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Inzerce

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

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE? 
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele: 

PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,

140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického

subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,

140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21  000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,

distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání:
Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakční rada: předseda: Bc. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef

Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto

zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé

příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Sazba a zlom František Trier • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce

(autor Vláďa Novotný) • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení

označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Jakub Dekan
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28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

30 HYDEPARK
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PROBUDÍ CHUŤOVÉ BUŇKY
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Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
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Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 4. 2016.

25 PODZEMÍ – ÚKRYT SCHOVANÝ 
POD MATEŘSKOU ŠKOLOU

23 ZDRAVÁ MČ – CHCEME TU MÍT ČISTO! 
TAK UKLÍZÍME…

12 ZPRÁVY Z RADNICE – PRIVATIZOVAT SE BUDE
VŠUDE TAM, KDE LIDÉ PROJEVILI ZÁJEM

10 OKÉNKO POLICIE

11 SPORTOVNÍ TIPY

20 ROZHOVOR – LUCIE SVOBODOVÁ

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – VNITROBLOK VYBÍRALOVA OŽÍVÁ

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU

VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

16 NAŠE ŠKOLY – ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ V PRAZE 14

24 PROJEKTY – POJĎTE S NÁMI 
NA VYCHÁZKU I V ROCE 2016

jaro je tady, dny se prodlužují a příroda se začíná

probouzet ze zimního spánku. To přispívá nejen

k lepší náladě, ale také k chuti do práce. Je to vidět

i na vedení hlavního města, které si po téměř půl-

ročním koaličním „výpadku“ uvědomilo, že bez jeho

rozhodování lze metropoli a její jednotlivé městské

části jen stěží rozvíjet ku prospěchu obyvatel.

Vládnoucí politické strany se v posledních dnech

začaly intenzivněji snažit o sestavení nové koalice.

Horší je, že se pokoušejí navrátit model, který tu

byl doposud, tedy sestavit plnohodnotnou městskou

radu a většinu v zastupitelstvu ze zástupců hnutí

ANO, ČSSD a Trojkoalice.

Všichni známe přísloví: „Dvakrát nevstoupíš do

stejné řeky.“ Toto „uskupení“ už nejednou prokázalo, že kvůli názorové nejednotnosti

funguje problematicky nejen při rozhodování o klíčových tématech zásadně

ovlivňujících rozvoj Prahy, ale také v prezentacích postojů hlavního města. A já

mám tedy oprávněné obavy. Co když bude pokračovat to, čeho jste vy, obyvatelé

Prahy 14, svědky dlouhodobě? Co když se třeba půjdete projít po parku U Čeňku,

a místo radosti z příjemné procházky budete jen kroutit hlavou nad tím, jak to

tam vypadá, jak je odbytý, nedodělaný, i když měl být už dávno dokončený, a to

v úplně jiné podobě, než je? Právě závislost městských částí na rozhodování

města o tomto, ale i o mnohých dalších projektech, mě trochu děsí. 

Rozpočet městské části nám bohužel neumožňuje financovat tak rozsáhlé projekty.

Snažíme se však realizovat nebo se alespoň podílet na realizaci těch menších.

Příkladem může být třeba revitalizace vnitrobloku Vybíralova, do jejíž přípravy

společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy zapojujeme i vás,

dále podnikatele a Prahu 14 kulturní. To proto, abychom podobu budoucího

oživení tohoto místa nalezli společně. K maximální spokojenosti všech. Třeba se

tu podaří zlepšit i parkování a dopravu a samozřejmě vytvořit podmínky pro vol-

nočasové aktivity. Série plánovacích setkání na tato témata je již v plném proudu.

Teď na jaře se můžete zapojit i do další, v tomto případě již tradiční, velké akce –

do Dnů Země. Protože zlepšování ekologie a čistoty prostředí bereme vážně, při-

pravili jsme pro vás také druhý ročník kampaně „Chceme tu mít čisto“, která je

letos rozšířena o dobrovolnické úklidy v jednotlivých městských čtvrtích. Pro vy-

znavače aktivního trávení volného času jsme zase připravili Sportovní odpoledne,

které si budete moci přijít užít na konci dubna.

S prioritami rozpočtu Prahy 14 na rok 2016 vás v rozhovoru, uveřejněném na

stránkách tohoto vydání, seznámí místostarostka Lucie Svobodová. Já bych vás

chtěl pozvat na další ročník vlastivědných vycházek po naší městské části pořá-

daných pod hlavičkou Krásné Prahy 14. Věřím, že slunečné počasí a rozkvétající

příroda nabídnou ideální podmínky pro trávení volného času venku či na

pořádaných akcích. Přeji vám, ať prožijete co nejvíce příjemných chvil. 

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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Příležitostí k diskuzi mezi odborníky,

zástupci samosprávy, kulturními sub-

jekty a obyvateli dotčené lokality je

naplánováno hned několik. Na tom

prvním setkání, které se konalo na

Plechárně 22. března, se řešila pri-

márně doprava a prostupnost této

části sídliště. V příjemné atmosféře se

probíraly praktické problémy i mož-

nosti, jak je do budoucna řešit.

„Příští dva měsíce budou ve znamení

úvah, jak vnitroblok Vybíralova oživit.

Následně, během letních prázdnin,

navrhneme plán jeho revitalizace, kte-

rý budeme ladit s odborníky, politiky

a samozřejmě také s místními. Všech-

ny změny musí vycházet z potřeb oby-

vatel,“ říká Petr Hlaváček, ředitel In-

stitutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).

DALŠÍ SETKÁNÍ V DUBNU I KVĚTNU
Další dílčí setkání se uskuteční

20. dubna a 4. května. Na prvním

z nich se budou přítomní zabývat do-

stupností volnočasových aktivit ve

vnitrobloku, druhé zabrousí do ob-

lasti údržby a správy zeleně. 

Veškeré výstupy z těchto „schůzek“

tým odborníků společně s místními

obyvateli shrne a doplní 25. května,

kdy se – stejně jako v předchozích pří-

padech – všichni sejdou na půdě nově

zrekonstruovaného kulturně-komu-

nitního centra Plechárna, tentokrát

na Velkém plánovacím setkání. 

PO DISKUZI VERNISÁŽ
Na březnovou diskuzi o budoucnosti

lokality navázala vernisáž výstavy

o životě na sídlišti, která bude k vidě-

ní právě až do květnového plánovací-

ho finále. „Výstava představuje zají-

mavé příběhy a také výsledky analýz

vnitrobloku Vybíralova. Zároveň si od

ní slibuji, že otevře diskuzi, kam by

měla Vybíralka dále směřovat,“ říká

starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Podle jeho slov se nad modelem síd-

liště hovořilo především o tom, jak vy-

lepšit správu zeleně, nabídku zajíma-

vých kulturních, sportovních či jinak

společensky prospěšných aktivit, nebo

o tom, jak zpříjemnit průchod sídlištěm. 

„Budeme se soustředit na levná

a účinná řešení, která dokážou rychle

zlepšit kvalitu života na sídlišti. Pří-

kladem může být lepší správa území

– ať už jde o prořezávání keřů a výmě-

nu nezdravých stromů, nebo o do-

plnění regulérních cest tam, kde jsou

dnes vyšlapané kluzké cestičky v blá-

tě,“ doplňuje Hlaváček.

Budoucí oživení lokality by se podle

něj mělo soustředit zejména na od-

stranění překážek v prostoru, ne na

stavění nových budov na volných plo-

chách mezi domy.

KDYŽ JE MĚSTSKÁ ČÁST AKTIVNÍ
Na oživení sídliště má velký podíl také

aktivní přístup městské části, která

skrze svou organizaci Praha 14 kul-

turní připravuje zajímavý a různorodý

program. Jen během jara, v rámci do-

provodného programu k výstavě, zor-

ganizuje třeba bleší trh, sousedskou

slavnost Černý Mošt nebo komunitní

uklízení sídliště a sázení květin. 

Jako vrchol kampaně Setkání kultur,

která se prolíná celým letošním dub-

nem, se tu zase uskuteční gastrono-

mický festival, kde si lidé budou moci

pochutnat na specialitách kuchyní

z různých koutů světa. Současné akti-

Plánovaná setkání a akce

• 13.–15. dubna: Zářící město 
– dokumentární divadlo o životě
v paneláku – vždy od 20.00 hod.
na Plechárně

• 16. dubna: Setkání chutí – gastro-
nomické setkání světových ku-
chyní od 12.00 hod. na Plechárně

• 20. dubna: Plánovací setkání –
Využití a volný čas

• 28. dubna: Vybíralka kvete – spo-
lečné sázení květin – sraz u hřiště
Jahoda ve 14.00 a 17.00 hod.

• 4. května: plánovací setkání 
– Zeleň a správa

• 11. května: Blešák – bleší trh na
Plechárně začíná v 15.00 hod.

• 17. května: Velký májový úklid 
– společně uklidíme Vybíralku, 
začínáme v 17.00 hod. 
– dobrovolníci se mohou hlásit
na telefonu 721 974 223 

• 25. května: Velké plánovací 
setkání

• 25. května: Černý Mošt 
od 15.00 do 19.00 hod.

VNITROBLOK
VYBÍRALOVA OŽÍVÁ

JAK VYŘEŠIT ŽIVELNÉ PARKOVÁNÍ, PŘEROSTLÉ KEŘE NEBO JAK ZAJISTIT
ZAJÍMAVÝ PROGRAM PRO LIDI ZE SOUSEDSTVÍ? NA TYTO I NA DALŠÍ
OTÁZKY, KTERÉ SOUVISEJÍ SE ZLEPŠENÍM ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI, HLEDAJÍ
ODPOVĚDI ODBORNÍCI Z INSTITUTU PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY. TI SE VE SPOLUPRÁCI S RADNICÍ PRAHY 14
A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ PRAHA 14 KULTURNÍ A MÍSTNÍMI
ZABÝVAJÍ REVITALIZACÍ VNITROBLOKU VYBÍRALOVA.
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Téma

vity ve vnitrobloku obyvatelé vítají.

Svědčí o tom například i postoj Franti-

ška Plamínka či Miloše Masareho, kte-

ří pamatují už živelné začátky ve Vybí-

ralově. „Do budoucna bych si přál hlav-

ně to, aby si lidé vážili naší lokality

a nebyli lhostejní k vandalismu,“ říká

Plamínek. A Masare k tomu dodává:

„Naše sídliště původně vzniklo bez kul-

turního, sportovního a společenského

vyžití. Nyní, po pětadvaceti letech, se

začalo něco dít. Přeji si, aby tato snaha

a spolupráce nepřišla vniveč a aby tu

naopak aktivit jen přibývalo.“ 

SÍDLIŠTĚ NA OKRAJI ZÁJMU
Hlavní město dosud sídliště vnímalo

jen okrajově. A to přesto, že v nich

bydlí skoro 40 % Pražanů. Až minulý

rok městští radní rozhodli, že Praha

začne spolupracovat s městskou částí

Praha 14, místními podnikateli, nezis -

kovými organizacemi a aktivními ob-

čany na oživení vnitrobloku. V únoru

2016 pak hlavní město podepsalo me-

morandum o spolupráci s Prahou 14.

Výsledky pilotního projektu oživení

vnitrobloku na Černém Mostě chce

využít pro přípravu koncepce revitali-

zace sídlišť v celé metropoli. „Memo-

randum vnímám jako jakousi vlaštov-

ku, kterou, jak pevně věřím, postupně

odstartuje samotná obnova vnitroblo-

ku Vybíralova. Zís kané zkušenosti by

pak následně měly podpořit obdobné

aktivity i v jiných lokalitách Prahy 14

či částech hlavního města,“ doplňuje

starosta Vondra. (jam)

Více informací o projektu Vybíralka 25
naleznete na www.vybiralka25.cz.

Vybíralka v číslech
• 25 let od nastěhování prvních

obyvatel

• 3577 obyvatel

• 891 stromů (3x více než na
Karlově náměstí)

• 16 akcí v rámci Vybíralky 25

• 11 km vzdušnou čarou do centra

• 600 m vzdušnou čarou od ZŠ 
ke stanici metra Černý Most

• více než 12 hektarů plochy

• přibližně 560 žáků v ZŠ
Vybíralova

• 5 vzdělávacích institucí 
(ZŠ, MŠ, gymnázium)

• 99 vchodů

• 1875 bytů
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POHÁDKOVÁ NEDĚLE
MALÁ POHÁDKA O VELKÉ ŘEPĚ

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S KAPELOU COLOR CLUB PRAHA

HUDEBNÍ KOMPONOVANÝ VEČER
U PŘÍLEŽITOSTI SETKÁNÍ KULTUR

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
OSTROV DIVOCHŮ

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S KAPELOU COLOR CLUB PRAHA

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
ČERTOVINY

KONCERT
KAREL PLÍHAL 

BAZÁREK 
OBLEČENÍ, HRAČKY, SPORT

3. DUBNA
NEDĚLE 15:00 

MALÁ POHÁDKA

O VELKÉ ŘEPĚ

23. 4. 
SO/14:00

30. 4. 
SO/9:00

17. 4.
NE/15:00

27. 4.
ST/19:00

9. 4.
SO/18:30

10. 4. 
NE/15:00

24. 4. 
NE/19:00

9. 4. 
SO/14:00

3. 4.
NE/15:00

DUBEN 
2016
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BRUNCHE NA PLECHÁRNĚ
KAŽDÁ POSLEDNÍ SOBOTA 

V MĚSÍCI

www.plecharna.com

Travnaté plochy mezi domy lze oživit třeba malou komunitní zahradou jako ve francouzském Rennes.
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účast přislíbil 

hokejista HC Sparta

Michal Broš
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Aktuality

DOTACE PRO
NEZISKOVKY

ANKETA OVĚŘÍ
SPOKOJENOST
Také letos pro vás Úřad MČ Praha 14

připravil anketu spokojenosti zákazní-

ků,  kterou bude možné vyplňovat bě-

hem celého měsíce dubna. Cílem še-

tření je nejen získat informace o kva-

litě poskytovaných služeb, ale také

ukázat na možnosti jejich zlepšení.

Při odchodu z budovy Úřadu MČ Pra-

ha 14 budou občané požádáni pově-

řenými pracovníky, aby vyplnili an-

ketní lístek s několika otázkami. An-

ketní lístek po vyplnění vloží do

předem připravených schránek,

umístěných ve vstupních prostorách.

Odpovědi budou vyhodnoceny a mož-

né návrhy realizovány.

Všem, kteří se aktivně zúčastní této

ankety, předem děkujeme. (red)

Městská část Praha 14 přijme ve-
doucího oddělení právního a veřej-
ných zakázek. Možnost získání
obecního bytu.
Bližší informace na www.praha14.cz

– volná místa. Dotazy na pozici u ve-

doucí odboru právních a kontrolních

činností Mgr. Evy Koplíkové na tel.

225 295 540.

PRAVIDELNOU DERATIZACI
PROVEDOU V PRAZE 14 
ODBORNÉ FIRMY OD KVĚTNA 
DO LISTOPADU 2016. 

Magistrát hlavního města Prahy za-

jistí tzv. stokovou deratizaci a derati-

zaci na plochách, které přímo vlastní

nebo spravuje.

Samostatnou deratizaci chystá i MČ

Praha 14. Uskuteční se na travna-

tých plochách, které má městská

část ve své správě, a to ve dvou eta-

pách – jarní od 1. 5. do 30. 7. a pod-

zimní od 1. 9. do 30. 11. 2016. 

Návnady na potkany budou umisťo-

vány odborně, a ne přímo na povrch,

kontakt s jedem tudíž nehrozí ani

u venčených psů. V objektech je de-

ratizace povinností vlastníka.

Podrobnosti k deratizaci v Praze 14

naleznete na www.praha14.cz.

(red)

MČ PRAHA 14 
PŘIJME PRÁVNÍKA

DERATIZACE 2016

LIKVIDACE LEGIONELLY
V PRAZE 14 POKRAČUJE
Loni hygienici zjistili přemnoženou

bakterii Legionella na Proseku,

v posledních dvou měsících se s ní

potýkají obyvatelé Černého Mostu. 

Bakterie byla objevena v rozvodech

teplé vody některých domů v ulicích

Anderleho a Doležalova. V součas-

nosti pokračuje dezinfekce zasaže-

ných rozvodů, přičemž nadále platí

doporučení Hygienické stanice hlav-

ního města Prahy. 

Aktuální informace najdete na webu

www.hygpraha.cz a na telefonech:

296 336 742 nebo 286 883 001.

(red)

DĚTSKÉ FÓRUM 2016

Simulované komunální volby, jakož-

to letošní téma Dětského fóra, které

se uskutečnilo 15. března, byly vý-

borný nápad. Myslím si, že se všem

toto téma líbilo, protože dostali pří-

ležitost si tuto nevšední věc vyzkou-

šet. Už od rána panovala v Kultur-

ním domě Kyje skvělá atmosféra

a vše probíhalo bez problémů. Každý

poznal spoustu nových lidí a prožil

mnoho nezapomenutelných zážitků.

Doufám, že Dětská fóra budou pro-

bíhat i v následujících letech, proto-

že je to pro nás skvělá příležitost,

jak přispět nápady ke zlepšení naše-

ho okolí.

Eliška Hörnerová,
Žákovské zastupitelstvo 

KARDINÁL DUKA OTEVŘE STEZKU
Římskokatolická farnost Kyje vás zve

na polsko-české setkání u příležitosti

otevření stezky sv. Vojtěcha Praha–

Wrocław. První část akce se uskuteční

v Polském institutu v Praze, druhá

o den později, tedy v sobotu 23. dubna

2016, mimo jiné i na půdě Prahy 14.

Jaký bude program? Mezi 14 a 17 ho-

dinou se cyklisté, poutníci a další hosté

sejdou v pražském Břevnovském kláš-

teře, kde je po oficiálním uvítání čeká

prohlídka této památky a přednáška

převora Petra Prokopa Siostrzonka.

Následně účastníci odjedou do kate-

drály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na

Pražském hradě, kde v 18 hodin zač -

ne mše svatá vedená kardinálem Do-

minikem Dukou. Po požehnání stez-

ce sv. Vojtěcha zamíří přítomní do

Kyjí. Tam se u kostela sv. Bartolomě-

je od 20 hodin uskuteční přátelské

polsko-české setkání a koncert skupi-

ny MK 3. Následující den bude při mši

svaté, sloužené od 10 hodin rovněž

v kyjském kostele, vyhlášen kaplan če-

sko-polsko-slovenské solidarity.   (red)

Také letos městská část podpoří sport,

kulturu, volnočasové aktivity a činnosti

spojené s mezinárodním programem

Zdravá městská část – místní Agen-

da 21. Zastupitelé na svém posledním

jednání rozhodli, že na projekty míst-

ních organizací, které se těmito oblast-

mi zabývají, uvolní městská část z roz-

počtu 1,57 milionu korun. 

Dotace MČ rozdělila na základě dopo-

ručení hodnoticích komisí, které se po-

drobně zabývaly téměř všemi šedesáti

žádostmi.

Více informací na www.praha14.cz.
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YOYO SI VĚTŠINA LIDÍ STÁLE
SPOJUJE S DĚTSKOU ZÁBAVOU.
MŮŽEŠ ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
CO DNES TENTO OJEDINĚLÝ 
SPORT OBNÁŠÍ A JAK SE KLUK
Z ČERNÉHO MOSTU DOSTANE
K MODERNÍMU YOYOVÁNÍ?
Yoyo už dávno není pouze dětskou

hračkou. Díky němu jsem se podíval

až do vzdáleného Japonska a jeho

hlavního města Tokia. Přinutilo mě

zdokonalit si angličtinu, což určitě

není na škodu, a hlavně jsem získal

spoustu kamarádů z různých koutů

celého světa.

Sport byl mým koníčkem už od ma-

lička. Od svých pěti let jsem mrskal

v tělocvičně taekwondo, následovala

lehká atletika a přespolní běhy, stolní

fotbálek. A nakonec zvítězilo yoyo.

YOYOVÁNÍ SE VĚNUJEŠ TŘI ROKY...
ZA TU DOBU JSI PRONIKL DO
EVROPSKÉ I SVĚTOVÉ ŠPIČKY.
JAKOU VLASTNOST ČLOVĚK
POTŘEBUJE NEJVÍC, ABY SE STAL
ÚSPĚŠNÝM YOYEREM?
Každý, kdo se yoyování věnuje, ať už

teprve začíná či se řadí do kategorie

pokročilých, musí být trpělivý, hou-

ževnatý, hravý, kreativní a mít velký

postřeh. Velkou roli hraje v neposled-

ní řadě také pokora. Yoyo musí být

vždy zábavou, nikdy ne povinností.

KDYBYCHOM SROVNALI YOYO
S BĚŽNÝMI SPORTY, JAKO JE
TŘEBA FOTBAL... V ČEM JE
NEJVĚTŠÍ ROZDÍL Z HLEDISKA
TRÉNINKU, PŘÍPRAVY A SOUTĚŽÍ?
Yoyování patří k individuálním spor-

tům, na rozdíl od fotbalu. Trénovat

můžu kdekoliv – v přírodě, na hřišti,

v tělocvičně nebo třeba i v pokojíčku.

A hlavně „házím“, kdy se mi chce.

Soutěže většinou probíhají v různých

sálech, kulturních domech nebo v di-

vadlech. Jejich sledovanost je sice

JAKUB DEKAN

YOYO UŽ DÁVNO NENÍ JEN DĚTSKOU HRAČKOU, ALE SPORTEM, KTERÝ MÁ
PO CELÉM SVĚTĚ SVOJE FANOUŠKY A HLAVNĚ ZÁVODNÍKY, KTEŘÍ
S TÍMTO MALÝM TĚLESEM NA PROVÁZKU DOKÁŽÍ NEUVĚŘITELNÉ VĚCI.
JEDNÍM Z NICH JE I JAKUB DEKAN, DEVÁŤÁK ZE ZŠ VYBÍRALOVA, KTERÝ
LETOS OBHAJOVAL TITUL MISTRA EVROPY.

YOYO JAKO ZÁBAVA,
NE POVINNOST
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Rozhovor

menší než třeba u fotbalu, ale atmo-

sféra si s tou, která je ve fotbalovém

kotli, moc nezadá.

KOLIK ČASU JE TŘEBA VĚNOVAT
PŘÍPRAVĚ, KDYŽ SE ČLOVĚK CHCE
DOSTAT NA VRCHOL, A JAK SE TO
DÁ ZVLÁDNOUT SPOLEČNĚ SE
ŠKOLOU A DALŠÍMI POVINNOSTMI?
Škola je pro mě jednoznačně na prv-

ním místě, končím devátý ročník.

Trénuji každý den podle okolností. Jak

se mi chce, jak mi to zrovna jde. Podle

úrovně závodů si připravuji dopředu

freestylovou sestavu, kterou postupně

dolaďuji až do finální podoby. Pak pro-

bíhá teprve celkový trénink, který se

někdy dostává až za hranici pěti hodin

denně.

JAKÉ MÁŠ PLÁNY DO BUDOUCNA,
NA JAKOU ŠKOLU SE CHYSTÁŠ
A ČÍM BY SES RÁD DO BUDOUCNA
ZABÝVAL?
Přihlášky jsem podával na dvě střed-

ní zdravotní školy v Praze – obor bez-

pečnostně právní činnost. Na obou

školách hraje opět velkou roli sport,

takže v dubnu mě čekají přijímačky

v podobě testů fyzické zdatnosti. Do

budoucna bych chtěl své kroky smě-

řovat k oboru zdravotnický záchranář.

JAKÁ JE V ČESKU YOYERSKÁ SCÉNA
A KDE SE MILOVNÍCI TOHOTO
SPORTU MOHOU SETKÁVAT?
Česká yoyo komunita se právem řadí

k největším na světě. Yoyeři se setká-

vají na různých soutěžích a závodech,

kde navazují nové kontakty, vzájemně

se učí a vymýšlejí nové triky. V Praze

navíc navštěvují dvě kamenné pro-

dejny – YOYOSTORE a SLUSNY, kde

si mohou yoyo pořídit, dostanou zde

potřebné informace, rady, povzbuzení

ohledně „yoyo nádobíčka“. Probíhají

zde i kurzy, různé soutěže a atmosféra

je vždy vstřícná, kamarádská, určitě si

tu každý užije i spoustu legrace.

ČEKÁ TĚ MISTROVSTVÍ EVROPY...
CÍTÍŠ VELKOU ZODPOVĚDNOST
JAKO OBHÁJCE TITULU?
Tak určitě, už se strašně moc těším,

na druhou stranu cítím velkou zod-

povědnost. I když jsem jako loňský

vítěz nasazený přímo do finále EYYC

2016, se všemi, kteří se tam proboju-

jí, jsem si roven a každého beru jako

svého největšího rovnocenného sou-

peře. Přípravě jsem dal, co nejvíce to

šlo, atmosféra bude v Divadle Archa

jistě skvělá, takže „vzhůru do boje“!

O SKATEBOARDINGU
A PODOBNÝCH FREESTYLOVÝCH
DISCIPLÍNÁCH  SE ŘÍKÁ, ŽE JSOU
SPÍŠE NEŽ SPORTEM ŽIVOTNÍM
STYLEM. PLATÍ TO I PRO YOYO? 
Yoyo je sport i životní styl. Komunita

je rozložená po celém světě a probí-

há neustálý kontakt, ať už na šampi-

onátech či přes sociální sítě.

CO ZNAMENÁ TITUL MISTRA
EVROPY PRO TVOJE RODIČE? 
JE TO O JEJICH PODPOŘE, JEŽDĚNÍ
PO ZÁVODECH A PODOBNĚ JAKO
U JINÝCH VRCHOLOVÝCH SPORTŮ?
V rodině mám stoprocentní podporu.

Vyjíždíme společně na kontesty, kdy

s sebou často přibíráme i ostatní ka-

marády, vybíráme muziku, vymýšlí-

me choreografii. Rodiče i ségra jsou

věrnými diváky a hlavně ostrými kri-

tiky. A na závodech mi hodně fandí

a drží palce.

JAK VNÍMAJÍ TVOJE ÚSPĚCHY
KAMARÁDI VE ŠKOLE A V OKOLÍ? 
Ve škole mi spolužáci při úspěchu

pogratulují a moc to neřeší. A v čes -

ké či světové komunitě mám spoustu

fandů, ale také haterů. Ostatně jako

v každém sportu... (jam)

Na letošním mistrovství Evropy v pražském Divadle Archa obsadil Jakub Dekan krásné třetí místo.
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Okénko policie

POLICISTÉ I STRÁŽNÍCI MĚLI NAPILNO
DÍVKA V POLICEJNÍM
PÁTRÁNÍ
Dne 2. února 2016 se

při běžné kontrole

terminálu metra Černý

Most podařilo hlídce strážníků odha-

lit devatenáctiletou dívku, po které

bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

Byla obklopena společností viditelně

drogově závislých mladých mužů.

Nakonec byla předána Policii ČR

k dalším opatřením.

OPILÝ NEZLETILEC
V pátek 5. února 2016 si strážníci

všimli, že v ulici Cíglerova leží na ze-

mi mladý muž. Již na první pohled

bylo zkušeným strážníkům zřejmé,

že je mládenec ve značně opilém

stavu. Při orientační dechové zkouš-

ce mladík nadýchal celých 1,61 ‰.

Nedaleko tohoto místa v ulici Gene-

rála Janouška byl v podobném stavu

díky bdělému občanovi, který byl

strážníkům nápomocen, odhalen dal-

ší na zemi ležící značně opilý mladík,

jehož oděv byl silně znečištěn blátem

a zvratky. Tento nezletilec nadýchal

celých 1,42 ‰. Strážníci na místo

přivolali záchranáře. Oba nezletilci

byli nakonec předáni svým rodičům.

O případu však musely být informo-

vány příslušné úřady.

A ZASE TI MLÁDEŽNÍCI
Ve večerních hodinách dne 26. a 27.

února 2016 bylo strážníky při běžné

hlídkové činnosti v naší městské

části odhaleno celkem deset nezleti-

lých chlapců a dívek pod vlivem al-

koholu. Všechny děti byly nakonec

předány svým rodinným příslušní-

kům, kterým byl následně sdělen

další úřední postup.

MP Praha 14

KRIMINALISTÉ
DOPADLI NÁSILNÍKA
A NYNÍ HLEDAJÍ
DALŠÍ OBĚTI

V minulých dnech krimi-

nalisté z třetího služebního okrsku

dopadli mladého násilníka, který od

října do současné doby postupně na

Černém Mostě zaútočil na nejméně

sedm žen různého věku, na které

zpočátku pouze nevhodně mluvil

a sprostě jim nadával. V posledních

případech se jeho chování vystupňo-

valo ve fyzické útoky a osahávání na

intimních partiích. Svou poslední oběť

povalil na zem se snahou jí sundat

oblečení. V současné době se mladík

nachází ve vazbě a byl obviněn z trest -

ného činu pokus o znásilnění, vý-

tržnictví a loupež. Jelikož ve věci na-

dále probíhá vyšetřování a nelze vy-

loučit, že mladík napadl více žen, de-

tektivové žádají případné další oběti,

aby kontaktovaly tísňovou linku 158.      

npor. Bc. Marek Svoboda,

zástupce vedoucího oddělení PČR

PČR, MO Kyje    

V KAUZE, KTERÁ PŘED DVĚMA
LETY HÝBALA HLOUBĚTÍNEM,
PADLO KONEČNÉ ROZHODNUTÍ.
INSTRUKTOR PLAVÁNÍ
Z HLOUBĚTÍNSKÉHO BAZÉNU,
KTERÝ ČELIL OBVINĚNÍ ZE
ZNEUŽITÍ DVOJICE DÍVEK
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, BYL
V NEDÁVNÉ DOBĚ PRAVOMOCNĚ
ZPROŠTĚN VINY.

Celá kauza se rozhořela na jaře roku

2014, kdy dvojice tehdy pětiletých

 dívek, účastnic kurzů plavání v hlou-

bětínském bazénu, obvinila tehdy

osma dvacetiletého instruktora z „po-

divného chování“. Jak tomu v tako-

vých případech bývá, rodiče se po-

chopitelně postavili za své děti, obrá-

tili se na orgány činné v trestním

řízení a kauza byla na světě. 

Následovala žaloba a s ní poměrně

vyostřená mediální kampaň.

Sám instruktor přitom vinu opakova-

ně odmítal a postavila se za něj celá

řada jeho kolegů, včetně přímých

účastníků kurzu, na kterém se mělo

ono „znásilnění“ odehrát. „Patřil

mezi naše nejoblíbenější instruktory,

mnoho dětí chtělo právě do jeho kur-

zů, protože měl ke svým svěřencům

hezký vztah a dokázal s nimi praco-

vat tak, že to děti bavilo,“ říká dnes

s odstupem času Kateřina Vostárko-

vá z klubu SK Neptun Praha, který

sídlí právě v hloubětínském bazénu.

Podle jejích slov celá věc mladému

muži doslova zničila život. Veřejné

ostouzení, vazba, soudy a neustálé

propírání domnělého znásilnění. Vše

se obrátilo k lepšímu až v listopadu

loňského roku, kdy se celá kauza do-

stala před Městský soud v Praze.

„Obvinění naprosto nechápu. Nevím,

jak k tomu podání obvinění mohlo

dojít. Stát se to nemohlo, nestalo se

to,“ prohlásil už dříve instruktor. Za-

stala se ho valná většina svědků, ze-

jména z řad dalších instruktorek ne-

bo plavčíka. „Nepřipadá to v úvahu,

všichni víme, že jsme pod dohledem

kamerového systému, nikdo by si nic

nedovolil. Navíc je nás tam strašná

spousta,“ vypověděla před soudem

jedna z instruktorek.

Podobně vypověděli i ostatní. „Byť

všechny výpovědi spojuje tvrzení, že

je vyloučeno, že se to stalo, když se

na ty výpovědi podívám podrobně, tak

to vyloučeno není,“ prohlásila tehdy

státní zástupkyně Margita Kralická. 

„Řetězec přímých a nepřímých důka-

zů není uzavřený tak, aby soudu do-

volil rozhodnout o vině obžalované-

ho,“ zdůvodnil rozhodnutí senátu jeho

předseda Kamil Kydalka a připomněl

zásadu „in dubio pro reo“, podle kte-

ré je soud povinen rozhodnout ve

prospěch obžalovaného, pokud o jeho

vině panují pochybnosti, které nelze

odstranit. Žalobkyně se tehdy odvola-

la k Vrchnímu soudu. 

Ten však podle mluvčí Markéty Puci

potvrdil osvobozující rozsudek Měst-

ského soudu a instruktor je tak pra-

vomocně nevinen. (jam)

INSTRUKTOR PLAVÁNÍ JE NEVINEN
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Sportovní tipy

NA KOLE K LABI TÉMĚŘ BEZ PROVOZU

B

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 6. dubna v 10.00 hodin v Galerii 14

Ve středu 6. dubna v 10.00 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zahájena výstava výtvarných prací dě-
tí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici. Výstava potrvá do 27. dubna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
KA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 30. dubna u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě

V sobotu 30. dubna pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací ČRS Prahy 9
Dětské rybářské závody. Závody pro děti do l5 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12 hodin.
Do rybníčku bude nasazeno 7,5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od 25. do 30. dubna včetně. Podmín-
ky závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude k zapůjčení na místě u instruktorů. Po skon-
čení vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb. řádu. Důležité upozornění: do vlastní soutěže se
započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě.

PO
ZV

ÁN
KA

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 27. dubna od 18.30 hodin v Galerii 14

Dne 27. dubna od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí soubor Clarinet Factory. Vstup volný.
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V PRAZE I OKOLÍ EXISTUJE MNOHO
MÍST, NA KTERÁ LZE NA KOLE DOJET
PO CYKLOSTEZKÁCH ČI ULICÍCH,
KDE NEJEZDÍ MNOHO AUT. UDĚLÁME
SI TAK PŘÍJEMNÝ VÝLET. DRUHÝ ZE
SÉRIE TĚCHTO CYKLISTICKÝCH TIPŮ
NÁS ZAVEDE DO HORNÍCH POČER-
NIC, ODKUD LZE SNADNO POKRA-
ČOVAT K LABI. 

Naše trasa povede pokud možno mi-

mo běžný provoz, anebo místy, kde je

provoz jen minimální. Vyrazíme-li ze

sídliště Hloubětín, můžeme překonat

Poděbradskou ulici po přechodech

a dostat se na cyklotrasu A26 u tram-

vaje na Lehovci. Pak sledujeme žluté

značky trasy A26 směr metro Černý

Most. Odtud vede do Horních Počer-

nic nejméně krkolomná cesta, ovšem

zatím po chodníku a přes parkoviště

nad metrem, na jehož konci je třeba

překonat vysoké obrubníky. Po přeje-

tí přechodu pro chodce začíná znače-

ná trasa 0035 vedoucí do podjezdů

pod Pražským okruhem. 

Po překonání Pražského okruhu, prud -

kého stoupání a benzinové pumpy tra-

sa 0035 stoupá starou vesnicí Chvaly.

Nad sebou máme zrekonstruovaný

Chvalský zámek. V zámku se pořádají

výstavy, je zde informační centrum

a v okolí několik restaurací. Trasa 0035

pokračuje nejprve rovně, poté vlevo

a před nádražím Praha – Horní Počer-

nice vpravo. Trasa 0035 poté úzkým

průjezdem podjede železniční trať

a dovede nás na cyklostezku vedoucí

do Zelenče, na kterou navazuje nová

cyklostezka k Labi do Lázní Toušeň.

Podél Labe lze po cyklostezkách po-

kračovat do Brandýsa nad Labem,

Čelákovic nebo po lávce na druhou

stranu Labe do Káraného. Pro vyhle-

dání trasy lze použít vyhledávač na

mapa.prahounakole.cz. Do trasy si

lze přidat i zajímavosti na trase.

cyklokoordinátor Václav Kříž
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Zprávy z radnice

OD LOŇSKÉHO PODZIMU, 
KDY O TOM ROZHODLI MÍSTNÍ
ZASTUPITELÉ, SE PRAHA 14 ŘADÍ
K MĚSTSKÝM ČÁSTEM, KTERÉ
PŘISTOUPILY K PLOŠNÉMU
ODPRODEJI BYTŮ, TEDY
K HROMADNÉ PRIVATIZACI. 

Z nájemníků, jež radnice oslovila, pro-

jevili zájem a zároveň splnili podmín-

ky obyvatelé tří z celkem sedmi domů.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKA NESPLNĚNA
„Zájemců bylo podstatně více – o pri-

vatizaci stáli lidé z více než 260 byto-

vých jednotek, ovšem většina domů,

v nichž tyto byty jsou, nesplnila pod-

mínky. Tou hlavní byl zájem více než

60 procent nájemníků, respektive

 potenciálních vlastníků minimálně

51 procent budoucích podílů. A to se

v řadě případů nepodařilo splnit. Zá-

jemcům, kteří jsou nájemníky v do-

mech, kde o odkup bytů neprojevil

zájem dostatečný počet lidí, byly do

konce března vráceny složené zálo-

hy,“ vysvětlil místostarosta Jiří Zajac,

do jehož gesce bytová politika a sprá-

va bytového fondu spadá.

PRIVATIZACE JAKO ZÁVAZEK
K privatizaci se současní političtí

představitelé městské části zavázali

v koaliční smlouvě, Rada ji má rovněž

ve svém programovém prohlášení.

„Za sebe mohu říci, že jsem chtěl

především narovnat přístup k obča-

nům. Aby mohla městská část inves-

tovat, je nutné její financování do-

plňovat příjmy z prodeje. Privatizace

proto probíhala vždy, ovšem jen po

částech. Nyní byl odkup bytu nabíd-

nut všem, kteří byt koupit mohou –

tedy žijí v obecních domech, na nichž

v současnosti neváz nou žádné závaz-

ky z dotačních titulů a mají smlouvu

na dobu neurčitou,“ doplnil místosta-

rosta Zajac. (red)

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

JARNÍ SLEVA
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PRIVATIZOVAT SE BUDE VŠUDE
TAM, KDE LIDÉ PROJEVILI ZÁJEM
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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

Přípravky na klíšťata a blechy – při nákupu 2 a více tablet Bravecto sleva 10 %.

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Vakcinace pes 390 Kč

Vakcinace kočka 390 Kč

Kastrace kočka 990 Kč

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Kastrace feny do 10 kg 2 500 Kč

Kastrace feny 10–20 kg 3 500 Kč

Kastrace feny 20–40 kg 4 500 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.

Aby mohla
městská část
investovat, je
nutné její
financování
doplňovat příjmy
z prodeje.
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Názory 

KDO SE BOJÍ?
Vypadá to, že všichni ze současné radniční koalice.

Proč by jinak všem tak strašně vadilo, že by kontrolní

výbor mohl kontrolovat činnost příspěvkových organi-

zací zřizovaných městskou částí Praha 14. Případná

kontrola by se týkala nakládání s majetkem a finanční-

mi prostředky. Na březnovém zasedání zastupitelstva

byla možnost kontroly příspěvkových organizací vypuš-

těna z předloženého návrhu plánu kontrolní činnosti

na rok 2016.

Do příspěvkových organizací (škol, školek a Prahy 14

kulturní) putuje nemalý objem prostředků z rozpočtu

městské části na financování rekonstrukcí, zateplení,

modernizace školních kuchyní apod.

Velmi mě překvapila nevůle k tomu, že by mohla být

připuštěna kontrola příspěvkových organizací voleným

kontrolním orgánem. V někom by ta nechuť celkem lo-

gicky mohla vyvolat pochybnost, zda v těchto organiza-

cích probíhá všechno tak, jak má. Pořád mi to vrtá hla-

vou, čeho se bojí?

V této rubrice budete od ostatních zastupitelů často číst

negativní komentáře k členům a zastupitelům hnuti ANO

2011 působících na Praze 14. Budeme svědky negativní

kampaně, jež má za cíl poškodit nás ve vašich očích.

Věřte, že je to proto, že klademe nepříjemné otázky,

upozorňujeme na problémy a na chyby. To je úkol opozi-

ce. Nastavovat koalici zrcadlo. A s hlavou hrdě vztyčenou

budeme klást nepříjemné otázky koalici, radním a ostat-

ním zastupitelům i nadále. Jsme v opozici, ale pořád

jsme nejsilnějším politickým subjektem na Praze 14, co

do počtu zvolených zastupitelů, a to je některým trnem

v oku. Jsme rádi, že nám občané přítomní na posledním

zasedání zastupitelstva vyjádřili podporu, abychom se

nenechali odradit ani zastrašit. Důležití jste pro nás vy,

občané Prahy 14, a budeme pro vás pracovat i nadále!

Ing. Michal Vrba,
předseda kontrolního výboru a předseda 

zastupitelského klubu ANO 2011

PAŘÍŽ, BRUSEL...
Letošní Velikonoce, největší svátek křesťanů, proběhl ve

stínu bruselské tragédie. Ve stínu dalších útoků na naši ci-

vilizaci, v obavách, kdy a kde zbabělí teroristé znovu zaúto-

čí. Fungování teroristů je opovrženíhodné a slabošské. Bo-

hužel, aniž si to každý den uvědomujeme, přizpůsobujeme

naše jednání důsledkům zákeřného konání těchto lidí.

Podstupujeme prohlídky na letištích, před sportovními

utkáními a v obavách z bezpečnostních rizik se vzdáváme

části svého soukromí. 

Nad zlem ale může zvítězit jen ten, kdo se ho nebojí a ne-

přičítá mu větší sílu, než má. Nejhorší cestou k vítězství

nad ním by však bylo stát se stejnými nebo horšími než je-

ho vykonavatelé. Neméně nebezpečné je naslouchat hla-

sům nositelů jednoduchých řešení. Nemám tím na mysli

pouze krajní extremisty, kteří pravděpodobně opět posílí,

ale také ty, kterým připadá parlamentní demokracie jako

zbytečná žvanírna. 

Neustále se opakující útoky na základní demokratické

principy nacházejí stále více a více posluchačů. Společnost

pod vlivem této oligarchicko-mediální masáže neuvěřitel-

ně hloupne a hrubne. Primitivní osočování tradičních de-

mokratických stran na všech úrovních politiky sílí a bohu-

žel se nevyhýbá ani naší městské části. 

Konkrétní nesmyslné ataky zastupitelů za hnutí ANO pěk-

ně zabalené do spravedlivého boje proti korupci je nedůs-

tojné komentovat. Tu vadí školka na Jahodnici, tu podpora

vybudování parkurového sportoviště. Jen to Čapí hnízdo je

úplně košer...

Josef Kutmon,
člen Rady MČ Praha 14 za ODS

REAKCE ODBOROVÉ ORGANIZACE NA SLOUPEK ZASTUPITELE ING. JANA ADÁMKA
V březnovém vydání časopisu Čtr-

náctka byl v rámci rubriky „Názory

zastupitelů“ zveřejněn příspěvek za-

stupitele a člena finančního výboru

Ing. Jana Adámka. V textu nazvaném

„Zákulisí rozpočtu městské části“ vy-

četl městské části, že zaměstnanci

ÚMČ Praha 14 budou v roce 2016

čerpat příspěvky pro dentální a zubní

náhrady a že například paní učitelky

ze škol tyto výhody nemají.

Zásady tvorby a použití zaměstna-

neckého fondu městské části Praha

14 na rok 2016 byly, po projednání

v Radě městské části, podepsány ve-

dením MČ a odborové organizace

dne 22. 12. 2015. V žádném konkrét-

ním ustanovení tohoto dokumentu

není obsažen nárok zaměstnanců

ÚMČ na čerpání příspěvků na zubní

péči či na dioptrické brýle.

Dále uvádíme, že k zabezpečení kul-

turních, sociálních a jiných potřeb

zaměstnanců základních a mateř-

ských škol slouží fond kulturních

a společenských potřeb, který každá

příspěvková organizace samostatně

vytváří a v souladu s vyhláškou MF

ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kultur-

ních a společenských potřeb, stano-

vuje způsob jeho čerpání. 

Považujeme za nutné se k údajům

napsaným ve shora uvedeném člán-

ku vyjádřit, protože byl publikován

bez znalosti skutečného stavu věci

a protože vyvolal negativní reakce jak

mezi zaměstnanci, tak nepochybně

i mezi občany městské části. 

JUDr. Jana Bašná, 
předsedkyně odborové 

organizace Úřadu MČ Praha 14

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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SETKÁNÍ KULTUR PROBUDÍ CHUŤOVÉ BUŇKY 

Z městské části
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Pomocná síla v kuchyni
Organizace: Dům sociálních služeb Praha 14 – Domov seniorů
Pozice/obor: pomocná síla v kuchyni
Ohodnocení: 14 500 Kč
Lokalita: Praha 14 – Černý Most
Kontakt: Ivana Pokorná, pokorna@cckp9.cz

hledáme šikovnou a pracovitou pracovnici do kuchyně, 12ti hodinové denní
směny včetně víkendů i svátků (krátký a dlouhý týden)
Požadujeme: Základní vzdělání nebo výuční list – nemusí být v oboru. Zodpověd-
nost, pracovitost.  Příjemné vystupování a výborný vztah k seniorům nutností!
Náplň práce: Příprava snídaní, svačin. Ohřev a výdej hlavních jídel. 
Do zařízení se obědy a večeře dovážejí.
Nástup možný dohodou. 
Místo pracoviště: Praha 14, Bojčenkova 10999
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I V LETOŠNÍM ROCE SE PRAHA 14
VYDÁ NA VÝLET PO RŮZNÝCH
ZEMÍCH SVĚTA. OBYVATELE
I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
ČEKÁ JIŽ SEDMÝ ROČNÍK
KAMPANĚ SETKÁNÍ KULTUR,
KTERÁ NABÍDNE GASTRONOMICKÝ
FESTIVAL, VÝSTAVU SLOVENSKÉHO
VÝTVARNÍKA NEBO KOMPONOVANÝ
HUDEBNÍ VEČER. 

„Praha 14 je typická svou multikul-

turností. Kampaň Setkání kultur má

za cíl přiblížit zvyklosti jiných národů,

vyzdvihnout jejich specifika, zajíma-

vosti a zároveň podpořit vzájemnou

toleranci mezi majoritní společností

a menšinami,“ vysvětluje Mgr. Dana

Hladíková, vedoucí Odboru sociálních

věcí a zdravotnictví, který kampaň za

městskou část organizuje. 

Akcí, která se potáhne napříč celým

letošním ročníkem, bude výstava děl

galeristy a představitele naivního

umění Jána Lauka Skorky. Zájemci ji

uvidí od 1. do 30. dubna v kavárně

Maňána na Černém Mostě, kde se

odehrají i další dílčí setkání inspirova-

ná slovenským prostředím. Ve středu

13. dubna kavárnu navštíví slovenský

šansoniér Gaco Novomesský a před-

sedkyně Slovensko-českého klubu fe-

jetonistka Naďa Vokušová, 15. dubna

zde zájemce přivítá spisovatel Mathej

Thomka a jeho tvůrčí literární dílna. 

Nejen hudbě, ale také pohybu bude

patřit sobota 9. dubna. Na hřišti

u ZŠ Generála Janouška se od 9 do

15 hodin odehraje fotbalový turnaj

pro každého, večer se zábava přesu-

ne do KD Kyje, kde se uskuteční Hu-

dební komponovaný večer u příleži-

tosti Setkání kultur 2016. Zazní na

něm muzika různých menšin, vstup-

né bude zdarma. Večerem bude pro-

vázet známý reportér České televize

Richard Samko. 

Stejně jako v minulém roce se do

kampaně zapojí také místní pobočka

Městské knihovny v Praze v ulici Ge-

nerála Janouška. Od pondělí 11. do

pátku 15. dubna si tu zájemci vybe-

rou z bohaté nabídky knih zahranič-

ních autorů, ve čtvrtek 14. dubna si

zase užijí již tradiční čtení pohádek

z cizích zemí. Akce, kterou ocení

hlavně děti, potrvá od 16 do 17 hodin. 

Součástí Setkání kultur bude rovněž

neveřejná akce pro členy místního

klubu seniorů – beseda o Vietnamu,

kterou na středu 13. dubna připravilo

občanské sdružení INFO – DRÁČEK.

Vedle prezentace čeká přítomné na-

příklad i ochutnávka tradiční viet-

namské gastronomie. 

Finále hlavního programu Setkání

kultur vypukne v sobotu 16. dubna

v nově zrekonstruovaném kulturně-

-komunitním centru Plechárna. Od

12 do 18 hodin tu zájemce čeká Festi-

val setkání chutí. Vedle cizokrajných

specialit si budou moci návštěvníci

vychutnat živou hudbu, pohádkovou

inscenaci, vaření pro děti i nejrůznější

soutěže. Na programu jsou také vý-

tvarné dílny organizované ve spolu-

práci s Integračním centrem Praha.

Další informace o gastronomickém

festivalu naleznete na www.plechar-

na.com. Podrobnosti k letošnímu roč-

níku celé kampaně Setkání kultur,

případně zprávy a fotografie z loňska

naleznete na www.praha14.cz.

Kampaň se koná za podpory Magis-

trátu hlavního města Prahy. Mediál-

ním partnerem akce je ČRo Regina.

(red)
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Pozvánka

KULTUR
SETKÁNÍ

Městská část Praha 14 a hl. m. Praha Vás zvou na

2016

1. – 30. DUBNA SOUČASNÍ SLOVENŠTÍ VÝTVARNÍCI
VÝSTAVA V KAVÁRNĚ MAŇÁNA, MAŇÁKOVA 745/13, PRAHA 9  

      9. DUBNA FOTBALOVÝ TURNAJ 
      OD 9:00 DO 15:00 SPORT PRO KAŽDÉHO 
      NA HŘIŠTI ZŠ GEN. JANOUŠKA 1006

 9. DUBNA HUDEBNÍ KOMPONOVANÝ VEČER
 U PŘÍLEŽITOSTI SETKÁNÍ KULTUR 2016
 OD 18:30 DO 21:00 V KD KYJE, ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9

        11. — 15. DUBNA SETKÁNÍ S KNIHOU
        VÝBĚR KNIH ZAHRANIČNÍCH AUTORŮ K ZAPŮJČENÍ
        MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, GEN. JANOUŠKA 2

  14. DUBNA MOST DO POHÁDKY 
  OD 16:00 DO 17:00 ČTENÍ PRO DĚTI  
  V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE, GEN. JANOUŠKA 2

    13. DUBNA SLOVÁCI, JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE
    OD 19:15 SLOVENSKÝ ŠANSON, FEJETONY A JINÉ V KAVÁRNĚ MAŇÁNA

15. DUBNA TVŮRČÍ LITERÁRNÍ DÍLNA
OD 18.00 ZÁKLADY TVŮRČÍHO PSANÍ HUMORNĚ 
SE SLOVENSKÝM LITERÁTEM V KAVÁRNĚ MAŇÁNA

       16. DUBNA FESTIVAL SETKÁNÍ CHUTÍ
       OD 12:00 DO 18:00 PLECHÁRNA, BRYKSOVA 1002, ČERNÝ MOST
       CIZOKRAJNÉ SPECIALITY, ŽIVÁ HUDBA, POHÁDKA, 
       VÝTVARNÉ DÍLNY A VAŘENÍ PRO DĚTI

VSTUP NA VŠECHNY AKCE JE ZDARMA.  VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA14.CZ
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NA KONCI LEDNA PROBĚHLO NA
GYMNÁZIU VYBÍRALOVA OBLASTNÍ
KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SI V TOMTO
ROCE PŘIPOMÍNÁME 700. VÝROČÍ
NAROZENÍ CÍSAŘE A KRÁLE 
KARLA IV., NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO
PANOVNÍKA RODU LUCEMBURKŮ,
NEMOHLO BÝT TÉMATEM
LETOŠNÍHO ROČNÍKU NIC JINÉHO
NEŽ PRÁVĚ LUCEMBURKOVÉ. 

V listopadovém školním kole byly nej-

úspěšnější Martina Kotchanová a Ve-

ronika Pernicová z 9. A. Právě ony

nás tedy reprezentovaly v kole oblast -

ním. Úkoly, které je čekaly, šly vysoko

nad rámec učiva základní školy, resp.

prvního stupně gymnázia. Musely se

vypořádat mimo jiné s otázkami pro-

věřujícími velmi detailně znalosti

z dějin umění 14. století (podle foto-

grafií měly poznat např. obraz Mado-

ny z Veveří nebo sochu Krumlovské

madony), dále musely ovládat lu-

cemburskou genealogii, zahraniční

politiku Karla IV. či církevní dějiny lu-

cemburského období. 

Naše „olympioničky“ soutěžily v jed-

né kategorii spolu s žáky gymnázií.

V této silné konkurenci si vedly

opravdu úspěšně. Veronika Pernico-

vá se umístila na velmi pěkném

17.–18. místě (celkový počet účastní-

ků byl 40) a stala se úspěšnou řeši-

telkou oblastního kola DO. Vzhledem

k tomu, že úspěšnými řešiteli byli

většinou studenti gymnázií, jde o vý-

sledek více než uspokojivý. Také

Martina Kotchanová obstála se ctí –

komise jí přiřkla 22. místo. Naše

škola opět dokázala, že mezi základ-

ními školami na Praze 14 patří

k nadprůměru.

PhDr. Oldřich Chládek, 
učitel dějepisu, ZŠ Bratří Venclíků

TULÁČCI ZE SLUNÍČKA A „ZVĚDAVÁ KOMETA“
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Jeli jsme sice do parku Královské

obory – do Stromovky, ale čekala nás

návštěva Planetária. To je taková

zvláštní budova! Na střeše má kopuli

a pod ní se skrývá kruhový astrono-

mický sál. Kopule tvoří promítací

plochu, takže jsme si chvílemi připa-

dali jako pod oblohou. Ve středu sálu

stojí velký přístroj podobný vzpěrač-

ské čince, který umí na umělé obloze

vykouzlit tisíce hvězd, komety, Slun-

ce, Měsíc i planety. 

My jsme se v pohádkovém příběhu

z dobrodružného života komet vydali

společně s kometkou Babetkou na

cestu za Sluncem. Babetka byla

moc zvědavá a chtěla vědět, jaké to

na Slunci je. Na své cestě potkala

oranžovou hvězdu Artur, která jí da-

la ledový štít, modrá hvězda Vega

tmavé sluneční brýle a červená

hvězda Antares jí poradila, kudy má

okolo Slunce letět, aby ji nespálilo.

Babetka své nové kamarády po-

slechla a vrátila se zdravá domů na

své místo na obloze. Po cestě viděla

také planetu Zemi a Jupiter. Povídá-

ní o vesmíru bylo moc zajímavé

a dozvěděli jsme se hodně nových

informací.

Tuláčci z MŠ Sluníčko

LUCEMBURKOVÉ TÉMATEM OLYMPIÁDY
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Naše školy

Od poloviny letních prázdnin, tedy od

1. 8. 2016, bude v ulici Vybíralova na

Černém Mostě už jen jedna školka.

Ovšem pozor! Pořádně velká. Zastu-

pitelé rozhodli, že se tamní dvě sou-

sedící mateřinky sloučí pod jedno

školské zařízení, které bude v ma-

pách zaneseno pod číslem popis-

ným 968. Nově vzniklou školku povede

stávající ředitelka MŠ Vybíralova 968

Bc. Nina Vatolinová. Sloučení, které

má mimo jiné umožnit také efektiv-

nější nakládání s finančními pro-

středky, radnice ve spolupráci s obě-

ma mateřskými školami připravuje

dlouhodobě. Celou věc uspíšil fakt,

že paní ředitelka MŠ Vybíralova 967

Mgr. Jarmila Smolíková v lednu po-

dala rezignaci, ve funkci končí dne

31. července 2016. (red)

A už je tu zas „Smrtná neděle“, jedna

ze šesti postních nedělí. Zní to jako po-

hádka: Bylo nebylo, jedno postní obdo-

bí. Trvalo čtyřicet dní, nebo také šest

neděl. Tento čas lidem odpočítával

dlouhé zimní dny od Popeleční středy

do Velikonoční neděle. Už aby tady bylo

jaro, kytičky, sluníčko, rodila se mláďa-

ta, zkrátka probouzela se příroda ze

zimního spánku. Čtyřicetidenní období

si za dávných časů, kdy ještě nebyly ly-

že a boby, televize a tablety, lidé krátili

různými pohanskými i křesťanskými

zvyky. První postní neděle byla „Liščí“

nebo „Černá“, druhá „Pražná“, třetí

„Kýchavá“, čtvrtá „Družebná“. Pátá, již

výše jmenovaná neděle „Smrtná“, nej-

bližší té poslední „Velikonoční“ neděli,

byla zaslíbena magickému rituálu 

„VYNÁŠENÍ SMRTKY“ – to spočívalo

v tom, že se vyrobila postava Smrtky,

Morany, Mařeny (podle kraje), symbo-

lizující zimu. Ta byla následně spálena

nebo vhozena do vody a jaro se uvítalo

zpěvem a „lítem“ – větvičkou ozdobe-

nou barevnými stužkami.

Asi právě proto, že v naší školce má-

me rádi loučení i vítání, je nám tento

zvyk milý a blízký. Letos jsme spo-

lečně s dětmi obřadný rituál loučení

se zimou a vítání jara vykonali již po-

desáté. Zkrátka tato tradice se stala

i naší školkovou tradicí. 

V úterý 15. 3. dopoledne vypukly vel-

ké výrobní přípravy – velký dřevěný

kříž, tělo z šišatého chleba, hlava

z kulatého chleba, vlasy z popcornu,

prsty z těstovin, náhrdelník z vyfouk -

lých vajec, ať to naší Moraně sluší.

A průvod v čele s Moranou může vy-

razit. Společně kráčíme k Rokytce,

kde za zpěvu písně házíme Moranu

do potoka a zamáváme zimě na roz-

loučenou. Na zpáteční cestě ještě

utrhneme pár větviček, které si

ozdobíme barevnými mašličkami. 

Přivítali jsme letošní jaro, doufáme,

že pro všechny krásné a klidné. Těší-

me se na další tradiční jarní akci,

kterou si zpříjemníme odpoledne ve

školce společným tvořením s rodiči.

Ozdobíme květináče ubrouskovou

metodou, zasadíme kytičku, dozdobí-

me skleněným zápichem. Každý si

domů odnese kousek jarní nálady. 

kolektiv MŠ Šestajovická

PRAŽSKÉ POETICKÉ
SETKÁNÍ 2016

10. VÝROČÍ „VYNÁŠENÍ MORANY“ 
V MŠ ŠESTAJOVICKÁ

MŠ VYBÍRALOVA 967 A 968 SE SLOUČÍ

Jsme moc rádi, že žáci naší školy

ZŠ Vybíralova nesedí jen u televize

a počítače, ale najdou si čas i na li-

teraturu. Šest nejlepších recitátorů

(Terezie Tichá, Daniel Macek, Nelly

Semmelbauerová, Klára Šourková,

Nela Morkovcová a Aneta Horňáko-

vá) se 25. února zúčastnilo obvodní-

ho kola celostátní přehlídky Praž-

ské poetické setkání. V Galerii Pra-

hy 14 vládla příjemná atmosféra

a soutěžící sklízeli zasloužený po -

tlesk soupeřů i poroty. Konkurence

ze všech škol Prahy 9 byla veliká

a moc nás těší, že si naše škola od-

nesla hned čtyři čestná uznání. Je

to pro děti velká motivace do další-

ho ročníku, do kterého se určitě

opět přihlásíme.

Mgr. Lenka Benešová

1. 7. – 8. 7. 2016 zavřeno

11. 7. – 15. 7. 2016 MŠ Bobkova

18. 7. – 22. 7. 2016 MŠ Bobkova

25. 7. – 29. 7. 2016 Kostlivého

1. 8. – 5. 8. 2016 Kostlivého

8. 8. – 12. 8. 2016 Zelenečská

15. 8. – 19. 8. 2016 Zelenečská

22. 8. – 26. 8. 2016 Štolmířská

29. 8. – 31. 8. 2016 přípravný 

týden – zavřeno

LETNÍ PROVOZ MŠ
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

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

Přistavení VOK ze systému HMP

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. 

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ MČ PRAHA 14

9. 5. PO 9. května/Písčitá

10. 5. UT Bouřilova/Bojčenkova

11. 5. ST Šromova/Gen. Janouška

12. 5. ČT Kpt. Stránského/Vybíralova

16. 5. PO Anderleho/Gen. Janouška

17. 5. UT Mansfeldova/Kučerova

18. 5. ST Vašátkova/Doležalova

19. 5. ČT Travná/Kostlivého

Černý Most

28. 4.
Cíglerova, Vlčkova, Bojčenkova, Ronešova, Paculova, 
Bří. Venclíků, Bouřilova, Trytova, Volkova, 
NN 2384 (parkoviště Rajská zahrada)

29. 4. Pospíchalova

9. 5.

Generála Janouška, Anderleho, Smikova, Jíchova, Šebelova,
Dygrýnova (Šebelova – Gen. Janouška), Šromova, 
Himrova (Gen. Janouška – NN 5075), NN 5075, 
NN3518 (parkoviště u Generála Janouška)

10. 5.
Bryksova (Ocelkova–Mansfeldova), Maňákova 
(Kučerova–Bobkova), Kučerova (Maňákova–Bobkova), 
Bobkova (Bryksova – slepé úseky, Bryksova–Kučerova)

11. 5.
Bryksova (Kpt. Stránského – Bobkova), Fejfarova
(+parkoviště), Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránského),
Kuttelwascherova (+parkoviště), NN3024

12. 5.
Bryksova (Ocelkova – Kpt. Stránského), Kapitána Stránského,
Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránského), Arnošta Valenty,
Šedova, Hlaďova

13. 5. Doležalova, Dygrýnova, Vašátkova, Breitcetlova, Irvingova

16. 5.

Bryksova (Bobkova–Mansfeldova + parkoviště), Maňákova
(Kučerova–Bobkova), Františkova, Kučerova (Bryksova – slepý
úsek), Bobkova (Kučerova–Bryksova), Mansfeldova 
(Bryksova–Bobkova), NN4148 (slepý úsek u Bryksovy – část)

Hloubětín

2. 5.

Zelenečská (Kbelská–Nehvizdská), V Novém Hloubětíně,
Kbelská, V Humenci, Sadská, Konzumní, Mochovská
(Kbelská–Pod Turnovskou tratí), Na Obrátce, Milovická, 
Pod Turnovskou tratí

3. 5.
Zelenečská (Nehvizdská–Slévačská), Nehvizdská, Mochovská
(Pod Turnovskou tratí–Slévačská), Zálužská (Zelenečská–
Kolbenova), Slévačská (Kolbenova–Poděbradská), Zámečnická

4. 5.
K Mototechně, Hloubětínská, Náměstí Ve Starém Hloubětíně,
Klánovická, Soustružnická, Čertouská (Klánovická–Vaňkova),
Chvalská, Horoušanská, Liblická, Štolmířská, Poříčanská

5. 5.
Vaňkova, Kyjská, Hostavická, Litošická, V Chaloupkách,
Svépravická, Šestajovická, Hloubětínská 
(Vaňkova–V Chaloupkách), Čertouská (Vaňkova–slepý konec)

Lehovec

6. 5.
Krylovecká, Kardašovská, Kukelská, Zárská, 
Rochovská, Vizírská

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY (MSD) 
NA MČ PRAHA 14 V ROCE 2016 

14. 4. Šestajovická/Hloubětínská 12.00–18.00

12. 5. Jordánská/Babylonská 12.00–18.00

9. 6. Podlišovská/Rožmberská 12.00–18.00

15. 9. Travná u MŠ 12.00–18.00

13. 10. Malšovské nám. 12.00–18.00

27. 10. Jordánská x Babylonská 12.00–18.00

4. 5. ST Mochovská/Zelenečská

4. 5. ST Svépravická/Šestajovická

5. 5. ČT Hejtmanská/Vranovská

5. 5. ČT Tálinská/Oborská

11. 5. ST Splavná/Svárovská

11. 5. ST Světská/Lipnická

12. 5. ČT Nehvizdská/Zelenečská

12. 5. ČT Koclířova/Kačínská

12. 5. ČT Spolská/Milovská

13. 5. PÁ Liblická/Klánovická

13. 5. PÁ Vírská/Branská

18. 5. ST Zámečnická/Mochovská

18. 5. ST Zvíkovská/Dářská

19. 5. ČT Kardašovská – u obch. střediska

19. 5. ČT Lásenická/Lipnická

20. 5. PÁ Rožmberská/Podlišovská

20. 5. PÁ Šimanovská/Za Školou

25. 5. ST Jezdovická/Froncova

25. 5. ST Kukelská/Chvaletická

26. 5. ČT Lipenské náměstí

26. 5. ČT Vlkovická/Dvořišťská

27. 5. PÁ Cidlinská/Maršovská

27. 5. PÁ Sicherova
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Městská část Praha 14 a ZŠ Generála Janouška vás zvou na Dny Země na Praze 14
den země městské části praha 14
Čtvrtek 21. 4. 10.00―16.00
Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké s bohatým 
doprovodným programem a dárky pro soutěžící.
Prostranství před stanicí metra B – Rajská zahrada

den země s jahodou
Pondělí 18. 4. 15.45―18.00
Hry a soutěže s ekologickou tématikou.
JAHODA, o. p. s., Vybíralova 969, Černý Most

nejsme tady sami
Úterý 19. 4. 16.00―19.00
Vyzkoušej si poznávací a herní stanoviště, pohlaď si 
mnohonožku nebo jiné nechlupaté zvířátko.
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most

co je to odpad?
Středa 20. 4. 17.00―18.00
Přednáška spojená s prohlídkou odpadového 
hospodářství Centra Černý Most.
Centrum Černý Most, patro +3, pánská zóna,
vstup výtahy od prodejny iStyle
Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9, Černý Most

výtvarně recyklační workshop
Čtvrtek 21. 4. 15.00―17.00
Výroba nových věcí z materiálů,
které jsme zvyklí vyhazovat.
KC Motýlek, Nízkoprahový klub Pacifi k
Vlčkova 1067, Černý Most

recyklujeme – výroba masek
Pátek 22. 4 15.00―18.00
Tradiční akce plná aktivit a soutěží.
IKEA Černý Most, Chlumecká 664/10,
Černý Most

chceme tu mít čisto!!!
Komunitní úklidové akce na Praze 14. Zapojte se.
2. 4. ― Černý Most 1, so� balové hřiště
  u ZŠ Bří Venclíků
10. 4. ― Černý Most 2, Galerie 14
16. 4. ― Jahodnice, TJ Sokol Jahodnice
17. 5. ― Černý Most 2, Plechárna

chystané cyklostezkové 
zlepšováky!
Pondělí 25. 4. 17.00―18.00
Projdeme si některé připravované (i hotové) stezky 
a cyklotrasy. Těšíme se na vaše nápady a připomínky.
Sraz na prostranství před stanicí metra
B – Rajská Zahrada

hrátky s přírodou
Úterý 26. 4. 15.30―17.30
Zábavné odpoledne na téma příroda a recyklace.
Připraveny budou hry pro děti a ukázka živých netopýrů.
YMCA Praha, MC Klubíčko, Vlčkova 1067,
Černý Most

ukázka výcviku živých dravců
Čtvrtek 28. 4. 15.45―18.00
Mateřská škola Jahoda
Vybíralova 969, Černý Most

Více informací naleznete
na www.praha14.cz

Hlavní partner: Další partneři:

Děkujeme 
obchodnímu domu 
IKEA Černý Most
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PANÍ MÍSTOSTAROSTKO, ROK SE
S ROKEM SEŠEL A SETKÁVÁME SE
OPĚT U ROZHOVORU NAD
ROZPOČTEM MĚSTSKÉ ČÁSTI…
…a já se bojím, jestli vůbec lze čtená-

ře ve věci rozpočtu něčím zaujmout.

Přece si zase nebudeme povídat

o tom, že naše průběžné příjmy jsou

nedostatečné, že i s nimi se snažíme

zajistit bezproblémový chod všech

agend tak, aby to nemělo negativní

dopad na občany, že se snažíme še-

třit, kde to jen jde…

PŘESTO, CO POVAŽUJETE ZA
NEJPODSTATNĚJŠÍ…?
Zá zásadní považuji, že se nám v loň-

ském roce podařilo pro naši měst-

skou část zajistit řekněme „navíc“

poměrně zásadní částku, přibližně

52 milionů korun. Pokud k tomu při-

počteme úsporu našich finančních

prostředku, jedná se celkem o téměř

80 milionů korun. To se příznivě pro-

jeví i v letošním rozpočtu.

TO JE JISTĚ PŘÍZNIVÁ ZPRÁVA,
ALE NENÍ TO NAOPAK DOKLAD
TOHO, ŽE PŘEDCHOZÍ ROZPOČET
BYL SESTAVEN, TŘEBA
I ZÁMĚRNĚ, NEREALISTICKY,
PROSTĚ PROTO, ABY TO TEĎ LÉPE
VYPADALO?
Ne, to by ani nešlo. Ty peníze „navíc“

pochází z dotačních programů, v kte-

rých jsme uspěli s našimi žádostmi.

A my pochopitelně nemůžeme do

rozpočtu zahrnout peníze, o které

jsme teprve požádali, a nevíme, jestli

uspějeme. To by bylo nejen proti pra-

vidlům, ale i proti zdravému rozumu.

Něco jiného je to u nerealizovaných

akcí, z nichž peníze takříkajíc „zbyly“.

To nejsou úspory ani peníze navíc,

protože ty akce potřeba realizovat je.

Že se to u některých zatím nepodaři-

lo, jistě není dobře, ale vezměme

prosím v úvahu, že v přípravě těch

akcí je spousta problémů a ne všech-

ny se dají předpokládat. 

LUCIE SVOBODOVÁ

MŮŽE ROZPOČET OBČANY ZAUJMOUT? JSOU TO JEN KOUZLA ÚŘEDNÍKŮ,
NEBO TO NĚCO ZNAMENÁ? A PROČ SE Z EVROPSKÝCH DOTACÍ STAVÍ
I ROZHLEDNY V ÚDOLÍ? NEJEN O TOM JSME SI V TRADIČNĚ UVOLNĚNÉ
ATMOSFÉŘE POVÍDALI SE ZÁSTUPKYNÍ STAROSTY LUCIÍ SVOBODOVOU,
DO JEJÍŽ GESCE SPADAJÍ MIMO JINÉ PRÁVĚ FINANCE.

Z DOTACÍ U NÁS 
NESMYSLY NESTAVÍME
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Rozhovor

V SOUVISLOSTI S ROZPOČTEM
HOVOŘÍTE ČASTO O DOTACÍCH.
NENÍ ALE JAKÁSI FORMA
ZÁVISLOSTI NA DOTACÍCH
V PODSTATĚ ŠPATNOU CESTOU?
Musíme si znovu uvědomit, jak sy-

stém financování městských částí

funguje. V každém rozpočtu jsou pří-

jmy průběžné, s kterými můžeme po-

čítat každý rok, a příjmy jednorázové.

A to jsou právě třeba ty zmiňované do-

tace nebo příjmy z prodeje majetku.

Ty průběžné příjmy jsou převážně dá-

ny zákony, to se týká hlavně výše daní,

z nichž část jde do našeho rozpočtu.

Ale o tom rozhoduje parlament. Osob-

ně si myslím, že ten poměr, který obce

dostávají, je nespravedlivý v poměru

k tomu, co musíme zajišťovat, v řadě

případů i za stát. Kdykoli si stát s ně-

čím neví rady, hodí to na obce, ale pe-

níze si ponechá. Oni si s tím na těch

„vesnicích“ nějak poradí. 

A CO VLASTNÍ PŘÍJMY?
To je ta oblast, kterou ovlivnit může-

me. Ale jde třeba o nájemné v obec-

ních bytech nebo platby za školky či

výši poplatků. To je v naší kompeten-

ci. Ale zvýšit touto cestou naše pří-

jmy znamená zvýšit nájemné, zdražit

školky, zvednout poplatky, tedy za-

útočit na peněženky nájemníků, ro-

din s dětmi a vůbec všech občanů. To

jsou opatření, která já ani moji kole-

gové ze sociální demokracie nebude-

me podporovat, a jsem ráda, že se na

tomto shodneme i s partnery ve stá-

vající koalici. 

ZMÍNILA JSTE PŘÍJMY
Z PRIVATIZACE. JAK TO VŮBEC
S PRIVATIZACÍ BYTŮ VYPADÁ 
A NA CO BY MĚLY BÝT POUŽITY
PŘÍJMY Z NÍ?
Privatizace, respektive prodej obec-

ních bytů, nebyla a není programo-

vou prioritou sociální demokracie.

My dlouhodobě považujeme obecní

nájemní byty za perspektivní formu

bydlení třeba právě pro ty, pro které

je vlastnické bydlení nedostupné.

Před volbami jsme se přihlásili k pri-

vatizaci v rozumné podobě a v rámci

koalice jsme vyšli vstříc našim part-

nerům, kteří mají dnes privatizaci

v gesci. Dojednaný kompromis pova-

žuji za rozumný. Bohužel se ukázalo,

že to, co jsme právě říkali před vol-

bami, nebylo nějaké plané strašení,

ale tvrdá realita. Řada nájemníků,

kteří chtějí privatizovat, zjišťuje, že

nemá šanci získat financování. Po-

kud jde o ten rozpočtový pohled, za

který zodpovídám, pak by určitě ne-

bylo správné počítat ani s těmito ne-

jistými příjmy. V okamžiku, kdy z pri-

vatizace budou nějaké reálné peníze,

budu prosazovat, aby se neprojedly,

ale rozumně investovaly. 

VRAŤME SE JEŠTĚ K TĚM DOTACÍM.
MNOHDY SLEDUJEME, ŽE SE
ZEJMÉNA ZA EVROPSKÉ DOTACE
V ČESKÉ REPUBLICE REALIZUJÍ
PROJEKTY, NAD JEJICHŽ SMYSLEM
ZŮSTÁVÁ ROZUM STÁT. STAVÍ SE
CYKLOSTEZKY ODNIKUD NIKAM,
ROZHLEDNY V ÚDOLÍ…
…případně různá miliardářská hníz-

da. Já tuhle mnohdy oprávněnou kri-

tiku beru, ale to není náš případ.

U nás za dotace nesmysly nestavíme. 

ALE TO, KAM BUDOU DOTACE
SMĚŘOVAT, PŘECE NEMŮŽETE
OVLIVNIT.
Ano, tu základní oblast podpory ne-

ovlivníme, mnohdy ji nelze ovlivnit

ani na úrovni České republiky, proto-

že ten základní směr dává Evropská

unie. Ale ty konkrétní projekty či ak-

tivity, to už je zpravidla na kreativitě

žadatelů. A máte pravdu, že to občas

končí právě těmi rozhlednami v údolí

či luxusními hotely, které evidentně

žádnou veřejnou podporu nepotřebo-

valy. Buď si je investoři mohli posta-

vit za své, anebo by prostě nebyly.

Mnohdy žádná škoda.

JAK TEDY K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ
PŘISTUPUJE PRAHA 14?
Snažíme se sledovat v předstihu, co

se bude podporovat a jaké konkrétní

programy se chystají, ať už jde o ev-

ropské peníze, nebo o dotace vlády či

magistrátu. Ale především chceme

mít připravené smysluplné projekty,

které chceme realizovat, či jinak řeče-

no, které je potřeba realizovat, bez

ohledu na to, z jakých peněz se tak

nakonec stane. Pokud se ten projekt

časem řekněme „vejde“ do podmínek

nějaké dotace, realizujeme ho právě

v takové podobě. Vzhledem k tomu, že

naše vlastní finanční možnosti jsou

nevalné a zadlužovat se, pokud to ne-

ní nezbytné, nechceme, je tento po-

stup mnohdy jedinou cestou, jak se

realizace toho projektu vůbec dočkat. 

MOHLA BYSTE UVÉST NĚJAKÝ
KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD, ABY BYLO
SNAZŠÍ SI POD TÍMTO OBECNÝM
POSTUPEM NĚCO PŘEDSTAVIT?
Dlouhodobě třeba víme, že v našich

prostorách v Kardašovské na Lehov-

ci bychom chtěli udělat nějaké zaří-

zení sloužící pro děti a mladé lidi,

kteří jsou na tom sídlišti přece jen

trochu „odstřižení“ a mnoho příleži-

tostí pro nějakou tu smysluplnou ak-

tivitu tam nemají. Je samozřejmě

spousta variant, jak to udělat, takže

když se teď objevila možnost podpo-

ry z evropských fondů, která se

s jednou z těch uvažovaných variant
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V neděli 1. května 2016 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 15 hodin zahájena výstava mozaik z dílny Jany
Höferové. Výstava potrvá do 25. května a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od l4 do 18 hodin.
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V neděli 1. května 2016 v Galerii 14
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TIPY NA KVĚTEN

VÝSTAVA V GALERII 14

Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 pořádá ve spolupráci s MČ Praha 9 a MČ Praha 14 slavnostní
shromáždění občanů u příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války. Vzpomínkový akt se uskuteční ve čtvrtek 5. května
ve 14.00 hodin u památníku 2. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně.

PO
ZV

ÁN
KA

Ve středu 6. května 2016 v 10.00 hod. v Galerii 14
OSLAVA 71. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

takříkajíc „kryje“, upravili jsme pro-

jekt právě tak, aby podmínkám po-

skytnutí té podpory vyhovoval. Takže

na tom konci není „rozhledna v údo-

lí“, ale, pokud to vyjde, zařízení slou-

žící dětem, mladým a v této podobě

i jejich rodinám a naplňuje to náš

původní záměr. Jen se změnila ces-

ta, jak ho realizovat. 

PROMÍTÁ SE NĚJAK KONKRÉTNĚ
VÁŠ POSTUP TŘEBA DO
ÚSPĚŠNOSTI V ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ?
Mohu třeba uvést, že v některých

programech je podáno méně žádostí,

než kolik je v daném programu vyčle-

něno peněz. Jsou-li mezi těmito žá-

dostmi ty naše, zvláště mají-li dobré

hodnocení, což u některých už víme,

ta pravděpodobnost získání je pocho-

pitelně velmi vysoká. Takto bychom

chtěli v následujících letech realizo-

vat například příměstské tábory

a zlepšit podmínky pro vzdělávání žá-

ků se zvláštními vzdělávacími potře-

bami v našich školách a školkách. 

A JAKÉ DALŠÍ PROJEKTY JSOU
PŘIPRAVENY?
Těch projektů je celá řada. Pokud jde

o ty nejvíce viditelné, pak pokračuje-

me v investicích do školských budov,

v Zelenečské a Vybíralové například

realizujeme modernizaci jídelen tak,

aby tady krom mateřské školky moh-

la začít fungovat i dětská skupina pro

děti do tří let. Tím mimochodem pl-

níme to, co jsme občanům slibovali,

tedy konkrétní podporu rodin s malý-

mi dětmi. Ve školách na Generála

Janouška a Chvaletické připravuje-

me úpravu rekuperace. A za velký

úspěch bych považovala výstavbu to-

lik potřebné školky na Jahodnici,

která je nyní připravována ve variantě

výstavby úplně nové budovy. A pak je

tu samozřejmě i spousta projektů

pro občany méně viditelných, či té-

měř neviditelných, jako je třeba

vzdělávání kolegů z úřadu. Jenže

i tady třeba platí, že bychom to vzdě-

lávání realizovali tak jako tak, proto-

že věříme, že se to třeba i v delším

časovém horizontu promítne do kva-

lity naší společné práce. A je dobře,

pokud se to vzdělávání nemusí platit

z „našich“.

VRAŤME SE NA ZÁVĚR JEŠTĚ
K SAMOTNÉMU ROZPOČTU.
V PRŮBĚHU JEHO SCHVALOVÁNÍ SE
OZVALY I KRITICKÉ HLASY, A TO
I NA STRÁNKÁCH NAŠÍ
ČTRNÁCTKY. JAK NA TUTO
KRITIKU REAGUJETE?
Předně, já nemám nic proti kritice, ať

už od kolegů z koalice, či z opozice.

Koneckonců zákony politiky jsou ta-

kové, že dříve či později se i moje po-

litická strana může vůlí občanů ocit-

nout v opozici. Nicméně jsou různé

formy toho „oponování“. Pokud jde

konkrétně o rozpočet, tak například

kolegové za komunistickou stranu

projevili přání se nad tím sejít ještě

před jednáním zastupitelstva, což se

stalo. Já jsem jim náš návrh prezen-

tovala, oni mi sdělili, že k tomu žád-

né věcné výhrady nemají, ale rozpo-

čet nepodpoří z čistě politických dů-

vodů, prostě proto, že nepodporují

současnou podobu koalice. To je

podle mne férové. Článek pana kole-

gy Adámka z ANO, na který narážíte,

prezentuje občanům myšlenku, že

rozpočet je jen nějaký soubor čísel,

která si bez ladu a skladu nadiktovali

šéfové odborů úřadů, a my jsme to

jen nafrkali do tabulek a zkontrolova-

li součty, aniž bychom, cituji kolegu

Adámka, „kontrolovali relevantnost“

těch položek.

V JAKÉM SMYSLU?
No to je bohužel otázka na kolegu

Adámka. Když jsem se v diskuzi při

schvalování rozpočtu snažila dopídit

toho, co citovanou frází kolegové

z ANO myslí, neuspěla jsem. A jestli

to byla opravdu jen bezobsažná frá-

ze, takové to „aby se něco kritického

řeklo“, tak i to je právo opozice.

A v rámci účelové argumentace tvr-

dit, že paní radní Plamínková, člen-

ka STAN zvolená za Trojkoalici, je

z ČSSD, jak to kolega Adámek udě-

lal v jednom ze svých starších

sloupků, no dobrá, to je taky forma

opoziční práce. A kritizovat legální

využívání evropských fondů pro fi-

nancování platů úředníků, a mít při-

tom horu čapího másla na hlavě, to

ať si každý přebere sám. Pokud jde

o kontrolu, i to je přirozená úloha

opozice. Koneckonců zástupci opo-

zice jsou třeba v dozorčí radě naší

akciové společnosti, takže my to

právo kontroly respektujeme. Ale

i kontrola má svá zákonná pravidla,

to prostě není jen tak někam vtrh-

nout „jménem Agrofertu, my jdeme

kontrolovat vaši relevantnost“, a pak

ani neumět formulovat, co to je.

Každopádně pokud jde o rozpočet,

chtěla bych občany ujistit, že jeho

obsah „relevantní“ je. Jistě nejsme

neomylní, ale nad každou položkou,

kterou dokážeme ovlivnit, přemýšlí-

me. Pokud dokážeme ušetřit, ušet -

říme. Pokud je z dlouhodobého hle-

diska lepší místo flikování udělat

větší opravu, uděláme ji, i když to

chvíli bude vypadat, že neděláme

nic, a budeme za to kritizováni.

Zkrátka stojím si za tím, že náš roz-

počet je sestaven zodpovědně a že je

rozumným kompromisem mezi na-

šimi možnostmi a potřebami.

(red)
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Zdravá městská část
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Psí školka

KDY? KDE?

www.zko-hloubetin.cz

ODMĚNY 

zajištěny

VSTUP 
ZDARMA2016PSÍ ŠŠKKOLOLKKAA PSÍ ŠKOLKA 

STŘEDA 13. 4. – LEHOVEC   • travnatá plocha u ulice Kukelská vedle sportovního oválu ZŠ Chvaletická
STŘEDA 18. 5. – HUTĚ  • travnatý prostor vedle dětského hřiště u minigolfu v ulici Splavná
STŘEDA 8. 6. – ČERNÝ MOST 1 • travnatá plocha mezi ulicí Pospíchalova a poliklinikou Parník

VŽDY OD 17.00 DO 18.00 HODIN • ZÁZEMÍ PRO PSY A PÁNÍČKY ZAJIŠTĚNO

PRAHY 14 aneb JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES

ZAČALO TO VLONI V PODOBĚ
„TAŽENÍ“ ZA ČISTÉ TRÁVNÍKY 
BEZ PSÍCH EXKREMENTŮ. 
LETOS KAMPAŇ „CHCEME TU 
MÍT ČISTO“ ROSTE DO SÉRIE
DOBROVOLNICKÝCH ÚKLIDŮ. 

Proměna zanedbaných zákoutí měst-

ské části odstartovala ve druhé polo-

vině března a v následujících měsí-

cích bude pokračovat.

„Je jasné, že v hezkém, upraveném

prostředí se žije lépe. Navíc odhodit

odpadky na místo, kde už jich pár leží,

člověka pálí méně, než kdyby měl ne-

potřebnou věc odložit někam, kde se

neválí nic,“ říká radní Mgr. Irena Kol-

manová, do jejíž gesce kampaň spadá.

Otestovat, jestli mají obyvatelé vůli

sami přiložit ruku k dílu, mohla

městská část už v říjnu loňského ro-

ku. Dohodla se s TJ Sokol Jahodnice,

který oslovil své příznivce a zorgani-

zoval úklid v okolí jahodnických ro-

dinných domků a autobusových za-

stávek. Sbírat odpadky přišlo na

40 lidí. „Byl to velký úspěch. Jahod-

ničtí prokázali skutečnou obětavost

a chuť podílet se na zkrášlování mís-

ta, kde žijí. Proto jsme se rozhodli, že

k podobné aktivitě zkusíme vybíd-

nout i další jednotlivce, komunity

a nezis kové subjekty. A uspěli jsme,“

vysvětluje radní Kolmanová.

JAK ÚKLIDOVÁ ČÁST 
KAMPANĚ FUNGUJE? 
Radnice vyzve potenciální zájemce

a pak na své náklady pomůže s pořá-

dáním a propagací akce, pomůže

vzájemně nakontaktovat organizace

a další aktéry zastřešující jednotlivé

brigády, zajistí rukavice, pytle a další

nezbytnosti pro úklid, domluví odvoz

nastřádaných odpadů a dodá občer-

stvení pro účastníky. 

Pro letošní rok je již domluvena nebo

předběžně předjednána řada úklido-

vých akcí. Tu první, která se uskuteč-

nila 19. března u minigolfu Yamka,

zorganizovali obyvatelé Martin Perlík

a Šárka Daňková z Hutí a z Černého

Mostu. Druhý úklid se konal 2. dubna

na hřišti a v okolí ZŠ Bratří Venclíků –

organizovalo jej SK Spectrum Praha.

PSÍ ŠKOLKA NENÍ JEN O ZÁBAVĚ,
ALE I O VÝCHOVĚ
Do kampaně „Chceme tu mít čisto“

patří i lekce Psí školky aneb „Jaký

pán, takový pes“, které městská část

letos pořádá již počtvrté a které se

tentokrát uskuteční ve třech lokali-

tách Prahy 14 – 13. dubna na Lehovci,

18. května na Hutích a 8. června na

Černém Mostě. Lekce pod vedením

zkušených kynologů budou zdarma.

CHCEME TU MÍT ČISTO! TAK UKLÍZÍME…
Úklidy 2016:

• 10. 4. na Černém Mostě 2, sraz
v 11 hodin na nám. Plk. Vlčka
před Galerií 14, organizuje
obyvatel MČ p. Pavel Trefný

• 15. 4. na Černém Mostě 1 od
16 do 17.30 hodin, organizuje
MC Klubíčko, maminky s dětmi
uklidí „Království skřítků“ na
zahradě centra a přilehlé ulice

• 16. 4. na Jahodnici od 10 
do 17 hodin, organizuje TJ Sokol
Jahodnice

• 16. 4. v Hloubětíně od 14 hodin,
sraz u restaurace Slavoj nad
hloubětínským stadionem,
organizuje TJ Slavoj Tesla
Hloubětín, Skaut, p. Zábranský,
Starý Hloubětín, z. s.

• 17. 5. na Černém Mostě 2 
od 17 do 19 hodin – okolí Plechárny
– organizuje Praha 14 kulturní

Dobrovolníci na začátku úklidu na Jahodnici.
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Projekty

POJĎTE S NÁMI NA VYCHÁZKU I V ROCE 2016
„CO PROBOHA BUDETE HODINU
A PŮL POVÍDAT U NÁS NA JAHOD-
NICI?“ I S TAKOVOU OTÁZKOU 
A DALŠÍMI PODOBNÝMI JSME SE 
SETKÁVALI, KDYŽ JSME LONI ZAČALI
POŘÁDAT PRVNÍ VLASTIVĚDNÉ 
VYCHÁZKY PO ČTVRTÍCH A PŘÍROD-
NÍCH ZAJÍMAVOSTECH NA PRAZE 14.

Rychle se ukázalo, že každá ze čtvrtí

se má čím pochlubit. Starý Hloubětín

zámečkem, staré Kyje románským kos-

telíkem, Černý Most třeba krytem ci-

vilní ochrany, Hutě podzemní pískovnou

(kam se možná také někdy podíváme),

Jahodnice legionářskou minulostí

a Hostavice nově opraveným zámec-

kým parkem. Přírodovědné vycházky

nás za doprovodu odborníků – bota-

nika, ornitologa a entomologa – pro-

vedly meandry Rokytky s říčkou a je-

zírky a Bažantnicí v Hloubětíně se

starým křižovnickým pískovcovým lo-

mem. Na vycházky přišlo tolik lidí, že

do kostelíka ve starých Kyjích jsme se

nevešli a museli se rozdělit na dvě sku-

piny. Celkem na naše vycházky přišlo

přes 400 lidí. Velkou radost mi udělalo,

že značná část zájemců o vycházky byli

místní z Prahy 14 a že někteří pamět-

níci sami do výkladu přispěli. A to je

také důvod, proč vycházky po našem

obvodu děláme. Chceme vám, kdo na

Praze 14 bydlíte a pracujete, pomoci

objevit zajímavosti, které máte jen kou-

sek od bytu. Letos bych vás rád pozval

na druhý ročník vycházek. Podíváme se

do Hloubětína, na Lehovec, do Kyjí, na

Černý Most, a v přírodovědné části ke

Kyjskému rybníku a na Čihadla. A za-

čneme v Hloubětíně, kam se podíváme

v neděli 10. dubna. Vycházky po čtvrtích

Prahy 14 jsou vhodné i pro kočárky,

u přírodovědných vycházek bezbariéro-

vost zaručit nedokážeme. Provádět po

čtvrtích městské části vás bude Petr

Zeman, po přírodních lokalitách pak bo-

tanik a další přírodovědci. Účast je

stejně jako loni zdarma. Vycházky pro-

bíhají vždy druhou neděli v měsíci s pře-

stávkou o letních prázdninách, zúčastnit

se může kdokoliv. Sraz na všechny vy-

cházky je vždy v 15.00 hodin. 

Martin Perlík,
www.krasnapraha14.cz
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

10. dubna 2016 – Hloubětín II
Sraz: metro Hloubětín, nad eskalátory

8. května 2016 – Kyjský rybník (příro-
dovědná), sraz: zastávka autobusu Kyje

12. června 2016 – Kyje, sraz: zastáv-

ka autobusu Pávovské náměstí

11. září 2016 – Černý Most 1
Sraz: stanice metra Rajská zahrada

před vstupem do metra

9. října 2016 – Pískovna a Čihadla (pří-
rodovědná), sraz: zast. autobusu Kyje

13. listopadu 2016 – Lehovec

KALENDÁŘ VYCHÁZEK:

Botanik popisuje rostliny.
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Podzemí

ÚKRYT SCHOVANÝ POD MATEŘSKOU ŠKOLOU

Zdejší úkryt civilní obrany je tomu

předchozímu velmi podobný, přesto je

zde jeden významný rozdíl. Zatímco

v případě úkrytu pod obytnými domy

v ulicích Bryksova a Kapitána Strán-

ského by měli být „klienty“ v případě

ohrožení všichni občané z přilehlé ob-

lasti, úkryt v ulici Generála Janouška

byl primárně určen dětem. 

„Nepsané pravidlo říká, že na děti se

bomby neshazují,“ glosuje v této sou-

vislosti server fortifikace.cz, se kterým

redakce spolupracuje na přípravě to-

hoto seriálu. A glosa je to trefná, pro-

tože tento úkryt najdete přímo pod

komplexem mateřské školy, Domu dětí

a mládeže a Městské knihovny. 

Úkryt o kapacitě 1300 osob měl podle

plánů sloužit právě pro potřeby školky,

ale také pro nedalekou ZŠ Generála

Janouška. K jejímu areálu je také si-

tuován nenápadný betonový vstupní

portál. 

Celý prostor také dlouhá léta sloužil

jako skald prostředků civilní obrany,

k dispozici tu byly plynové masky, dět-

ské vaky a další potřebné vybavení. To

je však dnes minulostí a části krytu

jsou podobně jako v případě ostatních

prostor civilní obrany v současnosti

pronajímány. Přes tuto skutečnost je

však tento úkryt plně vybaven pro

ochranu obyvatel v případě konfliktu.

Je zde ventilace včetně filtrace, naftový

agregát na výrobu elektřiny nebo sy-

stém klimatizace, který umí celý pro-

stor vyhřívat, anebo chladit, což je

v praxi podle odborníků potřebnější,

protože velké množství lidí v prostoru

generuje hodně tepla.                  (jam)
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V MINULÉM DÍLU SERIÁLU O PODZEMÍ PRAHY 14 JSME „NAVŠTÍVILI“
ÚKRYT CIVILNÍ OBRANY V BRYKSOVĚ ULICI, KTERÝ DNES SLOUŽÍ JAKO
GARÁŽOVÁ STÁNÍ. NAŠE DALŠÍ NÁVŠTĚVA SMĚŘOVALA JEN O KOUSEK
DÁL, DO ULICE GENERÁLA JANOUŠKA.
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Pod záštitou Ivety Lojkové, 
zástupkyně starosty MČ Praha 18

Skládání puzzle na čas, soutěž i pro děti 
a dospělé se zdravotním postižením. 
Doprovodný program, sbírková akce.ovodný prDopr
a dospělé se zdravotním postižením. 
Skládání puzzle na čas, soutěž i pr

ogram, sbírková akce.ovodný pr
a dospělé se zdravotním postižením. 

o děti Skládání puzzle na čas, soutěž i pr

ogram, sbírková akce.
a dospělé se zdravotním postižením. 

o děti 

zástupkyně starosty MČ Praha 18
Pod záštitou Ivety Lojkové, 
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PIONÝR, z. s. – 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz

klubovna: Kpt. Stránského 994, Černý Most
Schůzka oddílu Orion, pondělí 16.00–18.00
hod. Hry, soutěže, turistické dovednosti, parta

kamarádů.

Klub Magic, pátek 16.00–19.00 hod. Pro příz -

nivce fantasy karetní hry Magic – můžete hrát

s kamarády, malé turnaje, nováčky zaučíme.

Klub Šikulky, liché úterý 16.00–18.00 hod. Tvo-

ření z korálků – zvířátka, dekorační předměty

a další dle zájmu, základní materiál s sebou.

NEPOSEDA, z. ú. / JAHODNICE
www.neposeda.org/jahodnice

Sousedské centrum na Jahodnici, 
Baštýřská 67/2, Praha 9, 198 02
Čteme dětem, pondělí 17.00–18.00 hod. Přijďte

a zaposlouchejte se do čtené pohádky v prostoru

naší herny. Cena: 50 Kč.

Angličtina s Renatou, sudý čtvrtek 10.00–11.45
hod., lichý čtvrtek 15.00–16.45 hod. Angličtina

pro dospělé v malé skupině. Cena: 150 Kč.

Yamaha – Robátka, pátek 9.00 hod. Hudební

kurzy pro děti od 4 do 18 měsíců s doprovodem.

Yamaha – První krůčky k hudbě, pátek 10.00
hod. Hudební kurzy pro děti od 18 měsíců do

4 let s doprovodem.

Sousedský obývák, pondělí–čtvrtek 9.00–16.00
hod. Přijďte posedět do klidného místa na práci

i třeba jen na čtení.

Legohraní, sudé úterý 16.00–18.00 hod. Nabí-

zíme naši rozsáhlou sbírku Lega na společné

tvoření. Ideální pro rozvoj tvořivosti.

Výtvarná dílna, liché úterý 16.00–18.00 hod.
Naučíme vás výtvarné techniky, které se vám

budou hodit i doma při výzdobě bytu či zahrady.

Cena: 100 Kč.

Tvořílek, pondělí 16.00 hod., středa 9.00 hod.
Dopolední tvoření pro děti od dvou let s dopro-

vodem, odpoledne zvýšená náročnost pro starší

děti. Cena: 100 Kč (po nebo před programem

herna zdarma).

Herna, pondělí 9.00–12.00 hod., 14.00–17.00
hod.; úterý 9.00–12.00 hod., 13.00–16.00 hod.;
středa 10.00–12.00 hod., 15.00–18.00 hod.; čt
9.00–12.00 hod., 14.00–17.00 hod. Příjemný

hrací prostor pro děti i jejich rodiče. Cena: 50 Kč

(děti do 1 roku zdarma).

NEPOSEDA, z. ú. / ZASTÁVKA
www.neposeda.org

KD Kyje – Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 –
Kyje, Jóga v Zastávce, středa 9.30–10.30 hod.
Buďte každou středu „ve svém středu“. Hodiny

jógy nově v KD Kyje. Cena: 100 Kč – jednorázově,

80 Kč – permanentka.

Pilates v Zastávce, pondělí 9.30–10.30 hod.
Protáhněte své tělo a zpevněte si střed těla.

Každé pondělí v Zastávce! Cena: 100 Kč – jed-

norázově, 80 Kč – permanentka.

Herna pro rodiče s dětmi v Zastávce,
pondělí–čtvrtek 9.00–13.00 hod. Přijďte do naší

nově upravené herny pro rodiče s dětmi v pří-

zemí kulturního domu. Cena: 40 Kč.

Tvořivá hodinka, úterý 9.00–10.00 hod. Ho-

dinka zaměřená na tvoření, malování a výrobu

věcí z okolního světa tak, jak ho vidí děti. Cena:

100 Kč za dítě, herna zdarma.

Pohybová hodinka, středa 9.00–10.00 hod. Za-

hrajeme si hry, zkusíme si divadelní pohyby

a nezapomeneme ani na relaxaci a pohádky

s prvky jógy. Cena: 80 Kč/dítě, herna zdarma.

KATČIN ATELIÉR
www.raduha.eu

Bobkova 777/2, Praha 198 00
Plstěný květ – workshop, každé 3. úterý v mě-
síci 18.00–21.00 hod. Ozdoba z vlny. Plstění za

mokra pro začátečníky. Cena: 360 Kč.

Workshop – plstění klobouků nebo baretů
z vlny, každý 2. pátek v měsíci 9.00–18.00 hod.
Plstění za mokra pro začátečníky a mírně po-

kročilé. Cena: 1 200 Kč.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

Bezdrevská 26, Praha 9
Jóga, neděle 20.30–21.25 hod., čtvrtek 19.30–
20.40 hod. Jóga pro zdraví a koncentraci je ur-

čena pro všechny zájemce o přirozené vnímání

těla a pohybu. Cena: 35–60 Kč/lekce.

Body fit/břišní pekáč, neděle 19.30–20.25 hod.
Posilovací lekce bez aerobních kroků, primárně

zaměřená na posilování břišních svalů.

Trampolínky, neděle 18.30–19.25 hod., úterý
18.00–18.55 hod. Lekce vedená na trampolín-

kách v aerobním tempu, zahřívá, posiluje a vy-

plavuje hormony štěstí. Cena: 35–60 Kč/lekce.

Port de bras, 19.00–19.55 hod. Ladný pohyb

vycházející z baletních prvků, snoubený s prvky

pilates, na krásnou hudbu, určený všem. Cena:

35–60 Kč/lekce.

Tabata, pondělí 20.00–20.55 hod. Intenzivní

kardio, posilovací a spalovací lekce. Není vhodné

pro kardiaky a těhotné. Cena: 35–60 Kč/lekce.

Aerobik, úterý 20.00–20.55 hod. Originální ae.

choreografie ve třech blocích, doplněná intenz.

posilováním břišních svalů a strečinkem. Cena:

35–60 Kč/lekce.

Jóga-lates, úterý 9.30–10.25 hod. To nejlepší

z pilates a jógy pro vaši harmonii, pohodu a ra-

dost z pohybu. Cena: 35–60 Kč/lekce.

Aby záda nebolela, středa 19.00–19.55 hod.
Sportovně rehabilitační lekce k uvolnění a zpev-

nění nejen zádového svalstva. Cena: 35–60 Kč/

lekce.

Power body fit, středa 20.00–20.55 hod. Inten-

zivní zahřívací a posilovací lekce s náčiním, za-

končená strečinkem. Cena: 35–60 Kč/lekce.

Step aerobik, čtvrtek 18.30–19.25 hod.
 Originální aerobní choreografie vedená na

stepech-stupíncích, která zahřívá + posiluje +

spaluje + baví. Cena: 35–60 Kč/lekce.

49. PH ROYAL RANGERS
www.facebook.com/49PHRR

kavárna Maňána, Maňákova 745, Černý Most
Anglická konverzace pro 13–19leté, středa
16.30–18.00 hod. Konverzace v angličtině s rodi-

lým mluvčím (Američanem) formou her a diskuzí.

SPORTOVNÍ KLUB 
VOZÍČKÁŘŮ PRAHA, z. s.
www.skvpraha.org

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
Stolní tenis na Plechárně, čtvrtek 19.00–21.00
hod. SKV Praha vás všechny zve na pravidelné

tréninky stolního tenisu. Cena: 20 Kč.

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

kavárna Maňána, Maňákova 745, Černý Most
Jan L. Skorka v Maňáně, v otevírací době ka-
várny. Výstava obrazů známého představitele

naivního umění, arteterapeuta a galeristy.

Keramický a výtvarný ateliér, pondělí 13.00–
17.30 hod., středa 9.00–13.30 hod. Výtvarná

tvorba nejen pro osoby se zdravotním znevý-

hodněním. Cena: 80 Kč/hodina (zvýhodněná

cena pro pravidelné účastníky).

Bowlingový klub, pátek 11.30–14.00 hod. Bow-

ling bez bariér – tréninkové hry nejen pro osoby

se zdravotním znevýhodněním; asistence zajiš-

těna. Pro členy klubu – klubový příspěvek. 

Písničkování pro předškoláky, čtvrtek 17.15–
18.15 hod. Hudební říkačky a pohybovačky

s prvky muzikoterapie pro děti od tří do pěti let.

Cena: 100 Kč.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, 
Černý Most
Herna s programem pro děti s rodiči, pondělí
a středa 9.00–12.00 hod. Cvičení, tvoření, zpí-

vání s kytarou. Programy začínají od 10 hod.

Není třeba se předem objednávat. Cena: 50 Kč/

rodina.

Volná herna pro děti s rodiči, úterý 15.30–17.30
hod. Přátelské místo pro setkávání rodičů

s dětmi, prostor pro hru dětí. Vstup bez přihlá-

šení. Cena: 50 Kč/rodina.

Multikulturní herna, pátek 16.30–19.00 hod.
Místo pro setkávání a poznání rodin z různých

kultur. Vstup bez přihlášení. Cena: 50 Kč/ro-

dina.

Angličtina pro dospělé, středa 18.00–19.00
hod. Kurz angličtiny pro mírně až středně po-

kročilé, přihlášení nutné. Velký důraz kladen na

konverzaci. Cena: 100 Kč/lekce, formou před-

platného.

Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty,
pondělí 12.50, 13.40, 14.30, 15.20 hod. Čtyři

skupiny podle věku dětí. Podpora psychomoto-

rického vývoje, upevnění citové vazby rodič –

dítě. Cena: 70 Kč/lekce, formou předplatného.

Taiči – cvičení pro dospělé, čtvrtek 19.45–20.45
hod. Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními

účinky spočívající v sérii plynulých, pomalých po-

hybů. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.

Jóga pro začátečníky, pondělí 17.30–19.00 hod.
Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte pod-

ložku na cvičení a pohodlný oděv. Přihlášení

není nutné. Cena: 50 Kč/lekce, formou perma-

nentky na 10 vstupů.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – DUBEN 2016
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Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela, čtvrtek
18.00–19.30 hod. Cvičení pro dospělé. Prosíme

o přihlášení. Cena: 50 Kč/lekce, formou per-

manentky na 10 vstupů.

Cvičení pro zdraví a veselou náladu, pondělí
19.15–20.45 hod. Protahovací, posilovací a uvol-

ňovací cvičení v nesoutěživé atmosféře. Cena:

50 Kč.

DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ
http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/

Diakonie Církve bratrské – Centrum denních
služeb, Mansfeldova 801 
Kino Horizont, středa 15.30–19.30 hod. Filmový

klub bez bariér. Nevšední filmy, otevřenost, spo-

lečné debaty. Vstup dobrovolný.

Keramická dílna, pondělí a čtvrtek 9.00–16.00
hod. Tvořivé dílny v pohodovém prostředí s plnou

osobní asistencí pro osoby se zdravotním po-

stižením.

Klub Mansfeldka, úterý 9.00–16.00 hod. Psy-

chosociální hry, literární kroužek, tematická

a hudební odpoledne, káva, čaj a hlavně pohoda.

RC JAHŮDKA
www.jahoda.cz

Jahoda, o.p.s., Vybíralova 969/2, Černý Most
Jahůdkové jesličky pro děti od jednoho roku,
pondělí–pátek 7.30–18.30 hod. Jesličky mají

prostornou, nově upravenou a vybavenou

hernu. Samozřejmostí je celodenní strava

vhodná pro nejmenší děti: 2x svačina a oběd.

Děti můžete zapisovat nepravidelně. Sleva při

koupi permanentky. Rezervaci a odhlašování

míst v Jesličkách je nutné provést na telefo-

nicky vždy do 18.00 předchozího dne. Pro více

informací a prohlídku jesliček volejte Dianě

Durdilové na tel. 777 674 060. Cena: celý den

400 Kč/půl dne 200 Kč.

Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými
dětmi, pátek 9.00–13.00 hod. Klub Jahůdka

s hernou pro rodiče s malými dětmi je po re-

konstrukci. Nově upravená herna a kuchyňka.

Program a zábava pro děti. Těší se na vás Diana

s Julinkou.

Soukromá mateřská škola Jahoda,
pondělí–pátek. Školka pro děti od dvou do

sedmi let. Informace o školce a zápisu

u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@jahoda.cz, tel.

777 674 161.

Sociální poradenství zdarma. Dávky, nemocen-

ská, mateřský a rodičovský příspěvek, zdravotní

a sociální.

Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku, pátek
10.00–11.00 hod. Zápis a více informací u Diany,

tel. 777 674 060, jahudka@jahoda.cz

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Bobkova 777, Černý Most
Cvičení pro maminky s dětmi, pondělí 15.30–
16.15 hod. Pohybové hry, básničky, cvičení, opičí

dráha. Vhodné pro děti od 1,5 do 3 let.

Dopolední školička Pohádka, pondělí–pátek
8.00–12.00 hod. Školička je určena všem dětem,

které ještě nenavštěvují MŠ a hledají nové ka-

marády.

Taneční výchova pro děti 3–5 let, středa 15.30–
16.15 hod. Pohybové hry, rytmické básničky

a písničky a rozvíjení dětské fantazie.

Pilates pro dospělé – začátečníci, středa 18.00–
19.00 hod. Cvičení, které zpevní střed těla, pře-

stanou vás bolet záda a získáte dlouhé štíhlé

svaly a úzký pas.

Pilates pro dospělé – pokročilí, úterý 18.30–
19.30 hod. Cvičení, které zpevní střed těla, pře-

stanou vás bolet záda a získáte dlouhé štíhlé

svaly a úzký pas.

PLECHÁRNA
www.plecharna.com

Bryksova 1002, Černý Most
Angličtina pro 4.–5. ročník ZŠ, pondělí 13.30
hod. Cílem našeho kurzu je vzbudit v dětech

zájem a nadšení pro cizí jazyk. Cena: 100 Kč.

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím, pondělí
14.30 hod. Naučte se bez zábran komunikovat

v cizím jazyce. Možnost hlídání dětí. Cena:

160 Kč.

Box pro děti a mládež, pondělí 18.00 hod. Tré-

ninky boxu určené primárně pro děti a mládež

ohrožené sociálním vyloučením. Zdarma.

Konzultace pro seniory, úterý 8.00 hod. Bez-

platné informace, odborná pomoc, podpora

a možnost přátelského popovídání. Zdarma.

Konzultace pro seniory, úterý 14.00 hod. Bez-

platné informace, odborná pomoc, podpora

a možnost přátelského popovídání. Zdarma.

Angličtina pro 6.–7. ročník ZŠ, úterý 15.30 hod.
Cílem našeho kurzu je vzbudit v dětech zájem

a nadšení pro cizí jazyk. Cena: 100 Kč.

Španělština, úterý 17.30 hod. Výuka španěl-

ského jazyka a seznámení se španělskými reá -

liemi. Cena: 150 Kč.

Zumba s Danem, úterý 17.30 hod. Zumba je

spojení tance a aerobních prvků. Cena: 100 Kč.

Pohybová hodinka, středa 9.00 hod. Cvičení pro

rodiče s dětmi. Cena: 60 Kč.

Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem,
středa 10.00 hod. Běžecká škola Miloše Škor-

pila vám vysvětlí, co je to běh. Cena: 500 Kč/

celý kurz.

Hlídání dětí a herna, středa 10.00 hod. Potře-

bujete si něco vyřídit? Rádi pohlídáme vaši ra-

tolest. Cena: 50 Kč.

Výběhy pro veřejnost, středa 16.45 hod. Bě-

žecká škola Miloše Škorpila vám vysvětlí, co je

to běh. Zdarma.

Lekce jógy, středa 17.00 hod. Cvičení jógy za-

měřené na uvolnění a protažení celého těla.

Cena: 80 Kč.

Kurz pro běžecké začátečníky s cílem uběh-
nout 5–10 km, středa 18.00 hod. Běžecká škola

Miloše Škorpila vám vysvětlí, co je to běh. Cena:

3600 Kč/kurz.

Box pro děti a mládež, středa 18.00 hod. Tré-

ninky boxu určené primárně pro děti a mládež

ohrožené sociálním vyloučením. Zdarma.

Běžecký kurz pro mírně pokročilé, středa
19.15 hod. Běžecká škola Miloše Škorpila vám

vysvětlí, co je to běh. Cena: 3600 Kč/kurz.

Konzultace pro seniory, čtvrtek 8.00 hod. Bez-

platné informace, odborná pomoc, podpora

a možnost přátelského popovídání. Zdarma.

Klub seniorů, čtvrtek 14.00 hod. Program za-

měřený na aktivní trávení volného času pro se-

niory. Cena: 20 Kč.

Konverzace s rodilým mluvčím AJ, čtvrtek
18.00 hod. Plechárna otevírá konverzace s ro-

dilým mluvčím angličtiny. A jen za stovku! Cena:

100 Kč.

Stolní tenis, čtvrtek 19.00 hod. Přijďte si zahrát

ping-pong s klubem SKV Praha. Cena: 20 Kč.

Vytrvalostní běhy pro maminky i tatínky s ko-
čárkem, pátek 9.30 hod. Běžecká škola Miloše

Škorpila vám vysvětlí, co je to běh. Cena: 500 Kč/

kurz.

Box pro děti a mládež, pátek 18.00 hod. Tré-

ninky boxu určené primárně pro děti a mládež

ohrožené sociálním vyloučením. Zdarma.

Dětské soboty na Plechárně, sobota 10.00 hod.
Herna, hry, sportovní náčiní. Jednou za 14 dní

hraná pohádka. Cena: 40 Kč/rodina.

MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
Montessori centrum Pastelka organizuje vzdě-

lávání a zájmové programy pro děti ve věkové

kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče a zároveň pro-

vozuje celodenní školku (pro děti 2,5–6 let). 

Angličtina s rodilým mluvčím (výuka 2x týdně),

zápis do dalšího výukového bloku v termínu du-

ben–červen 2016 do 15. 4. 2016. 

Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky rodič), zápis

do dalšího výukového bloku v termínu duben–

červen 2016 probíhá do 15. 4. 2016. 

Sportovní hry (3–6 let), zbývá 1 volné místo. 

Zápis do Montessori školky Pastelka na školní

rok 206/2017 probíhá do 15. 4. 2016. Příjem při-

hlášek do 10. 4. 2016. Vyrozumění o přijetí do

15. 4. 2016. Otevřeno denně 7.30–16.00 hod.  

Hurá – jdeme do školky! Tento program je ur-

čen dětem od 2 let, které se chystají v září do

školky a chtějí si to vyzkoušet. Děti navštěvují

školku 1–2x týdně dopoledne. ZÁPIS do tohoto

programu na 2. pololetí pouze na dotaz. 

14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU
www.centrum14.cz 

Bobkova 755/34, Praha 14 
Miniškolička Čtrnáctka od 2 let, stálé volná

místa ve školičce. V pracovních dnech od 8.30–

12.30 hod. bude pro vaše děti dopolední program

(nutné přihlášení).

Herna s tvořením pro mámy s dětmi, čtvrtek

10–12 hod. Cena: 60 Kč.

Počítačové kurzy, Charita Praha 14, čtvrtek

16.00 hod.

Liduška, tvoření a posezení s generací 3. věku,
úterý 10.00 hod. 

MC A RK VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
Pondělí
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 TANEČKY 2,5–5 let

17.00 hod. Baletní přípravka 3–6 let pokročilí

Úterý:
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

Středa:
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední školička

2,5–5 let

16.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let

17.00 hod. Dětský sboreček „BERÁNCI“ 3–6 let

Čtvrtek:
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky

10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–5 let

15.00 hod. Jóga pro rodiče s dětmi 3–8 let

16.00 hod. Dětská jóga 3–8 let

17.00 hod. Playgroundenglish – angličtina hrou
3–6 let

Pátek: 
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední školička

2,5–5 let

9.30 hod. Montessori pracovna 1,5–3 roky

Praha 14 žije
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PÁTEK 1. 4.
9:00 Jarní bazárek

Přijďte k nám vyměnit, darovat či prodat oblečení i hračky.

JAHODA, O. P. S., WWW.JAHODA.CZ

SOBOTA 2. 4.
9:00 Tancem k radosti z pohybu

Dopoledne plné zdravého tance, posilování, strečinku a dobré zábavy.

TJ SOKOL JAHODNICE, WWW.TJSOKOLJAHODNICE.CZ

14:00 Badmint-off -> Badmint-on
Příchod jara znamená nový impulz k přepnutí se do režimu ON. 

Přidejte se k SKV Praha na tréninku.

SPORTOVNÍ KLUB VOZÍ KÁ  PRAHA, Z. S., WWW.SKVPRAHA.ORG

15:00 Pohádka na Plechárn : Perníková chaloupka
Divadelní pohádka pro děti od studia DAMÚZA. 

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PLECHARNA.COM

NEDELE 3. 4.
15:00 Pohádková ned le: Malá pohádka o veliké ep

Ve vesničce nedaleko Prahy žil dědeček s babičkou. A jak to bylo 

dál? Přijďte se na to podívat v našem interaktivním představení.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.KDKYJE.CZ

STREDA 6. 4.
10:30 Jak u d tí podpo it správný vývoj e i

Přednáška klinické logopedky o vývoji řeči u dětí. 

MATE SKÉ CENTRUM KLUBÍ KO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

TVRTEK 7. 4.
16:00 Koncert p veckých sbor  Líste ek a Lístek

Sbormistryně Marie Sedláková, kinosál ZŠ Generála Janouška

ZUŠ, PRAHA 9, RATIBO ICKÁ 30, WWW.ZUS-HP.CZ 

PÁTEK 8. 4.
10:00 Seminá  – práce s emocemi v rodin

Jak zvládat dítě, které vřeští, dupe, či nás dokonce bije? 

JAHODA, O. P. S., WWW.JAHODA.CZ

SOBOTA 9. 4.
9:00 Komunikace a odolávání manipulaci

Techniky, které jsme se naučili v dětství, někdy nejsou ty pravé. 

MATE SKÉ CENTRUM KLUBÍ KO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

14:00 Tane ní odpoledne s kapelou Color Club Praha
Zveme vás na tradiční odpoledne plné tance. 

WWW.KDKYJE.CZ

18:30 Hudební komponovaný ve er
Akce probíhá v rámci kampaně Setkání Kultur. Pořádá MČ Praha 14.

SP ERNÝ MOST, WWW.KDKYJE.CZ

NEDELE 10. 4.
9:00 Plst ní šály na hedvábí – workshop

Plstění za mokra pro začátečníky a mírně pokročilé.

KAT IN ATELIÉR, WWW.RADUHA.EU

11:00 Dobrovolnický úklid sídlišt  erný Most 
Pojďme společně učinit místo, kde žijeme a bydlíme, krásnějším. 

Sraz před Galerií 14 na nám. Plk. Vlčka.

CÍRKEV BRATRSKÁ, RAJSKÁ ZAHRADA, WWW.CB.CZ/RAJSKA.ZAHRADA

15:00 Pohádková ned le: Ostrov divoch
Venda ve snu procestuje skoro celý neprobádaný svět. Seznámí 

se s Lékurkou, Papájem i Tygrtatou. Přiďte je také poznat. 

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.KDKYJE.CZ

15:00 Hloub tín II – vlastiv dná vycházka
Vycházky po Praze 14. Sraz: metro Hloubětín, nad eskalátory. 

KRÁSNÁ PRAHA 14, WWW.KRASNAPRAHA14.CZ

PONDELÍ 11. 4.
16:00 XX. ro ník turnaje Kuli ky-áda 

Turnaj ve cvrnkání kuliček. Stačí si donést 10 stejných.

PIONÝR, Z. S. – 93. PS ORION, WWW.93-ODDILORION.WBS.CZ

17:00 O velikono ní perníkové chaloupce
Pohádku o perníkové chaloupce zná každý. Ale nejlépe jí znají klauni 

Jeníček s Mařenkou, kteří to dobrodružství zažili na vlastní kůži. 

NEPOSEDA, Z. Ú., WWW.NEPOSEDA.ORG/JAHODNICE

18:00 Autorský koncert u itel  ZUŠ
Karla Mirošníka, Pavla Ciboch, Michala Straky a Marka Kučery.

ZUŠ, PRAHA 9, RATIBO ICKÁ 30, WWW.ZUS-HP.CZ

STREDA 13. 4.
9:30 Workshop – plst ný kv t 

Plstění za mokra pro začátečníky. 

KAT IN ATELIÉR, WWW.RADUHA.EU

10:30 U íme se se Zlobivákem
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností.

MATE SKÉ CENTRUM KLUBÍ KO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

18:00 Koncert klavírního odd lení
Koncert žáků a studentů klavírního oddělení školy.

ZUŠ, PRAHA 9, RATIBO ICKÁ 30, WWW.ZUS-HP.CZ

19:15 Slováci, jak je možná neznáte
Večer se slovenskými umělci v Maňáně.

CENTRUM SLUNE NICE, O.,P.,S., WWW.SLUN.CZ

ST-PÁ 13.–15.4.
20:00 Zá ící m sto

Jak se žije v paneláku? Divadlo o hlučných sousedech a schů-

zích v kočárkárně. Po představení Silent Disco na Plechárně.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PLECHARNA.COM

TVRTEK 14. 4.
18:00 Promítání  lmu Taje Altaje

Ukážeme Vám, že život na vozíku není zábranou v cestování po světě. 

SPORTOVNÍ KLUB VOZÍ KÁ  PRAHA, Z. S., WWW.SKVPRAHA.ORG

19:30 Logopedický seminá  pro rodi e 
Mluví vaše dítě špatně, málo, nesrozumitelně? Poradíme vám!

MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., WWW.VESELYCERTIK.CZ

PÁTEK 15. 4.
9:00 Jaro v plném proudu

Různé tvoření.

JAHODA, O. P. S., WWW.JAHODA.CZ

18:00 Tv r í literární dílna
Tvůrčí psaní v Maňáně se spisovatelem-pedagogem 

pro začátečníky i pokročilé.

CENTRUM SLUNE NICE, O.,P.,S., WWW.SLUN.CZ

PÁ-SO 15. 4. - 16. 4
18:00 P es noc záchraná em

Chceš si vyzkoušet, jaká je práce záchranáře? Přihlas se. 

D M D TÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9, DDMPRAHA9.CZ

SOBOTA 16. 4.
9:00 Workshop – plst ní klobouk  nebo baret  z vlny

Plstění z vlny za mokra pro začátečníky a mírně pokročilé.

KAT IN ATELIÉR, WWW.RADUHA.EU



12:00 9. puzzlemánie – sout ž ve skládání puzzle na as
Akce se odehraje v pražském obchodním centru Letňany. Zúčastní 

se i děti a dospělí se zdravotním znevýhodněním.

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK, WWW.PUZZLEMANIE.COM

12:00 Festival setkání chutí
Gastronomická sobota s nabitým doprovodným programem. 

Akce probíhá v rámci kampaně Setkání kultur.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PLECHARNA.COM

14:00 Ping-pong
SKV Praha Vás zve na sobotní trénink i turnaj.

WWW.SKVPRAHA.ORG

15:00 Pohádka na Plechárn : Kocour v botách
Dětské divadelní představení. Hraje divadlo Elf. 

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PLECHARNA.COM

NEDELE 17. 4.
15:00 Pohádková ned le: Alenka v íši div

Většinou platí, že 1+1 jsou dvě, ale když zavřeme oči...dějí se věci.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.KDKYJE.CZ

ÚTERÝ 19. 4.
16:00 Den Zem  s podtitulem „NEJSME TADY SAMI“

Den Země je tradiční akce, která se koná po celém světě. 

D M D TÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9, DDMPRAHA9.CZ

19:00 Bene  ní koncert Davida Kollera pro ACORUS
Koncert v Pražské křižovatce – prostoru, který spravuje Nadace 

VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových.

ACORUS, Z. Ú. - CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

WWW.ACORUS.CZ

19:15 Rock´n´roll & popular music late 50´– early 60´
Poslechový a možná i taneční večer v Maňáně.

CENTRUM SLUNE NICE, O. P. S., WWW.SLUN.CZ

STREDA 20. 4.
16:00 III. ZUŠ-kový koktejl

Společný projekt žáků a studentů ZUŠ Ratibořická 

a ZUŠ Čakovice. Uvidíte divadelní představení i komorní koncert.

ZUŠ, PRAHA 9, RATIBO ICKÁ 30, WWW.ZUS-HP.CZ

17:00 Plánovací setkání – využití, volný as a kultura
Setkání nad modelem Vybíralky. Přijďte se pobavit s architekty.

IPR PRAHA, WWW.VYBIRALKA25.CZ

18:00 Všímavý tená
Dočetli jste se až sem? Testujeme, jak pro vás udělat kalendář 

akcí ještě lepší. Napište nám na kamila@praha14kulturni.cz 

a dostanete za odměnu malý dárek. 

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

TVRTEK 21. 4.
9:30 Konference Práce versus život

Jak sladit práci, zájmy a k tomu ještě rodinu? Daří se nám to? 

NEPOSEDA, Z. Ú., WWW.NEPOSEDA.ORG

PÁTEK 22. 4.
9:00 Psaní ko – workshop

Plstění malé kabelky, za mokra pro začátečníky a mírně pokročilé.

KAT IN ATELIÉR, WWW.RADUHA.EU

9:00 Zdravé pomazánky
Přineste svoji oblíbenou pomazánku i s receptem.

JAHODA, O. P. S., WWW.JAHODA.CZ

18:00 Pyžámková noc
Dobrodružná noc v čertovském doupěti.

MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., WWW.VESELYCERTIK.CZ

SOBOTA 23. 4.
9:00 Workshop – ba kory i válenky z vlny

Plstění za mokra pro začátečníky a mírně pokročilé.

KAT IN ATELIÉR, WWW.RADUHA.EU

10:00 Neposedný pochod
Vydejte se společně po lokalitách, kde poskytujeme naše služby.

NEPOSEDA, Z. Ú., WWW.NEPOSEDNEPRIBEHY.CZ

14:00 Tane ní odpoledne s kapelou Color Club Praha
Zveme vás na tradiční odpoledne plné tance. 

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.KDKYJE.CZ

NEDELE 24. 4.
15:00 Pohádková ned le: ertoviny

Veselá činoherní pohádka o čertech v jejich nezáviděníhodné profesi.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.KDKYJE.CZ

17:30 Kurz první pomoci zam ený na d ti
Úrazy, popáleniny, resuscitace atd. Přednáší Aleš Benda, 

zdravotnický záchranář a lektor první pomoci.

MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., WWW.VESELYCERTIK.CZ

ÚTERÝ 26. 4.
9:30 Kurz první pomoci zam ený na d ti

Úrazy, popáleniny, resuscitace atd. Přednáší Aleš Benda, 

zdravotnický záchranář a lektor první pomoci.

MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., WWW.VESELYCERTIK.CZ

15:30 Hrátky s p írodou aneb slavíme Den Zem
Zábavné odpoledne s úkoly a hry pro děti s tematikou přírody 

a recyklace odpadů, živí netopýři a mnoho další zábavy.

MATE SKÉ CENTRUM KLUBÍ KO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

18:00 Koncert žák  klarinetové t ídy Romana Kudly
Koncert žáků a studentů klarinetové třídy Romana Kudly.

ZUŠ, PRAHA 9, RATIBO ICKÁ 30, WWW.ZUS-HP.CZ

STREDA 27. 4.
9:00 Strach a úzkost ve sv t  d tí 

Seminář pro rodiče s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou. 

Herna pro děti je pro vás otevřena již od 9:00.

MATE SKÉ CENTRUM KLUBÍ KO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

19:00 Top koncert: Karel Plíhal
Hudebník a básník, původně konstruktér a topič v divadle, 

přítel Jaromíra Nohavici. Pořad není vhodný pro děti do 12 let.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.KDKYJE.CZ

19:15 Máma – manažerka rodiny
Seminář s lektorkou Mgr. Denisou Dohányosovou, Dis. 

Ne, supermatka se z Vás nestane :-) Místo toho oprášíte 

a posílíte svoje schopnosti. Prosíme o přihlášení.

MATE SKÉ CENTRUM KLUBÍ KO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

TVRTEK 28. 4.
14:00 
17:00

Vybíralka kvete
Skryté záhonky a zahrádky v našem okolí. Sraz u plánovací 

kanceláře (hřiště u Jahody).  Sazeničky, semínka a zahradnické 

načíní zajištěno, stejně tak rady zkušené zahradnice.

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.VYBIRALKA25.CZ

PÁTEK 29. 4.
9:00 Tradi ní bazárek

Přijďte vyměnit, darovat či prodat oblečení nebo hračky.

JAHODA, O. P. S., WWW.JAHODA.CZ

18:00 Koncert d tského sboru Rokytka
Jarní koncert v divadelním sále restaurace Léta Páně.

MC A RK VESELÝ ERTÍK, Z. S., WWW.VESELYCERTIK.CZ

PÁ-NE 29. 4.–1. 5.
16:00 Víkend na To níku

Na třech nádvořích hradu Točník se otevírají brány do pravěku, 

vyzkoušejme si dávná řemesla. 

DDM PRAHA 9, PRACOVIŠT  ERNÝ MOST, WWW.DDMPRAHA9.CZ

SOBOTA 30. 4.
9:00 Bazárek

Přijďte si nakoupit dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby 

i módní doplňky přímo od rodičů.

NEPOSEDA, Z. Ú., WWW.NEPOSEDA.ORG

13:00 Sportovní odpoledne 
Sportovní odpoledne s večerním pálením Morany a zábava.

M  PRAHA 14, WWW.PRAHA14.CZ

14:00 Parazumba na Plechárn
Přijeďte poznat zumbu na vozíku a zatančit si s námi v jejím rytmu.

SPORTOVNÍ KLUB VOZÍ KÁ  PRAHA, WWW.SKVPRAHA.ORG

15:00 Pohádka na Plechárn : Ukradený as
Dětská divadelní pohádka. Hraje divadlo X10. 

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PLECHARNA.COM

16:00 arod jnice na Hutích
Pálení čarodějnic u minigolfu na Hutích je zábavné odpoledne 

a večer pro rodiny i jednotlivce. Přijďte se pobavit, 

opéct špekáčka a zasoutěžit si v ďábelských disciplínách. 

MINIGOLF NA HUTÍCH, WWW.NAHUTICH.CZ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

P
la

c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e

P
o

zv
á

n
k

a

P
la

c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Volná pracovní pozice – Konzultant
poradenství a odborné konzultace 

v oblasti EU dotací, jednání s klienty
Požadujeme: vzdělání minimálně ÚSO
s maturitou, praxe v obchodní činnosti

minimálně 2 roky podmínkou
více na http://www.granty-dotace.cz
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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., 
tel. +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 Evrop-
skou unii informace a poraden-
ství: pobytové záležitosti, za-
městnání, bydlení, zdravotní
péče, vzdělávání. Pravidelně
organizujeme multikulturní
akce, na které srdečně zveme
všechny obyvatele Prahy 14.

Information and coun-
selling 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, допомо-
га в рішенні проблем

та курси чеської мови для
іноземців безкоштовно

I. C. PRAHA, O. P. S.
POBOČKA Praha 14
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Nově – BIOREZONANCE
ÚČINNÁ, BEZBOLESTNÁ METODA BICOM

*odvykání kouření až 90% úspěšnost *hubnutí
a potlačení chuti na sladké *vyhlazování vrásek
*detoxikace *stres *energie *lymfa *energetické

blokády *imunita *wellness masáže *aroma-kosmetika
Zdravotní středisko Klánovická 487, Hloubětín P-9,

st. Metra B Hloubětín, tel. 604 807 647,
www.wellness-stara-boleslav.cz

� Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz. 

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

� ZŠ Spojenců – Horní Počernice hledá
učitelku 1. stupně. Znalost AJ. Nástup
1. 9. 2016. Tel.: 281 923 336.

� !! Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.

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

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

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

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

� Rekonstrukce bytového jádra, zkušený
tým řemeslníků, nejlepší cena. Kon-
zultace a nezávazná nabídka zdarma.
jakub.vanek@atlas.cz, tel.: 731 33 77 11.

� Cca 5 000 Kč 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.

� Matematiku perfektně doučí středo-
školský profesor. Ukázková hodina zdar-
ma. Tel.: 603 909 327

� BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA přijímá
pracovníky ostrahy objektů v Praze 9.
Zaměstnáváme na pracovní smlouvy
(plný i zkrácený úvazek), brigádní, sta-
robní i invalidní důchodce, kteří fyzicky
zvládnou nabízenou práci. Požadujeme:
Dk strážný, 68-008-E, bezúhonnost,
spolehlivost, komunikativnost. Osobní
pohovor si domluvte na mobilním čísle:
+420 775 677 478. Volejte po–pá od 
9–18 hod.

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

� CHCETE PRO VAŠE DĚTI BRIGÁDU,
kde zajistíme jejich bezpečný odvoz do
práce a zpět domů? Naše restaurace
McDonald’s v Horních Počernicích ta-
kovou službu nabízí. Volejte 776 825 947,
kde dostanete veškeré potřebné infor-
mace, www.amirestaurant.cz.
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: … vyřídím to nočnímu vrátnému.

Výherci: J. Kubalová, Černý Most; V. Lovásiková, Hloubětín; A. Martínek, Lehovec

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky

s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 4. 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: Strážník kontroluje bezdomovce pod mostem. Ten se ho zeptá: „…? (dokončení v tajence)“



15.–17. 4. 2016
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Lounge

Slevové kupony 
NAJDETE V DUBNOVÝCH 
VYDÁNÍCH:

® ™

  ČERNÝ  
MOST  Slevy

50 až %

Stáhněte si 
aplikaci 

Shopping Fever 
pro iOS a Android 
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