemci na www.praha14.cz. (red)

ŠESTÝ ROK PREVENCE RAKOVINY PRSU

Letošní sezona oblíbených
farmářských trhů
v Praze 14 začíná.
Prodejní dny budou,
stejně jako v mi-
nulých letech, ve
středu v prostoru
u stanice metra
Rajská zahrada
a v pátek na pro-
stranství před stanicí
metra Černý Most.
První trhy se letos usku-
teční již ve středu 3. února.
Sortiment nabízeného zboží bude ve
stejném rozsahu jako v loňském roce,
zákazníci si tedy budou moci koupit

například sezonní zeleninu
a ovoce přímo od českých

pěstitelů. Chybět ale
nebude ani kvalitní
domácí pečivo, a to
jak běžné, tak i slad-
ké. Součástí trhů bu-
dou i pojízdné stánky
uzenářů, kteří si již

v minulých sezonách
trhů získali řadu stá-

lých zákazníků. Tradičně
si zákazníci vyberou i z na-

bídky košíkářského zboží nebo
ochutnají kvalitní domácí sýry. S pří-
chodem jara se pak ke slovu dostanou
i květiny a sazenice.                       (red)

Park v Pilské ulici v Hostavicích se
i přes příchod zimy stal oblíbeným
cílem procházek a sportu pro místní
obyvatele. Nejen s ohledem na
krátké zimní dny a brzký západ
slunce tu městská část Praha 14
v polovině ledna zavedla komorní
osvětlení cest i vybraných ploch.
Park tak nově zve k procházce i po
soumraku.                               (jam)

PILSKÁ NOVĚ SVÍTÍ

Vydávání přihlášek pro přijetí do
mateřských škol se bude konat
v týdnu od 14. 3. 2016. Bližší in-
formace budou k dispozici na we-
bových stránkách jednotlivých
mateřských škol. (red)

Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na VI. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 1. 3. 2016 od 15.00 hod.
v prostorách Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

1. března 2015 od 15.00 hod.

VI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 14O
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VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
NA PRONÁJEM BYTŮO

Z
N

Á
M

E
N

Í

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry na pronájem

níže uvedených bytů MČ Praha 14 ve veřejné soutěži formou licitace. Záměry budou zveřejněny na

www.praha14.cz do 22. 2. 2016. Jedná se o byty:

byt  č. 4 o velikosti 1+1 – Bryksova 742, Praha 9; byt č. 1 o velikosti 3+1 – Bryksova 742, Praha 9

Dne 29. 2. 2015 od 16.15 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace
s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu.

Bližší informace včetně termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvách a záměrech na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14,
tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.
Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, tel. 281 021 462, p. Vrátná, tel. 281 021 476.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL V PRAZE 14 PRO
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

FARMÁŘSKÉ TRHY ZAČÍNAJÍ
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SVÝM NEZAMĚNITELNÝM 
PROJEVEM JE ZŘEJMĚ JEDNOU
Z NEJOSOBITĚJŠÍCH INTERPRETEK
SOUČASNÉHO ČESKÉHO ŠANSONU.
VŠECHNY PÍSNĚ, KTERÉ MÁ ZLATKA
BARTOŠKOVÁ VE SVÉM REPERTOÁRU,
JSOU JEDINEČNÉ JAK HUDEBNÍ,
TAK TEXTOVOU SLOŽKOU A JSOU
STEJNĚ NEZAMĚNITELNĚ „SVÉ“
JAKO JEJICH INTERPRETKA, 
KTERÁ UŽ TŘETÍM ROKEM ŽIJE NA
ČERNÉM MOSTĚ. 

TŘETÍM ROKEM JE VAŠÍM DOMOVEM
ČERNÝ MOST… JAK SE VÁM TU ŽIJE?
Víte, já bydlím nejen na Černém
Mostě, ale dokonce na Rajské za-

hradě, takže jak jinak než krásně…
Ale vážně, upřímně řečeno, já jsem
nikdy moc nechtěla bydlet na kla-
sickém sídlišti, ale věci se dějí
a v mém životě se před časem mno-
ho změnilo. Hledala jsem nové byd-
lení a přijela jsem se sem podívat
na byt. A prostě se mi od první chví-
le líbil. A nejen byt, ale i okolí. Na
Rajské je fajn, že je tu poměrně
hodně zeleně, a když v létě večer
vyjdu na balkon, cítím dokonce, jak
voní tráva a stromy… a jsou tu hez-
ké procházky, třeba ke Kyjskému
rybníku, tam to mám ráda. To pak
vždycky skončíme v hospůdce U Eri-
ky – a co člověku chybí….

TAKŽE ŽÁDNÁ KRITIKA? NIC, CO
BYSTE DOPORUČILA KE ZMĚNĚ?
Já nevím, na nákupy nemusím dale-
ko a můžu si vybrat, metro přímo
před domem, Úřad městské části se
službami také blízko, ale pravda,
ocenila bych například, kdyby přímo
na Rajské zahradě byla kavárna nebo
slušná restaurace. 
To víte, my kumštýři jsme takové ty
barové typy… Ale nedávno jsme hrá-
li na Hudební noci Prahy 14 a obje-
vila jsem nové kavárny a kluby na
Černém Mostě, které se mi líbily.
Navíc v únoru by se měla znovu ote-
vřít Plechárna… to je moc dobře, že
to tady žije.

MOJE PÍSNĚ JSOU 
LIDSKÉ PŘÍBĚHY

ZLATKA BARTOŠKOVÁ
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KONCEM LEDNA JSTE POKŘTILA
SVOJE NOVÉ, V POŘADÍ UŽ TŘETÍ
CD – BÍLEJ KAVALÍR. PROČ PRÁVĚ
BÍLEJ KAVALÍR?
Je to především název titulní písně.
Ten text je hodně silný. Jednoduchý,
ale má v sobě všechno to, co je v živo-
tě důležité, lásku, naději, osud, hle-
dání vlastní cesty. Bílej kavalír je
možná někdo, kdo se tam nahoře na
nás dívá, jak si tady vedeme, chrání
nás, třeba i tím, že nás občas vystaví
situacím, se kterými si neumíme
úplně poradit… že pochybujeme…
a to je dobře. Na desce spolupracova-
la spousta skvělých lidí. Textaři, skla-
datelé, muzikanti, se kterými jsme na
stejné vlně, a jsem vděčná za to, že
jsme se potkali a že nás to spolu po-
řád baví. Za všechny třeba Jirka Tou-
far, který mě doprovází a taky pro mě
skládá, básnířka Jarmila Hannah
Čermáková, oba autoři nejen titulní
písně, ale i dalších na desce, Dana
Hašlerová, jejíž texty jsou už na před-
chozích deskách, nebo klavíristka
a skladatelka Iryna Rusanovyčová.

PÍŠETE SI PÍSNĚ TAKÉ SAMA?
Já to vždycky měla tak, že jsem chtě-
la dělat svoji muziku, svoje písně.
Bohužel nemám ten dar, abych si je
psala sama, a tak je skoro zázrak, že
jsem potkala lidi, kteří pro mě píšou
a skládají, a navíc tak, že jsou to pís-
ně, kterým mohu věřit. Protože jedi-
ně tak to má smysl. Jedině když
budu zpívat písně, kterým věřím,
můžu je zpívat tak, že jim budou věřit
i ti, kteří je budou poslouchat. Titulní
píseň Bílej kavalír a písně Tisíckrát

nebo Sny se dotýkají nejprostších lid-
ských potřeb, jako je láska, bezpečí,
hledání a nalézání smyslu toho, proč
jsme tady. Terezka z kamene nebo
Žižkovské mikádo jsou zase takové
obrázky, příběhy ze staré Prahy
a časů, které dávno minuly a které
nám dnes trochu chybí. Vlastně
všechny ty písně jsou příběhy… lid-
ské příběhy se vším, co k nim patří…
a asi proto se nás tolik dotýkají…

VE VAŠÍ HUDEBNÍ DRÁZE NAJDEME
MNOHÉ ZNÁMÉ A ZAJÍMAVÉ 
AUTORY ČI HUDEBNÍKY. NA KTERÉ
Z NICH NEJRADĚJI VZPOMÍNÁTE
NEBO SI SPOLUPRÁCE S NIMI 
NEJVÍC POVAŽUJETE?
Co se týká samotných počátků, nejví-
ce vzpomínám asi na Jindru Brabce
(pozn. redakce: Jindřich Brabec,
skladatel, aranžér, hudební publicis-
ta a objevitel nových pěveckých ta-
lentů, autor mnoha známých písní,
například Modlitba pro Martu nebo
Malovaný džbánku).
Vždycky se mi vybaví, jak jsem zhruba
ve dvaceti zpívala píseň Život je chlap
a Jindra mi říkal: „Seš normální, tohle
je píseň pro ženskou, co už má něco za
sebou.“ Ale já si trvala na svém, že to
takhle cítím. A to mi taky zůstalo, ta
volba srdcem, buď prostě tu muziku cí-
tím, nebo ne… Nebo moje učitelka je-
vištního projevu na konzervatoři Laďka
Kozderková, která dokázala z člověka
vyždímat to nejlepší, co v něm bylo.
Úžasná herečka a zpěvačka, energická
ženská, na kterou nikdy nezapomenu…
A taky „dědek“ Bareš (pozn. redakce:
Ladislav Bareš, významný kapelník,

dirigent a aranžér Orchestru Ladi-
slava Bareše v Liberci, v 60. a 70. le-
tech jednoho z nejvýraznějších hu-
debních těles žánru taneční hudby).
V Praze se mu tenkrát říkalo „král
severu“ a pro mě byl ten jeho
orchestr velká škola. Tam jsem se
třeba naučila poslouchat toho, kdo je
se mnou na jevišti. To je strašně dů-
ležitý, ať už je to partner při zpěvu,
nebo muzikant, který tě doprovází…
A když jsem se pak po té dvacetileté
pauze znova vrátila k muzice, přišel
třeba Jindra Polák, dnes lídr kapely
Jelen, který mě vlastně vyprovokoval,
abych začala znova zpívat. Nebo Kuba
Zahradník, který tenkrát s herečkou
Hankou Müllerovou otvíral na Žižkově
klub Jiný kafe a pozval mě tam s tím,
že u toho bych měla být. A měl pravdu,
dodneška se tam ráda vracím.

KDE VÁS MŮŽEME SLYŠET?
Tady v Praze teď asi nejčastěji v hu-
debním klubu U Svobodných zednářů
v Týnské (Free Masonic Club Pub),
kde střídáme klasické recitály s no-
vými pořady s hosty. Takže si můžete
vybrat, pokud chcete jen poslouchat
muziku, přijďte na Bílýho kavalíra,
a pokud si chcete poslechnout i zají-
mavé povídání s neobvyklými hosty,
vyberte si Život je šanson. Anebo nej-
líp, přijďte na oba pořady. Protože co
bychom my komedianti byli bez vás
diváků a posluchačů…          (jam)

Rozhovor

S pěveckou kariérou začínala
v orchestru Ladislava Bareše v Liberci
a v Orchestru Československé televize
s dirigentem Václavem Zahradníkem.
Spolupracovala také s Ostravským
rozhlasovým orchestrem a Armádním
uměleckým souborem.
Písně přímo na míru jí napsali skla-
datelé Jindřich Brabec, Mojmír David,
Tomáš Pergl, Jakub Zahradník nebo
Petr Ožana, texty např. Jaroslav
Šprongl, Pavel Cmíral, Václav Renč,
Jarmila Hannah Čermáková nebo Ka-
rel Voříšek. V současnosti vystupuje
s novým recitálem Bílej kavalír za do-
provodu pianisty Jiřího Toufara
a houslistky Zuzany Grosmanové.
V programu V hlavní roli muzika spo-
lupracuje například s jazzovým kyta-
ristou Zdeňkem Hráškem (The Háro)
či bluesovým kytaristou a zpěvákem
Ivanem Hajnišem (New Blues Band),
v programu Šansonění pak také
s moderátorem Karlem Voříškem.
Více na www.zlatkabartoskova.cz.

ZPĚVAČKA ZLATKA BARTOŠKOVÁ
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MOSTY Z GHETTA BEZDOMOVCŮ

V ČEM JE NABÍDKA TERÉNNÍHO
PROGRAMU KŘIŽOVATKA PRO 
PRAHU 14, 20 A 21 JINÁ?
Ve své práci se hlavně zaměřujeme na
poradenství klientům, na sdílení jejich
životní situace, na pomoc při řešení
konkrétních problémů. V praxi je to na-
příklad doprovod a asistence při jed-
nání s úřady. Tento způsob práce se
nám v daných lokalitách osvědčuje
také proto, že zde není taková koncent-
race bezdomovců, tudíž nabídka po-
moci může být adresná. A jestli jsou
zdejší bezdomovci něčím jiní? Nechci
generalizovat, ale připadá mi, že klienti
v této lokalitě svůj problém s bydlením
řeší díky svým známým, ale toto pře-
chodné bydlení brzy zase ztrácejí. Zjed-
nodušeně se dá říct, že je to neustále
nahoru a dolů. Přesto si myslí, že mají
svůj život pod kontrolou. Jedná se však
o falešnou iluzi, jež je mnohem horší
než skutečně přiznané bezdomovectví
– situace, kterou s naší pomocí a kli-
entovou vůlí je možné vyřešit.

JACÍ JSOU VAŠI KLIENTI? 
JE MOŽNÉ JIM POPSANÝM 
ZPŮSOBEM POMOCI?

Mnoho lidí bez přístřeší na základě
svých životních zkušeností nemá dů-
věru k okolnímu světu. Vytvořili si pro-
vizorní příbytky, žijí ve svém zvláštním

ghettu. My se snažíme vybudovat
mosty z tohoto ghetta a vyvést je ven.
A to na základě partnerského pří-
stupu. Řešení situací, které jsou pro
obyčejné lidi samozřejmostí, bývá pro
lidi na ulici velkým stresem. V koneč-
ném důsledku to vzdají, jednoduše na
řešení situace rezignují. Právě tehdy

je důležitá asistence pracovníka,
který se na celý problém podívá raci-
onálně. Podpoří klienta a pomůže na-
jít řešení. Jako příklad můžu uvést
klienta, který dvacet let neměl ob-
čanský průkaz. Až po kontaktu s námi
a s pomocí naší služby se mu ho po-
dařilo opět získat.

JE TEDY MOŽNÉ NAVRÁTIT 
ČLOVĚKA DO NORMÁLNÍHO 
ŽIVOTA?
Právě strach a rezignace na jakékoli
změny jsou nejčastějšími démony, se
kterými v naší práci bojujeme. Nám
se samozřejmě málokdy podaří změ-
nit život klienta absolutně, ale i to, že
ho naučíme řešit malé věci, znamená
velkou změnu v jeho existenci. Dalo
by se říci, že se snažíme nastartovat
pozitivní vlnu v jeho dalším bytí. Někdy
se jedná o beznadějné situace, ale
i zde je potřeba s klientem jeho osud
alespoň minimálně sdílet.

JAK VÁS JAKO ČLOVĚKA OVLIV-
ŇUJE KAŽDODENNÍ SETKÁVÁNÍ
S TAK TRAGICKÝMI OSUDY?
Zažil jsem v terénu setkání, na která
nikdy nezapomenu. Já ale svoji práci,
stejně jako moji kolegové, nevnímám
jako pouhou práci, ale jako životní
cestu. V mnohém mě obohatila a na-
učila mě veliké pokoře. Když se člověk
setkává s beznadějí často, paradoxně
dokáže objevit naději i tam, kde ji ne-
čekal. Někdy je jen zcela nepatrným
světlem. Myslím si, že bychom neměli
dopustit, aby toto světlo někdy vyhaslo.
Ale abych nebyl tak patetický – neset-
kávám se pouze s tragickými věcmi,
zažívám i dost veselých situací.

EXISTUJE NĚCO, S ČÍM SE PŘI SVÉ
PRÁCI SETKÁVÁTE A ZVLÁŠŤ VÁS
TO MRZÍ?
Ano, jsou to projevy netolerance
a zjednodušování. Jistě, někteří lidé
bez přístřeší budí despekt, nebo přímo
odpor a nelze k nim zaujmout tole-
rantní postoj. Když ale budeme k sobě
upřímní, tak každý v sobě objevíme
kousek „svého bezdomovce“ – s nevolí
problémy řešit, s pocitem, že nás
okolní svět nepřijímá a neoprávněně
trestá. Pokud si toto uvědomíme, ne-
budeme nesmyslně a zbytečně krutí
a agresivní.                    

(dm)

Projekty

VZDĚLÁNÍM RELIGIONISTA, POVAHOU OBJEVITEL, CHARAKTEREM
ALTRUISTA, PROFESÍ TERÉNNÍ KONTAKTNÍ PRACOVNÍK. MGR. MARTIN
NOVÁK POVAŽUJE PRÁCI S LIDMI NA OKRAJI SPOLEČNOSTI ZA
OBOHACENÍ SVÉ ŽIVOTNÍ CESTY. V ORGANIZACI NEPOSEDA, Z. Ú.,
POSKYTUJE OSOBÁM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ ZCELA SPECIFICKÉ SLUŽBY, 
A TO HLAVNĚ V LOKALITÁCH NA OKRAJI METROPOLE. 

Il
u

st
ra

čn
í f

o
to

F
o

to
: 

a
rc

h
iv

 N
e

p
o

se
d

a



11

BĚŽECKÁ ŠKOLA MILOŠE ŠKORPI-
LA PRÁVĚ STARTUJE. SOUČASNĚ
S BĚŽECKÝMI STŘEDAMI NA PLE-
CHÁRNĚ, KTERÉ JSOU CVIČENÍM
RYZE PRAKTICKÝM, VÁM PŘINÁŠÍ-
ME I TROCHU TÉ TEORIE. V NOVÉM
SERIÁLU SLOUPKŮ VÝŠE ZMÍNĚ-
NÉHO ZNÁMÉHO BĚŽCE SE PROTO
POSTUPNĚ DOČTETE VŠE DŮLEŽI-
TÉ DO ZAČÁTKU.

Všechno, co v životě umím, mě naučil
běh, i tak by se dal nazvat tento člá-
nek. Nebo jinak: Když se batole po-
staví poprvé na nohy, tak se hned ro-
zeběhne. Proč se v tom na úvod tak
babrám a nejdu rovnou k věci? Nej-
spíš proto, že většina lidí, když začíná
běhat, má právě tohle někde hluboko
v podvědomí, a proto pak jejich běhá-
ní vypadá tak, jak vypadá. Prostě člo-
věk má za to, že běhat umí odjakživa,
a tudíž se to nemusí učit. Prostě sta-
čí na sebe něco hodit, zabouchnout
dveře od domu a tradááááááá.
Ale zpět k první větě. Běh mě oprav-
du naučil všechno, co člověk v životě
potřebuje, a sice: 
• jak se pohybovat, abych se s co nej-
menším výdejem energie dostal co
nejdál a co nejrychleji;
• jak se oblékat, abych se hned ne-
zpotil a přitom mi nebyla zima, nebo
naopak horko;
• jak běžet, abych neskákal, a tím
pádem mohl za běhu jíst a nedělalo
se mi špatně nebo si nezpůsobil ně-
jaké zranění;
• že je nutné vybrat si pro pohyb
venku, ale i třeba do fitcentra či tělo-
cvičny správnou obuv;
• jak si v životě vše zorganizovat,
abych stačil všechno, co mě zajímá,
co mě baví a přitom nestrádal;
• že mám mít rád sám sebe (při-
jmout se takový, jaký jsem);
• že mám mít rád lidi (přijmout je,
jací jsou).

Zdá se vám výše uvedeného málo,
myslíte si, že člověk, aby v životě
uspěl, aby uměl běhat (proběhnout

životem), musí toho umět a znát dale-
ko víc? Musí se třeba naučit vydělávat
peníze, umět řídit auto, umět praco-
vat na počítači, umět x cizích řečí,
umět ovládat všechny možné stroje
a přístroje, aby se v životě co nejlépe
uplatnil? Možná máte pravdu, ale
k čemu vám to všechno bude, když
vypnou proud, když dojdou pohonné
hmoty, když vás nebude práce bavit,
když vás nebude bavit život, zkrátka
když se dostanete do situace, že váš
života běh bude stát za pendrek?
Tak fajn, tak konečně řekni něco
praktického, ať můžeme vyběhnout!
Dobrá, tady je pár praktických rad,
které byste měli vědět, než za sebou
poprvé zabouchnete dveře bytu či
domu a vyběhnete.

PRAVIDLO PRVNÍ: 
NIKAM SE NEŽEŇTE
Tím chci říci, že máte tempo, kterým
vyběhnete, přizpůsobit své momen-
tální fyzické kondici, svým aktuálním
schopnostem, a ne tomu, abyste
podle vás běželi a nebyla to chůze,
respektive abyste stačili tempu, či
lépe byli rychlejší než ti, které při

svém běhu potkáte. Prostě běžte
(jděte), abyste to byli schopni v klidu
udýchat. Běžte (jděte) tak, abyste při
tom byli schopni plynule mluvit.

PRAVIDLO DRUHÉ: 
SPĚCHEJTE POMALU
Začněte běhat (chodit) obden, začně-
te na 25–30 minutách a vzdálenost,
respektive čas tréninku si prodlužuj-
te tak po 3 trénincích, a nejvýše
o 5 minut. Tímto způsobem se do-
staňte až na hodinu běhu (pohybu)
obden. Teprve pak začněte uvažovat
o specifičtějším tréninku, který bude
zaměřen například na uběhnutí 5 km
v kuse či na nějaký určitý čas. Tré-
nink si raději plánujte podle času než
podle vzdálenosti, vyhnete se tím
přetěžování (běhání ve vyšší intenzi-
tě, než je pro vaše tělo v danou chvíli
žádoucí a přípustné), také se tím vy-
hnete možnému zklamání, když vám
to zrovna moc nepoběží a vy neuběh-
nete vytyčenou vzdálenost. Prostě
30 minut zůstává stále 30 minutami
bez ohledu na to, zda jste za ně urazili
3 nebo 5 kilometrů! Miloš Škorpil

Pokračování příště!

Sport v Praze 14

CO BYCH MĚL VĚDĚT,
NEŽ VYBĚHNU
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KDE BY MOHLY VZNIKNOUT DALŠÍ CESTY A CYKLOTRASY?

PRAHA 14 MÁ NOVÉHO KOORDINÁ-
TORA BEZMOTOROVÉ DOPRAVY, JE-
HOŽ ÚKOLEM JE „HLÍDAT“, ABY MĚLI
CYKLISTÉ V MĚSTSKÉ ČÁSTI SVÉ
MÍSTO. NA NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH
NABÍZÍ POHLED DO BUDOUCNOSTI
MOŽNÝCH CYKLOTRAS. 

Dostal jsem příležitost podílet se na
řešení úskalí, která si lidé mnohdy
způsobují nešikovně navrženým do-
pravním systémem a s kterými se se-
tkáváme v našich ulicích. Rád bych
vytvářel prostředí, v němž se mohou
v klidu a samostatně pohybovat i děti
a starší lidé. To vyžaduje zejména od-
straňovat překážku po překážce,
umožňovat pohyb ulicemi a křižovat-
kami, vytvářet nové cesty a stezky.

Na čtrnáctce a v okolí už mí předchůdci
mnoho práce odvedli a já navazuji na
jejich činnost.
Cílem cest a cyklotras, na jejichž pro-
věřování a přípravě budeme v roce
2016 pracovat, je vytvářet pro nás
všechny stále více možností pro snazší
a příjemnější pohyb pěšky, na kole, na
koloběžce, bruslích a tak dále. 
V tomto článku je představena alespoň
část opatření, která plánujeme v nej-
bližší době. Není však zatím možné
s jistotou říci, kdy, zda a v jaké kvalitě
se je podaří realizovat.

HODĚJOVSKÁ – KYJE
Záměrem je najít nejvhodnější způsob,
jak opravit hrbolatou cestu propojující
propustek u Hodějovské s Lednickou
ulicí. Dále prověřit a připravit výstavbu
nové cesty tak, aby byla s propustkem
propojena také Rožmberská. Nová
cesta by mohla vést například po trase
stávající vyšlapané pěšinky.

HODĚJOVSKÁ – ČESKOBRODSKÁ
Necháme prověřit možnost vzniku nové
cesty od Hodějovské k zastávce auto-
busu Sídliště Jahodnice. Mohla by vést
po kraji pole podél plotu Pragolaktosu.

CYKLOTRASA ZA HOROU – JAHODNICE
Zatím není vyznačena, ale „její“ ulice
a chodníky existují. Povede patrně od
Rožmberské Dářskou, Mílovskou

a podél Českobrodské k zastávce
autobusu Sídliště Jahodnice. Podjede
tunelem pod tratí a bude pokračovat
do sídliště Jahodnice.

HLOUBĚTÍN – ZA HOROU –HOSTIVAŘ
Také zatím není vyznačena a na její trase
jsou některé překážky, které bychom
chtěli odstranit. Od Kbelské lze jet nej-
prve po trase A26 podél hřiště Slavoje
Hloubětín. Z ulice V Chaloupkách se lze
po schodech dostat na chodník přes
most do Průmyslové přes údolí Rokytky.
Od křižovatky Za Horou je možné po-
kračovat dále na jih po chodnících podél
Průmyslové.
Pokud máte jakýkoliv nápad, jak vy-
lepšit Prahu pro pohyb bez motoru,
pište na bezmotoru@praha14.cz.

Václav Kříž, cyklokoordinátor

Doprava

Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infra-
struktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!

Vlevo do Rožmberské, rovně do Lednické.

Odbočení z Hodějovské do propustku.
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Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
VEĎ VŠICI KRADNŮ…

Vážení spoluobčané, v minulé Čtrnáctce
jste si mohli přečíst tolik zlovolných lží, že
byste si mohli znechuceně říci, co že to ti
zastupitelé zase napáchali. Pravda je, jak
už to obvykle v případě výpadů politické
divize Agrofertu bývá, úplně někde jinde.
Je nedůstojné detailně rozebírat všechny
fauly, které se v článku o zajímavostech ze
ZMČ objevují. Krátce se zmíním jen o těch,
které pisatele zmíněných nesmyslů usvěd-
čují znaprostého diletantismu. Rozpočtové
provizorium bylo nutné schválit proto, že
vládnoucí koalice na pražském magistrátu,
pod vedením primátorky Krnáčové zhnutí
Ano, nebylo schopno připravit a včas od-
hlasovat řádný rozpočet Prahy. Městským
částem potom nic jiného než rozpočtové
provizorium nezbývá. Projednávání řád-
ného rozpočtu je v této fázi, bez znalosti
finančních transferů zrozpočtu Prahy, ne-
možné. Rozpočtové provizorium je opa-
tření, dle kterého bude čerpání peněz MČ
až do schválení řádného rozpočtu rozdě-
lováno na základě výdajů předešlého roku.
Konkrétně se na každý měsíc uvolní jedna
dvanáctina výdajů. Materiál byl do FV de-
tailně připraven a ti, kteří přišli včas a při-
praveni, tento dokument po krátké diskuzi
schválili. Tedy žádné divy. Řádným roz-
počtem se bude finanční výbor zabývat
včas, před březnovým jednáním zastupi-
telstva. Demokratické strany se skuteč-
nými volebními programy měly výstavbu
školky na Jahodnici jako významnou pri-
oritu. Víme, že pro vás, občany Jahodnice,
je chybějící kapacita ve školkách velmi
palčivým problémem. V nedávné době se
podařilo získat vhodný pozemek a mo-
derní MŠ by mohla být postavena do konce
volebního období. Oto, jak jde developerovi
prodej bytů, se nestaráme, možná že je
zajímavý pro ty, kteří vám slibovali, že bude
líp, a zdá se, že to mysleli bez školky na
Jahodnici pro vaše děti. Výkon mandátu
všech vámi volených zastupitelů si nej-
snáze ověříte, pokud budete sledovat ales-
poň jejich účast na jednáních rady, odbor-
ných komisí či v zastupitelstvu. Pokud
máte dojem, že vámi volený zastupitel svůj
mandát nevykonává řádně, například
z důvodu dlouhodobého pobytu v zahra-
ničí, neváhejte se na to příslušné strany
zeptat. Možná že vám morální autority
z hnutí, které každého obviňuje ze lži či
kradnutí, budou mít co vysvětlovat.
Josef Kutmon, člen RMČ P14 za ODS

CO VÁM TAJÍ STAROSTA?
„Stokrát opakovaná lež se stává prav-
dou.“ Krédo pana starosty, neboť jen ve
třech číslech časopisu Čtrnáctka se do-
kázal sedmkrát zmínit, že za současnou
neutěšenou podobu parku U Čeňku (tj.
mezi Černým Mostem a Dolními Po-
černicemi) není zodpovědný on, ale ma-
gistrát v čele s primátorkou Krnáčovou. 
Bohužel je časopis Čtrnáctka převážně
využíván k populistické propagaci vlád-
noucích radních (smutné jen, že pla-
cené z našich daní). Pokud by se však
jednalo o nezávislé periodikum splňu-
jící minimální novinářský standard, kdy
autor článku zná nebo zmíní názory či
fakta i ostatních aktérů daného tématu,
dozvěděli byste se něco úplně jiného.
Například že za oblast životního pro-
středí není zodpovědná paní primátorka
Krnáčová (ANO), ale paní radní Plamín-
ková (ČSSD). Té by se jistě nezávislý no-
vinář zeptal a dozvěděl by se, že argu-
mentace pana starosty Vondry je zcela
lichá. Projekt byl takto nešťastně vy-
soutěžen již minulou politickou repre-
zentací a hřiště, návazné cesty ani lo-
gické koordinace nebyly v projektu
zahrnuty. Nyní podle Plamínkové ma-
gistrát hledá způsob, jak park co nej-
rychleji dokončit a plně jej vybavit do
smysluplné podoby. Proč se tedy pan
starosta proti soutěžené podobě nepo-
stavil již v minulém volebním období?
Jelikož zadávací dokumentace byla
podepsána v prvním čtvrtletí 2014,
tedy v době, kdy magistrát vedl pri-
mátor Hudeček (TOP 09) a životní pro-
středí jeho stranický kolega pan
Nouza, je celkem jasné, že pan sta-
rosta Vondra tají pravdu. Kopal by totiž
do vlastních řad a přiznal by, že něco
zanedbal. Jelikož za to, jak to dnes vy-
padá, můžou právě lidé z TOP 09. Proč
se starat o projekt, důležité je poklepat
před volbami na základní kámen.

Jan Adámek, ANO

PRAHA A ROZPOČET
V lednovém vydání jsem v anketě „Co
očekáváte od roku 2016 v Praze 14?“
psal o neutěšené situaci na Zastupi-
telstvu hl. m. Prahy. Oprostil jsem se
od vnímání vánoční nálady (psal jsem
text) a rozhodl se, že ani při vstupu
do roku 2016 (text byl otištěn) nebu-
du nic malovat na růžovo. 
Co se od té doby změnilo? NIC!!! Ve-
dení Prahy je stále rozhádané a ne-
umí se domluvit na nové vládě, což
má pochopitelně velký negativní do-
pad jak na metropoli, tak na naši
městskou část. Ba i to jediné, co se
podařilo na prosincovém jednání
ZHMP, a to schválit rozpočet hl.
města, bude mít pro hl. město i naši
MČ spíše velmi negativní dopad.
Podíval jsem se podrobně na inves-
tiční část rozpočtu Prahy ve vztahu
k naší MČ a dovolím si zastavit se
u dvou velkých investic. 
Park U Čeňku – žádné peníze na po-
kračování!!! 
V rozpočtu je pouze několik milionů,
které bude město muset dodavate-
lům zaplatit, pokud nedostane dotaci
z evropských fondů. Co se vlastně
stalo? První plány parku vznikly
v roce 2008. Po volbách 2010 je začal
Magistrát hl. m. Prahy předělávat.
Povolení získal až v roce 2014! A prv-
ní velmi okleštěnou etapu realizovalo
město v loňském roce. Otázka zní:
„Nebyla to zároveň poslední etapa?“
Oprava komunikací v Hloubětínském
sídlišti – pouze peníze, které nebyly
proinvestovány v loňském roce na
opravu malé Kbelské!!! 
I tato investice začala v první dekádě
tohoto století. Provedly se výměny
kanalizací, vodovodů i plynu. V uli-
cích, kde se neměnila osa vozovky,
se udělaly nové povrchy komunikací
i chodníků. Hlavní úprava komunika-
cí, povrchy i změna osy tak, aby se
navýšil počet parkovacích míst, zatím
hotová není, a to se začalo pracovat
před 10 lety!!! Pokud se proinvestuje
12 mil. Kč za dva roky (dnešní tempo
výstavby), tak dokončeno bude na
přelomu roku 2041 a 2042!!!
Závěr: Nejlépe by bylo, kdyby i v Pra-
ze byly na podzim krajské volby!!!

Miroslav Froněk,
nezávislý zastupitel
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Říká se: „Jak na Nový rok, tak po celý
rok…“ Toto naše české přísloví si za
své vzaly čtyři učitelky a paní kuchař-
ka z naší Mateřské školy Zelenečská.
A spolu s nimi samozřejmě i malí lyž-
níci, lyžaři a lyžařky, zkrátka všichni,
kteří si nemohli nechat ujít naši školu
v přírodě s lyžařským výcvikem. Hory,
sníh, lyže, čerstvý vzduch, pohyb… 

Základnou byla útulná chata Borovice
v Jizerských horách a terén na výuku
lyžování se nacházel na Severáku.
Přes původní obavy, že nenasněží, se
můžete podívat na přiloženou foto-
grafii. Sněhu vrchovatě a spokojených
dětí ještě více. A vzpomínek a zážitků,
no přece kopec.

Kolektiv MŠ Zelenečská

NAŠI NEJMENŠÍ NA HORÁCH

Sotva dozní poslední tóny koled a sklidí-
me poslední vánoční výzdobu, začínají
předškoláci stále častěji slyšet slovo
„škola“. Každý rok v lednu a únoru pro-
bíhají zápisy do základních škol a i ve
školce se tomuto tématu více věnuje-
me. Nejstarší děti mají dost prostoru
pro volné hry, ale přitom denně plní nej-
různější úkoly, učí se déle soustředit,
hravou formou se seznamují se základy
matematiky, psaní i čtení. Při výtvarném
tvoření jsou vedeny k samostatnosti
a pečlivosti. Pro rodiče, kteří si nejsou
jisti školní zralostí svého dítěte, provádí
psycholožka z pedagogicko-psycholo-
gické poradny s dětmi v mateřské škole
orientační vyšetření školní zralosti.

V lednu také pořá-
dáme setkání s uči-
telkami z 1. tříd ZŠ
a psycholožkou. Rodiče se dozvědí,
jak přibližně probíhá zápis a co je pro
nástup do 1. třídy nejdůležitější. Kaž-
doročně se s dětmi chodíme podívat
na ukázkovou hodinu do 1. třídy
a předškoláci si vyzkouší, jak se sedí
ve školní lavici, někteří si zkusí splnit
úkol na tabuli a všichni vidí, co se je-
jich starší kamarádi za půl roku ve
škole naučili. Září je ještě daleko
a my věříme, že společným působe-
ním školky a rodiny budou děti na
důležitý krok ve svém životě dobře
připraveny. MŠ Sluníčko

LEDEN VE SLUNÍČKU
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MŠ VESELÁ
SOVIČKA
V ÚNORU NÁS SOVA ZDRAVÍ,
UŽ DVA ROKY DĚTI BAVÍ.
BAVÍ MĚ A BAVÍ TEBE,
V SOVIČCE SE KAŽDÝ SMĚJE.
K TVÝM NAROZENINÁM, SOVIČKO,
HLAVNĚ DĚTEM ZDRAVÍČKO.
NA NOVÉ KAMARÁDY SE TĚŠÍ
VESELÁ SOVIČKA, POHODOVÁ
ŠKOLIČKA!

V polovině února, přesněji 14. 2. 2016
pořádáme karneval pro nové i stá-
vající sovičky. Kvůli omezené ka-
pacitě je nezbytné objednat se
předem. Za dítě zaplatíte vstupné
70 korun, doprovod je zdarma.

Během února probíhají také každé
dopoledne dny otevřených dveřích,
domluvte si termín a přijďte se po-
dívat, jak probíhá výuka s montes-
sori prvky. Těšíme se na vás!
Více info na www.veselasovicka.cz.

Věra Broncová
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POZVÁNKA NA AKCE A KONCERTY ZUŠ
Pá 5. 2. – Koncert žáků klavírní
třídy Daniela Kallmünzera, Sál
ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod. 

Po 8. 2. – Koncert žáků houslo-
vé třídy Kristiana Vacka, KC Do-
meček – 18.00 hod. 

Po 15. 2. – V. hudební večer –
tradiční koncert žáků ZUŠ, Sál
ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Po 22. 2. – Koncert žáků třídy
dechových nástrojů Jiřího
Bachtíka, Sál ZUŠ Ratibořická –
18.00 hod.

Po 22. 2. – Koncert žáků smyč-
cového oddělení, Galerie 14,
Černý Most – 18.00 hod. 

Út 23. 2. – Koncert komorní
hudby – Společný koncert se
žáky ZUŠ Teplice, Galerie 14,
Černý Most – 18.00 hod.

F
o

to
: 

a
rc

h
iv

 M
Š

 (
2

x)

F
o

to
: 

a
rc

h
iv

 M
Š



15

Naše školy

V úterý 12. ledna se žáci 1.–3. tříd vy-
pravili na masopustní průvod městem.
První zastávkou bylo náměstí u Penny.
Zde už na průvod masek čekalo obe-
censtvo (rodiče a další příbuzní). A že
se bylo opět na co dívat. Mohli jsme
zde zahlédnout klauny, prasátka, me-
dvědy či kobylu, bez které by se maso-
pustní průvod neobešel. Našly se zde
však i masky cizokrajných zvířat (na-
příklad lvů, tygrů či žiraf). Děti se po-
stavily do půlkruhu a publiku zazpívaly
a odrecitovaly několik masopustních
písní a říkadel. Některé z nich zpěv do-
provázely na Orffovy nástroje. Poté se
průvod vydal na procházku po Hloubě-
tíně. Část dětí také navštívila místní
školky – MŠ Štolmířskou, Šestajovickou

a Sadskou. Zde své mladší kamarády
potěšily písněmi a společně s nimi si
řekly i nějakou tu básničku. Děti si
zaslouží velkou pochvalu nejen za pří-
pravu masek, ale i za krásnou pre-
zentaci toho, co se ve škole naučily. 

Mgr. Monika Němečková,
ZŠ Prahy 9 – Hloubětín 

Na naší základní škole se stále sna-
žíme nějakým způsobem obohatit
školní výuku. Právě proto jsme se roz-
hodli zpestřit hodiny hudební výchovy
a pro žáky 1. i 2. stupně nakoupili po-
můcku, která se jmenuje Bobotubes.
Co se pod tímto složitým a nečeským

názvem skrývá? Je to vlastně sada
osmi odlišně barevných plastových tru-
bek. Každá roura vydává při úderu jiný
tón, a to díky své různé délce. Všechny
melodické trubky jsou vyrobené tak,
aby tóny vytvořily stupnici C dur.
Hrou na vlastní tělo děti sestavují me-
lodii písničky. Nejen, že si žáci díky práci
s trubkami rychleji osvojí názvy not ve
stupnici, ještě si procvičují melodickou
i rytmickou stránku písně, a zároveň
musí spoléhat jeden na druhého. Zatím
všichni žáci hrají podle Notovníčků, ale
až zvládnou všech 20 písní, věřím, že
budou s pomocí trubek vymýšlet další
skladby. Mgr. Jaroslava Mohylová
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CHCETE 
STUDOVAT NA
GYMNÁZIU?

Gymnázium, Chodovická otevírá pro
školní rok 2016/2017 opět dvě třídy
osmiletého studijního cyklu, jednu
v Horních Počernicích a jednu na
svém detašovaném pracovišti na
Černém Mostě. 
Přijímací zkoušky se budou konat ve
dnech 18. 4. a 19. 4. 2016 v Horních
Počernicích. Uchazeči budou přijí-
máni na základě písemné zkoušky
provedené formou SCIO testů z ma-
tematiky, českého jazyka a obecných
studijních předpokladů.
Přihlášky ke studiu podávejte přímo
na adresu Chodovická 2250, Praha 9,
Horní Počernice, 193 00, nejpozději
do 15. 3. 2016. Zájemci o studium poté
obdrží dopis s dalšími instrukcemi
k přijímacímu řízení. Více informací,
včetně kritérií přijímacího řízení, mů-
žete získat na našich webových strán-
kách www.gymnchod.cz.

Mgr. Zuzana Suchomelová, 
zástupkyně ředitele

MASOPUST NA ZŠ V HLOUBĚTÍNĚ

NOVINKY ZE ZŠ VYBÍRALOVA

V pondělí 18. ledna proběhl v naší
škole zápis dětí do prvních tříd. Bu-
doucí žáčci s rodiči nedočkavě čekali
před školou už před druhou hodinou
odpolední, kdy zápis začínal. Ve škole
je přivítaly pohádkové postavičky,

které je provedly čtyřmi pohádkovými
ostrovy. Tam předškoláci předvedli,
co všechno už dovedou. Za odměnu
pak dostali pamětní listy a pěkné dá-
rečky na památku.
Zápis proběhl v klidné přátelské atmo-
sféře, rodiče i děti se mohli občerstvit,
odpočinout si a ve školní knihovně
v klidu vyplnit potřebnou dokumentaci
bez zbytečných průtahů.
Prvním kolem zápisu prošlo 97 dětí,
náhradní zápis pro ty, kteří se v prv-
ním termínu nemohli dostavit, pro-
běhne v pondělí 8. února.

Mgr. Zuzana Kafková,
zástupkyně pro 1. stupeň

ZÁPIS BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ
V ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ

MY TŘI KRÁLOVÉ
JDEME K VÁM…
Děti z jahodnické školky se vydaly do
tříkrálového průvodu za doprovodu
písničky a chumelení. Díky sněhu
mělo koledování tu správnou atmo-
sféru. MŠ Kostlivého, Jahodnice
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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

ZIMNÍ SLEVA
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VETERINÁRNÍ KLINIKA 
HLOUBĚTÍN s.r.o.

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz

PREVENCE JE ZÁKLAD
ZÁKROK AKČNÍ CENA

Vakcinace pes 390 Kč

Vakcinace kočka 390 Kč

Kastrace kočka 990 Kč

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Kastrace feny do 10 kg 1 990 Kč

Odstranění zubního  
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

ORDINAČNÍ HODINY: 
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00

Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny  
a objednané klienty po telefonu nebo internetu, kteří při objednání  

uvedou heslo: „PREVENCE JE ZÁKLAD“.
Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,  

nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.

V lednu u nás byl na praxi student SOŠ
sociální svaté Zdislavy - Florián Gabriel
Mendoza, který pro děti uspořádal zají-
mavou přednášku o jihoamerických in-
diánech. V rámci programu integrace
dětí cizinců do mateřských škol jim při-
blížil způsob života daleko za mořem.
Vyprávěl poutavě o přírodě, obyvatelích,
zvířatech, zvycích a hudbě v Bolívii.
Přinesl dětem na ukázku spoustu ne-
všedních předmětů, jako je tradiční ob-
lečení, hudební nástroje, lapač snů, vý-
robky z vlny lam, nahrávky hudby,
národní indiánské pohádky a další. Na
obrázcích si malí posluchači mohli pro-
hlédnout, jak vypadají děti v Bolívii, na-

příklad čím se liší jejich oblečení. Nej-
více se děvčatům líbily vrstevnice v bu-
řinkách. Přinesené předměty si mohly
děti osahat a většinu hudebních ná-
strojů i vyzkoušet. Florián na všechny
nástroje zahrál a na závěr děti naučil

indiánský tanec. Po obědě děti usínaly
při poslechu národních indiánských po-
hádek. Doufáme, že tento zážitek zů-
stane dlouho v jejich paměti a pomůže
jim lépe přijímat mezi sebe své zahra-
niční spolužáky. MŠ Obláček

INDIÁN V OBLÁČKU

Naše školy

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
Ve středu 3. února 2016 od 17.00 hod. v Galerii 14

Dne 3. února bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hodin zahájena výstava D. Gregorové a V. Žižlavské Křehká
krása barev a nití. Výstava potrvá do 25. února a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hod.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 17. února 2016 od 18.30 hod. v Galerii 14

Dne 17. února od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Makabara trio. Zazní hebrejské
a židovské písně, spirituály a skladby soudobých českých autorů. Vstup volný.
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K u l t u r n í  p ř í l o h a
ÚNOR 2016

RADNICE
GALERIE 14

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
KARDAŠOVSKÁ

SOUSEDSKÉ 
CENTRUM 
JAHODNICE

KOMUNITNÍ 
KAVÁRNA 
PILSKÁ

METRO 

PLECHÁRNA

VYBÍRALKA 25

KD KYJE

H 55



Sport, děti, sousedé a komunity – takový byl kulturní 
rok 2015
Praha 14 je kulturní. Tato myšlenka se nesla i celým rokem 2015. 
Otevřeli jsme nové sousedské centrum v Jahodnici, přilákali nejlepší 
a nejzdatnější sportovce z celé Prahy na triatlon Xterra a na běžec-
ké závody, hostili jsme známé tváře z oblasti marketingu nezisko-
vých organizací na konferenci Jak být vidět, obsadili jsme mnoho 
známých mu-
zikantů na top 
k o n c e r t e c h 
v  KD Kyje, 
u s p o ř á d a -
li sportovní 
klání O  pohár 
starosty Pra-
hy 14 a na fes-
tivalu pro psí 
miláčky Pes-
tival potvrdili, 
kdo je nejlepší 
přítel člověka.

V triatlonu Xterra Praha 14 zvítězil ten nejzdatnější
Praha 14 žije nejen kulturou, ale i sportem. Dokázala to osmdesátka 
přihlášených sportovců z celé Prahy, ale i naší městské části (zú-
častnil se i starosta Radek Vondra), kteří přijeli do Kyjí změřit své síly 

na červnový triatlon 
Xterra Praha  14. 
Soutěžilo se ve 
třech kategoriích – 
original, easy a kids. 
Vítěz musel být nej-
rychlejší na okruhu 
1200 metrů plavá-
ní, 26 km na kole 
a 8 km běhu. V niž-
ších kategoriích se 

pak soutěžilo v polovičních vzdálenostech. Nejlepšími z nejlepších 
se nakonec stali Jan Kubíček a Lenka Cibulková. Gratulujeme!

Sousedé oslavili 25 let od nastěhování prvních obyvatel 
do vnitrobloku Vybíralova
Vybíralka oslavila v loňském roce 25 let od doby, co její domy osíd-
lili první obyvatelé. 
Toto čtvrtstoletí na 
části sídliště Čer-
ný Most II přineslo 
mnoho dobrého. 
Přibyla zeleň, hři-
ště i  místní legen-
dární potraviny 
Max. Původně ko-
telna a později au-
toservis na spod-
ní hranici ulice 

Bryksova se změnil na kulturní a volnočasové centrum Plechárna. 
V  rámci oslav Vybíralka 25 byla před vstupem do ZŠ Vybíralova 
k  dispozici pojízdná kavárna, kde si kolemjdoucí mohli dát kávu 
a popovídat si s ostatními o tom, jak se sídliště za 25 let změnilo, 
půjčit si knihu v Bibliobusu nebo si prohlédnout časosběrnou vý-
stavu o historii Vybíralky. V prosinci tudy pak prošel slavnostní prů-
vod s Mikulášem, čertem a andělem. Děkujeme všem, kteří se na 
akci podíleli, zejména pak MČ Praha 14, Praze 14 kulturní, Institutu 
plánování a  rozvoje hl. m. Prahy, organizaci Neposeda a Anthro-
pictures a všem obyvatelům vnitrobloku, kteří se do sousedských 
setkání zapojili.

Svatomartinské slavnosti
Byla to opravdu husa na 
prkně, kterou návštěvníci 
a  kolemjdoucí u  Plechárny 
11. listopadu zahlédli? Ano, 
byla to dokonce husa svato-
martinská a  opravdu přijela 
k  Plechárně na skateboar-
du. Místní totiž u skateparku 
slavili svátek sv. Martina. 
Zatímco si rodiče pochut-
návali na báječné pečené 
huse, děti si od Martina na 
bílém koni vyslechly legen-
du o  jeho životě a vystřiho-
valy sněhové vločky osto-
šest, aby se tak pokusily 
přivolat zimu.

Vánoce provoněné rajskou omáčkou
Kořeněná vánoční vůně se nesla třetí prosincovou středu okolím 
metra Rajská zahrada. Městská část Praha 14 zde vítala Vánoce. 

Organizátoři totiž v archivech našli recept na pravou vánoční raj-
skou. A to ne jen tak ledajakou. Do receptu přidali teplé zimní po-
časí, horký svařák, dílny s tradičními vánočními zvyky a výrobou 
dárků, živý betlém s herci a zvířátky a výtečnou rajskou omáčku. 
Příchod vánočních svátků jsme tak oslavili zcela nezvykle.

T a k o v ý  b y l  r o k  2 0 1 5

Kulturní přílohu Čtrnáctky pro 
vás připravila Praha 14 kultur-
ní ve spolupráci s  MČ Praha 14. Příspěvková 
organizace Praha 14 kulturní provozuje Kulturní 
dům v  Kyjích, volnočasové a  sportovní cent-
rum Plechárna a  zajišťuje kulturní, umělecké 
a  sportovní akce konané na území Prahy 14. 
Více na www.praha14kulturni.cz.

Kulturní, sportovní a  společenské akce, případně různé 
osvětové kampaně pořádané městskou částí, má na sta-
rosti Oddělení strategického plánování a komunikace (Úřad 
městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073). Za organiza-
ci akcí zodpovídají Pavlína George, Zora Straková a Zdena Rehbergerová, 
za propagaci Veronika Berná a Lucie Hlavačková, celý tým řídí vedoucí 
Zbyněk Rýpar. Kontakty na všechny pracovníky oddělení naleznete na 
www.praha14.cz.
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P l e c h á r n a
PLECHOVÉ TIPY 

Stop Zevling
Festival, který bojkotuje nejen sídlištní nicnedělání a  zve všechny 
generace k aktivnímu trávení volného času. V  letošním roce oslaví 
na Plechárně kulaté 10. narozeniny a stejně jako v minulých letech 
nabídne koncerty, sportovní zápasy, skateboardingové závody, gas-
trofestival, workshopy, promítání fi lmů a mnoho dalšího. Stop Zevling 
založil místní aktivní obyvatel Vojta Havlovec.

Dětské soboty na Plechárně
Sobotní odpoledne pro mámu, tátu, babičku, pejska a hlavně děti. 
Plechárníci pro vás vybrali známé české pohádky a otevřeli halu, 
kde si hráli malí i  velcí. Dětské soboty na Plechárně pokračují 
i v roce 2016. Nově si do kavárny můžete zajít i na brunch, v klidu 
si vypít kávu, nebo každých 14 dnů vzít děti na pohádku. Hala bude 
pro vaše rodinná dobrodružství otevřena od 10 do 16 hodin. 

Plechárna sportovní 
Černý Most žije sportem. Plechárna hostila několik běžeckých 
závodů – tematický Valentýnský nebo Tříkrálový s  organizací 
Neseď za pecí, Večerní Svěráckou 10 s  SK Svěrák, Nízkoprahy 
na rampách, svoji rychlost zde v rámci akce In-line den Prahy 14 
testovali také milovníci kolečkových bruslí, koloběžek a odrážedel. 
V roce 2016 otevírá na Plechárně svou běžeckou školu Miloš Škor-
pil, vrací se také oblíbená škola skateboardingu a v plánu je četný 
výběr dalších sportovních kurzů a aktivit. 

Plechárna Černý Most je lokální 
volnočasové centrum, které roz-
šiřuje svou působnost především 
o další spektrum kulturních a spor-
tovních aktivit. Součástí projektu 
po rekonstrukci je volnočasová 
hala, sportovní hala, ateliér, malý 
sál, sdílená kancelář, 
kavárna, komunitní 
zahrada, grilovací 
koutek a veranda ve 
veřejném prostoru. 
Své místo zde má 
běžecká škola, škola 
skateboardingu, box 
a vzdělávací kurzy. 
Další program je nyní 
ve vývoji a ovlivnit jej 
můžete i vy.

Plechárna totiž po-
skytuje sídlišti nejen 
prostory a vlastní 
kulturní program, ale 
také širší komunitní 
rozměr. Hlavní ideou 
projektu je propojová-
ní místních aktivních 
obyvatel, kteří si zde 
mohou uspořádat 
společenskou akci, 
odpolední kroužek 
nebo třeba vzdělávací 
kurz dle vlastního 
přání. Oslovuje také 
lokální neziskové or-

ganizace, kterým rovněž usnadňu-
je realizaci jejich aktivit. 
Plechárna se stává důležitým setká-
vacím místem pro všechny generace, 
a napomáhá tak celkovému oživení 
sídliště Černý Most.

Místo pro setkávání

Plechárna ještě ve staré podobě.
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Box na Plechárně
Pod vedením místní-
ho trenéra Miroslava 
Gašpara vznikl projekt 
zaměřený na děti 
ohrožené sociálním 
vyloučením. Pravidel-
né sportovní tréninky 
naplňují mladým lidem 
volný čas, učí je fair play 
a rozvíjí jejich motiva-
ci. Členství v klubu je 
podrobeno přísným 
pravidlům desatera, 
které klade důraz mimo 
jiné na pravidelnou 

školní docházku a strikt-
ní zákaz používání 
násilí. Trenér je propojen 
s rodiči svých svěřenců 
a částečně působí i jako 
mentor.

Odborné konference 
a semináře
V roce 2015 Plechár-
na přivítala neziskové 
organizace z celé Prahy 
na konferenci Jak být 
vidět – O marketingu 
a PR nejen pro nezis-
kový sektor. Prostory 

Plechárny jsou i nadále 
k dispozici pro pořádání 
konferencí, odborných 
setkání a seminářů. 

Komunitní zahrada 
Zahrada mezi paneláky 
otevřela své pytle s hlí-
nou již na jaře roku 2014. 
Bylinky, zeleninu a další 
rostliny zde pěstovalo 
přes 10 zahrádkářů. 
Nová zahradnická se-
zona začíná 19. března 
2016 a končí na podzim. 

Zájemci si mohou 
pronajmout 1 až 2 pytle 
s hlínou, co v nich budou 
pěstovat, už je zcela na 
nich. Bylinky do polévky 
i čaje, rajčata a okurky 
do salátu, jahody a mátu 
na pořádnou limonádu… 
Plechárna nabízí zázemí 
v podobě společné-
ho záhonu, přístupu 
k vodě, půjčit si můžete 
zahradnické náčiní a je 
zde i prostor pro kom-
postování. Organizátoři 

Historie Plechárny
Už když se budova, jejíž návrh vznikl v roce 1985, 
začala stavět, počítalo se s  tím, že jako kotelna 
věčně sloužit nebude. V roce 1989 její autorka ar-
chitektka Jana Marešová přišla s nápadem promě-
ny objektu, a to v několika variantních studiích – na 
fi tcentrum s kavárnou a saunou, na prádelnu slou-
žící nemocnici a  na tělocvičnu. V  rámci realizace 
Plechárny tak zcela náhodně došlo k protnutí dvou 
stejných idejí, které již tehdy vycházely z faktu, že 
Černému Mostu chyběla multifunkční budova pro 
aktivní trávení volného času.
Plechárna Černý Most vznikla přeměnou bývalého 
industriálního prostoru. Dřívější kotelna a  pozdější 
autoservis byl zrekonstruován právě na komunitní 
a volnočasové centrum. U zrodu Plechárny, která se 
stala jedním z nejzajímavějších komunitních projektů 
hl. města Prahy, stáli městská část Praha 14, ředi-
tel Prahy 14 kulturní David Kašpar, Zahrada o. p. s., 
a řada místních obyvatel. 
Klíče od autoservisu převzala Praha 14 kulturní na 
začátku roku 2013. Na jaře téhož roku se uskuteč-
nilo první veřejné projednání lokálního kreativního 
a  komunitního centra a  otevřené zóny pro život. 
V návaznosti na to, konkrétně v září, se Plechárna 
slavnostně otevřela návštěvníkům. V plném provo-

zu byla budova zhruba rok, na podzim 2014 od-
startovala její plánovaná rekonstrukce – odborná 
fi rma začala pracovat na zateplení a nové venkovní 
fasádě objektu. Nyní veškeré úpravy spějí do fi nále 
a Plechárna se otevírá v novém kabátě.

Chybí vám na Plechárně váš oblíbený sportovní kurz? Chodíte rádi třeba na aerobik a chtěli byste 
jej cvičit právě zde? Spojte se s vedoucí Plechárny Monikou Hillebrandovou na monika@praha14kul-
turni.cz. Provede vás možnostmi, jak své plány v prostorách centra uskutečnit. Zázemí Plechárny je 
otevřené všem - neziskovým organizacím, místním komunitám i aktivním občanům.

V minulých letech se tak v hale uskutečnily například animační středy se Sociálním podnikem Prahy 14 zamě-
řené na místní děti, v klubovně vyučovalo cizince český jazyk Integrační centrum, anglicky konverzovali mladí 
z Církve bratrské a prostory Plechárny hostily i festivaly jako Rock for dogs, Strawberry Fields a Stop Zevling. 
Jste nezisková organizace nebo komunita působící v Praze 14? Hledáte prostory pro svoje aktivity? 
Plechárna nabízí možnost pronájmu volnočasové haly, malého sálu a ateliéru. K dispozici je i půj-
čovna vybavení, popřípadě poradenství s produkcí a propagací vaší akce.

Zapojte se také

V původní hale Plechárny se odehrála i prezentace projektu.
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plánují také pravidel-
ná setkání, odborné 
semináře a sousedská 
zahradní grilování. Všem 
zahrádkářům i obyvate-
lům sídliště Černý Most 
je u Plechárny k dispozici 
popelnice na bioodpad. 
Pronájem pytle na sezo-
nu stojí 500 Kč. V případě 
zájmu kontaktuje do 
19. 3. Kateřinu Plevo-
vou: katerina.plevova@
praha14kulturni.cz 
nebo volejte na tel.: 
+420 606 053 095.

Sdílená kancelář

V novém roce nově 
nabízíme i prostor pro 
sdílenou kancelář. 
Představte si klidný kout 
pro práci, kde máte svůj 
stůl a židli, připojení na 
wifi  i tiskárnu, výbornou 
kávu v kavárně o patro 
níž a nové přátele či 
pracovní kontakty hned 
u stolu vedle. Zní to jako 
dobrý nápad? Ve sdílené 

kanceláři na Plechárně 
jej rovnou realizujte! Ote-
vřeno je v průběhu oteví-
rací doby kavárny. Cena 
za 1 hodinu je 30 Kč, za 
celý den (6 hodin) pak 
100 Kč. Více informací 
nebo rezervaci pořídíte 
na recepci Plechárny 
nebo na telefonním čísle 
+420 606 053 095.

Kavárna Plechárna 
v novém
Černým Mostem už 
se roznesla legen-
da o lahodné pěně 

cappuccina z pražírny 
Mamacoffee, espre-
ssu tak výrazném, že 
vás opravdu postaví 
na nohy, a alterna-
tivních přípravách 
kávy v podobě dripu, 
džezvy, french pressu 
nebo kávy se sójovým 
mlékem. Ano, je to tak, 
kavárna Plechárna je 
otevřená!

Její provoz přebírá 
organizace Nepose-
da v rámci projektu 
Streetwork pro děti 
a mládež, který realizuje 

od května 2013 Národní 
vzdělávací fond, o. p. s. 
Jeho posláním je zajistit 
klientům nízkopraho-
vých klubů zkušenost 
se zaměstnáním, zá-
kladní pracovní návyky 
a potřebnou praxi pro 
uplatnění se na trhu 
práce, prostřednictvím 
tréninkových míst tento-
krát právě na Plechárně.

Kavárna Plechárna tak 
i nadále funguje jako 
místo, kde se můžete 
sejít s přáteli nad šálkem 
kávy, uspořádat busi-
ness snídani, pochutnat 
si na domácím koláči, 
nebo jen tak odpočívat 
s vypůjčenou knihou, 
zatímco si vaše děti hrají 
v dětském koutku. Vítáni 
jsou všichni – kolem-
jdoucí, maminky s dětmi, 
cyklisti i pejsci. Zkrátka 
každý si tu přijde na své. 
A jako bonus má návště-
va kavárny společensky 
odpovědný rozměr.

POSOUVÁME SKATEBOARDING DÁL

Honza Bašný se narodil na Praze 14. Vyrůstal na 
sídlišti Černý Most, kde se přes kolečkové brus-
le propracoval až ke skateboardu. Podílel se na 
otevření Plechárny, kde i nadále podporuje místní 
skate komunitu. Ve skateboardingové škole po-
máhá při začátcích i těm nejmenším jezdcům.

Honzo, víme o tobě, že jsi profesionální 
„skejťák“. Co to přesně znamená?
Profesionální skejťák je asi silné slovo, protože 
u nás v ČR moc „profíků“ není, respektive tu exis-
tují asi dva. Já jsem spíš skejták, který se pohybu-
je jak u nás, tak ve světě na závodní úrovni a díky 
tomu může cestovat, získávat nové zkušenosti, 
kontakty a podívat se na nová místa.

Vyrostl jsi na Černém Mostě. Jaké byly začát-
ky skateboardingu na místním sídlišti?
Začínal jsem přes kamarády, viděl jsem skate 
u nich a začal s nimi jezdit na kolečkových brus-
lích, ale to mi vydrželo asi tak měsíc. Vyhádal 
jsem si doma skejt a  mohlo se začít. Nejdříve 
jsme jezdili, kde se dalo, na obrubníku, na scho-
dech, na bouli na chodníku, prostě kde si co člo-
věk uplácal, tak jezdil. Asi po roce ježdění vyrostl 
na Černém Mostě skatepark a my konečně mohli 
jezdit naplno. Vzniklo zde i několik akcí – závody, 
happeningy, focení, natáčení atd., což bylo pro růst 
skateboardingu velmi dobré. Dnes tu máme dobrý 
skatepark, který snad brzy zlepšíme tak, aby zde 
mohli trénovat i  ti nejlepší. Máme vlastně jedinou 
skate halu v  Praze a  rostou v  ní nadějní skaters, 
takže nádhera.

Plechárna se v době otevření stala vyhledá-
vaným vnitřním skateparkem. Jaké máš od 
svých známých a přátel z oboru ohlasy?

Ohlasy jsou super! Když byla Plechárna otevře-
ná dříve přes zimu, byla to základna pro všechny 
skaters, a to nejenom z Prahy. Teď máme Plechár-
nu v novém kabátě a myslím, že bude minimálně 
2x lepší jak dříve. S realizací skateparku nám po-
máhají opravdu všichni, jak černomostecká par-
tička, tak mistři světa ve skateboardingu.

Co plánuješ na Plechárně do budoucna?
Určitě toho je hodně, chystáme spousty skvě-
lých akcí a s každou z nich se snažíme zlepšovat. 
Chceme Plechárnu představit široké veřejnosti 
v tom nejlepším světle. Máme zde dvě haly, takže 
možnosti jsou opravdu velké. Jeden den udělá-
me sportovní akci a druhý den zde může být tře-
ba veřejné projednání nebo divadlo. Co se týká 
skateboardingu, určitě se tu budou dít kvalitní zá-
vody a promítání skate fi lmů. Nesmíme zapome-
nout také na školu skateboardingu, která je hodně 
oblíbená hlavně u mladších začínajících skaters. 
Snažíme se skateboarding posouvat dopředu 
a školička nám k tomu hodně pomáhá.
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Jak z pozice ředitele 
Prahy 14 kulturní hod-
notíte rok 2015 na poli 
kultury v naší městské 
části?
Rok 2015 byl pro mne 
rokem stabilizace. 
Zaměřili jsme se na 
dotažení rozjetých 
projektů, udělali jsme 
nějaké změny přímo 
v organizaci. Na jaře 
jsme na chvilku otevřeli 
dveře nově opláštěné 

Plechárny. Nedlouho 
poté jsme ji opět pře-
dali do rukou stavitelů, 
rekonstrukce obou 
hal a dalších místností 
probíhala až do konce 
loňského roku. V době, 
kdy čtete tyto řádky, je 
však již k mé upřím-
né radosti otevřená 
a doporučuji vyzkoušet 
výbornou kávu v Kavár-
ně Plechárna. Sou-
středili jsme se také na 

spolupráci s ostatními 
neziskovkami a partnery 
na Praze 14. Asi největší 
radost mi udělal projekt 
oživení vnitrobloku 
Vybíralka 25, který jsme 
rozjeli spolu s MČ Pra-
ha 14, Anthropictures, 
Neposedou a Institutem 
plánování a rozvoje 
Prahy v říjnu 2015. 
Podařilo se nám napojit 
se na místní obyvate-
le a podnítit kulturní 

aktivity. Svatomartinské 
slavnosti na Plechárně, 
Mikulášský průvod 
a Zvonkohra u Maxe 
byly pak jednoznač-
ně skvělou tečkou za 
rokem 2015. 

Co nás čeká v roce 
2016? Na co se nejvíce 
těšíte?
Jednoznačně Plechár-
na. Myslím, že čás-
tečného, provizorního 
provozu a rekonstrukcí 
už jsme si všichni užili 
dost a teď je načase za-
hájit plný provoz. Jsme 
připraveni – budova Ple-
chárny na sídlišti Černý 
Most doslova září, po-
dařilo se nám vysmýčit 
všechna zákoutí, opravit 
záchody, probourat 
část zkušeben pro 
nový prostor – malý sál, 
vytvořili jsme výtvarný 
ateliér a nezapomínám 
ani na naši skvělou 
kavárnu. Máme spoustu 
plánů a těšíme se, že se 
do nich pustíme. Mým 
velkým přáním do roku 
2016 je také více rozjet 

spolupráci s organizací 
Neposeda v KD Kyje. 
Rádi bychom z tradiční 
kulturní instituce udělali 
svěží místo, kde se mo-
hou setkávat všechny 
generace. 

Jak se kultura na 
Praze 14 změnila za 
dobu vašeho působení 
na pozici ředitele pří-
spěvkové organizace 
Praha 14 kulturní?
Já jsem rád, že s „kul-
turou se na Praze 14 
počítá“. Není to jen něco 
navíc, s čím si nikdo neví 
moc rady. Kultura je ne-
dílnou součástí rozvoje 
Prahy 14. Jsme součástí 
plánovacích procesů, 
zapojení do revitalizace, 
plánování. Myslím, že 
existuje určité pocho-
pení toho, co Praha 14 
kulturní dělá a proč. 
Zní to možná banálně, 
ale rozhodně to není 
samozřejmé – myslím, 
že Praha 14 je v přístupu 
ke kultuře v Praze stále 
výjimkou. A to mne napl-
ňuje pocitem radosti.

Máte za sebou celý 
rok na pozici radní pro 
kulturu MČ Praha 14. 
Je naše městská část 
kulturní?

Začnu pochvalou. 
Myslím si totiž, že naše 
městská část opravdu 
kulturní je. Snažíme se 
obyvatelům Prahy 14 

nabídnout pestrou škálu 
nejen kulturních, ale 
i volnočasových a spor-
tovních aktivit. Myslím, 
že je to nabídka, z které 
si vybere každý. Jako 
příklad mohu uvést 
pravidelné koncerty 
a výstavy v Galerii 14, 
divadélko pro děti v KD 
Kyje, sportovní klání 
O pohár starosty či tře-
ba osvětové kampaně.

Co vám v uplynulém 
kulturním roce udělalo 
největší radost?
Radost mi přinášejí 
všechny akce, které se 
vydaří, je těžké jmenovat 
jen některé. Velmi se mi 
líbila například kampaň 
Setkání kultur, která se 
uskutečnila v dubnu 
2015. V rámci této akce 
mě nejvíce oslovila 
venkovní putovní výstava 
Humans of Prague 14, 

na níž se každý, kdo šel 
okolo, mohl seznámit 
se zajímavými život-
ními příběhy několika 
cizinců a Čechů žijících 
v Praze 14. Další výrazný, 
tentokrát sportovní záži-
tek mi přinesla červnová 
Xterra, triatlonový závod, 
kterého se účastnili 
i amatérští závodníci a na 
jehož trati nechyběly ani 
děti. Všichni, kteří měli 
odvahu postavit se na 
startovní čáru, mají můj 
velký obdiv. Velmi pří-
jemná byla také zářijová 
víkendová akce Městeč-
ko volnočasových aktivit, 
která se konala v rámci 
kampaně VITALSPORT 
a kterou městská část 
pořádala ve spolupráci 
se společností De-
cathlon. Zde představily 
svoji činnost jednotlivé 
sportovní kluby a nezis-
kové organizace.

Co nového se chystá 
v naší městské části? 
Na co byste ráda po-
zvala obyvatele Prahy 
14 v roce 2016?
V roce 2016 chystáme 
pro naše obyvatele 
třeba tradiční pálení 
čarodějnic, tentokrát 
v tzv. Centrálním parku 
na Černém Mostě, na 
jehož organizaci bude 
radnice spolupracovat 
s Domem dětí a mlá-
deže. Novinkou jsou 
také lekce Běžecké 
školy s panem Milo-
šem Škorpilem, které 
startují na Plechárně. 
A doufám, že se nám 
podaří připravit projekt 
na letní kino. Podnět 
k jeho realizaci dala 
naše mládež, která se 
pro kino vyslovila na 
Dětském fóru 2015.

David Kašpar

Irena 
Kolmanová

R o z h o v o r y
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Chtěli byste uspořádat 
koncert pro své souse-
dy? Pečete výbornou 
bábovku a váš soused 
ještě lepší štrúdl? 
Vyměňte si recepty na 
sousedském vaření! 
Nebo třeba prožeňte 
sportovního ducha na 
lokálním fotbalovém 
klání. 

Na organizaci vaší 
akce vám městská část 
Praha 14 a Praha 14 
kulturní půjčí vybave-
ní. Pódium, mikrofon 
a mixážní pult pro vaše 
koncerty, pivní sety 
pro posezení návštěv-
níků, dřevěné stánky 
k prodeji dárkových 
předmětů a obruče na 
odpadkové koše, aby 
po vás nezbyl nepo-
řádek. Půjčíme vám 
i technické vybavení 
– třeba na letní kino 
pro přátele a známé 
– projektor a plátno 
už nemusíte horko 
těžko shánět. A děti? Ty 
nejlépe zabavíte velkým 
skákacím hradem. 

Půjčovna Prahy 14 
ráda podpoří jakoukoliv 
fyzickou nebo právnic-

kou osobu realizující 
akci nekomerčního 
nebo nepolitického 
typu pro obyvatele 
Prahy 14. Více informa-
cí a kompletní přehled 
půjčovaného mobiliáře 
najdete na webových 
stránkách organizace 
Praha 14 kulturní. Půj-
čovné včetně pořada-
telského poradenství je 
zdarma. 

Kontakt:
Půjčovna Praha 14 
kulturní
www.praha14kulturni.
cz/pujcovna
kontaktní osoba: 
Jan Bašný
tel.: + 420 734 766 32,
e-mail: pujcovna@
praha14kulturni.cz

Kalendář akcí 
Praha 14
Máte chuť na trochu 
vážné hudby? Nebo 
potřebujete shodit 
pár kil po konzumaci 
vánočního cukroví? 
Rádi byste vzali děti na 
odpolední pohádku? 
Bádáte, co že se to na 
Praze 14 děje a kde na-
jít tipy na dobré akce? 

Městská část Praha 14 
pro vás ve spolupráci 
s Prahou 14 kulturní 
pravidelně připravuje 
přehled všech kultur-
ních aktivit, které se 
každý měsíc odehrá-

vají ve vašem okolí. 
Najdete zde jedno-
rázové i dlouhodobé 
akce, které pořádá 
naše městská část, 
Kulturní dům v Kyjích, 
centrum Plechárna 
Černý Most, spolu-
pracující neziskové 
organizace a další 
instituce sídlící v naší 
čtvrti. 

Kalendář hledejte na 
webu městské části 
Praha 14 – na úvodní 
stránce stačí kliknout 
na kalendář a můžete 
začít vybírat a pláno-
vat, kam s rodinou či 
partnerem v následu-
jících dnech vyrazit. 
V tištěné podobě se 

s kalendářem můžete 
setkat v časopise Čtr-
náctka, na výlepových 
plochách, v knihovně 
a v místních základních 
a mateřských školkách.
Pořádáte akci? 

Rádi ji zařadíme do 
kalendáře akcí.
Stačí vyplnit formulář, 
který najdete na strán-
kách www.praha14kul-
turni.cz/kalendarakci. 
Redakční uzávěrka 
je stanovena vždy 
na 15. den v měsíci. 
Pokud jste nezisková 
organizace, případně 
vaše instituce realizuje 
různé kroužky či kurzy, 
můžete vyplnit i dlouho-
dobé aktivity pro daný 
měsíc.

Kontaktní osoba:
Veronika Dočkalová,
kulturniprehled@
praha14kulturni.cz

Pořádáte akci? Rádi vám 
pomůžeme nejen s propagací.

Pořadatelem kulturní 
akce můžete být i vy

Z a p o j t e  s e
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ÚNOR 2016

3.–25. ÚNORA

Výstava Křehká krása barev a nití

Výstava Dany Gregorové a  Vladislavy Žiž-
kovské, na které se propojí mystické ob-
razy, textilní sochy a paličková krajka. Ver-
nisáž se uskuteční 3. února od 17 hodin 
v Galerii 14.

17. ÚNORA

17:30 Koncert komorní hudby Makabara trio

Hebrejské a  židovské písně, spirituály 
a  skladby současných českých autorů na 
jednom pódiu a v jeden večer. Koncert pro-
běhne v Galerii 14.

24. ÚNORA

19:00 Top koncert v KD Kyje – Tomáš Linka

Únorová country jízda se blíží! Tentokrát 
pod taktovkou zpěváka Tomáše Linky 
a  jeho kapely Přímá linka. Poprvé se na 
české scéně objevil už ve svých 17 letech 

a  jeho nezaměnitelný hlas a hru na fouka-
cí harmoniku jste mohli slyšet v  kapelách 
White Stars, Fešáci, Greenhorns a mnoha 
dalších. Od roku 1999 hraje sólo s kapelou 
hity svých bývalých domovských kapel. 
Vstupné 250 Kč.

BŘEZEN 2016

2. BŘEZNA 

Vernisáž výstavy obrazů Milana Dufka

Umělec, malíř obrazů a  spisovatel Milan 
Dufek představí svoji tvorbu v  Galerii 14. 
O svém umění tvrdí, že mu nejlepší výtvar-
nou školou byl sám život, který je stále jiný 
a  impulzivní. Vznikají tak obrazy, které za-
chycují krásu momentu.

2. BŘEZNA 

Den otevřených dveří Plechárny a 2. setkání sítě 

lokálního partnerství

Přijďte si prohlédnout zrekonstruované pro-

story Plechárny a dozvědět se, co všechno 

pro vás volnočasové centrum chystá. Na-

vážeme setkáním institucí, neziskových or-

ganizací, místních podnikatelů a  aktivních 

jednotlivců napříč Prahou 14, které je sou-

částí projektu (Po)známe se? Participativní 

komunitní rozvoj, jenž podpořila Nadace 

rozvoje občanské společnosti. 

15. BŘEZNA 

Dětské fórum

Setkání aktivní mládeže se každoročně 

koná v březnu. V rámci fóra děti a mládež 

diskutují se zástupci městské části o  tom, 

co by chtěli ve svém okolí změnit. Přímo se 

tak podílejí na plánování rozvoje Prahy 14.

16. BŘEZNA

Koncert komorní hudby Duo Nuages v Galerii 14

A k c e  v  r o c e  2 0 1 6
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19. BŘEZNA

Otevření komunitní zahrady na Plechárně 

Otevíráme 2. sezonu na komunitní zahradě 

mezi paneláky. Přijďte si k nám pronajmout 

svůj pytel a pěstovat bylinky, zeleninu nebo 

okrasné květiny. 

22. BŘEZNA 

Vernisáž výstavy Vybíralka 

Zeleň, doprava, kultura nebo propojení 

s  okolní krajinou a  městem. Připravovaná 

výstava vás bude na jaře provázet téměř 

na každém kroku po vnitrobloku Vybíralo-

va a jeho okolí. Zájemci se můžou těšit na 

zajímavá data z  provedených analýz, ale 

také na interaktivní instalace ve veřejném 

prostoru a na Plechárně. Výstavu ve spolu-

práci s místními připravují Praha 14 kulturní 

a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

22. BŘEZNA

Vybíralka 25 – 1. plánovací setkání – doprava, 

parkování a prostupnost

Veřejné setkání, kde budou moci občané 

vyjádřit, co je podle nich potřeba zlepšit 

a rozvíjet v probíraných oblastech. 

26. BŘEZNA

Kyje Hall Cup vol. 9

Tradiční fotbalový turnaj v  malé kopané 

opět na Praze 14. Kdo získá titul nejlepšího 

fotbalového týmu?

30. BŘEZNA

19:00 Top koncert v KD Kyje – Jaroslav 

Samson Lenk

Dle tradice trampských přezdívek ta jeho 

vznikla tak, že v 15 letech v souboji s pivem 

Samson 10° prohrál 15:0 na půllitry. Osobitý 

český písničkář, hudebník, zpěvák a produ-

cent se na české scéně pohybuje už 42 let, 

hrál v  kapelách Roháči, Máci, Trio Pobě-

žovice a  dodnes vystupuje s  legendárním 

triem Hop Trop, jejichž hity Amazonka, Tři 

kříže nebo Vodácká holka se stále hrávají 

u táboráků a učí v hudebních výchovách. 

DUBEN 2016

2. DUBNA

Turnaj ve stolním tenise O pohár starosty 

MČ Praha 14 (hala bazénu na Hloubětíně) 

6. DUBNA

Vernisáž výstavy MŠ Obláček v Galerii 14

16. DUBNA

Ukliďme si Česko

Jedná se o komunitní úklidovou akci v Pra-
ze 14 v rámci kampaně Chceme tu mít čis-
to. Akce proběhne ve spolupráci s TJ Sokol 
Jahodnice, popřípadě s  dalšími organiza-
cemi na ostatních místech v městské části.

20. DUBNA

Vybíralka 25 – 2. plánovací setkání – Využití 

veřejného prostoru, volný čas a kultura 

Veřejné setkání, kde budou moci občané 
vyjádřit, co je podle nich potřeba zlepšit 
a rozvíjet v probíraných oblastech. 

21. DUBNA

Dny Země

Tradiční dubnovou akcí je také společ-
ný ekologicko-kulturní projekt základních 
a mateřských škol, neziskových organizací 
a městské části Praha 14. Vedle radnice je 
hlavním pořadatelem také ZŠ Generála Ja-
nouška.

27. DUBNA

Koncert komorní hudby – Clarinet Factory 

v Galerii 14

27. DUBNA 

19:00 Top koncert v KD Kyje – Karel Plíhal

Kouzelník se slovíčky, hudebník a  básník, 
rodák z Přerova, původně konstruktér a to-
pič v divadle, přítel Jaromíra Nohavici, bez 
hudebního vzdělání, avšak držitel největ-
šího aplausu a  žánrové ceny na předává-
ní Andělů v  roce 2013 za poslední album 
Vzduchoprázdniny. Karel Plíhal. Pořad není 
vhodný pro děti do 12 let. Vstupné 250 Kč.

DALŠÍ AKCE V DUBNU*

Sportovní odpoledne spojené s pálením 

čarodějnic

Několik hodin plných sportu a zábavy v tzv. 
Centrálním parku (u  rybníka Aloisov), bě-
hem kterých se vyřádí nejen děti, ale i do-
spělí a  které vyvrcholí tradičním čaroděj-
nickým veselím a opékáním buřtů. Radnice 
akci pořádá ve spolupráci s  Domem dětí 
a mládeže Prahy 9. Buřty, kostým a dobrou 
náladu s sebou!

Dětské rybářské závody 

Lovit budeme kapry nasazené speciálně 
pro tuto akci do rybníčka Aloisov.

Vybíralka 25 – Sound Divadlo

Jak se změnilo sídliště ve vnitrobloku Vybí-
ralova? A co jeho obyvatelé? Zvuková pro-
cházka sídlištěm zakončená silent disco na 
Plechárně, kde se v  DJ´s  promění místní 
obyvatelé. 

Setkání kultur

V dubnu se již posedmé uskuteční kampaň, 
která přibližuje zvyklosti a kulturní dědictví 
jiných národů a  podporuje vzájemnou to-
leranci mezi majoritní společností a cizinci 
žijícími v Praze 14.

Psí školka v pohybu

Unikátní projekt městské části Praha 14, 
který nabízí bezplatné lekce pro majitele 
psů a  jejich chlupaté svěřence. Protože je 
v  roce 2016 Psí školka součástí kampaně 
Chceme tu mí čisto, v rámci akce se usku-
teční i úklidová brigáda. První lekce se bu-
dou letos konat už v dubnu, konkrétně na 
Lehovci.

KVĚTEN 2016

4. KVĚTNA

Vybíralka 25 – 3. plánovací setkání

Zeleň, správa a  údržba prostoru sídliště, 
přednáška s veřejnou diskuzí – veřejné se-
tkání, kde budou občané moci vyjádřit, co 
je potřeba zlepšit a rozvíjet v probíraných 
oblastech. 

14. KVĚTNA

Staročeský jarmark

9. ročník tradičního jarmarku. Řemesla, ir-
ské tance, tradiční staročeské dobroty, šer-
mířské souboje i  středověké hry. Jarmark 
se uskuteční na zahradě a  v  okolí kostela 
sv. Bartoloměje v Kyjích. 

21. KVĚTNA

Hloubětínská smeč

Hloubětínská sportovní nohejbalová tradice 
sahá až do 60. let minulého století. V roce 
2014 místní obnovili nohejbalové turnaje 
a i letos vyzvou týmy z celé Prahy, aby změ-
řily síly a vyhrál ten nejlepší z nejlepších.

25. KVĚTNA

Sousedská slavnost Černý Mošt 

Komunitní festival a  pořádná hostina na 
Plechárně. Vezměte své sousedy a přijďte 
zjistit, co všechno tento plechový prostor 
skrývá.

25. KVĚTNA

4. velké plánovací setkání, dernisáž výstavy

28. KVĚTNA

Svěrácká 10

Běžecký závod se sportovním klubem SK 
Svěrák. V loňském roce si u Plechárny od-

9



byl svou premiéru, letos pokračujeme v sé-
rii běžeckých závodů.

DALŠÍ AKCE V KVĚTNU*

Oslava ukončení II. světové války

Každoroční uctění památky těch, kteří bě-
hem II. světové války položili své životy.

Vernisáž výstavy – Jana Höferová – mozaiky

Koncert komorní hudby v Galerii 14

Tenisový turnaj ve čtyřhře O pohár starosty MČ 

(kurty TJ Slavoj Hloubětín)

Vítání cykloobčánků

Výchovná akce pro předškoláky a žáky prv-
ních tříd pořádaná městskou částí Praha 14 
se uskuteční i  letos v květnu. Účelem této 
akce je zábavnou formou naučit malé cyk-
listy jezdit bezpečně v silničním provozu.

Psí školka v pohybu

Další ze série populárních psích lekcí se 
uskuteční na Hutích. Také tentokrát bude 
součástí i úklidová procházka a lidé se mo-
hou těšit i na závěrečné opékání buřtů. Na 
akci spolupracuje rovněž Městská policie 

Prahy 14.

ČERVEN 2016

4. ČERVNA

Dětský den Prahy 14

Svátek všech dětí letos oslavíme v Centrál-
ním parku (u rybníčku Aloisov).

17. ČERVNA

Vybíralka 25 – První koncept plánu revitalizace

Dokončení návrhu, jak revitalizovat vnitroblok 
Vybíralova. 

19. ČERVNA

Jahodnický artpark

Kreativní rodinné odpoledne na umělec-
kých stanovištích.

25. ČERVNA

Škorpilova 14

Pokračujeme v  sérii běžeckých závodů, 
tentokrát s  Běžeckou školou Miloše Škor-
pila, který na Plechárně uvádí pravidelné 
středeční kurzy běhání.

DALŠÍ AKCE V ČERVNU*

Sportovní hry seniorů

Sportovní akce zaměřená na seniory 
pořádaná ve spolupráci s  Českým čer-
veným křížem. 

Koncert v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích

Vernisáž výstavy „Já a můj obvod“ (Galerie 14)

Psí školka v pohybu

Poslední ze série populárních psích lekcí, 

která se uskuteční na Černém Mostě. Akce 

se opět bude konat ve spolupráci s Měst-

skou policií Prahy 14 v  rámci kampaně 

Chceme tu mít čisto. Naplánovaná je tedy 

i procházka s úklidem.

Letní kino Hloubětín

Léto a  fi lmy venku k  sobě neodmyslitelně 

patří. Předprázdninovou pohodu si s fi lmo-

vým plátnem užijeme v Hloubětíně. 

ČERVENEC 2016

1. ČERVENCE

Malování na chodníku

Děti budou mít po roce opět možnost po-

malovat barevnými křídami prostranství 

před ZŠ Bratří Venclíků. Všechna dílka 

městská část odmění.
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SRPEN 2016*

Příměstský skateboardový tábor na Plechárně

Prázdninové sídliště kolikrát zeje prázdno-
tou. Jsou všichni kamarádi u babiček nebo 
s  rodiči na dovolené? Nevadí, přijď potkat 
nové na Plechárnu. Navíc tě naučíme jezdit 
na skateboardu. 

ZÁŘÍ 2016

10. ZÁŘÍ

Stop Zevling festival

Legendární Stop Zevling festival oslaví ku-
laté narozeniny. Už 10 let pro vás Vojta Ha-
vlovec a  jeho tým chystá nejlepší sídlištní 
festival – sporty, street jam, graffi ti, gast-
rofestival, prezentace neziskovek, koncerty 
a DJ’s. Ani letos u toho nesmíte chybět! 

17. ZÁŘÍ

Cyklozvonění

Praha 14 se připojí k  tradiční celopražské 
akci, jejímž cílem je přimět lidi, aby jízdu au-
tem častěji nahrazovali jízdou na kole.

DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ*

Veřejná konzultace návrhu plánu revitalizace 
– Vybíralka 25 

Turnaj v nohejbalu O pohár starosty 
MČ Praha 14

Hřiště u ZŠ Bratří Venclíků bude hostit tra-
diční utkání, které si za dobu své existence 
našlo už mnoho příznivců. Turnaj se usku-
teční buď na sklonku srpna, nebo v září. 

Vernisáž výstavy obrazů Věry Kubík Kdolské 
(Galerie 14) 

Tenisový turnaj ve čtyřhře O pohár starosty MČ 
(kurty TJ Slavoj Hloubětín)

Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích 
(pochozí část nad tubusem metra Rajská 
zahrada)

Turnaj v malé kopané O pohár starosty MČ 
(hřiště TJ Kyje)

Koncert v kostele sv. Bartoloměje

Závody na in-line bruslích Běchovice – Kyje

Dny zdraví

Každoroční kampaň zaměřená na péči 
o  zdraví, jejíž hlavní část se odehrává na 
Poliklinice Parník (Černý Most).

PEStival 2016

Psí festival, který navazuje na výchovně 
zábavné lekce Psí školky. Jedná se o pře-
hlídku rozmanitých psích aktivit. Letos ji 
městská část Praha 14 pořádá už počtvrté.

Městečko volnočasových aktivit

Veletrh neziskových organizací a  sportov-
ních klubů, který se koná již čtvrtým rokem. 
Obyvatelé Prahy 14 si mohou vyzkoušet 
různé druhy sportů nebo třeba kreslení či 
malování ve výtvarných dílnách.

Lakai rides on Ambassadors – zastávka 
skatetour pro nesponzorované jezdce

Tradiční skateboardingové závody u  Ple-
chárny pod taktovkou Honzy Bašného. 

ŘÍJEN 2016*

Vernisáž výstavy fotografi í Vladimíry Honsové 
(Galerie 14)

Pochod „14 km kolem Prahy 14“

Výlet po Praze 14, jehož tradice sahá až ke 
vzniku samotné městské části. Jako obvyk-
le bude připravena kratší i delší trasa a do-
provodný program.*

Koncert komorní hudby (Galerie 14)

Oslava ukončení I. světové války a vzniku 
Československa

Uctění památky padlých spojené s  klade-
ním věnců.

Film Fest Plechárna 

Nejlepší kino na Černém Mostě. Uvádíme 
fi lmy s lidskoprávní tematikou. 

LISTOPAD 2016*

Turnaj v bowlingu (J. R. Club – Bowling v Kyjích)

Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Mencla 
(Galerie 14)

Storytelling – Vybíralka 25

Obyvatelé vnitrobloku Vybíralova vypráví 
své příběhy.

Turnaj ve stolním tenise O pohár starosty MČ 
(hala plaveckého bazénu v Hloubětíně)

Koncert komorní hudby (Galerie 14)

PROSINEC 2016

3. PROSINCE

Mikulášská nadílka

Tradiční setkání s Mikulášem, čertem a an-
dělem v KD Kyje.

DALŠÍ AKCE V PROSINCI*

Mikulášský průvod Vybíralkou

I  letos do vnitrobloku Vybíralova zavítá 
Mikuláš s  čerty a  anděly. Hodným dětem 
nadělí cukrátka, ty zlobivé vezmou čerti do 
pekla. 

Vánoce Prahy 14

Vánočního ducha přivítáme v naší městské 
části tentokrát v Hloubětíně. 

Adventní koncert (Galerie 14)

GALERIE 14 – náměstí Plukovníka Vlčka 686, Černý Most
Galerie 14 je místem konání řady kulturních a společenských akcí. Občanům Prahy 14 i návštěv-
níkům městské části nabízí celoročně řadu výstav a komorních koncertů různých žánrů. Vedle 
kulturních akcí, které jsou zpravidla přístupné zdarma, se v prostorách Galerie 14 konají i obřady 
k výročím svateb, vítání občánků nebo pravidelná zasedání zastupitelstva městské části.

* přesné termíny akcí budou během roku 
upřesněny. Informace MČ zveřejní na 
webových stránkách www.praha14.cz 
a ve vydáních časopisu Čtrnáctka.

Změna kulturního přehledu, který je 
zatím předběžný a  určený k  dalšímu 
doplňování a aktualizaci, je vyhrazena.
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K U L T U R N Í  D Ů M  K Y J E

TANEČNÍ ODPOLEDNE

TOP KONCERTY

24 2. 
TOMÁŠ LINKA

Únorová country jíz-
da se blíží! Tentokrát 
pod taktovkou zpě-
váka Tomáše Linky 
a  jeho kapely Přímá 
linka. Poprvé se na 
české scéně objevil 
už ve svých 17 letech. 
Jeho nezaměnitelný 
hlas a  hru na foukací 
harmoniku jste mohli 
slyšet třeba v  kape-
lách White Stars, Fe-
šáci a Greenhorns. Od 
roku 1999 hraje hity 
svých bývalých do-
movských kapel.

V roce 2014 otevřela 
svou Zastávku pro 
rodiče s dětmi v KD Kyje 
organizace Neposeda. 
Pro maminky, tatínky 
a jejich ratolesti je tu 
k dispozici odborný per-
sonál, který je připraven 

řešit jejich radosti i sta-
rosti v různých životních 
etapách. Nabízí prostor 
pro sdílení, navazování 
nových přátelství, vzdě-
lávání i vlastní rozvoj. 
Každý týden jsou zde 
vítaní nejen rodiče. Děti 

si mohou hrát ve vyba-
vené herně, dospělým 
terapeuti poradí, jak na-
startovat třeba podniká-
ní na mateřské nebo jak 
ustát rozmary zlobivých 
dětí. V kalendáři aktivit 
najdete i prostor pro 

tvoření dětí, hýbat se 
spolu s lektory mohou 
malí i velcí, momentálně 
Zastávka nabízí třeba 
kurzy cvičení pilates. 
Více informací a pro-
gram najdete na www.
neposeda.org/zastavka.

Víte, že pódium v KD 
Kyje již hostilo jména 
jako Václav Neckář, Irena 
Budweiserová, Žalman 
a spol., Jaroslav Hutka, 
Jiří Stivín, Jiří Schmitzer, 
Wabi Daněk a další? 
Každý měsíc pro vás 
KD Kyje pravidelně vybírá 
ty nejlepší interprety 
z naší folk, country a pop 
scény a zve vás na večer 
strávený ve společnosti 
vašich přátel a oblíbe-
ných písniček. Vstupné 
je od 250 do 300 Kč. Ne-
zapomeňte sbírat svá ra-
zítka za vstupy a získejte 
6. vstup zdarma. Začátek 
středečních koncertů je 
vždy od 19 hodin.

Kulturní domy jsou tradiční součástí české 
kultury 20. století. Po dlouhá desetiletí fun-
govaly jako platforma pro besední, lidové, 
obecní či spolkové aktivity, a oprostíme-li 
se od komunismem nastolených významů 
těchto slov, zjistíme, že se jedná o důle-
žitá a stále aktuální občansko-komunitní 
centra. Historie Kulturního domu v Kyjích 
sahá do 60. let 20. století. Původně hotel 
s restaurací na vlakové stanici Kyje prošel 
v roce 1961 celkovou rekonstrukcí a pro-
měnil se v klasický kulturní dům, který 
svým zázemím a technickým vybavením 
vyzývá k návštěvě všech druhů společenských akcí. Duch bálů, 
plesů a tancovaček zde přetrvává dodnes, KD Kyje pravidelně 

hostí ples MČ Praha 14 a své aktivity zde 
realizuje mnoho neziskových organizací 
a komerčních subjektů. V roce 2012 se 
pod novým vedením rozšířila nabídka 
o tematické kreativní dílny pro rodiny 
s dětmi, změnila se podoba tiskovin, 
obnovily se webové stránky a přibyly také 
věrnostní karty 5+1 zdarma pro pravidelné 
návštěvníky. Kulturní dům láká především 
na nedělní pohádky pro děti, koncerty folk 
a country hudbu, kurzy irských tanců i šití 
a další. Sídlí zde také organizace Nepose-
da, která svými aktivitami cílí především 

na rodiny s dětmi. Kulturní dům Kyje tak zůstává místem, kde se 
potkávají všechny sousedské i komunitní generace.

Společenské odpo-
ledne pro všechny, 
kteří se v sobotu 
rádi potkají s přáteli 
nebo si chtějí zatančit 
s partnerem, part-

nerkou. Vezměte si 
své nejlepší střevíce 
a přijďte si zatančit do 
KD Kyje. Zahraje vám 
k tomu kapelník Josef 
Šrám a jeho kapela 

Colour Club. 
Vstupné je 50 Kč. Za-
čněte sbírat razítka za 
vstupy a získejte 
6. vstup zdarma.

13. 2. 2016 14.00–17.00 
27. 2. 2016 14.00–17.00 
12. 3. 2016 14.00–17.00 
26. 3. 2016 14.00–17.00
  9. 4. 2016 14.00–17.00 
23. 4. 2016 14.00–17.00

  7. 5. 2016 14.00–17.00 
21. 5. 2016 14.00–17.00 
11. 6. 2016 14.00–17.00

ROZPIS ÚNOR–ČERVEN 2016 

ZASTÁVKA
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POHÁDKY

Pohádkové 
neděle 
v KD Kyje

Najde princ Popelku 
podle jejího ztracené-
ho střevíčku? Naučí se 
pejsek Dášenka pózo-
vat pro pana fotografa? 
A co bude platit na líné-
ho Honzu? Pohádky pro 
malé i velké každou ne-
děli v KD Kyje pravidel-
ně od 15 hodin. Vstupné 
pro celou rodinu 50 Kč. 
Nezapomeňte sbírat ra-
zítka a získejte 6. vstup 
zdarma.

7. 2. 
MASOPUSTNÍ 
POHÁDKA
DIVADLO KAPSA 
ANDĚLSKÁ HORA
Masopust nebo také 
Vostatke, Fašank, Vo-
račky či karneval slaví 
celá zem. Do průvodu 
se všichni navlečou za 
strašáky, maškary, klau-
ny, zvířátka i  princezny. 
Strašák Pašák, co stojí 
na zahrádce pod lesem, 
je z  toho celý poplete-
ný. Kdo to prošel přes 
jeho zahrádku? Zloděj? 
Koza? Kdepak. Je to vel-
ký masopustní průvod. 

14. 2. 
CESTA KOLEM SVĚTA
DIVADLO MATÝSEK
Necestujte prstem po 
mapě, pojďte s  námi 
do pohádky. Cestovatel 
a  dobrodruh Všudybyl 
nás zavede do Ameri-
ky, na Antarktidě spolu 
zachráníte tučňáka na 
ledové kře a v Africe vás 
bude trochu napínat, 
neboť mu půjde o život. 
A co že je to protinožec? 
To se dozvíme v  Aus-
trálii. Ale jak už to tak 
nakonec bývá – všude 
dobře, ale doma v Evro-
pě nejlépe! 

21. 2. 
DÁŠENKA
DIVADLO 
ROZMANITOST
Kdopak z nás dospělých 
nevyrostl na nejkrás-
nějším příběhu Karla 
Čapka – Dášenka. Malé 
štěně foxteriéra pěkně 
roste, objevuje svět, 
dokonce jej i ochutnává 
svými zoubky. A  co te-
prve když dojde na fo-
cení. To malá psí slečna 
vůbec neocení a  nepo-
sedí a neposedí. 

28. 2. 
ČESKÝ HONZA
NEZÁVISLÉ DIVADLO
„Ten náš Honza, ach, 
jak je líný,“ bědovala 
máma na statku. Nic jí 
však nezbývá, než ho 
poslat do učení k  sed-
lákovi. Nejlepším lékem 
na Honzovu lenost však 
láska k sedlákově dceři 
Anežce nakonec bude. 
A veselit se s nimi přijde 
celá vesnice.

30. 3. 
JAROSLAV SAMSON 
LENK
Dle tradice trampských 
přezdívek, ta jeho vznikla 
tak, že v 15 letech v sou-
boji s pivem Samson 10° 
prohrál 15:0 na půllitry. 
Osobitý český písničkář, 
hudebník, zpěvák a pro-
ducent se na české scé-
ně pohybuje už 42 let, 
hrál v  kapelách Roháči, 
Máci, Trio Poběžovice 
a dodnes vystupuje s le-
gendárním triem Hop 
Trop, jejichž hity Ama-
zonka, Tři kříže nebo 
Vodácká holka se stále 
hrávají u  táboráků a  učí 
v hudebních výchovách.

27. 4. 
KAREL PLÍHAL
Kouzelník se slovíč-
ky. Hudebník a  bás-
ník, rodák z  Přerova, 
původně konstruktér 
a  topič v divadle, přítel 
Jaromíra Nohavici, bez 
hudebního vzdělání, 
avšak držitel největšího 
aplausu a žánrové ceny 
na předávání Andělů 
v roce 2013 za poslední 
album Vzduchoprázd-
niny. Karel Plíhal. Pořad 
není vhodný pro děti do 
12 let.

25. 5. 
LENKA FILIPOVÁ
Zpěvačka a  kytaristka 
Lenka Filipová studova-
la na Pražské konzerva-
toři a  poté na Meziná-
rodní hudební akademii 
v  Paříži obor klasická 
kytara. Na svém kontě 
má více než 20 alb, vět-
šina z nich je zlatá nebo 
platinová. Koncertovala 
na všech kontinentech. 
V  jejích hudebních šlé-
pějích pokračuje i dcera 
Lenka, která vystupu-
je pod pseudonymem 
Lenny.

26. 10. 
PAVEL DOBEŠ
Dubnový top koncert 
bude patřit cypovi, pís-
ničkáři Pavlu Dobešovi. 
Ve svých písničkách 
nezpívá o  princeznách 
nebo pohádkových 
rytířích, ale pěkně od 
podlahy a zostra vyprá-
ví příběhy. Třeba o trak-
toristovi Šulcovi, co se 
znova narodil, nebo 
o  desperátu Calverym, 
co by nejradši celou 
zem vydrancoval. A  co 
zpívá o lásce v písničce 
Něco o lásce? Přijďte to 
zjistit!

30. 11. 
FLERET
Sbohem, galánečko, já 
už musím jíti do Kultur-
ního domu Kyje. Přije-
dou totiž ogaři z Vizovic. 
Přivezou s  sebou Za-
fúkané melodie a  třeba 
zatančí i  slečna Taneč-
nica. Snad nebude zlé 
počasí, protože pak by 
jen Lélo, lélo. A co tepr-
ve, až nám všem zazpí-
vají Tož máte nalété! To 
bude pořádný folk-roc-
kový nářez.

Další tipy a aktuální program na www.kdkyje.cz.
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K u l t u r n í  S t r a t e g i e

RADNICE
GALERIE 14

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
KARDAŠOVSKÁ

SOUSEDSKÉ 
CENTRUM 
JAHODNICE

KOMUNITNÍ 
KAVÁRNA 
PILSKÁ

METRO 

PLECHÁRNA

VYBÍRALKA 25

KD KYJE

H 55

Městská část Praha 14 je atraktiv-

ním místem pro život. Dokáže těžit ze 

své rozmanitosti, krajinné dispozice 

a  dobré dopravní dostupnosti. Lidé 

zde tráví aktivně svůj volný čas a na-

cházejí dostatek příležitostí k  vlast-

nímu vyžití. Praha 14 má rozvinutý 

spolkový život ve všech svých přiro-

zených lokalitách, který odráží spe-

cifi ka těchto míst. Je prostupnou sítí 

příležitostí, aktivit a komunit.

Jedním z  hlavních cílů Strategie pro kulturu, umění, 
sport a  volný čas je rozvinutý komunitní a  spolkový 
život. Je tedy třeba proces jejich rozvoje podporovat, 
stejně jako vytvářet podmínky pro vlastní aktivity oby-
vatel. Vzhledem k tomu, že komunita a kvalitní urbánní 
centra patří k základům fungující obce a mají zásadní 
vliv na městský život, je v zájmu městské části taková 
centra vytvářet. A nejen to, součástí celého procesu 
má být zároveň podpora rozvoje místních spolků, ne-
formálních komunit i aktivit jednotlivců – tak aby vše 
dohromady přinášelo obci prospěch. Nosná myšlenka 
zní: je třeba jít proti principu „periferie jako noclehárny“. 

Zde je několik projektů, které se podařilo zreali-
zovat ve spolupráci s městskou částí Praha 14 
a které v současné době zdárně probíhají.

Vnitroblok Vybíralova: oživování pokračuje
Na podzim začaly na Černém Mostě oslavy 25 let 
od nastěhování prvních obyvatel do vnitrobloku 
Vybíralova. Od té doby se sousedé mohli potkat 
na 16 různorodých akcích – od vycházek přes vý-
stavu, Svatomartinské slavnosti, mikulášský prů-
vod až po vánoční zvonohru u Maxe. Místní spo-
lečně se zástupci městské části, hlavního města 
i zdejších podniků a neziskovek probírali, co jim tu 
dělá radost a co by naopak šlo vylepšit. Díky tomu 
vznikla spousta nápadů, jak oživit a zpříjemnit ži-
vot na sídlišti.
Proces oživování a  plánování bude pokračovat 
i  v  roce 2016. Vybíralka se může těšit na další 
výstavu, komunitní plánovací setkání, tematické 
analýzy fungování sídliště a samozřejmě i  různo-
rodé kulturní akce pro všechny. Výsledkem bude 
nejen plán revitalizace vnitrobloku Vybíralova, ale 
i návod, jak by mělo město postupovat při revitali-
zaci dalších pražských sídlišť.

Komunitní kavárna v parku Pilská
Loni na podzim městská část otevřela nově zre-
vitalizovaný park v  ulici Pilská. V  tomto roce by 
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se k dětskému hřišti, unikátně pojatým lavičkám, 
víceúčelovému sportovišti pro míčové hry a ven-
kovní posilovně měla přidat také nová komunit-
ní kavárna. „Nemá jít jen o podnik pro posezení, 
ale především o  zázemí pro komunitní aktivity 
a správu parku a sportoviště,“ řekl při slavnostním 
otevření parku architekt David Damaška, který 
je autorem architektonického řešení revitalizace. 
V  současnosti radnice sbírá všechny potřebné 
podklady pro to, aby mohla vypsat výběrové řízení 
na fi rmu, která kavárnu vybuduje.

Sousedské centrum Jahodnice
Sousedské centrum Jahodnice otevřelo své brá-
ny 10. října 2015 v  Baštýřské ulici na Jahodnici. 
Záměrem bylo vytvořit přirozené centrum lokality, 
kde se budou sousedé potkávat, trávit zde svůj 
volný čas a  kam se budou rádi vracet. Soused-
ské centrum nabízí řadu pravidelných aktivit pro 
místní sousedy – volnočasové aktivity pro rodiče 
s dětmi, posezení pro místní sousedy i aktivity pro 
seniory. Navštívit můžete i jednorázové akce – se-
mináře, tvořivé dny, dětská divadélka, literární ve-
čery nebo fi lmové kluby a mnoho dalšího. 

Kulturně komunitní centrum Kardašovská
„Útočiště“ pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, 
ale naopak touží svůj volný čas trávit smysluplně, 
má vzniknout také na Lehovci, konkrétně v  ulici 
Kardašovská. Pokud městská část uspěje s  žá-
dostí o dotaci, ve druhé polovině roku se pustí do 
rekonstrukce bývalé prodejny, která po své reno-
vaci nabídne prostor pro různé volnočasové ak-
tivity – tanec, cvičení, příměstský tábor pro děti, 
workshopy, prezentace, kurzy a podobně. Na své 
by si v  budoucím centru, které se stane jedním 
z  detašovaných pracovišť Domu dětí a  mládeže 
Praha 9, měly přijít všechny věkové skupiny.

Hloubětínská 55
Protože cílem je, aby svá kulturně komunitní cen-
tra měly všechny části Prahy 14, samozřejmě se 
počítá i s Hloubětínem. Přímo u památkově chrá-
něného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského 
zámečku a  Křížovnického dvora chce radnice 
vybudovat úplně nový objekt, na jehož podobu 
se v prvním pololetí roku 2014 uskutečnila mezi-
národní veřejná architektonická soutěž. Vítězný 
projektant byl vybrán nejen na základě úspěchu 
v tomto „klání“. Klíčová byla také nabídková cena 
za zhotovení projektové dokumentace a  budoucí 
energetická náročnost budovy, tedy to, jak nároč-
ný bude její provoz z  hlediska vytápění, větrání 
a chlazení objektu. V tom, co Hloubětínská 55 po 
svém otevření nabídne, je již v hrubých obrysech 
jasno. Občané budou moci využívat multifunkční 
sál, klubovny, kavárnu a  měla by tu sídlit právě 
i  pobočka městské knihovny. Městská část musí 
úspěšně projít územním a stavebním řízením a při-
pravit dokumentaci pro provedení stavby, která se 
stane součástí zadávací dokumentace. Až poté 
může proběhnout výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. S ohledem na tento složitý proces měst-
ská část předpokládá, že samotná stavba centra 
začne nejdříve na konci roku 2016.

Víte, že…
•  tradiční komorní koncerty v Galerii 14 letos slaví 

patnáctou sezonu a jsou hojně navštěvovány
•  pochod „14 km kolem Prahy 14“ je pořádán od 

vzniku samotné městské části
•  KD Kyje byl původně hotel s  restaurací, který 

tvář kulturního domu dostal v 60. letech minu-
lého století

•  na Kyjském rybníku se ve 30. letech minulého 
století pořádaly rychlobruslařské závody a ho-
kejová utkáníK
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Komunitní kavárna v nedávno otevřeném parku Pil-
ská nabídne zázemí pro místní i návštěvníky parku.

Komunitní centrum v Hloubětíně, označované H55, 
má pomoci rozhýbat spolkový život v této lokalitě.

O tom, že i v sídlišti je možné aktivně zlepšovat okolí, 
se přesvědčili návštěvníci karavanu ve Vybíralově.

Sousedské centrum Jahodnice v Baštýřské ulici na-
bízí volnočasové aktivity i zázemí pro místní. 
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Foreign Language Corner
Are you an expat living in our neighborhood? 
Searching for cultural events, education possi-
bilities or sports throughout Prague 14 and can´t 
understand a single word in Czech? We are here 
to help and provide you with all the necessa-
ry information in English. Please contact us at 
kamila@praha14kulturni.cz to fi nd out what´s on. 
You might be pleased to discover that our district 
is an exciting cultural active place to live in.

14 Centrum 
volného času
Organizace sídlící 
v  bezprostřední blíz-
kosti stanice metra B 
– Černý Most nabízí 
aktivity pro děti a do-
spělé v  podobě pes-
tré škály kurzů i  dí-
len, kde mohou trávit 
volný čas. Dětem se 
v centru věnují lektor-
ky s dlouholetou praxí 
nebo zdravotnickým 
vzděláním. 
www.centrum14.cz

Farní charita 
Praha 14
Farní charita Praha 14 
pomáhá lidem, kteří 
se ocitnou v nepřízni-
vé sociální nebo život-
ní situaci, a  realizuje 
aktivity pro různé sku-
piny obyvatel MČ Pra-
ha 14. Působí zejmé-
na v  lokalitách Černý 
Most, Kyje, Hloubětín 
a  Hostavice. www.
charita.praha14.cz

MC Klubíčko
Mateřské centrum 
Klubíčko je od roku 
1995 otevřené pro 
každého – děti, ro-
diče, prarodiče a  je-
jich přátele. Centrum 
svými službami posi-
luje vztahy v  rodině, 
reaguje na potřeby 
v  oblasti trávení vol-
ného času, vzdělá-
vání a  překonávání 
sociální izolace rodičů 
na mateřské dovole-
né. Program centra 
spoluvytváří sami ná-
vštěvníci.  
www.mcklubicko.cz

„Dělníci“ kultury na Praze 14
Pořadatelem volnočasových akcí na Praze 14 není jen radnice nebo její příspěvková organizace Praha 14 kulturní. Sídlí zde spousta 
dalších neziskových institucí, které pro vás realizují kulturní, sportovní a společenské události nebo kurzy. Blíže vám představuje-
me některé z nich. Kompletní nabídku kulturních aktivit najdete v pravidelném Kalendáři akcí, o kterém informujeme na straně 7. 
Náš společný cíl je jasný – dělat z Prahy 14 místo, kde se dobře žije a kam se rádi vracíme.

Centrum 
Slunečnice, 
o. p. s.
Provozuje sociální 
projekt – kavárnu 
Maňána, která umož-
ňuje pracovat lidem 
se zdravotním znevý-
hodněním. Kromě na-
bídky výběrové kávy 
a  dalších pochutin 
také pořádá různoro-
dé kulturní akce.
www.slun.cz

Jahoda, 
o. p. s. 
Organizace Jahoda 
nabízí své aktivity 
dětem, mladým li-
dem, rodinám i  ve-
řejnosti, tedy všem, 
kteří žijí na Černém 
Mostě a  okolí. Po-
skytuje sociální 
služby, jejichž cílem 
je nabídnout svým 
klientům vhodné 
alternativy tráve-
ní volného času 
a  předcházet ri-
zikům, která jsou 
s  běžným životem 
v anonymitě sídliště 
obvykle spojena.
www.jahoda.cz

DDM Praha 9
Je středisko volného 
času zřízené jako škol-
ské zařízení hlavním 
městem Praha. Vy-
plňuje volný čas dětí, 
mládeže, sociálních 
skupin a  dospělých 
ve vzdělávacích, umě-
leckých, technických, 
sportovních a přírodo-
vědných oblastech.
www.ddmpraha9.cz

KC Motýlek
Sdružení vzniklo pře-
devším proto, aby 
pomáhalo dětem 
s  postižením a  jejich 
rodinám. V Motýlku si 
mohou vybrat z mno-
ha aktivit, které dětem 
s handicapem pomá-
hají smysluplně využít 
volný čas a  začlenit 
se mezi vrstevníky. 
Své místo zde našli 
také rodiče s  malými 
dětmi v  náročné ži-
votní situaci a  starší 
děti a mládež, kteří žijí 
v  sociálně ohrožují-
cím prostředí.
www.motylek.org

Neposeda, z. ú.
Do okrajových částí Prahy se často jezdí 
jen bydlet. V Neposedovi usilují o to, aby 
se tu dalo také dobře žít. Místním nabízí 

jinak těžko dostupné služby a umožňují jim aktivní podíl na utváření místa, 
kde žijí. Neposeda pracuje se všemi cílovými skupinami, kterým nabízí pro-
stor pro sdílení starostí a trávení volného času v komunitních centrech, je 
s nimi v denním kontaktu prostřednictvím terénních pracovníků a  poskytu-
je také vzdělání na odborných seminářích.
www.neposeda.org

Stop 
Zevling 
Festival i  skupina 
lidí, která bojuje 
proti nicnedělání 
mnoha volnočaso-
vými a  sportovními 
akcemi. Pod tak-
tovkou místního 
rodáka Vojty Hav-
lovce pořádá také 
například Kyje Hall 
Cup a  nohejbalové 
turnaje.
www.stopzevling.cz

Dětské studio 
Pohádka, z. s.
Dětské studio Pohád-
ka je nezisková or-
ganizace provozující 
školku, kde zkušené 
lektorky kladou dů-
raz na práci s  dětmi 
v malé skupině a po-
zitivní působení na 
jejich rozvoj a  výcho-
vu. V odpoledních ho-
dinách studio nabízí 
výtvarné, pohybové 
i divadelní aktivity pro 
celou rodinu.
www.pohadka-
-praha14.cz

TJ Sokol 
Jahodnice 
Sportovní vyžití pro ši-
rokou veřejnost v Ja-
hodnici zajišťuje míst-
ní Sokol. Obyvatele 
láká nabídkou lekcí 
aerobiku, jógy, zum-
by, fl orbalu a  dalších 
sportovních aktivit. 
Z bohaté programové 
nabídky si zde vybe-
rou všechny cílové 
skupiny. V  letním ob-
dobí nabízí možnost 
využít tenisové hřiště. 
Pravidelně pořádá 
také karnevaly, oslavy 
a  další akce. www.
tjsokoljahodnice.cz
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Ronešova/Volkova

Anderleho/Gen. Janouška

Šromova/Gen. Janouška

Vašátkova/Doležalova

Dygrýnova/Breitcetlova

Bryksova/Kpt. Stránského

Kpt. Stránského/Vybíralova

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova proti č. p. 747

A. Valenty/Šedova

29. 3

21. 3

7. 3

14. 3

8. 3

22. 3

15. 3

24. 3

9. 3

23. 3

17. 3

10. 3

16. 3

ÚT

PO

PO

PO

ÚT

ÚT

ÚT

ČT

ST

ST

ČT

ČT

ST

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 březen

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

křižovatka Koclířova x Kačínská

křižovatka Vírská x Burdova

křižovatka Splavná x Okrouhlíkova

křižovatka Světská x Jordánská

křižovatka Za školou x Šimanovská

křižovatka Jezdovická x Froncova

křižovatka Vidlák x Novozámecká

Lipenské nám. 

15.00–15.20

15.40–16.00

16.10–16.30

16.40–17.00

17.10–17.30

17.40–18.00

18.10–18.30

18.40–19.00

Praha 14 – trasa B – čtvrtek 31. března čas

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

křižovatka Rochovská x Kardašovská 

(u nákupního střediska)

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 17. března čas

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 ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

Mochovská/Zelenečská

Svépravická/Šestajovická

Liblická/Klánovická

Vaňkova/V Chaloupkách

Zámečnická/Mochovská

Nehvizdská/Zelenečská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská u č.p. 15

Vírská/Branská

Splavná/Svárovská

Světská/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Spolská/Milovská

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Vlkovická/Dvořišťská

Šimanovská/Za Školou

Kardašovská – u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Lásenická/Lipnická

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

Sicherova

Dobrovolného/Mrázkova

PÁ

ST

PÁ

ST

ST

ST

ST

ČT

ST

ČT

ČT

ČT

PÁ

ČT

ČT

ČT

ČT

PÁ

PÁ

PÁ

ST

PÁ

PÁ

ST

ST

4. 3

2. 3

4. 3

9. 3

16. 3

9. 3

2. 3

3. 3

16. 3

24. 3

17. 3

17. 3

18. 3

3. 3

10. 3

24. 3

10. 3

11. 3

11. 3

25. 3

23. 3

25. 3

18. 3

23. 3

23. 3

Přistavení VOK ze systému HMP březen

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. 
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„CHTĚLI BYCHOM, ABY CENTRÁLNÍ
PARK NA ČERNÉM MOSTĚ OPRAV-
DU SLOUŽIL LIDEM. SAMOZŘEJMĚ
JE TO BĚH NA DLOUHOU TRAŤ
A BUDE ZÁVISET NA FINANČNÍCH
MOŽNOSTECH, ALE DŮLEŽITÉ JE
ALESPOŇ ZAČÍT S PŘÍPRAVOU,“
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS
ČTRNÁCTKA MÍSTOSTAROSTKA
ING. ILONA PICKOVÁ.

S ČÍM DO ROKU 2016 VSTUPUJETE?
Snažím se věci řešit tak, jak přichá-
zejí, což ale neznamená, že se nedí-
vám dopředu. Co budu řešit nejdříve,
jsou témata, která se, takříkajíc, pře-
lila z loňského roku a letos je musí-
me dotáhnout. Na mysli mám napří-
klad opravy chodníků v oblasti nad
Kyjským rybníkem.

PŮVODNÍM POVOLÁNÍM JSTE PE-
DAGOG, NAVÍC VŽDY S VAZBOU NA
VÝUKU V OBLASTI OCHRANY ŽI-
VOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PŘEMÝŠLE-
LA JSTE O TOM, ŽE BYSTE SE

V BUDOUCNU CHTĚLA DO ŠKOLY
VRÁTIT? CHYBÍ VÁM DĚTSKÝ KO-
LEKTIV?
Jestli se vrátit, to nevím, jsem už del-
ší dobu od školního světa odtržená.
Ale je pravda, že kontakt s dětmi mi
chybí. Proto jsem také dala před lety
popud k založení žákovského zastupi-
telstva, které v Praze 14 funguje.

VEDLE DOPRAVY MÁTE JAKO
MÍSTOSTAROSTKA VE SVÉ GESCI
JEŠTĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. JEZDÍ-
TE NA VÝLETY DO PŘÍRODY?
Času je na to samozřejmě mnohem
méně než dříve, ale ano. Máme cha-
lupu v Lužických horách, která je
mým milovaným relaxačním místem,
na výletě jsme naposledy byli v Kruš-
ných horách. Obecně mohu říci, že
hory mě lákají více než třeba moře.
Zamýšlela jsem se, proč to tak je…
shodou okolností jsem získala rodo-
kmen naší rodiny sahající někam do
17. století a z něj vyplývá, že pochá-
zím od Semil, odkud jsou hory na do-

sah. Takže odtud možná má láska
k severním horstvům.

NYNÍ K TOMU, CO PRAHU 14 LETOS
ČEKÁ V OBLASTI DOPRAVY. JAKÁ
VÝZNAMNÁ, I KDYŽ TŘEBA Z CELO-
PRAŽSKÉHO HLEDISKA LOKÁLNÍ
TÉMATA JSOU NYNÍ NA STOLE?
Jedno z největších trápení místních
obyvatel je bezpochyby nedostatek
parkovacích míst. Co nás tedy nyní
například čeká, je rozhodnutí, zda
v okolí stanic metra, kde ve velkém
parkují zejména Středočeši dojíždě-
jící do Prahy za prací, takže na míst-
ní obyvatele už mnohdy nezbývá
místo, zavést modré parkovací zóny.
Máme zpracovanou odbornou analý-
zu, která jejich zavedení doporučuje.
Nyní provádíme průzkum veřejného
mínění a také se o celé věci vede po-
litická debata.

VY OSOBNĚ JSTE PŘÍVRŽENCEM
MODRÝCH ZÓN?
Je to téma, na které se nedá dívat
černobíle. Modré zóny mají své
dobře známé výhody i nevýhody. Za-
tím na Černém Mostě neexistuje
velký P + R parkovací dům, jehož
výstavbu Magistrát hlavního města
Prahy dlouhodobě řeší, a reálně
nám hrozí přelití půl druhého tisíce
vozů z Prahy 8 a 9, které budou mít
parkovací zóny již na jaře. 
Z těchto důvodů převažují z mého
úhlu pohledu spíše pozitiva. Na
parkovací dům má hlavní město
zpracovaný projekt, který nyní pro-
chází vyjadřovacím kolečkem mezi
všemi dotčenými orgány.
Myslím si, že bychom to s modrými
zónami – alespoň do doby, než bude
zmíněné velké parkoviště existovat –
měli zkusit. Ovšem nic zatím není
jasně dané. Jak říkám, o celé věci
se teprve vede diskuze.

CENTRÁLNÍ PARK BY
MĚL SLOUŽIT LIDEM

ILONA PICKOVÁ
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Rozhovor

VELKÝM DOPRAVNÍM TÉMATEM
JSOU TAKÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ
NAD KYJSKÝM RYBNÍKEM. V JAKÉ
FÁZI OPRAVY NYNÍ JSOU?
Primárním investorem celé akce je
Pražská vodohospodářská společ-
nost, která nyní opravuje místní vodo-
vody a následně komunikace. Na toto
my navážeme rekonstrukcí chodníků
– na letošek chystáme výběrové řízení
na dodavatele stavby. Celý projekt je
také momentálně doplňován o trvalé,
tedy stavební, bezpečnostní prvky.
Podnět na jejich začlenění do doku-
mentace vzešel od některých míst-
ních občanů. Co se týká Kyjí, v plánu
je letos také projektově připravit re-
konstrukci ulic v okolí kostela sv. Bar-
toloměje, ulic K Rokytce a Za Roky-
tou, kde je ovšem havarijní mostek. 

PROČ SE MĚSTSKÁ ČÁST TAK 
SOUSTŘEDÍ PRÁVĚ NA KYJE? 
KOMUNIKACE JSOU PŘECI 
ROZBITÉ I JINDE…
Ano, máte pravdu. Důvodem je, že
Kyje jsou jednou z mála oblastí, je-
jichž silnice jsou ve správě městské
části. V dalších čtvrtích komunikace
patří převážně hlavnímu městu Praze,
na které se samozřejmě snažíme tla-
čit, aby opravy provedlo, ale o mnoho
více udělat nemůžeme. Z magistrát-
ních komunikací je například vysoutě-
žen dodavatel na pokračování oprav
v Hloubětíně v ulicích Malá Kbelská,
Mochovská a Sadská. Současně usi-
lujeme o zahájení prací v ulicích Jaro-
slavická a Cidlinská na Lehovci. Jed-
náme také o pokračování oprav na
Českobrodské.

JAK TO VYPADÁ S DLOUHO ŘEŠE-
NOU LÁVKOU PRO PĚŠÍ A CYKLIS-
TY, KTERÁ BY MĚLA SPOJOVAT
RAJSKOU ZAHRADU A OBLAST 
NA HUTÍCH?
Momentálně finišuje vyjadřovací ko-
lečko mezi všemi zúčastněnými stra-
nami, čeká se už jen na Institut pláno-
vání a rozvoje hlavního města Prahy,
který po zařazení drobných úprav do
stávajícího projektu slíbil vydat sou-
hlasné stanovisko. Co se lávky týká,
mělo by být v letošním roce ukončené
územní řízení, proběhnout stavební
řízení, a pokud vše půjde dobře, mohl
by být také vybrán dodavatel. Ovšem
celá akce je akcí magistrátu, což zna-
mená, že my sice děláme maximum
pro to, aby lidé mohli lávku co nejdří-
ve využívat, ale termíny vlastní reali-
zace ve výsledku ovlivnit nemůžeme.

OD LEDNA MÁ PRAHA 14 
NOVÉHO CYKLOKOORDINÁTORA. 
CO MÁ NA STAROSTI? 
Hlavní náplní jeho práce je rozvoj
cyklistické sítě a dohled na tím, aby
ve stávajících a nových dopravních
a dalších stavebních projektech měla
místo i cyklistická infrastruktura, aby
na sebe vše navazovalo. Aktuálně cy-
klokoordinátor řeší třeba cyklotrasu
v ulici Ocelkova či Kolbenova.

JAKÉ MÁ NYNÍ MĚSTSKÁ ČÁST
V OBLASTI CYKLODOPRAVY PLÁNY? 
Opravdu do hloubky se rozvoji cyklo-
dopravy radnice věnuje až posledních
několik let. Navázali jsme na spolu-
práci se Satalicemi a Kbely, které mají
tuto problematiku velmi dobře řeše-
nou a které měly svou cyklistickou in-
frastrukturu přivedenou až na naše
hranice. Nyní vedou Prahou 14 od se-
veru tři nové cyklotrasy ke stanicím
metra, podařilo se nám také propojit
Černý Most s Hloubětínem až na hra-
nice Prahy 9. V návaznosti na to v Ky-
jích loni vzniklo bezmála osm kilome-
trů nových cyklotras s tím, že nyní se

chystáme pokračovat úseky například
do Hostavic či Jahodnice. Zaměříme
se také na propojení Kyjí s Prahou 10
a s Horními Počernicemi.

JAKÁ TÉMATA BUDETE LETOS ŘEŠIT
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Zásadní záležitostí je samozřejmě
park U Čeňku. Sice se jedná o projekt
magistrátu, ale park z části leží na
našem území, proto se o něj intenziv-
ně zajímáme. O tom, že první etapa
realizace parku, která skončila loni
na podzim, nevypadá podle našich
představ, už bylo řečeno mnoho.
S hlavním městem nyní mimo jiné ře-
ším doplnění dětských hřišť a cestní
sítě. Moc bych si přála, aby se hřiště
mohla začít stavět na sklonku roku
2016, je to ovšem velmi optimistická
varianta. V řešení jsou ale samozřej-
mě i jiné projekty z této oblasti.

JAKÉ?
V nejbližší době chceme vybudovat
workoutové hřiště na Jahodnici
a sportoviště v parku v ulici Splavná.
Dále začneme připravovat vybudování
přírodního hřiště v Jamské a chtěla
bych, abychom se pustili do revitali-
zace takzvaného Centrálního parku
na Černém Mostě, tedy parku u ryb-
níka Aloisov.

TEN PŘECI NENÍ VE VLASTNICTVÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI, ALE MAGISTRÁTU
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY…
Máte pravdu, nicméně zažádali jsme
o svěření. Když vše půjde dobře, bě-
hem letošního roku získáme park do
naší správy a budeme moci začít
s přípravou minimálně první etapy
revitalizace. Chtěli bychom, aby úze-
mí opravdu sloužilo lidem, nabízelo
prostor pro různorodé aktivity, a ne-
bylo tu jen pro procházky se psem.
Samozřejmě je to běh na dlouhou
trať a vše bude záviset na finančních
možnostech, ale důležité je alespoň
začít s přípravou.

(red)

• Po ukončení studia na gymnáziu a VŠ zemědělské v Praze učila
15 let na základní škole, zejména matematiku a přírodopis.

• V té době si doplnila také pedagogické vzdělání a absolvovala
řadu seminářů k environmentální výchově. S žáky ZŠ Šimanovská
získala jako koordinátorka ekologické výchovy titul Ekoškola
a Škola udržitelného života.

• Se svou rodinou žije téměř dvacet let v Kyjích.

• V ZMČ Prahy 14 je od roku 2006, od komunálních voleb 2014 je místosta-
rostkou. V její gesci je doprava a životní prostředí.

Vizitka – Ing. Ilona Picková
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Senior park
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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.“

S NOVÝM ROKEM SE NÁM DO RE-
DAKCE DOSTAL DALŠÍ PŘÍSPĚVEK
Z KLUBU SENIORŮ PRAHY 14. 
JAK UŽ TOMU NA PŘELOMU LET
BÝVÁ, JDE VLASTNĚ O TAKOVÉ
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ROKEM.

Jisté je, že rok 2015 byl přinejmen-
ším pro seniory z kyjského klubu ro-
kem plným aktivit a poznávání. To
ostatně dokládá i počet akcí, které
zdejší seniorky a senioři v uplynulých
dvanácti měsících absolvovali. 
„Vedle pravidelných schůzek a běžné-
ho klubového programu jsme vloni
uspořádali celkem 43 nejrůznějších
akcí. Patří mezi ně školení, přednášky,
společné návštěvy divadel, koncertů či
výstav, ale také výlety nebo zájezdy za
poznáním,“ vypočítává kronikářka klu-
bu paní Jaroslava Makalová.
A to ve výčtu chybí ještě další akce,
jako například Dny země, pořádané
MČ Praha 14, nebo Olympiáda seni-
orů, jíž se členové zdejšího klubu
účastnili pod hlavičkou Českého čer-
veného kříže.

Velmi pestrý je přitom i pravidelný pro-
gram, na klubových schůzkách se cvičí
na židlích i taiči, konají se přednášky
a besedy. V celkem šesti zájmových
kroužcích se pak místní senioři mohou
věnovat ručním pracím, výtvarnému
umění, zpěvu, literatuře, ale také turis-
tice nebo karetním hrám. „Naši čin-
nost pěkně vystihuje poslední sloka

hymny seniorů, kterou jsme si sami
složili. A tak žijem, zaplať Pán Bůh –
v radosti a pohodě – nelámem si s ni-
čím hlavu, necháme to náhodě. A ve
smyslu těchto veršů se snažíme i žít,“
uzavřela kronikářka paní Jaroslava
Makalová s přáním všeho dobrého do
nového roku nejen seniorům, ale také
všem čtenářům Čtrnáctky.         (jam)

ROK 2015 PODLE SENIORŮ Z KLUBU PRAHY 14
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Okénko policie

OPILÝ ŘIDIČ S UKRAJINSKÝM PASEM

STARÝ MUŽ CHTĚL PĚŠKY DO POLSKA

V neděli 10. ledna, krátce před třetí
hodinou ranní, si hlídka strážníků
všimla, že v ulici Vajgarská odjíždí
od restaurace Sochi plně obsazený
černý volkswagen typu SUV. 
Z důvodu podezření na možnou kon-
zumaci alkoholu hlídka vozidlo za-
stavila. Při následné kontrole bylo
zjištěno, že řidič vlastnící ukrajinský
cestovní pas řídí vozidlo pod vlivem
alkoholu (naměřeno 0,850 promile).
Posléze se přiznal i k užití léků, kte-
ré ovlivňují pozornost řidiče. Na
místo byla přivolána hlídka Policie
ČR, která si věc převzala k dalšímu
správnímu řízení.

MP Praha 14

TATO UDÁLOST V NÁS VYVO-
LALA MNOHO EMOCÍ, ALE
I TAKOVÉ PŘÍBĚHY ŽIVOT
PŘINÁŠÍ.

Bylo pondělí 11. ledna, zhru-
ba půl třetí ráno, když si hlíd-
kující strážníci všimli, že nedaleko
stanice metra Rajská zahrada kráčí
v odstavném pruhu starší muž.
Vzhledem k brzké ranní hodině,
stáří muže i místu se stálým provo-
zem hlídka u chodce zastavila. 
Následně zjistila, že se jedná
o staršího cizince (ročník 1942) pochá-
zejícího z Polska. Jeden ze strážní-
ků se částečně polsky dorozuměl,
začal se tedy ptát, proč se muž na
takovém místě, navíc takto nad rá-
nem, zdržuje. 
Cizinec uvedl, že byl předešlý den
v Praze na zájezdě se skupinou
a nestihl odjezd autobusu v 16.30
hodin z Václavského náměstí, pro-
tože v centru zabloudil. Muž u sebe
neměl žádné doklady ani peníze
(které ztratil), byl dezorientovaný,
z centra došel pěšky a domníval se,

že je již kousek od hranic
s Polskem. Byl odhodlán
dojít domu pěšky. 
Ze strany hlídky byly oslo-
veny různé instituce s do-
tazem, zda tento cizinec již

není pohřešován. Prvotní
myšlenka byla, že snad někdo z vý-
pravy, která zde byla na výletě, uči-
nil oznámení, že muž nedorazil
k autobusu a že ho skupina postrá-
dá. Bohužel veškeré odpovědi na
dotazy byly negativní.

MUŽE NIKDO NEPOSTRÁDAL
V dotazovaných institucích strážníci
nechali informaci o „nálezu“ pol-
ského turisty a odvezli muže na
služebnu. 
Protože byl unavený, promočený
a dezorientovaný, byla mu zde po-
skytnuta potřebná prvotní péče.
Celá situace byla konzultována i se
Zdravotnickou záchrannou službou
hl. m. Prahy. Nepodařilo se dovolat
ani na zastupitelský úřad (telefony
nedostupné). Na služebně muž na-
lezl mobil, který měl u sebe,

a hlídce se nakonec podařilo spojit
s jeho  manželkou v Polsku. Ta jim
sdělila, že muže skutečně postrá-
dají, a to nejen doma, ale i v sana-
toriu, kde byl na léčení. 
Potvrdila, že byl se zájezdem v Pra-
ze a nevrátil se. Slíbila, že zavolá
do sanatoria a bude je informovat
o situaci. Ve čtyři hodiny ráno na
služebnu zavolala pracovnice sana-
toria a policistům sdělila, že zajisti-
la, aby bylo pro muže vysláno vozid-
lo, a že informovala i konzulát.
Přislíbila, že vozidlo přijede z Pol-
ska na naši služebnu do devíti hodin
ráno a muže odveze. V 10.15 hodin
dorazilo vozidlo na služebnu, po-
sádka pak již asi značně vystresova-
ného, ale navenek usměvavého dě-
dečka naložila a odvážela zpět.
Myslíme si, že na takový výlet asi
bude dlouho vzpomínat nejen on,
ale i všichni zúčastnění. Nechceme
ani domýšlet, jak vše mohlo dopad-
nout, kdyby se muž dal dále smě-
rem na Hradec (jak byl odhodlán)
a hlídka si ho nepovšimla.

MP Praha 14
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Ve středu 2. března 2015 v 17.00 hodin zveme do Galerie14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, na vernisáž výstavy obrazů Milana
Dufka. Výstava potrvá do 24. března a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

Ve středu 2. března 2016 v 17.00 hod. v Galerii 14

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

TIP NA BŘEZEN

VERNISÁŽ VÝSTAVY
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Z městské části

MLADÍ MIGRANTI PRO MÍSTNÍ KOMUNITU

Co motivuje mladé migranty organizovat
komunitní aktivity na Černém Mostě?
Čím je v dané oblasti komunitní práce
specifická a jaký má cíl? O tom všem
jsme pohovořili s Ekaterinou Batuevou,
zakladatelkou Youth Included a mladou
migrantkou původem z Ruska.

EKATERINO, PROČ JSTE SE VY
A ČLENOVÉ YOUTH INCLUDED ROZ-
HODLI ORGANIZOVAT KOMUNITNÍ
AKTIVITY NA ČERNÉM MOSTĚ? 
Nejdříve jsme já a moje kamarádka
byly součástí projektu na podporu ak-
tivního občanství migrantské mládeže
pořádaného Mezinárodní organizací
pro migraci. Tam jsme se seznámily se
zástupci městské části Prahy 14. Byli
velice vstřícní a otevření tomu, aby-
chom organizovaly komunitní aktivity
pro obyvatele Černého Mostu. Původně
mělo vše probíhat v kulturně komunit-
ním centru Plechárna, ale protože jeho
rekonstrukce ještě pokračovala, roz-
hodly jsme se většinu aktivit pořádat
venku. Pak nám farní charita Oáza také
nabídla své prostory a mohly jsme svoji
nabídku komunitních aktivit rozšířit
a nabídnout nejen venkovní aktivity.
Momentálně se ubíráme dvěma směry:
kreativní workshopy a komunitní vaření.

JAKÝ CÍL MAJÍ VAŠE KOMUNITNÍ
AKTIVITY?
Hlavním cílem je ukázat možnost dialogu
v neformálním prostředí. Mám pocit, že
lidé jsou občas unavení z různých ofici-

álních veřejných diskuzí, debat a promí-
taní dokumentárních filmů. Chtěly jsme
dát lidem možnost komunikovat, vést di-
alog a poznávat jeden druhého v nefor-
málním a nezávazném prostředí, tak
jako kdyby byli doma. Druhým cílem je
také dát možnost aktivním občanům
udělat něco pro svoji komunitu. Inspiro-
vat je svým příkladem a tímto způsobem
je také zapojit do komunitních aktivit
a dát jim možnost udělat něco prospěš-
ného pro svoji městskou část.

JE KOMUNITNÍ PRÁCE V DANÉ OB-
LASTI NĚČÍM SPECIFICKÁ? 
Černý Most je docela specifickou ob-
lastí, a to z více důvodů. Například proto,
že hodně lidí pracuje za jeho hranicemi
a jede se sem pouze vyspat, jsou tu rov-
něž určité sociální rozdíly. Co se týká
cizinců, tak pokud vím, podle posled-
ních statistických údajů, v celé městské
časti Prahy 14 je jich zhruba 6000. Ko-
munita cizinců je ale velice různorodá.
Žijí tu nejen občané třetích zemí, ale
také lidé ze zemí Evropské unie. Navíc
je tu velká komunita Romů. 

CO MOTIVUJE MLADÉ MIGRANTY
ORGANIZOVAT KOMUNITNÍ AKTIVITY
PRÁVĚ NA ČERNÉM MOSTĚ?
Jedna členka Youth Included bydlela
na Praze 14 a nás to motivovalo ke ko-
munitním aktivitám právě tam. Pak,
jak jsem se již zmiňovala, městská část
Praha 14 byla k naší práci velice ote-
vřená a nakloněná. Její zástupci věděli,

že chceme něco dělat, a velice nás
v tom podporovali. Myslím si, že to bylo
velkou motivací. Navíc většina členů
Youth Included jsou mladými migranty
ve věku do 35 let, kteří tady studují
nebo pracují a chtějí komunitě něco
vrátit, něco dát nazpět. Cítí potřebu
dobrovolné práce a vyhledávají nás
sami. Navíc tím, že nabízíme možnost
dobrovolnictví nejenom v češtině, ale
i v angličtině, je zapojeno hodně aktiv-
ních migrantů jak z Evropy, tak i z ji-
ných koutů světa.

JAKÉ AKTIVITY JSOU NEJVÍCE
ÚSPĚŠNÉ?
Nejvíce jsou populární kreativní dílny
a všechno, co je jakkoliv spojeno s kre-
ativní prací. Máme také hodně dobro-
volníků, kteří jsou sami velice kreativní
a daný směr chtějí rozvíjet. Osvědčilo
se nám sousedské vaření pod širým ne-
bem. Velký úspěch měla běloruská
a ruská kuchyně. Přišlo kolem čtyřiceti
lidí. Podle mě je velký rozdíl, pokud ak-
tivita probíhá venku, nebo uvnitř. Venku
jsou lidé obvykle méně ostýchaví, nebojí
se, že musí vkročit do nějaké uzavřené
místnosti, asi se cítí více v bezpečí, vědí,
že mohou odejít, kdy se jim zachce. Je
to velice zajímavé pozorovat. Myslím si,
že je to také tím, že kultura komunitních
aktivit tady ještě není tak rozšířena,
a chce to čas, aby si na to lidé zvykli.

KDO JSOU OBVYKLE ÚČASTNÍCI VA-
ŠICH AKTIVIT? 
Účastníky našich aktivit jsou jak Češi,
tak i cizinci a je zajímavé také to, že
často přijíždí lidé i z jiných městských
části Prahy.

JAKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDOUCNA?
CHCETE POKRAČOVAT S KOMUNIT-
NÍMI AKTIVITAMI NA ČERNÉM
MOSTĚ I NADÁLE? 
Máme nápad více spolupracovat se ško-
lami a dělat společná komunitní vaření
s dětmi a rodiči. Diskutovaly jsme o tom
s městskou částí, ale chápeme, že inici-
ativa musí vyjít od místních obyvatel. Pokud
projeví zájem, budeme to realizovat. Dále
jsme přemýšlely o rozšíření soused-
ského vaření do centra Prahy, aby se lidé
mohli zúčastnit ihned po práci. Co se týká
kreativního směru, od ledna 2016 organi-
zujeme další workshopy ve spolupráci
s migrantkou, která má na Černém
Mostě svůj vlastní kreativní ateliér.

Liudmila Kopecká 

SOUSEDSKÉ VAŘENÍ PERUÁNSKÉ, RUSKÉ ČI BALKÁNSKÉ KUCHYNĚ,
WORKSHOPY TANCŮ, ZPĚVU A KREATIVNÍ DÍLNY – TO JE POUZE ZLOMEK
AKTIVIT, KTERÉ PŘIPRAVUJÍ MLADÍ MIGRANTI Z ORGANIZACE 
YOUTH INCLUDED PRO KOMUNITU OBYVATEL NA ČERNÉM MOSTĚ.
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Seriál

PRAHA 14 PATŘÍ MEZI LOKALITY,
KTERÉ VEDLE SVÝCH KRAJIN-
NÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH ČI
HISTORICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ NA-
BÍZEJÍ I NĚCO VÍC. NĚCO, CO ZRA-
KŮM BĚŽNÉHO CHODCE ZŮSTÁVÁ
UKRYTÉ. VYDEJTE SE SPOLEČNĚ
S NÁMI I VY NA NĚKOLIKADÍLNOU
CESTU DO TAJUPLNÉHO PODZEMÍ.

Pod povrchem různých lokalit
v naší městské části se totiž ukrývá
hned několik zajímavých prostor.
Mezi ty nejstarší patří hutě ve stej-
nojmenné lokalitě a v sousedním
Hloubětíně. Klenuté jeskyně pro-
sluly těžbou písků a dalších „sta-
vebnin“ už v dobách, kdy Praha te-
prve rostla a císař Karel IV. budoval
náš nejslavnější most.

OSUDY STARÝCH HUTÍ
Jejich osudy byly různé, mnohé za-
nikly tak, jak v době potřeby rostly,
jiné přetrvaly věky, a dokonce i v době
relativně nedávné stále plnily svou
funkci. Další ze starých hutí pak
sloužily nejrůznějším účelům, a ně-
které se dokonce staly jedinečnými
archeologickými nalezišti, o kterých
jste se mohli dočíst v historickém se-
riálu na stránkách Čtrnáctky. 

MLADÉ PODZEMÍ 
Podzemí v Praze 14 však nezahrnuje
pouze tyto unikátní pozůstatky dáv-
ných stavařů. Tajů a zajímavostí je
plná i „podzemní“ historie ve srovná-
ní podstatně mladší. Tu můžeme nej-
obecněji přiblížit obdobím doznívající
studené války a sklonku existence
komunistického režimu v tehdejším
Československu. 

NÁHRADA ZA METRO
Přibližně v polovině osmdesátých
let, kdy rostly první „paneláky“ nové-
ho pražského sídliště Černý Most II,
vznikaly v této lokalitě i velkokapa-
citní úkryty, které měly sloužit jako
náhrada systému metra při ochraně
civilistů v případě válečného konflik-
tu. I jejich historie je do velké míry
barvitá a zajímavá. Dnes jde o pro-
story, které spravuje hlavní město
Praha prostřednictvím Správy slu-
žeb Městské policie a v hlavním
městě je jich několik stovek. My se
zaměříme na ty větší, které vyrostly
přímo v naší městské části nebo
v její těsné blízkosti.

JAK OŽIVIT BUNKR?
I do těchto prostor budete mít v ná-
sledujících číslech Čtrnáctky mož-
nost nahlédnout. Dozvíte se také
mnohé o aktuálním využití úkrytů
i nápadech, kterými by tyto jedinečné
prostory rádi oživili místní aktivisté
v čele s Petrem Šourkem, který se
ostatně nedávno do některých
z „bunkrů“ podíval společně s dětmi
v rámci akce Králíčkova cesta do
Čerňákovy duše, o které jsme na
stránkách Čtrnáctky také psali.

(jam)

CESTA ZA TAJEMSTVÍM
PODZEMÍ V PRAZE 14
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Z neziskovek

NEZISKOVKY SI CHTĚJÍ VZÁJEMNĚ POMÁHAT
POTKAT SE, POZNAT SE, NAVZÁ-
JEM SI POMOCI. TAK ZNĚLO MOTTO
LETOŠNÍHO ROČNÍKU SETKÁNÍ ZÁ-
STUPCŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI A MÍST-
NÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ,
KTERÉ TRADIČNĚ HOSTILA GALE-
RIE 14 NA ČERNÉM MOSTĚ. 

Oproti předešlým letům dostali pří-
tomní tentokrát více prostoru na to,
aby se lépe poznali nejen se zaměst-
nanci úřadu, komunitními koordiná-
tory či osazenstvem organizace
Praha 14 kulturní, ale také mezi sebou
navzájem. A to se ukázalo jako velmi
přínosné. „Hned na místě se domlu-
vila spolupráce nad tématy, která dost
neziskových organizací pálí. Třeba za-
městnávání lidí evidovaných na úřa-
dech práce. K těmto i dalším tématům
na základě získaných podnětů zorga-
nizujeme další setkání, kde budou
školiteli přímo – v dané oblasti zku-
šenější – zástupci neziskovek nebo od-
borníci, s nimiž tito lidé spolupracují,“
říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do
jejíž gesce spolupráce s neziskovým
sektorem patří. 

Ta si pochvaluje také výsledky souvi-
sejícího dotazníkového šetření, jež
městská část dělala právě mezi zá-
stupci „neziskovek“. „Objevovaly se
v něm především pozitivní reakce, což
je pro nás samozřejmě velmi příjemná
zpětná vazba. Z odpovědí, stejně jako

z reakcí na setkání, rovněž vyplynulo,
že se zástupci těchto organizací chtějí
navzájem podporovat a sdílet své zku-
šenosti,“ doplňuje radní Kolmanová.
Na setkání, které se uskutečnilo
18. ledna, dorazily téměř dvě desítky
zástupců neziskového sektoru
v Praze 14. Úplnou novinkou byla před-
náška týkající se základů fundraisingu,
již si loni přítomní vyžádali. Vedla ji
Lenka Bártová, která se tímto téma-
tem zabývá už několik let a která při-
slíbila svou účast i na dalších škole-
ních. Jedna z prezentací na setkání se
soustředila také na téma dobrovolnic-
tví – například na to, co obnáší akredi-
tace organizací, které se chtějí dobro-
volnictví věnovat, jaké jsou jeho výhody,
možnosti propagace a podobně.
Stejně jako v předešlých letech si na
setkání přítomní vyslechli i informace
o možnostech propagace prostřednic-
tvím časopisu Čtrnáctka a webu
městské části nebo rady týkající se
pravidel získávání peněz na projekty
z dotačních programů městské části
Praha 14.

(red)
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     ODPOLEDNÍ 
          HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Je vám otevírací doba vaší školky krátká? 

Chcete si v klidu nakoupit nebo zacvičit? 

Máme pro vás řešení! 

Odpolední hlídání, které můžete 
využívat pravidelně nebo jen 
nárazově!

Vyzvedneme vaše dítě ze školky 
a pohlídáme v mateřské škole 
Jahoda.

Pondělí - pátek od 16 - 19 hodin

Pro děti 2 - 7 let

Cena: 50,- Kč/hodina 

V případě dostatečného zájmu zajistíme 
celodenní hlídání také během státních 

svátků, ředitelského volna a prázdnin.

Kontakt pro přihlášení: Mgr. Markéta Křivková: 
email: skolka@jahoda.cz; tel.: 777  674 161

JAHODA, Vybíralova 969/2, 
Praha - Černý Most, www.jahoda.cz

JAHODA pořádá 
   „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”

KDY: čtvrtek 25. února 2016 od 7 do 19 hodin.

KDE:  JAHODA o.p.s., Vybíralova 969/2,  
Praha - Černý Most

CO BUDE K VIDĚNÍ: běžný provoz 
našich programů:  Soukromá 
mateřská škola Jahoda, Jahůdkové 
jesličky, Rodinné centrum Jahůdka, 
Nízkoprahové kluby pro děti 
a mládež, hudební zkušebna

PROGRAM NAVÍC: 15:30 hodin: 
divadelní představení O Sněhurce, 
hraje Klaunské divadlo Jeníčka 
a Mařenky

Celý den budou probíhat zápisy 
do školky, jeslí i na kroužky na tento 

i příští školní rok.
.

Během dne vám budou k dispozici vedoucí 
klubů, školky i jeslí. Rádi vám prostory ukáží 

a zodpoví vaše dotazy. Budeme velmi rádi, 
pokud se v JAHODĚ zastavíte i se svými dětmi  

a užijete si den tak jako my.
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Představujeme

NENAHRADITELNÝ JE LIDSKÝ PŘÍSTUP
MALÁ PROVOZOVNA POTRAVINY
MAX VE VNITROBLOKU TVOŘENÉM
VYBÍRALOVOU ULICÍ JE PRO VĚTŠINU
LIDÍ Z OKOLÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
TÉTO ČÁSTI ČERNÉHO MOSTU,
KTERÁ VLONI OSLAVILA ROVNÉ
ČTVRTSTOLETÍ OD NASTĚHOVÁNÍ
PRVNÍCH NÁJEMNÍKŮ. O KRUŠNÝCH
ZAČÁTCÍCH I POUTU K MÍSTNÍM 
VYPRÁVÍ PODNIKATEL A LOKÁLNÍ
AKTIVISTA MILOŠ MASARE.

„Do této lokality jsme se stěhovali už
v devadesátém roce a dosud tady
bydlíme. V té době tu skutečně chy-
běla občanská vybavenost, takže
jsme s manželkou začali vozit ales-
poň základní, takové ty těžké potravi-
ny, cukr, sůl, olej, sirupy a samozřej-
mě i pečivo. Jezdili jsme autem
s přívěsem a prodávali sousedům
přímo na ulici,“ vzpomíná Miloš Ma-
sare, majitel prodejny Potraviny Max,
který se dlouhodobě angažuje v lo-
kálních aktivitách, včetně nedávných
oslav 25. výročí „osídlení“ vnitrobloku
ve Vybíralově ulici. 
Své čtvrtstoletí podnikání podle
vlastních slov oslaví vlastně už
22. února 2016, o Velikonocích pak
oslaví i kulaté 55. narozeniny.

VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K LIDEM
Z rozhovoru s panem Masarem záhy
pochopíte, proč se jeho podnikání na
Černém Mostě daří. Kromě skrom-
nosti, s níž „svádí většinu viny za
úspěch“ na svou manželku Jitku, je
totiž především jedním z místních,
sousedem a tak trochu starosvět-
ským poctivcem.
„Původně jsme měli v kočárkárnách
v domě v ulici Kpt. Stránského prodej-
ny s textilem, cukrárnu, nápoje, droge-

rii a dokonce i ševce. Na silně zadluže-
nou velkou samoobsluhu na kraji síd-
liště jsme neměli a ani jsme ji nechtěli.
Už by nebyla tak osobní, jako je náš
dnešní MAX,“ vysvětluje Miloš Masare.
„Přes řadu problémů se u nás vystřída-
lo odhadem přes stovku zaměstnanců.
Je jen málo světlých výjimek, po kterých
se nám stýská. Ne každý totiž dokáže
stát z té druhé strany u pultu a radost-
ně a poctivě obsluhovat zákazníka,“ do-
dává podnikatel, který se na ulici zdraví
doslova s každým druhým.

DIVOKÉ ZAČÁTKY V SOUSEDSKÉ
POHODĚ
Přes „divoké“ začátky si ve vzpomín-
kách uchovává především pohodovou
atmosféru a sousedskou vzájemnost,
o které dnes tak často slýcháme
v souvislosti s komunitními projekty.
Není proto divu, že se z podnikatele

stal Miloš Masare i jistým druhem
místního aktivisty. O Vánocích uspo-
řádal například i velké setkání míst-
ních, na které si pozval světoznámou
mobilní zvonohru, která přilákala
stovky místních usedlíků.
„Samotný MAX slouží už dlouho jako
taková přirozená komunitní centrála,
lidi si tu nechávají vzkazy, inzeráty,
naším prostřednictvím se potkávají,
vyměňují si věci i služby,“ vysvětluje
podnikatel, který aktuálně inicioval
například projekt komunitních nástě-
nek v jednotlivých domech vnitroblo-
ku. Ty by měly sloužit právě k inzerci
a propagaci místních řemeslníků, lo-
kálních pořadatelů kulturních akcí či
třeba jen k dohodě na hlídání dětí.
A protože nápadů i aktivních přátel má
pan Masare stále dost, můžeme se do
budoucna těšit, s čím novým se v sou-
vislosti s MAXEM ukáže.                (jam)

Podnikatel Miloš Masare se do lokality  v okolí Vybíralovy ulice na Černém Mostě přistěhoval mezi
prvními. Dnes je nejen obchodníkem, ale také aktivním občanem.

pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý 10.00 - 14.00; čtvrtek a pátek po předchozí domluvě
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KC MOTÝLEK
www.motylek.org

Canisterapie každé úterý od 14.30 hod. 
Rozvoj komunikačních a sociálních doved-
ností pomocí hravého kontaktu se psem.
Logopedie každé pondělí a úterý od 14.00
hod., úterý od 15.00 hod. Logopedie po-
máhá dětem, které mají z různých důvodů
narušenou komunikační schopnost.
Keramická dílna každý čtvrtek od 14.00
hod. Tvůrčí činnost rozvíjející estetické cí-
tění a zlepšující psychickou pohodu.
Plavání každý čtvrtek od 15.00 hod.
Hlavní přínos plavání spočívá v aktivizaci
zúčastněných dětí a zlepšení jejich motoriky. 
Klub pro rozvoj dovedností každé úterý
od 13.30 hod.
Sportovní klub každé pondělí od 14.30 hod.
Sportovní klub je zaměřen na rozvoj pohy-
bových dovedností. 
Klub pro rozvoj sociálních dovedností
každou středu od 14.30 hod.
Rozvoj komunikačních a sociálních doved-
ností pomocí dramaterapeutických prvků. 
Dívčí klub každý čtvrtek od 15.00 hod.
Rozvoj sociálních a komunikačních doved-
ností klientek a vlastního sebeuvědomění
v ženské roli.
Cvičení každé pondělí a pátek: 
pondělí od 14.00 hod., pátek od 15.00 hod.
Zdravotní cvičení pomáhající vzpřímenému
postoji těla. 
Zumba s Lucií pondělí a středa od 15.00
do 16.00 hod.
Pravidelná zumba v klubu Pacific pod ve-
dením Lucie. Přijď si zatančit a naučit se
něco nového. 
Kulturně společenské odpoledne
Jednou za čtrnáct dní ve středu, tentokrát
10. 2. a 24. 2. od 16.00 hod.
Návštěva různých společenských a kultur-
ních zařízení.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Taneční výchova středa 15.30–16.15 hod.
Pro děti 3–5 let. Dětem přiblížíme tanec
pomocí tanečních a pohybových her. 
Pilates pro ženy úterý 18.30–19.30 hod.
Metodou pilates cvičí Jitka. Přijďte vyzkou-
šet každé úterý. 
Školička Pohádka po–pá 8.00–12.00 hod.
V naší dopolední školičce máme volná
místa. Lektorka vede skupinku max. 10
dětí. Pro děti 2–6 let.
Výtvarné hrátky úterý 16.30–17.15 hod.
Tvoření a malování temperovými a vodo-
vými barvami a jinými technikami pro děti
3–7 let.

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org

Herna pro rodiče s dětmi: po a čt 10.00–
15.00 hod., út, st, pá 10.00–13.00 hod.
Nevíte, co už doma se svými dětmi vy-
myslet? Přijďte k nám. Potkáte další ro-
diče i odborné pracovníky.
Pohybová hodinka: každé úterý 9.00–10.00
hod. Zahrajeme si známé i nové skupinové
hry, zkusíme si divadelní pohyby a nezapome-
neme ani na relaxaci a pohádky s prvky jógy.
Tvořivá hodinka: každý čtvrtek 9.00–10.00
hod. Hodinka zaměřená na tvoření, malo-
vání a výrobu věcí z okolního světa, jak ho
vidí děti. 
Krátkodobé hlídání: po a čt 10.00–15.00
hod., út, st, pá 10.00–13.00 hod. Potřebujete
čas sami na sebe nebo si něco vyřídit? 
Pilates: každé pondělí 9.00–10.00 hod.
Přijďte se k nám protáhnout. Pravidelným
cvičením pilates získáte pevné a štíhlé tělo
a zpevníte si střed těla. 
Zumba: každý čtvrtek 9.00–10.00 hod. 
Přijďte se rozhýbat, zatančit si a pořádně
se pobavit se skvělým lektorem Danem.
Sousedský obývák: po–st 9.00–16.00 hod.
Přijďte k nám jen tak posedět u kávy a po-
povídat si.
Herna: po 9.00–12.00 hod., 14.00–17.00
hod.; út 10.00–12.00 hod., 15.00–18.00
hod.; st 10.00–12.00 hod. Příjemný prostor
pro děti i jejich rodiče. Pro děti je k dispozici
herna, pro rodiče pak posezení s kávou.
Čteme dětem: každé pondělí od 17.00 hod.
První školní den v týdnu je třeba zakončit
pořádným relaxem. Zaposlouchejte se do
čtené pohádky.
Pohádková zastavení: úterý 9.00 hod. Čtená
pohádka proložená rozvojovými aktivitami. 
Tvořílek: každou středu 9.00 hod. liché
středy 16.00 hod. Dopolední tvoření pro
děti od dvou let. Odpoledne zvýšíme ná-
ročnost pro starší děti. 
Deskové hry: sudé středy 15.00–17.00 hod.
Posezení s Bárou: sudé čtvrtky 14.00–
16.00 hod. Setkání u kávy, kde probereme
nejrůznější témata. 
Cvičení s různým zaměřením: středy 18.00
hod. Cvičení pro každého bez rozdílu. 
Angličtina s Renatou: sudé čtvrtky 10.00–
11.45 hod., liché čtvrtky 15.00–16.45 hod. 

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

Schůzky turistického oddílu Orion – každé
pondělí 16.00–18.00 hod.
Pravidelné schůzky turistického oddílu –

uzly, šifry, hry a soutěže. Klubovna oddílu

Orion, Kpt. Stránského 994, Černý Most.

Klub Magic – každý pátek 16.00–19.00
hod. Schůzka příznivců fantasy hry Magic.

MELME, S. R. O.
www.raduha.eu

Umělecká, vzdělávací, řemeslná akce není
bezbariérová. Katčin ateliér, Bobkova 777,
Černý Most, Praha 9.
Řezbářská dílna
9. 2., 8. 3. 18.00–20.00 hod.
9. 2. – knoflíky z různých druhů dřeva; 
8. 3. – sponky do vlasů. 
Přijďte si vyřezat originální dřevěné pří-
věsky, knoflíky, spony do vlasů, zvířata
apod.
Škola plstění vlny od A do Z
Pravidelně po celý měsíc včetně víkendů
od 10.00 hod., nebo od 18.00 hod.
Kurzy plstění pro začátečníky a mírně po-
kročilé: výroba ozdob, bot, oděvů a do-
plňků z vlny.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

Kurzy českého jazyka pro cizince
Od 1. 2. do 23. 6. 1x týdně. 
Dospělí – začátečníci: pondělí 18.00–19.30
hod., středa 18.00–19.30 hod.
Dospělí – pokračovací kurz: úterý 18.00–
19.30 hod., čtvrtek 18.00–19.30 hod.
Dětské kurzy: úterý 15.00–16.30 hod.
a 16.30–18.00 hod. Do kurzů je možné při-
hlásit se ještě v průběhu února osobně
v kanceláři Farní charity Praha 14, nebo
e-mailem: fch@praha14.charita.cz či tele-
fonicky na mobilním čísle 739 203 254.
Charitativní péče o bezdomovce
Výdej oblečení od 12. do 26. 2. vždy v pátek
od 9.30 do 11.30 hod.
V těchto termínech poskytujeme na požá-
dání také osprchování a darujeme základní
hygienické potřeby, občerstvení a trvanlivé
potraviny podle aktuálních možností.
Sběr oblečení: v rámci naší charitativní
pomoci potřebným organizujeme sběr ob-
lečení. Organizátorka – paní Eva, mobil:
731 489 226, e-mail: evac58@seznam.cz.
Klub Liduška – schůzky každé úterý a čtvr-
tek 10.00–12.00 hod.
Klub pro aktivní seniory.
Základy práce s PC pro seniory
každé úterý a čtvrtek 16.00–18.00 hod.

KAMIWAZA KARATE
www.kamiwaza.cz

Tělocvična ZŠ Gen. Janouška, Gen. Janou-
ška 1006, 198 00 Praha 14
Karate
Každé úterý a čtvrtek: 
út 16.30–18.30 hod., čt 16.30–18.30 hod. 
Ojedinělé tréninkové programy „šité na
míru“ každému jedinci.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ÚNOR 2016
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KD KYJE
www.kdkyje.cz

Lodní modeláři (J. Krams) – 1x týdně,
středa 17.00–19.00 hod. Pro děti od 8 let
i dospělé. Vzhledem k výhodné poloze
u Kyjského rybníka lze zkoušet modely
přímo na vodě. Zápis celoročně. Kontakt:
Jaroslav Krams, tel.: 731 028 063, 
e-mail: j.krams@seznam.cz, www.model-
lode.websnadno.cz.
Taneční kurzy (Astra Praha) – 1x týdně,
vhodné pro mládež i dospělé. Kontakt:
Ing. Miroslav Brožovský, tel.: 722 941 890
(12.00–16.00 hod.), 284 826 566, e-mail:
mbrozovsky@volny.cz, www.astra-praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar) – 1x týdně.
Kurzy pro děti i pro dospělé probíhají
v malých skupinkách. Kontakt: Mgr. Petra
Novotná, tel.: 777 180 240, 608 029 869,
e-mail: jazykypetra@email.cz, web:
www.jazykypetra.eu.
Irské tance – kurzy irských tanců pro děti
ve věku 7–14 let 1x týdně, každé úterý
16.15–17.30. Dospělí: každá středa
18.00–19.30 (kromě posl. středy v měsíci).
Kontakt: Tereza Bernardová, tereza@inspi-
raldance.net, www.inspiraldance.net.
Judo pro děti – vždy v pondělí a čtvrtek.
Kontakt: Monika Oswaldová, tel.:
607 257 867, monika@judoprodeti.cz, web:
www.judoprodeti.cz. Cena: 1 700 Kč/pololetí
(1x týdně).
Před/za kamerou (Filmová a TV škola) –
Kurz je pro děti, mladé i dospělé.
Česky/English.
Obory: herectví pro film, TV a divadlo,
produkce, režie, scenáristika, střih, ani-
mace, efekty. Kdy: středa 19.00–22.00
hod. pro dospělé, pátek 15.00–18.00 hod.
mladší žáci, neděle 10.00–13.30 hod.
starší žáci.
Casting/konkurz
Pátek a neděle 14.00–15.00 hod. Tel. ob-
jednání na: 604 171 064, nebo online při-
hláška na www.elfdream.info (jiný termín
je možný po domluvě).
Kurzy šití pro začátečníky i pokročilé –
možné i pro cizince s AJ. Čtvrtletní kurz,
1x týdně, čtvrtek 18.00–19.30 hod. Začátek
kurzu 7. 1. – 17. 3. 2016. Čtvrtek 18.00–
19.30 hod. Délka kurzu: 11 lekcí – 1. lekce
zdarma. 1 lekce = 90 min á 300 Kč, platba
zálohy předem. Kontakt: Simona Chaloup-
ková, tel. 777 068 344, e-mail: simona.cha-
loupka@hotmail.com.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

Taiči
Cvičení pro dospělé každý čtvrtek od 20.45
hod. Kurz, cvičení se zdravotními účinky
v menší skupince s individuálním přístu-
pem.
Čchi-kung
Cvičení pro dospělé každý čtvrtek od 19.45
hod. Zdravotně relaxační cvičení v malé
skupince s individuálním přístupem.

Pohybové hry pro rodiče s dětmi každé
pondělí 12.50 hod., 13.40 hod., 14.30 hod. 
Program podporuje psychomotorický vý-
voj, upevňuje citovou vazbu mezi rodičem
a dítětem. 
Otevřené herny pro děti s rodiči každé
pondělí, středu, čtvrtek a pátek: 
pondělí 9.00 hod., středa 9.00 hod., čtvrtek
15.30 hod., pátek 16.30 hod. 
Přátelské místo pro setkávání rodičů
s dětmi, prostor pro hru dětí, možnost za-
pojit se do programů.

CENTRUM ČTRNÁCTKA
www.mcpastelka.cz

Od 1. února nabízí svoje služby v Oáze Cen-
trum volného času Čtrnáctka. 
Dětský koutek: pondělí, středa, čtvrtek
9.00–12.00 hod.
Hlavní program se odehrává v luxusně vy-
baveném a velkém dětském koutku v Oáze.
Dětské turistické dopoledne: úterý 9.00–
12.00 hod.
Vždy v úterý dopoledne čeká děti po krát-
kém úvodu a svačince delší procházka
v délce nejméně 1,5 hod. Při hezkém po-
časí s dětmi zamíříme také na některé dět-
ské hřiště v okolí.
Výtvarný kroužek: úterý 16.00–18.00 hod.
Kroužek hry na kytaru: středa 15.00–17.00
hod.
Kroužek hry na zobcovou flétnu: čt 16.00–
18.00 hod.
Logopedie: CVČ Čtrnáctka může zabez-
pečit také lekce logopedie s odborným lek-
torem. Podrobnější informace u paní Chvá-
talové, tel.: 603 249 427.

SK SPIRIT
www.spirit-sport.cz

Volejbal každý čtvrtek 18.00–19.00 hod.
Volejbal pro děti 9–14 let.
Minivolejbal každý čtvrtek 18.00–19.00 hod.
Minivolejbal pro děti 6–9 let.
Street Dance každou středu 17.00–18.00
hod. (kids), 18.00–19.00 hod. (junior) 
Skupina mladších dětí Dance Kids (do 11
let), starší tanečníci Dance Junior (12
a více). 
Fit lady – cvičení pro ženy každé úterý
18.00–19.00 hod.
Cvičení je vhodné pro každou ženu v kaž-
dém věku.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

ÚNOROVÉ AKCE 
1.–7. 2. klub uzavřen
8. 2. začínáme nový semestr – zápisy do
kurzů otevřeny.
13. 2. Velký počernický karneval, 15.00–
17.00 hod. v Divadelním sále restaurace
Léta Páně, cena od 99 Kč/děti, 30 Kč do-
spělí.
19./20. 2. Pyžámková noc v čertov-
ském doupěti 18.00–10.00 hod., cena
299 Kč/dítě, 500 Kč/sourozenci.

25. 2. Dětská kadeřnice od 15.00 do 18.00
hod., cena dle náročnosti střihu od
100 Kč, rezervace nutná na info@vesely-
certik.cz
Zápis na jarní semestr 2016 otevřen.
Kurzy a kroužky – jarní semestr
8. 2. – 17. 6. 2016, kurzy lze navštěvovat
i jednorázově
Po: 9.30 hod. První krůčky k hudbě
2. díl (Yamaha Class) 2,5–4 roky
9.30 hod. Cvičení s miminky 
4–12 měsíců
16.00 hod. Baletní přípravka
3–6 let začátečníci 
17.00 hod. Baletní přípravka
3–6 let pokročilí 
Út: 9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky 
10.30 hod. Čertovský kombo-mix
2–4 roky 
16.00 hod. Montessori pracovna
2,5–4 roky
16.30 hod. Divadelní přípravka 4–8 let
St: 8.30 hod. Krůček do školky – dopo-
lední školička 2,5–5 let
16.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let
17.00 hod. Dětský sboreček „Beránci“
3–6 let
Čt: 9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–5 let
16.00 hod. Dětská jóga: 3–8 let
17.00 hod. Playgroundenglish
angličtina hrou 3–6 let
17.00 hod. Dětská jóga 3–8 let
Pá: 8.30 hod. Krůček do školky
dopolední školička 2,5–5 let 
9.30 hod. Montessori pracovna
1,5–3 roky 
Veškeré informace najdete na www.ve-
selycertik.cz nebo na facebooku/Veselý
čertík.

MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Montessori centrum Pastelka organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let, pro jejich ro-
diče a zároveň provozuje celodenní
školku (pro děti 2,5–6 let): 
Zájmové kroužky – 2. pololetí školního
roku 2015/2016: 
Nové kroužky: angličtina s rodilým
mluvčím (2 skupiny dětí 3–5 let a 5–7
let). 
Malé flétny – výuka hry na flétnu pro
děti (3–6 let), Montessori dílnička (děti
1,5–3 roky rodič), Sportovní hry (děti 3–
6 let), Angličtina hrou (děti 3–6 let). Zápis
do kroužků na 2. pololetí končí 5. 2. 2016. 
Zápis do Montessori školky Pastelka
na 2. pololetí školního roku 2015/2016
jen na dotaz na volná místa. Školka je
otevřena denně 7.30–16.00 hod. 
Program Hurá – jdeme do školky!
Program je určen dětem od 2 let. Děti
navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne.
ZÁPIS do tohoto programu na 2. pololetí
probíhá do 5. 2. 2016. 
Více na našich webových stránkách.

Praha 14 žije



kalendář akcí
Prahy 14únor

2
0
1
6

ÚTERÝ 2. 2. 
16:00 Přijďte si k nám vyrobit korálky. Jaké? Záleží jen na vašem 

přání. Poradíme, vysvětlíme.

18:00 Druhá část zimního předporodního kurzu. Vede MUDr. 
V. Němečková. Informace najdete na wellryba.cz.

STŘEDA 3. 2. 
15:30 Útěk do divočiny: Kde je pravá svoboda?

17:00 Výstava trvá do 25. 2. 2016.

ČTVRTEK 4. 2.
15:00 Výtvarná činnost v zimní náladě. Budeme se zabývat tím, 

jaká je zima, co pro nás znamená a jak jí prožíváme. 

PÁTEK 5. 2.
09:00 Volné dopolední hrátky.

SOBOTA 6. 2. 
07:00 Pojeďte si s námi zalyžovat.

ÚTERÝ 9. 2.
15:00 Pojď si s námi uvařit něco dobrého. Co si uvaříme, to si 

taky spolu sníme. 

STŘEDA 10. 2.
10:30 Interaktivní seminář pro rodiče k Národnímu týdnu 

manželství. Herna pro děti otevřena od 9:00 hod.

ČTVRTEK 11. 2.
14:30 Vyraž ven s Pacificem! Detailní program brzy zveřejníme, 

sledujte náš web.

PÁTEK 12. 2.
09:00 Nejznámější japonská papírová skládačka. Složte si s 

námi třeba jeřába. 

16:00 Ušlechtilí princové, spanilé princezny, jste srdečně zváni 
na každoroční královský bál. 

17:00 Zveme vás na tradiční karneval v maskách. Děti čekají 
soutěže, tanec a odměny. Přihlášky na tel.: 739 03 44 35.

SOBOTA 13. 2. 
08:30 Cvičící sobotní maxidopoledne za použití balanční 

pomůcky Bosu.

NEDĚLE 14. 2.
14:00 Přijďte v kostýmech.

PONDĚLÍ 15. 2.
17:00 Pojď si s námi uvařit něco dobrého. Co si uvaříme, to si 

taky spolu sníme.

ÚTERÝ 16. 2. 
16:00 Korálkování (výrobky dle zájmu účastníků).

STŘEDA 17. 2. 
09:00 Výměna oblečení kus za kus. V průběhu akce bude 

k dispozici dětský koutek.

10:30 Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností 
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ. 

18:30 Vystoupí Makabara trio, vstup volný.



ČTVRTEK 18. 2.
15:00 Přijďte si k nám zahrát deskové hry a pobavit se u toho. 

18:00 Pro všechny uživatele tabletů a telefonů.

PÁTEK 19. 2.
09:00 Tvoření z různých materiálů.

16:00 Veselý rej dětských masek, rodiče vítáni.

PONDĚLÍ 22. 2.
18:00 V programu koncertu se představí sólisté i smyčcové 

orchestry.

ÚTERÝ 23. 2.
18:00 V programu se představí různé komorní soubory ze ZUŠ 

Ratibořická a ze ZUŠ Teplice.

18:00 Cappuccino. Masala. French press. Zelené maté. Domácí 
limonády. A to zdaleka není vše. Ano, je to tak. Kavárna 
Plechárna je otevřená! Přijďte to s námi oslavit u šálku 
dobré kávy a občerstvení. 

STŘEDA 24. 2. 
17:00 Preventivní program zaměřený na nepříznivé vlivy užívání 

alkoholu.

19:15 Seminář o psychických příčinách nemocí. 

ČTVRTEK 25. 2.
07:00 Během dne vám budou k dispozici vedoucí klubů, školky i 

jeslí. Od 15:30 divadelní představení O Sněhurce.

15:00 Přijď si zahrát ping-pong a poměřit se s ostatními.

PÁTEK 26. 2.
09:00 Přijďte prodat/vyměnit věcičky po dětech, které se vám 

doma již nehodí.

SOBOTA 27. 2.
09:00 Přebývají vám v šatníku již nenošené kousky? Nebo jste 

vyrostli z kalhot a potřebujete větší velikost? U nás můžete 
prodávat i nakoupit. 

09:00 Zveme všechny zkušené i nové příznivce pohybu na 
sobotní Maxidopoledne. 

15:30 Pro malé i větší je připraven rej masek, diskotéka, drobné 
soutěže a odměny. Symbolické vstupné 20 Kč. 

PONDĚLÍ 29. 2.
10:00 Přehlídka a rej masek, společné zpívání a tanečky, 

soutěže a hry pro děti a mnoho další zábavy. 

STŘEDA 2. 3.
17:00 Druhé setkání Síťe lokálního partnerství, které se 

uskuteční ve volnočasovém centru Plechárna.
 

ČTVRTEK 3. 3.
15:30 Cyklus přípravy na školní docházku: pět seminářů po 

dvou hodinách pro děti s rodiči.

PÁTEK 4. 3.
09:00 Přijďte si s dětmi pohrát do krásné a prostorné herny. 

Možnost uvaření kávy, čaje a ohřátí oběda pro děti.

SOBOTA 5. 3.–12. 3.
11:00 Lyžák pro studenty ve věku 13–19let s možností AJ.

14:00 Chata Radost v Orlických horách, plná penze, bobování, 
hry na sněhu.

PONDĚLÍ 7. 3.–11. 3.
06:00 Dopřejte vašemu dítěti aktivní prázdniny na lyžích 

v Krkonoších a v aquaparku v Kolíně .

ÚTERÝ 8. 3.
10:00 Plstění jehlou pro úplné začátečníky a děti. 
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Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: 
po, út 9.00–17.00 hod., čt 9.00–13.00 hod., t. +420 775 553 188,
225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com,
www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Ev-
ropskou unii informace a poradenství: pobytové záležitosti, zaměst-

nání, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikul-
turní 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 рішенні проблем та курси чеської мови
для іноземців безкоштовно

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
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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 

pro březnové vydání 

časopisu Čtrnáctka 

je 15. 2. 2016.

Kontakty:
tel. 296 114 911

e-mail:
inzerce@casopis14.cz

Tel./fax: 281 928 897

Po, Út, St, Pá: 9.00–18.00 hod. 
Čt: 9.00–19.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.
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� !! Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056.

� Golf resort Černý Most přijme nové
recepční. AJ+PC podmínkou, golf vý-
hodou. Vhodné pro studenty VŠ. Živo-
topis zašlete na golf@grcm.cz.

� Prodáváte byt nebo nemovitost? Spo-
lečná právní a realitní kancelář vám
nabízí komplexní zajištění prodeje vaší
nemovitosti. Vyřešíme veškeré právní
vady včetně oddlužení nebo vyplacení
exekucí. Zajistíme odkoupení vaší ne-
movitosti za nejvyšší cenu na trhu.
K Consulting, tel.: 608 661 665.

�Cca 5000Kč zapl. za obraz od J.V.Barneta.
Dále koup. obrazy od Famíry, Kreibicha,
zl. ruské ruble, aj. zl. mince, st. zl. šperky
aj. Interantik Praha 9, Tel.: 605 819 440.

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

� Zveme vás do kosmetického salonku
na kosmetické a masážní služby v Ma-
ňákově 811. Ošetření pleti, kosmetické
masáže, přístrojová lymfodrenáž, klas.
i tibetská masáž... Příjemné prostředí,
kvalitní služby, nyní povánoční slevy.
Obj. po tel.: 775 224 294.

� Převody družstevních bytů do osobní-
ho vlastnictví, prohlášení nemovité věci,
zakládání SVJ, zaměřování – pasporti-
zace bytů a domů, jednání na katastru
nemovitostí. Tel. 724 304 603.

� Golf resort Černý Most přijme
údržbáře zeleně – greenkeepery.
Manuální zručnost, zodpovědnost;
řidičský průkaz sk. T výhodou. Živo-
topis zašlete na golf@grcm.cz.

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

� Zastoupíme vás i vaši firmu, na zá-
kladě plné moci, při jednání s úřady.
www.zastupovánipredurady.cz, tel.
774 119 121.

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

� Nabízím malířské práce, štuky,
lakování a stěrka. Doprava + náv-
štěva = zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

� Právník koupí dva byty v Praze na in-
vestici, a to menší byt 1–2+1 a větší byt
3–4+1. Platím hotově, zaplatím privati-
zaci nebo uhradím vaše dluhy či exekuce.
Na vystěhování nespěchám, mohu vám
zajistit nové bydlení nebo vás nechám
v bytě dožít. Tel.: 608 661 664.

� STUDIO AGALIA – Kadeřnictví
L'Oréal Professionnel. Dámské stří-
hání od 280 Kč. Pánské stříhání od
140 Kč. Dětské stříhání od 100 Kč.
Lucie Macháčková, tel.: 607 595 440.
Těšíme se i na vás. www.agalia.cz

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

� Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: … to teda byla, ona chtěla kožich.

Výherci: M. Šedivá, Hloubětín; M. Čecle, Hloubětín; V. Doležalová, 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. 2. 2016 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: Muž jede na dovolenou do Paříže. Je jaro, všechno kvete, v hotelu je krásná recepční, a tak jí při přihlašování
rozverně povídá: „Jsem zvyklý být probuzen polibkem.“ Ona mu odpoví: „Ano, pane… (dokončení v tajence)“
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