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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 • 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: ilustrační foto
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16 OHLÉDNUTÍ

konec školního roku se nezadržitelně blíží a s ním
i čas prázdnin, dovolených a odpočinku. Většina
z nás se na to jistě těší, ale zároveň ví, že než na
toto období dojde, bude muset ještě mnohé
zvládnout. Nejen v zaměstnání, ale také doma,
kde se nejspíš nejeden žáček či žačka hroutí při
představě blížícího se vysvědčení.
Aby se nám tuto mnohdy stresující dobu podařilo
ve zdraví překlenout, je třeba hledat cesty, jak se
odreagovat, jak si i při nabitém programu odpo-
činout. Asi nejjednodušší a zároveň nejlepší va-
riantu takového oddechu nabízí sport, výlet do
přírody nebo i jen procházka po městské části.
Ostatně právě ta může být nyní opravdu příjemná,
a to nejen kvůli teplejšímu počasí. Díky sérii
jarních dobrovolnických úklidů, které se za mi-

mořádně obětavé podpory místních neziskových organizací i aktivních obyvatel
uskutečnily na řadě míst Prahy 14, je náš domov teď mnohem krásnější
a útulnější. Do úklidů, kterým se věnuje i hlavní téma tohoto vydání, se
zapojilo téměř 300 lidí. Všichni si zaslouží veliký obdiv a poděkování.
Pro mě osobně je dále rovněž potěšující, že se po dlouhých jednáních a inter-
vencích na hlavním městě Praze podařilo dosáhnout dílčího úspěchu v budování
parku U Čeňku. Objevily se zde nové stromy a dodělávají se i další části
projektu. Přestože si na dokončení slibované celkové revitalizace území
budeme muset ještě počkat, vnímám tento posun pozitivně.
Hned několik květnových akcí pak svědčí o tom, že se v Praze 14 daří vytvářet
místa nejen pro odpočinek, ale i pro zábavu. Na stránkách Čtrnáctky se dočtete
třeba o Staročeském jarmarku u kostela sv. Bartoloměje, který do Kyjí opět
„přivedl“ oblíbené šermíře či kejklíře, nebo třeba o akci Nízkoprahy na rampách.
Závody na koloběžkách pořádané třemi místními neziskovkami – Neposedou,
Jahodou a Motýlkem – mohli diváci vidět ve skateparku u Plechárny.
Hodně návštěvníků do tohoto kulturně komunitního centra zamířilo i kvůli
sousedské slavnosti Černý Mošt, která se konala poslední květnovou středu.
Potkat jste se na ní mohli nejen s obyvateli okolního sídliště a zástupci
městské části, ale i s politickými představiteli magistrátu, kteří se účastnili
navazující akce – závěrečného plánovacího setkání v rámci projektu Vybíralka 25.
Vedle radního Ing. Radka Lacka a náměstkyně Mgr. Petry Kolínské dorazila
i primátorka Adriana Krnáčová. Paní primátorka i další dva členové městské
rady přislíbili aktivní podporu pro opravy a úpravy veřejných ploch na Černém
Mostě, jejichž nedostatečnost nás dlouhodobě trápí.
Naše městská část se aktivně zapojila i do rozsáhlého projektu Evropské
hlavní město sportu 2016, kterým je letos právě Praha. Nejrůznějšími
pohybovými aktivitami i zábavou ožil v rámci Sportovního odpoledne Prahy 14
Centrální park na Černém Mostě. Zájem byl obrovský, a to i o večerní
čarodějný rej, který vše zakončil. Právě tato velmi příznivá odezva je pro nás
závazkem opakovat akci i v dalších letech.
Přeji vám, ať měsíc červen prožijete klidně a ať případné nepovedené
vysvědčení svých dětí berete, pokud možno, s nadhledem. Žákům a studentům
pak přeji ty nejlepší známky a pohodové prázdniny. 

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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Právě výše zmíněné motto je i ná-
zvem kampaně Prahy 14, která běží
posledních několik let a od loňského
podzimu se rozšiřuje o zmíněné dob-
rovolnické úklidy. Rukavice na ruce
a ruce k dílu již přiložili v okolí svých
domovů obyvatelé Jahodnice, Hlou-
bětína a také lidé z okolí vnitrobloku
Vybíralova na Černém Mostě.

MÁJOVÝ ÚKLID ČERNÉHO MOSTU
Májový úklid poblíž kulturně komu-
nitního centra Plechárna, který se
konal 17. května a organizoval jej
jeden z místních aktivních obyvatel
pan Petr Nuska, jsme s fotoapará-
tem navštívili i my. Ač by se mohlo
zdát, že anonymita sídliště s sebou
nese i pasivitu místních obyvatel,
opak byl pravdou. Přestože počasí
neslibovalo žádné slunění a chvíle-
mi se zdálo, že i zaprší, již před sra-
zem svolaným na pátou odpolední
se začali scházet první „brigádníci“.
Těch nakonec dorazilo na pětadva-
cet a nechyběly ani děti a mladí lidé
ze sousedního skateparku a neda-
leké základny neziskové organizace
Jahoda. 

Nad velkým dřevěným modelem „Vy-
bíralky“ v hale Plechárny se pak
všichni přítomní domluvili na rozdě-
lení „úklidových čet“, vyfasovali pra-
covní rukavice, pytle na odpad, sme-
táky a lopaty a pak už se jednotlivé
skupinky rozešly do terénu. 

JAHODOVÉ DRUŽSTVO V AKCI
Právě „jahodníci“ nakonec vytvořili
nejpočetnější skupinu, která se
v rámci rozdělení úseků soustředila
na „očistu“ velkého dětského hřiště
před svým sídlem a celé přilehlé části
Vybíralovy ulice. A společně s dětmi
se do toho všichni pustili, jak se patří.
Záhy se pytle začaly plnit odhozenými
papírky, obaly od cukrovinek, PET
lahvemi, nedopalky i dalším nepořád-
kem, který po zimním období hyzdil
cestičky i travnaté plochy hřiště. 
Košťata se dočkala akce hned o chvíli
později, kdy se malí pracanti pustili do
zametání rozneseného písku a štěrku
na plochách dětského hřiště. 

LUXOVÁNÍ SKATEPARKU? PROČ NE!
Podobně to mezitím vypadalo i v blíz-
kém skateparku, kde se do akce

pustila parta skejťáků a koloběžká-
řů. Dlužno říci, že nadšení tu nebylo
tolik jako u výše zmíněné party.
Úšklebky teenagerů, kteří by samo-
zřejmě raději lítali na  svém oblíbe-
ném náčiní skateparkem, však po
chvíli zmizely a mladí se společně
se školáky pustili do díla. Díky blíz-
kosti Plechárny, a tudíž i elektrické
přípojky se tu do akce zapojil i gará-
žový vysavač. Nepořádek a prach tak
zmizel i z úzkých skulin pod jednot-
livými prvky skateparku. Pár kole-
ček nepořádku posbírali zdejší bri-
gádníci i v okolí parku a kolem sa-
motné Plechárny.

DVĚ HODINY STAČILY
S ohledem na předem stanovený li-
mit dvou hodin se zpočátku zdálo, že
bude na úklid málo času. Nakonec to
ale pěkně vyšlo. Zejména skupina,
která si vzala na starost okolí takzva-
ného Účka, tedy paneláku ve tvaru U,
sousedícího se ZŠ Vybíralova, zvládla
odvést skutečně důkladnou práci.
Očisty se dočkaly i takřka nepřístup-
né rohy a skrytá zákoutí. Díky píli
všech přítomných hromada pytlů při-

UKLÍZÍME PRAHU 14
DOBROVOLNICKÉ ÚKLIDY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SE STALY HITEM LETOŠNÍ SEZÓNY V PRAZE 14 A UKÁZALY,
ŽE ZDEJŠÍ OBYVATELÉ MAJÍ ZÁJEM NA ZLEPŠOVÁNÍ PROSTŘEDÍ V OKOLÍ SVÝCH DOMOVŮ. A CO JE HLAVNÍ, ŽE JSOU
OCHOTNI PRO DOBROU VĚC SAMI PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. TAKŘKA VŠECHNY LOKALITY PRAHY 14 PŘED LÉTEM
HLÁSÍ: CHCEME TU MÍT ČISTO! A VE VĚTŠINĚ JIŽ TENTO SLOGAN DOŠEL NAPLNĚNÍ. 
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pravených u Plechárny k odvozu bě-
hem dvou hodin pořádně vzrostla.

ZASLOUŽENÁ ODMĚNA
A protože po práci je čas na zábavu
a odpočinek, čekalo na brigádníky
i jedno příjemné překvapení. V sedm
hodin, kdy se většina dobrovolníků
vrátila s „uloveným“ odpadem k Ple-
chárně, to už na zdejší terase vonělo
grilovanými buřtíky. Občerstvení, ale
i potřebné rukavice, nářadí a pytle
zajistila městská část. 

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 
NAD BIZARNÍMI NÁLEZY 
U grilu se povídalo o všem možném
a došlo i na nová sousedská sezná-
mení. Hlavním tématem, které
v uvolněné atmosféře mezi dobro-
volníky rezonovalo, však byly čerstvé
zážitky z úklidu. Ty dostaly záhy po-
dobu jakési nevyhlášené soutěže
o nejkurióznější nález. A kdo vyhrál?
Inu, posuďte sami, co by si podle vás
zasloužilo první příčku. Vybírat mů-
žete například z disku kola osobního
auta, hifi věže, podprsenky, bot nebo
třeba neotevřené konzervy s nalože-
nými olivami. 

11 BRIGÁD
Letošní ročník kampaně „Chceme tu
mít čisto“ byl mimořádně úspěšný.
Ve spolupráci s městskou částí se
organizátorům, jak z řad neziskových
organizací, tak i z řad aktivních oby-
vatel, podařilo uspořádat jedenáct
brigád. „V součtu se jich zúčastnily
téměř tři stovky lidí. Společnými sila-
mi sesbírali více než pět tun odpadků
a dalšího nepořádku. Za městskou
část všem mnohokrát děkuji,“ neše-

tří chválou radní Mgr. Irena Kolma-
nová, která má kampaň ve své gesci.

POMOHLI SPORTOVCI I NEZISKOVKY
Díky dobrovolníkům se podařilo vy-
čistit velkou část Černého Mostu,
část Hutí, okolí kyjského rybníka
a kostela sv. Bartoloměje, celé území
Jahodnice a část Hloubětína. Do úkli-
dů se vedle Prahy 14 kulturní zapojili

také lidé navázaní na organizátory ze
spolku Krásná Praha 14, příznivci
softbalového klubu Spectrum Praha,
včetně dětí a rodičů z přilehlé ZŠ
Bratří Venclíků, obyvatelé spolupra-
cující se spolkem Kristínka, z. s., Cír-
kví bratrskou, Mateřským centrem
Klubíčko, TJ Sokol Jahodnice, občan-
ským sdružením Starý Hloubětín či
hloubětínští obyvatelé Mirek Čech,
Anna Bečková a Růžena Bognárová.
Předpokládá se, že brigády budou
pokračovat i v září a říjnu, na kdy jsou
předběžně domluvené dvě dobrovol-
nické akce – v Kyjích a na Jahodnici.

IKEA POMOHLA SOUSEDŮM
Do práce na tom, aby nejen Praha 14
i její okolí byly krásnější a čistější,
se nezapojovali „jen“ obyvatelé.
IKEA ČERNÝ MOST se rozhodla po-
moci Horním Počernicím. Ve spolu-
práci s Rodinným centrem MUM
uklízela první červnový den zeleň,
lesy i luka na Chvalech a ve Svépra-
vicích. Bezmála 50 zaměstnanců vě-
novalo svou směnu pro sousedské

Téma
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Každý rád podpoří dob-
rou věc, i já kupuji různé
„věci“ (tykadélka, plac-
ky, květinky, Nový pro-
stor…), jelikož jsem čas-

to ve styku s těmi, k nimž osud
nebyl úplně příznivý a jejichž sociální
zařazení je nejnižší. Nevím, zda
slovo dobrovolná aktivita je vysti-
hující, lépe volba či chuť pomoci, ta
je důležitá. Vážím si každého, kdo
se buď zapojil, či jen plánuje zapojit
se do činnosti pro druhé.
„Každý šestý občan potřebuje po-
moct a povinností nás pěti je mu
pomoci.“ – Kennedy

Miroslav Šubrt, ANO
Do dobrovolnických ak-
tivit se zapojuji již od
střední školy, kdy jsem
začal pomáhat s orga-
nizací táborů pro mlá-

dež se zdravotním postižením. Pra-
cuji v neziskovém sektoru, kde je
dobrovolnictví jedním z hlavních
segmentů. Být dobrovolníkem velmi
posiluje osobnost a podle mého
i rozvíjí občanskou společnost. Takto
nabyté zkušenosti jsem velmi zúro-
čil ve svém profesním životě. I nyní
se rád zapojuji do aktivit, které
dávají smysl, třeba jako expertní
dobrovolník. 

Bc. Michal Prager, SZ
Dobrovolnictví jsme na
radnici diskutovali po-
měrně často. Kampaň
„Chceme tu mít čisto“
Praha 14 odstartovala

již vloni. Letos se podařilo do projektu
zapojit opravdu hodně místních lidí
i neziskovek, kterým moc děkuji. Ne-
bývalý zájem mě příjemně překvapil.
Věřím, že pokud chceme mít kolem
sebe čisto, musí každý začít sám
u sebe. I proto jsem se ráda zapojila
do úklidu Hloubětína, kde bydlím.
Doufám, že se nám podaří v těchto
aktivitách pokračovat i v budoucnu
a že se přidají i ti, kteří zatím váhali.

Mgr. Irena Kolmanová, TOP 09

ANKETA: ZAPOJILI JSTE SE NEBO SE PLÁNUJETE ZAPOJIT DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT?

Účast v anketě byla nabídnuta všem politickým stranám zastoupeným v ZMČ Praha 14.
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Téma

dobro a pořádek. Akci technicky pod-
pořila i MČ Praha 20. V rámci kam-
paně „Chceme tu mít čisto“ ostatně
IKEA ČERNÝ MOST podpořila i dub-
nový Den Země Prahy 14. 

ZAČALI JSME PSÍ ŠKOLKOU
Kampaň „Chceme tu mít čisto“ od-
startovala už před několika lety pro-

jektem „Psí školka aneb Jaký pán, ta-
kový pes“, jehož hlavním úkolem bylo
(a nadále také je) působit výchovně na
majitele psů, respektive je motivovat,
aby po svých čtyřnohých svěřencích
uklízeli. Do skutečné série dobrovol-
nických úklidů se kampaň Prahy 14
rozrostla až letos, přičemž první pilot-
ní brigáda se odehrála už loni na pod-
zim pod taktovkou TJ Sokol Jahodnice.
„Právě proto, že se tato úvodní akce
tak povedla – plechovky od piva, pa-
pírové obaly nebo PET lahve, kterými
se podařilo naplnit několik velkých
odpadkových pytlů, neboť přišly té-
měř čtyři desítky místních lidí –,
jsme se rozhodli v podpoře dobrovol-
nických úklidů pokračovat,“ doplňuje
radní Kolmanová. 
Jak organizace brigád funguje? Rad-
nice vyzve potenciální zájemce a pak

na své náklady pomůže s pořádáním
a propagací akce, pomůže vzájemně
skontaktovat organizace a další
aktéry zastřešující jednotlivé brigá-
dy, zajistí rukavice, pytle a další ne-
zbytnosti pro úklid, domluví odvoz
nastřádaných odpadů a dodá občer-
stvení pro účastníky. Na pracovnících
neziskovek či na dalších ústředních
organizátorech je pak především to,
aby pro dobrou věc nadchli co nejvíce
lidí ze svého okolí.

„Věřím, že letošní velký úspěch těch-
to aktivit nebude posledním. Kam-
paň jasně ukázala, že místní zajímá,
v jakém prostředí žijí, a navíc se ne-
bojí přiložit ruku k dílu. Tři stovky!
To je přece úžasné,“ uzavírá starosta
Bc. Radek Vondra.

(jam, red)

Na setkáních budou přítomni političtí 
představitelé a odborníci městské části.
Váš názor nás zajímá. Přijďte nám ho říct.

LEHOVEC
15. června 2016 od 17.30 hodin
Kde: ulice Kukelská (u psí louky)

PO
ZV

ÁN
K

A

Městská část Praha 14 vás zve na

SETKÁNÍ S OBČANY
LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ FÓRA PRAHY 14

HUTĚ
20. června 2016 od 17.30 hodin
Kde: park v ulici Splavná (u Minigolfu)
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Aktuality

Občany, kteří si potřebují vyřídit
nový cestovní pas, upozorňujeme
na možnost internetové rezervace
úředních hodin. Rezervaci lze pro-
vést na www.praha14.cz a doporu-
čujeme ji především kvůli vrcholí-
címu zájmu žadatelů o tyto dokla-
dy. Zejména rodinám s malými
dětmi zároveň připomínáme, že
mimo úřední dny (PO a ST) je mož-
né využít také úřední hodiny v úterý
a ve čtvrtek, kdy zájemce přijímá-
me v čase od 7.30 do 12 hodin.
V této době se na nás obrací méně
žadatelů.

Oddělení osobních dokladů, 
Občanskosprávní odbor 

ÚMČ Praha 14

REZERVACE 
NA PASY

Vítání cykloobčánků, které patří mezi
tradiční akce pořádané MČ Praha 14,
proběhlo v úterý 11. května 2016 na
střešním parkovišti Centra Černý
Most. Předškoláci, školáci, ale i širo-
ká veřejnost si mohli vyzkoušet jízdu
zručnosti, kterou pro ně připravila
městská policie, a poslechnout si in-
teraktivní výklad. 
Děti si akci velmi užily, zaskákaly si
v nafukovacím hradu a každý účast-
ník nakonec obdržel i průkaz malého
cyklisty a drobnou odměnu. (jam)

Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na VII. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 21. 6. 2016 od 15.00 hod.
v prostorách Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

21. června 2016 od 15.00 hod.

VII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 14OZ

N
ÁM

EN
Í

PRAHA 14 VÍTALA MALÉ CYKLISTY 

Obvodní výbor Českého svazu bojov-
níků za svobodu v Praze 9 uspořádal
ve spolupráci s MČ Praha 14 a MČ
Praha 9 slavnostní shromáždění ob-
čanů u příležitosti 71. výročí ukonče-

ní 2. světové války. Vzpomínkový akt
se konal ve čtvrtek 5. května u pa-
mátníku II. odboje v parku na Novém
náměstí v Hloubětíně a zúčastnily se
jej i děti z nedaleké školy. (jam)

VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ HRDINY

Druhá a závěrečná část přehledu
„Lékaři Prahy 14“ (první díl jsme
publikovali v květnovém čísle časo-
pisu) bude zveřejněna v letním, te-
dy nadcházejícím vydání distribu-
ovaném na začátku července. 
Děkujeme za pochopení.  

(red)

Přesně 994 přispěvatelů nadace Dob-
rý anděl sídlilo ke konci května v poš-
tovním obvodu Praha 9, do nějž spadá
i MČ Praha 14. Ukazuje to unikátní
Mapa dárců, kterou před několika
týdny spustila výše zmíněná nadace.
Ta mezi dobrovolnými dárci shání
podporu pro rodiny, které se starají
o své těžce nemocné děti. Současně
spouští nový projekt „Zde bydlí Dobří
andělé“, do něhož se mohou přihlásit
města, obce, čtvrtě či osady, ve kte-
rých žijí více než 2 Dobří andělé. Cí-
lem projektu je umožnit lidem spo-
lečnou radost z pomoci druhým
a poukázat na počet těch, kteří se již
rozhodli pomáhat. Mapu najdete na
www.dobryandel.cz/mapa.          (jam)

V PRAZE 9 A 14 ŽIJE TÉMĚŘ
1000 DOBRÝCH ANDĚLŮ

SEZNAM LÉKAŘŮ

PRAHY 14
O PRÁZDNINÁCH 
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JAK JSTE SE DOSTAL KE
GEOCACHINGU A JAK DLOUHO SE
TÉTO NETRADIČNÍ AKTIVITĚ
VĚNUJETE?
Už je to nějaký čas, tuším, že v roce
2008, a ani si nevzpomínám, kde jsem
se o této aktivitě dočetl. Ale oslovila
mě, tak jsem se začal o geocaching
zajímat hlouběji a zhruba po roce
jsem začal „lovit“. Ze začátku jsem
samozřejmě hlavně hledal krabičky
na zajímavých i obyčejných místech,
později jsem se zapojil i sám. Řekl
jsem si, že za každých 100 „keší“ za-
ložím jednu vlastní. Začal jsem tedy
zakládat krabičky pro ostatní a po-
stupně jsem začal organizovat také
přednášky a různé další akce pro
ostatní hráče geocachingu, což dopo-
sud nikdo jiný nedělá. To je takový
další level.

O ČEM TAKOVÁ SETKÁNÍ JSOU
A KOLIK JSTE JICH ZATÍM
USPOŘÁDAL?
Celkem to bude okolo 120 večerů,
během nichž jsme společně zažili
odborné přednášky, ale například
i hudební nebo divadelní vystoupení.
Snažím se zvát lidi, kteří mají co říct,
a vždy jim slibuji, že zajistím lidi, kte-
ří rádi poslouchají. 

V POSLEDNÍCH LETECH SE
V RÁMCI GEOCACHINGU VĚNUJETE
I TAKZVANÝM CITO AKTIVITÁM…
MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
O CO JDE?
CITO je zkratka Cache In Trash Out.
V praxi to znamená, že na zajímavá
místa umisťujeme krabičky (cache)
a současně tato místa čistíme od od-
padu (trash). Je to takové specifické
dobrovolnictví. Až na výjimky se jej
účastní lidé spojení s hrou geoca-
ching, ačkoliv se právě u tohoto dru-
hu aktivit obecně umožňuje a dokon-
ce doporučuje zapojit i lidi mimo ko-
munitu „kačerů“.

JIŘÍ TAX

PROFESÍ JE SYSTÉMOVÝ ANALYTIK, PŘESTO TRÁVÍ MNOHO ČASU
V PŘÍRODĚ A VĚNUJE SE DOBROVOLNICKÝM ÚKLIDŮM ZAJÍMAVÝCH MÍST
PO CELÉ PRAZE. PŘED ČASEM TOTIŽ PROPADL GEOCACHINGU A NYNÍ
PATŘÍ MEZI TY, KTEŘÍ DO TÉTO NETRADIČNÍ CELOSVĚTOVÉ HRY VKLÁDAJÍ
I VLASTNÍ ENERGII, INVENCI A ČAS. A PRÁVĚ TYTO VLASTNOSTI A TOUHA
PO „HLEDÁNÍ SKRYTÉHO“ PŘIVEDLY JIŘÍHO TAXE I DO PRAHY 14. 

LIDÉ CHTĚJÍ DĚLAT
NĚCO SMYSLUPLNÉHO
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Rozhovor

JAK DLOUHO TO DĚLÁTE A KOLIK
TAKOVÝCH AKCÍ SE VLASTNĚ
V ČESKU KONÁ?
Dělám to čtyři roky, začali jsme Malo-
stranským hřbitovem, což je katolický
hřbitov, o kterém si původně mnoho
lidí myslelo, že je židovský, protože
byl kompletně zarostlý břečťanem.
Během dvou let jsme uspořádali asi
52 brigád. Nakonec jsme objevili hro-
by, o nichž jsme věděli, že tam jsou,
a i hroby, o kterých se ani nevědělo,
protože byly zcela zakryté křovinami.
Na základě naší práce na hřbitově
jsme dostali dotaci na rekonstrukci
vstupního portálu hřbitova, která prá-
vě běží. Paradoxně tam tak aktuálně
nemůžeme pokračovat, protože jde
o oficiálně uzavřené staveniště.

JAKÁ MÍSTA JSOU PRO TYTO
AKTIVITY VHODNÁ? 
Zpravidla hledáme zajímavá místa,
která mají potenciál být do budoucna
zpřístupněná veřejnosti. Často jsou to
podzemní prostory – s mnohaletou
i krátkodobou historií. Příkladem mo-
hou být štoly pod Branickou skalou,
z hlediska Prahy 14 je pak do budouc-
na bezpochyby zajímavou lokalitou pí-
skovna Bílý kůň na Hutích. Svůj po-
tenciál mají i místa, která pro nocleh
využívají bezdomovci, ovšem do těch
se nepouštíme. Úklid tu nemá dlou-
hodobý efekt, protože se tam nepořá-
dek zase vrátí. Stejné to je u černých
skládek na povrchu nebo různých je-
skyní, kam může každý běžně vlézt.  

KOHO V TOMTO OHLEDU
OSLOVUJETE, KDO NA TYTO
„BRIGÁDY“ CHODÍ? 
V drtivé většině oslovuji svoje přátele
a účastníky geocachingu, protože
jsou to lidé, které znám, takže vím,
co od nich očekávat. A to i v případě,
kde to trochu zavání nebezpečím. Ur-
čitě je dobré, když se do podobných
aktivit zapojují i lidé z okolí, ale
vzhledem k tomu, že se dokážeme
sejít v počtu i okolo čtyřiceti lidí, ne-
mám potřebu shánět další a přebírat
zodpovědnost za někoho, koho ne-
znám ani já, ani moji přátelé.

JAK V PODOBNÝCH PŘÍPADECH
PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE 
S MÍSTNÍMI ÚŘADY?
Hodně záleží na lidech, kteří na obci,
nebo v případě Prahy na té či oné
městské části, aktuálně sedí. Za tu
dobu, co se úklidům věnujeme, jsem
se už setkal s různými reakcemi.

Někde nás vyloženě ignorovali, jinde
přímo nechtěli s naší aktivitou nic mít.
Je ale dost lokálních politiků, kteří to
vnímají pozitivně, a dokonce to i pod-
porují. To je ostatně i případ starosty
v Praze 14, který si nechal předložit
náš návrh a vychází nám vstříc. 

ZATÍM JSME HOVOŘILI HLAVNĚ
O PODZEMÍ… CO VÁS OSOBNĚ NA
GEOCACHINGU LÁKÁ A CO
VLASTNĚ TATO HRA NABÍZÍ?
Geocaching funguje na principu hráči
sobě. Díky tomu je ta nabídka skuteč-
ně rozmanitá, a protože všichni musí
dodržovat jen základní pravidla, vlast-
ně neomezená. Mě osobně láká více
věcí, nejen podzemí. Zakládám „keše“
například v kostelních kůrech. 
Obecně najdete krabičky u zajímavých
objektů ve městech, v přírodě, ale také
můžete jít cestou složitějších „keší“,
kde musíte postupně hledat krabičky
s indiciemi, které vedou k jednomu cí-
li. Pak zažijete třeba přechod Krkonoš
nebo cestu z Mnichova do Benátek.
Zajímavé jsou i „keše“, které vás pro-
vedou po asi třicítce lokalit, kde se
natáčely různé filmy.
Když vás láká adrenalin, můžete za-
se hledat krabičky stromolezecké,
horolezecké nebo potápěčské. Já
osobně mám rád i „keše“, které se
musí luštit. 

JAKOU MÁTE JAKO „KAČER“
VLASTNĚ MOTIVACI?
Stejně jako pro ostatní je to pro mě
hlavně odreagování, ale také jsou to
zážitky, ať už z přípravy, která je
mnohdy docela náročná, nebo z výletu
a hledání samotného. Kromě toho je
vlastně jedinou odměnou log, tedy zá-
pis, který je v rámci hry povinný, když
„keše“ najdete. V podstatě se zapíšete
do notýsku, pak jdete na web, kde jsou
„keše“ publikované, a záleží na vás,

jestli se rozepíšete o zážitcích z hledá-
ní, nebo napíšete jen prosté „díky“. Ja-
ko autor tak dostávám zpětnou vazbu
a vidím, že moje činnost dělá radost ji-
ným lidem. Lidé chtějí dělat něco
smysluplného, což je případ úklidů. 

JE MOŽNÉ ŘÍCI, JACÍ LIDÉ SE
GEOCACHINGU VĚNUJÍ?
Ta škála je tak pestrá, že to nemá
smysl řešit. Dá se říci, že mezi „ka-
čery“ najdete všechny, dětmi počína-
je přes studenty až pod důchodce, od
prodavačů po doktory, IT odborníky,
právníky… Pro někoho je to důvod,
proč vyrazit z města do přírody, což
není zrovna můj případ. Ačkoliv pra-
cuji v kanceláři, do přírody jsem cho-
dil vždycky. Pro někoho je to individu-
ální zábava, jiní vyrazí s partou přátel
třeba na týden.

MÁTE PŘEDSTAVU, KOLIK LIDÍ SE
GEOCACHINGU V ČR VĚNUJE?
Určitě jde o desítky tisíc lidí, přesný
údaj lze zjistit na webu, ale stále se
mění. V Čechách je okolo 45 000 kra-
biček, z toho v Praze zhruba 3500.
Nejvíc je jich samozřejmě v centru,
kde je najdete co každých 200 m. Po-
volená minimální vzdálenost je 161
metrů. Jen v Praze 14 vím minimál-
ně o třech „keších“ v okolí Kyjského
rybníka, další jsou na jiných místech,
sám vím o jedné zajímavé poblíž Dol-
ních Počernic.

KOLIK KRABIČEK JSTE
INSTALOVAL VY OSOBNĚ? 
Já sám mám v Praze asi 30 krabiček
a další na Rokycansku, kde mám
chalupu, což je tak na hranici. Obec-
ně platí, že krabičky rozmisťují hlav-
ně místní ve svém okolí, dodržuje se,
že autor by měl mít ke krabičce ma-
ximálně 200 km.

CO MŮŽE ČLOVĚK V KRABIČCE
VLASTNĚ NAJÍT? NAŠEL JSTE
I NĚJAKOU KURIOZITU?
Ve městě většinou v krabičkách nena-
jdete nic, jen tužku a notýsek, i když
v Praze byly dvě velké „keše“ plné ply-
šáků. Teď už zbyla jen jedna, zato je to
truhla o rozměru 2 x 1 m. Co jsem na-
šel já? Knížky, CD na výměnu nebo
třeba vtipnou samolepku, která říká,
že přejídání zmenšuje oblečení. Často
jsou k nalezení hračky z kinder vají-
ček, což může být zajímavé pro sběra-
tele. Co se týká kuriozit, někdo moji
krabičku překryl velikánskou kostí.

(jam)
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Okénko policie

V úterý 3. května ráno
přijali strážníci ozná-
mení, že v Úpické ulici
zvoní dva muži na do-

movní zvonky a nabízejí
lidem změnu dodavatele elektřiny.
Na místě oznamovatel hlídce řekl,
jak osoby vypadaly a kterým směrem
se vydaly. Strážníci je objevili na kři-
žovatce ulic Úpická a Listopadová.
Muži hlídce řekli, že důvod kontroly
nechápou. Uvedli, že nedělali nic ne-
zákonného, pouze prý procházeli uli-
cí, zvonili na domovní zvonky a dota-
zovali se nájemníků, zda nechtějí
změnit dodavatele elektřiny, případ-
ně s nimi chtěli sepsat smlouvu na
dodavatele nového. Hlídka mužům
sdělila, že právě popsali protiprávní
jednání, a to porušení Tržního řádu
hl. m. Prahy, který zakazuje pochůz-
kový prodej. S muži bylo na místě se-
psáno oznámení o výše uvedeném
protiprávním jednání, ke kterému se
odmítli písemně vyjádřit. Oznámení
bude předáno formou výše zmíněné-
ho úředního záznamu k dořešení pří-
slušnému úřadu. MP Praha 14

O
zn

ám
en

í

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

POZOR NA NĚ!

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

CHŇAPAVKA BATOHOVÁ
Hmatus tlumokae

!Místo výskytu

Způsob obživy

Prevence

V případě výskytu: 158
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STRÁŽNÍCI „NAČAPALI“ PODOMNÍ OBCHODNÍKY
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Ctrnactka 6_16.QX9_Ctrnactka 6_16  27.05.16  17:40  Stránka 10

Trim Box = 210 x 297 mm



Sport v městské části

Pořádání sportovních akcí patří v Pra-
ze 14 mezi tradice, ať již jde o turna-
je zaštítěné starostou Bc. Radkem
Vondrou, nebo akce pořádané spor-
tovními kluby, jež působí v městské
části. U příležitosti výše zmíněného
titulu se však zrodil nápad uspořádat
přehlídku sportu a zábavy pro všech-
ny a na jednom místě. 

LIDÉ ZKUSILI RŮZNÉ SPORTY
Sportovní odpoledne Prahy 14 na-
bídlo na konci dubna právě tento
koncept a nutno říci, že se akce
v Centrálním parku na Černém
Mostě velmi vydařila. Krásné počasí
i zajímavé atrakce přilákaly zhruba
tisícovku lidí. „Podpora sportu je pro
nás důležitá zejména s ohledem na
děti a mladou generaci. Jsem ráda,
že lidé na akci přišli v tak hojném
počtu a že si užili odpoledne v pohy-
bu,“ říká radní Mgr. Irena Kolmano-
vá, která má ve své gesci mimo jiné
i oblast sportu. 

PESTRÁ NABÍDKA
Nabídka byla skutečně pestrá. Na
hřišti u Vlčkovy ulice si zájemci mohli
zahrát turnaj v badmintonu nebo
stolním tenisu, vyzkoušet si základy
florbalu nebo vyzkoušet možnosti
workoutové cvičební soustavy. Hlavní
program i následné „pálení čaroděj-
nic“ pak probíhaly na travnaté ploše

parku. Tady si zájemci mohli vyzkou-
šet lukostřelbu, vystoupat po vysoké
nafukovací stěně, pobavit se při

bumper ballu nebo otestovat své
schopnosti rovnováhy na slackline. 

PODPIS HOKEJOVÉ LEGENDY
K tomu všemu hrála příjemná hud-
ba, bylo zajištěno občerstvení, při-
pravena nabídka exotické kávy ze
stánku kavárny Maňána a kdo chtěl,
mohl získat i podpis někdejší spar-
ťanské hokejové legendy Michala
Broše. Ten dorazil i s dětmi z neda-
lekých Hutí, kde žije s rodinou.
„Jsem za takové akce rád, protože
cokoliv uděláme pro to, aby se děti
zvedly od počítačů a věnovaly se po-
hybu, je podle mého názoru přínos-
né,“ dodal hokejista, který aktuálně
hraje za extraligovou Mladou Bole-
slav. Sportovní odpoledne Prahy 14
bylo většinově financováno z Celo-
městských programů podpory pro-
jektů v rámci titulu Evropské hlavní
město sportu 2016.    

(jam)

ODPOLEDNE PLNÉ SPORTU A ZÁBAVY

11

PODPORA POHYBU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU PATŘÍ MEZI PRIORITY MĚSTSKÉ ČÁSTI. RADNICE PROTO
VYUŽILA TOHO, ŽE SE METROPOLE LETOS PYŠNÍ TITULEM EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SPORTU 2016, A NA KONCI
DUBNA ZORGANIZOVALA AKCI S NÁZVEM SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRAHY 14. UŽILI SI HO MALÍ I VELCÍ.
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Sport v Praze 14

Netradiční běžecký závod Škorpilo-
va 14, který je součástí Pražského
běžeckého poháru, se letos koná po-
prvé, a jak už sám název napovídá,
výše zmínění pořadatelé na akci spo-
lupracují s legendou běžeckého
sportu Milošem Škorpilem, který ak-
tuálně provozuje běžeckou školu na
Plechárně na Černém Mostě. 

SPECIÁLNÍ „PING-PONG“
Právě do objektu populárního volno-
časového a kulturního centra zamíří
také výtěžek celé akce, který je věno-
ván Sportovnímu klubu vozíčkářů
Praha. Ti by měli z utržených peněz
pořídit speciální „pingpongový“ stůl
pro oddíl stolního tenisu, který sídlí
právě na Plechárně. 
Hlavní závod se poběží na dvou tra-
tích. Pro ženy je připravený 7km běh,
muži mohou volit ze 7km nebo 14km
tratě. Půjde o tzv. trail, tedy zvlněnou

trať, na níž se střídá asfalt a zpevně-
né lesní cesty. Sportovce, kteří se
chtějí zapojit do Pražského běžecké-
ho poháru, čeká obdobná trať.

ZÁVODÍ KOČÁRKY I VOZÍKY
Pro děti a mládež je připraveno ně-
kolik asfaltových tratí v rozmezí od
50 do 900 m, dvoukilometrová asfal-

tová trať je pak přichystána i pro vo-
zíčkáře nebo běžce s kočárky. 
Registrace startuje v 8.00 hod., na
hlavní závod se můžete těšit od
11.00 hod.

PLECHÁRNA PŘEDSTAVÍ KURZY
I ŠKOLIČKU IN-LINE BRUSLENÍ
V rámci doprovodného programu se
můžete těšit na představení činnosti
Sportovního klubu vozíčkářů, dět-
skou zónu se skákacím hradem nebo
prezentaci kurzů a aktivit, které na-
bízí Plechárna.
V časovém rozmezí 12.00–14.30 hod.
pak mohou zájemci využít Školu in-
-line bruslení, která je připravena ja-
ko zdokonalovací kurz pro děti, jež se
udrží na bruslích. Stačí si přinést
brusle, chrániče a helmu a můžete
začít pilovat svůj styl. Více najdete na
www.plecharnacernymost.cz (jam) 

Organizátoři: Praha 14 kulturní, MČ
Praha 14, Plechárna, Běžecká škola
Miloše Škorpila, SKV Praha

Partneři: Decathlon, Redespresso,
Coca-Cola

BĚHEM PŘIBLÍŽÍTE SPORT VOZÍČKÁŘŮM Z PRAHY 14
SPORTUJETE RÁDI? MČ PRAHA 14
SPOLEČNĚ S PRAHOU 14 KULTURNÍ
A  DALŠÍMI PARTNERY VÁM NABÍZÍ
UNIKÁTNÍ MOŽNOST, JAK SPORTEM
POMOCI DOBRÉ VĚCI.  

11. - 15. července 2016
„Kdo si hraje, nezlobí!“

(pro děti od 5 do 10 let)

8. - 12. srpna 2016
„Po stopách indiánské moudrosti“

(pro děti od 6 do 13 let)

22. - 26. srpna 2016
„Hobit“

(pro děti od 6 do 13 let)

15. - 19. srpna 2016
„Cesta do pravěku“

(pro děti od 10 do 15 let)

* v ceně tábora je zahrnuto celodenní stravování a zajištění pitného režimu

KONTAKT:
telefon: 778 744 195

email: zastavka@neposeda.org
www.neposeda.org/tabory

cena: 

1990

Š KO R P I LOVA  1 4
P r o  S K V  P r a h a
výtěžek  z  akce  jde  na  koupi  p ingpongového sto lu

Plechárna,  Bryksova 1002,  Praha 9
w w w . p l e c h a r n a . c o m

neděle 26.  června
registrace -  8:00
hlavní  závod -  1 1 :00
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Názory 

DRAHÁ MAGISTRÁTNÍ KOALICE…
To není zdvořilé oslovení pražské starono-
vé magistrátní koalice, to je konstatování
ceny za znovuobnovení nefunkčního vede-
ní Prahy. Velmi smutná parodie při vyjed-
návání nakonec skončila neuvěřitelným
počtem uvolněných předsedů výborů za
80 000 Kč měsíčně. Některé výbory bylo
nutno nově vytvořit, jiné dokonce rozdělit
na dva, aby se na všechny dostalo, a moh-
lo tak být konečně naplněno heslo „Zruš-
te trafiky, volte profíky.“ Profíci přece pra-
cují za peníze. Některé výbory toho budou
mít opravdu hodně, jako například výbor
pro kulturu, památkovou péči, výstavnic-
tví, cestovní ruch a mezinárodní vztahy,
nebo Smart Cities. Někteří z předsedů vý-
borů nebyli schopni na ustavujícím zase-
dání Zastupitelstva HMP ani nastínit svoji
činnost. To ale není nejdražší položka.

Nejdražší je neúčast Matěje Stropnického
v Radě pražského zastupitelstva. Tady ne-
hovoříme o nějakých statisících, tady ho-
voříme téměř o miliardě korun (600 mili-
onů sociální bydlení, 200 milionů za umě-
ní ve veřejném prostoru, které bude
muset Praha jako kompenzaci za jeho
neúčast zaplatit). Jako kapesné se v po-
rovnání s těmito sumami může jevit záva-
zek vykoupit za desítky milionů korun žiž-
kovskou Kliniku, kterou protiprávně obsa-
dila skupina lidí, kteří si říkají aktivisté.
Město jim dům koupí a opraví a možná že
jim bude financovat bydlení. Předseda
pražské ODS Filip Humplík to trefně na-
zval veřejnoprávním squatingem, tj. ne-
oprávněným obsazováním prázdných do-
mů. K tomu bude pan Stropnický řídit vel-
mi důležitý výbor pro dopravu. 

Nejhorší však je, že Praha byla půl roku
bez řízení. Důležité záležitosti, jako
pražské stavební předpisy, územní
plán, doprava včetně řešení obchvatu
města, nabraly další zpoždění. Tato ne-
činnost velmi negativně ovlivňuje také
situaci na městských částech, které při
dlouhodobé absenci magistrátní kon-
cepce nemohou plánovat svůj další roz-
voj. Důvodem k optimismu určitě není
to, že primátorkou zůstává Adriana Kr-
náčová, která pro majitele hnutí ANO
nebyla dost dobrá k vyjednávání o sta-
ronové koalici. Jak dlouho tato sestava
vydrží, je ve hvězdách, ale peníze za
trafiky mohou být dobrým tmelem této
zvláštní sestavy.

Josef Kutmon,
člen Rady MČ Praha 14 za ODS

TROCHU JINÝ SMOG
Také se vám někdy stává, že vám některá
jinak zajímavá místa na Praze 14, ale i jin-
de přijdou nehezká, vyvolávají ve vás pocit
napětí, ale nemůžete přijít na to proč?
Nebo naopak. Zdánlivě nudná ulice či jiné
místo se zdá být nepochopitelně příjem-
né, a přitom na něm není nic zvlášt ního či
hezkého. A proč je těchto příjemných míst
v městech západní Evropy o dost více než
u nás? Dlouho jsem si kladl otázku, v čem
to vězí? Může za to vizuální smog. Tento
termín se v posledních letech skloňuje
čím dál více v souvislosti se snahou od-
borníků budovat přívětivý prostor jak ve
městech, tak i mimo ně. Člověk, který se
nachází v takovémto prostředí, přijímá
podvědomě velké množství informací

a vjemů, i když si to vlastně ani nepři-
pouští. To může způsobovat i nevysvětli-
telnou nervozitu, nespokojenost a rozpty-
lovat pozornost. Typickým přispěvatelem
vizuálního smogu je venkovní reklama.
Billboardy lemující naše dálnice a silnice
I. tříd mají naštěstí zmizet v polovině příš-
tího roku, přesto se mezi našimi zákono-
dárci najdou tací, kteří mají choutky tento
výdobytek, běžný v civilizovaných kultu-
rách, zvrátit. V našich městech však toto
omezení bohužel zatím neplatí, a proto
jsme zahlceni velkoplošnou reklamou ze
všech stran. Dokonce i na takových mís-
tech, jako je okolí kyjského kostela nebo
centrum Hloubětína. Jednou z mnoha vě-
cí, které Strana zelených na Praze 14 pro-

sazuje, je i postupná regulace reklamních
ploch na pozemcích městské části, aby-
chom veřejný prostor alespoň částečně
očistili, zpřehlednili, chránili. Naší snahou
je i průběžná revize a odstraňování do-
pravního značení, které se v některých
místech jeví jako nadbytečné. Průzkumy
dokazují, že menší množství dopravních
značek vede řidiče k větší pozornosti
a zvyšuje bezpečnost na silnicích. Až se
takto za čas po Praze 14 projdete nebo
projedete a bude se vám zdát opět o tro-
chu krásnější, ale vy nebudete vědět proč,
vzpomeňte si na tento text. 
Hezké letní dny.

Petr Hukal, radní, předseda 
dopravní komise, Strana zelených

PODPORUJEME SMYSLUPLNÉ HŘIŠTĚ
V poslední době se v časopise 14 člověk
dočetl spoustu krásných a líbivých tex-
tů. Jediné negativum si člověk může
přečíst snad jen v úvodníku pana sta-
rosty stran radnice hlavního města Pra-
hy, případně v této rubrice, čímž se z ní
stává spíše satirická a sarkastická tvář
tohoto časopisu. Nebudu si všímat toho,
že rozpadající se TOP 09 nedokázala
slepit koalici pro HMP. Spíše bych se vě-
noval situaci, kdy je někomu vkládáno
do úst tvrzení, které není pravdivé. 
Opakovaně slyším, ANO na Praze 14 je
proti dětským hřištím. To není pravda,
naopak podporujeme dětská hřiště, ale
taková, která mají smysl. Proč mít kaž-
dých 200 m hřiště, kde je klouzačka,
houpačka a pískoviště (ideálně s jednou
lavičkou, více laviček přiláká nežádoucí
noční živly…). Komunitní malá hřiště ma-

jí svou roli a jsou potřebná. Děti určitého
věku si nejraději hrají individuálně, ale co
pro ty ostatní? Na P14 nemáme místo,
kde by bylo multifunkční hřiště, kam
mohou děti každého věku zajít. Takováto
hřiště slouží i jako zdroj pro vytváření dů-
ležitých sociálních vazeb, a to jak mezi
dětmi, tak i mezi dospělými, a ruku v ru-
ce tato místa slouží i pro tvorbu podnika-
telských příležitostí. Prostor u Kyjského
rybníka či za Plechárnou přímo vybízí
k tomu, aby se zde zřídila zóna pro mul-
tifunkční hřiště. A my chceme a budeme
podporovat logické a neziskové aktivity
v těchto lokalitách. Ovšem problém, kte-
rý v tuto chvíli není vidět, ale na který
dlouhodobě upozorňujeme, je, jak bude
probíhat údržba stávajících hřišť. Nemu-
síme chodit daleko – třeba skateboardo-
vé hřiště za Plechárnou. Toto hřiště je

relativně nové. Za celou dobu zde nebyla
provedena žádná investice do opravy
a údržby. Proto zde máme poškozené
podlahy, poškozené plochy a mezi nimi
jezdí dorost. V tuto chvíli je to jen pár
míst, ale pokud se nezasáhne včas, tak
bude potřeba radikální oprava. Rádoby
vtipně lze namítnout, že přemíra ochrany
není pro děti dobrá, ale proč je vystavo-
vat riziku z důvodu neprovádění údržby,
a to ve chvíli, kdy se plánuje v těsném
sousedství postavit moderní parkourové
hřiště. Totéž se nám propisuje i do ostat-
ních hřišť, která dnes budujeme jako no-
vá či revitalizována. A všichni se tváří, že
jsou nezničitelná a nepodléhají času
a počasí. Otázka, kolik bude stát údržba,
kolik prostředků je potřeba „šetřit“, není
pro současné vedení Prahy 14 podstatná. 

Jan Adámek a Aneta Hejrovská

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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PRAHA 14 POKRAČUJE 
V BUDOVÁNÍ HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ

V nadcházejících dvou letech to má
být podobné. Zastupitelé schválili
akční plán na letošní a příští rok, pod-
le něhož má v tomto období v Pra-
ze 14 vzniknout několik dalších ploch
určených pro aktivní trávení volného
času malých dětí i teenagerů. „Přede-
vším jde o vybudování zcela nových,
bezpečných a moderních hřišť,“ říká
místostarostka Ing. Ilona Picková.
Momentálně radnice intenzivně pra-
cuje na vybudování workoutového
hřiště na Jahodnici a parkourového
hřiště v ulici Kapitána Stránského na
Černém Mostě. V obou případech
městská část již začala s hledáním
vhodných firem, které zajistí potřeb-
né práce a dodají herní prvky. „Plá-
cek“ pro jahodnický workout vyroste
u stávajícího dětského hřiště a spor-
toviště. 

POSILOVNA POD ŠIRÝM NEBEM
„Milovníci pohybu na čerstvém vzdu-
chu se mohou těšit na různé hrazdy,
žebříky, bradla či lavice. Všechny
prvky, kterých bude minimálně pat-
náct, budou pochopitelně odpovídat
zákonem stanoveným bezpečnost-
ním normám,“ vysvětluje místosta-
rostka Picková. Plán na vybudování
jahodnického workoutu, inspirované-
ho obdobným hřištěm, které nechala
radnice už dříve vystavět v ulici Boj-
čenkova na Černém Mostě, městská
část projednala s místními obyvateli.
„Protože byly ohlasy pozitivní, mohli
jsme se pustit do práce,“ dodává
k tomu radní Mgr. Irena Kolmanová,
do jejíž gesce mimo jiné spadá i po-
řádání veřejných fór. 
Pro teenagery, ale stejně jako v pří-
padě workoutu také pro dospělé,
městská část chystá i černomostecký
parkour, tedy plochu se speciálními
překážkami určenými k překonávání
při běhu, skákání nebo lezení. „Chce-
me, aby toto sportoviště obsahovalo
například hrazdy, odrazové stěny,
různé přeskokové prvky a podobně.
Co se Prahy 14 týká, půjde o úplnou
novinku. Žádnou plochu, která by na-

bízela prostor pro takovéto volnoča-
sové aktivity, u nás zatím nemáme,“
doplňuje místostarostka Picková.
Vzhledem k tomu, že se podařilo
uzavřít smlouvy se sponzory, v do-
hledné době čekají nová hřiště také
Hutě. Konkrétně se volnočasové plo-
chy připravují v ulici Splavná, kde by
mělo vzniknout multifunkční hřiště
s umělým povrchem a hřiště s povr-
chem vhodným pro zaledňování.
V ulici Jamská pak městská část plá-
nuje postavit dětské hřiště z přírod-
ních materiálů, jehož výstavba se
předpokládá v příštím roce.

HLOUBĚTÍN SE DOČKÁ ZA ROK
V případě, že se podaří sehnat dosta-
tek finančních prostředků, v letech
2017 až 2018 by se mělo dostat i na
Hloubětín. „V rámci plánované revita-
lizace celého vnitrobloku Mochovská,
jejímž cílem je zkulturnit tamní ve-
řejný prostor – například zpevněním
a obnovením cest, doplněním mobili-
áře či provedením sadových úprav –,
je také obnova a rozšíření stávajícího
dětského hřiště,“ říká místostarostka
Picková. V letošním roce radnice po-
čítá se zpracováním projektové doku-
mentace. 

NOVÁ SPORTOVIŠTĚ U ŠKOL
Městská část se věnuje nejen revitali-
zaci ploch ve veřejném prostoru, ale
také obnově hřišť a sportovišť při
místních základních školách. V loň-
ském roce byla slavnostně otevřena
zrekonstruovaná sportoviště při ZŠ
Generála Janouška, letos v květnu
radnice dokončila rozsáhlé opravy
herních a sportovních ploch při ZŠ Vy-
bíralova a ZŠ Chvaletická, na něž se
podařilo získat dotaci ve výši pěti mili-
onů korun od hlavního města Prahy.
Obě hřiště dostala nový moderní po-
vrch. V případě ZŠ Chvaletická se re-
konstrukce dočkalo víceúčelové
sportoviště pro míčové hry, jehož
součástí je nyní i nová malá tribuna,
nové sloupky a síť na volejbal či no-
hejbal, branky na florbal a koše na
basketbal. U ZŠ Vybíralova nechala
městská část rekonstruovat běžecký
ovál – proměnila jej v atletický s vo-
dopropustným povrchem. Součástí
sportoviště jsou teď také například
nově opravené plochy pro skok dale-
ký, vrh koulí a skok vysoký. 

HŘIŠTĚ SE NA PŘÁNÍ OBYVATEL
NEJEN BUDUJÍ, ALE I RUŠÍ
Na základě podnětů obyvatel nová
hřiště nejen vznikají, ale také zanika-
jí. Na začátku května se zástupci
městské části sešli s lidmi žijícími
v okolí náměstí Plk. Vlčka, aby s nimi
probrali možnosti, jak naložit s tam-
ním zastaralým pláckem s pískoviš-
těm a pružinovým houpadlem. „Lidé
se vyjádřili, že hřiště na tomto místě
přitahuje ani ne tak děti, jako spíš
různé problémové skupinky. Žádali
proto, aby jej radnice zrušila. Tak
jsme tak učinili. Nechceme nikomu
nic nutit, navíc v tomto případě zku-
šenosti místních hovořily jasně,“ do-
plňuje radní Kolmanová. Obyvatelům
byly trnem v oku především lavičky,
na kterých často posedávali lidé dě-
lající hluk a nepořádek. Místo zruše-
ného hřiště mohou místní využívat
nedalekou a nedávno zrenovovanou
herní plochu. (red)

DVĚ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA LEHOVCI ČI MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ, HŘIŠTĚ A VENKOVNÍ POSILOVNA VE ZBRUSU
NOVÉM HOSTAVICKÉM PARKU. TO JE JEN STRUČNÝ POPIS TOHO, JAK SE LONI MĚNILA TVÁŘ VEŘEJNÉHO
PROSTORU PRAHY 14. 
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Zeleň

Volnočasová zóna na rozhraní Černé-
ho Mostu a Dolních Počernic, jejíž
první etapu hlavní město již před ča-
sem dokončilo, zprvu připomínala
měsíční krajinu a ani zdaleka neko-
respondovala s tím, co magistrát sli-
boval nejen obyvatelům, ale i vedení
Prahy 14. Kopce hlíny s opuštěnými
lavičkami bez přístupových cest, ni-
kde tráva ani stromy, pouze klikatící
se in-line dráha.
Přestože i nyní má park k dokonalosti
daleko, s příchodem jara je pohled na
něj přeci jen o něco veselejší. „Zasetá
tráva vyrostla, zazelenala se a přibyly
už i dřeviny. V dolní části parku ne-
chalo hlavní město postupně vysázet
čtyři stovky alejových stromů, z toho
zhruba třicet jehličnanů a sedm tisíc
lesních sazenic, převážně dubu, lípy,
ale také habru, borovice, douglasky,

modřínu a jedle. S výsadbou se začalo
loni na podzim a skončilo teď na jaře,“
vyjmenovává místostarostka Prahy 14
Ing. Ilona Picková, která má životní
prostředí v městské části ve své gesci.
Jedna z věcí, za kterou Praha 14 hlav-
ní město v souvislosti s parkem
U Čeňku kritizovala nejvíce, byla ab-
sence původně slibovaných hřišť
a multifunkčních ploch. Nyní se zdá,
že vytrvalý tlak ze strany starosty
Bc. Radka Vondry i místostarostky

Pickové přinese své výsledky. „Magis-
trát s dodatečným vybudováním těchto
sportovních a hracích plácků souhla-
sil. Vše se snažíme směřovat k tomu,
aby se ještě letos začalo s výstavbou
dětského hřiště a venkovní posilovny,
konkrétně v severní části území, tedy
blízko bytové zástavby. Až budou tyto
práce dokončeny, hlavní město je při-
pravené i zde doplnit stromovou vý-
sadbu,“ říká místostarostka Picková.

(red)

DLOUHODOBĚ KRITIZOVANÝ
PROJEKT ROZLEHLÉHO PARKU
U ČEŇKU SE KONEČNĚ POSOUVÁ
BLÍŽE K PŮVODNĚ AVIZOVANÉ
PODOBĚ. 
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Městská část Praha 14 ve spolupráci s kynology zve všechny chovatele psů na výchovně-zábavné lekce

středa 8. 6. – černý most 1 ○ travnatá plocha mezi ulicí Pospíchalova a poliklinikou Parník

ODMĚNY 
pro všechny 

zajištěny

VSTUP 
ZDARMA

prahy 14 aneb jaký pán, takový pes
PSÍ ŠKOLKA 

vždy od 17.00 do 18.00 hodin ○ zázemí pro psy a páníčky zajištěno

KDY? KDE?

www.zko-hloubetin.cz

V PARKU U ČEŇKU PŘIBYLY NOVÉ STROMY
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TRADIČNÍ SCOOTERINGOVÉ
ZÁVODY OPĚT OŽIVILY SKATEPARK
NA ČERNÉM MOSTĚ V RÁMCI AKCE
NÍZKOPRAHY NA RAMPÁCH,
KTEROU V POLOVINĚ KVĚTNA
POŘÁDALY JIŽ POPÁTÉ MÍSTNÍ
NEZISKOVÉ ORGANIZACE. 

Tradiční akci, určenou především
mladým milovníkům koloběžek, opět
hostil černomostecký skatepark,
a přestože meteorologové ještě před
víkendem slibovali přeháňky, zataže-
no i déšť, počasí vyšlo přímo skvěle.
I přes počáteční potíže se zvukem si
výborně vedli i pořadatelé z nezisko-
vek Jahoda, KC Motýlek a Neposeda.
Ti si opět připravili soutěž pro začí-
nající i zkušené závodníky od nej-
mladších až po vyšší věkové katego-

rie, kterou letos zahájila exhibice, na
níž nechyběl ani nejslavnější kolo-
běžkář z Černého Mostu Jarda „Mi-
ni“ Soukup. Ten se svým kolegou Mi-
lanem hned v úvodu předvedl neuvě-
řitelné triky, mezi nimiž nechybělo
ani salto vpřed, ve freestylovém slov-
níků známé jako frontflip, a další
dechberoucí rotace v někdy až ne-
myslitelných osách.
To vše pak nad pyramidami a rádii
skateparku alespoň částečně napo-
dobili závodníci z Prahy 14, jiných
částí Prahy i ze vzdálených krajů ce-
lé republiky. Své si tu ale našli i ti,
kteří zatím nezávodí. Připraven byl
stan, kde se sprejovaly koloběžky,
turnaj ve stolním fotbálku a další
atrakce.  

(jam)

NA HUTÍCH TO ŽIJE! TAKOVÝ
DOJEM MUSEL ZÍSKAT KAŽDÝ, KDO
V SOBOTU 30. DUBNA ZAVÍTAL NA
DĚTSKÉ  HŘIŠTĚ U MINIGOLFU NA
HUTÍCH. UŽ PODRUHÉ TAM
PROBĚHLO PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
KTERÉ DOPROVÁZEL BOHATÝ
PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ.
AKCE PŘILÁKALA PŘES TŘI
STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ.
Vatra byla tentokrát zapálena už
v pozdním odpoledni, aby o tento zá-
žitek nepřišly děti. Speciálně pro ně
navíc organizátoři v prostoru hřiště
připravili zajímavé hry a soutěže, če-

hož mnozí dospělí využili k tomu, aby
si mezitím u piva popovídali se sou-
sedy a známými…
Hlad zaháněli klobáskou, jiní grilo-
vaným steakem. Ale asi jen málokdo

odolal možnosti si sám nad ohněm
opéct špekáček. A ti, kterým buřty
ani klobásy nepřipadaly dost pikant-
ní, mohli výdrž svých chuťových bu-
něk otestovat v soutěži pojídání chil-
li papriček. Odvážlivců se našlo do-
st. O dobrou náladu se postaraly
kapely The Booom a Audiomemy, je-
jichž hudba roztančila děti i mnohé
jejich rodiče. 
Velký dík za přípravu patří provozo-
vatelům Minigolfu Na Hutích, kteří
akci financovali z vlastních zdrojů.
Část vybavení poskytla Půjčovna
Prahy 14. Tak zase za rok!

Šárka Daňková

JAK SE NA HUTÍCH PÁLILY ČARODĚJNICE

NA RAMPÁCH SE OPĚT LÉTALO VZDUCHEM
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V  pondělí 13. června se bude konat v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích koncert duchovní hudby. Vystoupí Emauzský sbor
a orchestr s hosty a sólisty. Na programu budou skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. K. Vaňhala a dalších. Začátek kon-
certu je v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.
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V pondělí 13. června v kostele sv. Bartoloměje
KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

Letošní 22. ročník výtvarné soutěže měl téma „Karel IV. – 700. výročí narození, jeho doba a život“. Soutěže se zúčastnily děti
ze ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Šimanovská, ZŠ Tolerance
Mochovská, výtvarného ateliéru ARS-PUERIS z Jahodnice a DDM Praha 9 – Černý Most. Výstava těchto prací bude otevře-
na v úterý 14. června od 14.00 do 18.00 hodin, ve středu 15. června od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 18.00 hodin
a ve čtvrtek 16. června od 9.00 do 12.00 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most.
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Od úterý 14. června do čtvrtka 16. června v Galerii 14
JÁ A MŮJ OBVOD
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H L E D Á M E  N O V É  S P O L U P R A C O V N Í K Y  N A  P O Z I C E :

LISA (KA) PLAST
OPERÁTOR(KA) LAKOVNY A MONTÁŽE

N A B Í Z Í M E :         P R A C O V N Í  P O M R  N A  D O B U  N E U R I T O U
M Z D A  P O  Z A P R A C O V Á N Í  A Ž  2 6 . 0 0 0  K
5  T Ý D N  D O V O L E N É
P Í S P V K  N A  P E N Z I J N Í  P I P O J I Š T N Í  8 0 0  K
P Í S P V E K  N A  Ž I V O T N Í  P O J I Š T N Í  4 0 0 K
S T R A V E N K Y  V  H O D N O T  8 0 K
P Í S P V K Y  N A  D T S K É  T Á B O R Y

P O Ž A D U J E M E :     P E L I V O S T  A  Z R U N O S T
T Í S M N N Ý  P R O V O Z
P R A X E  V E  V Ý R O B N Í  S P O L E N O S T I  V Ý H O D O U

K O N T A K T :          J I T K A . R E H A K O V A @ S A F E - D E M O . C O M
D O T A Z N Í K  N A  R E C E P C I  N A Š Í  S P O L E N O S T I
N A  A D R E S E :  P R O L O G I S  P A R K  J I R N Y ,  H A L A  D C 7

P O D B R A D S K Á  7 7 3 ,  J I R N Y                        

POMŮŽEME VÁM!        PORADÍME VÁM! JSME TU JEN PRO VÁS!

HLEDÁTE PRÁCI NEBO
CHCETE ZMĚNIT DOSAVADNÍ?
Zvyšte svou šanci uplatněním na otevřeném

trhu práce s týmem PráceOZP.cz!

POŘÁDÁ: AV Institut provozovatel portálu www.praceozp.cz
MÍSTO KONÁNÍ: Česká asociace paraplegiků – CZEPA,
Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most

DATUM: 7. 6. 2016 ■ ČAS: 15.30–16.30 hod.

PROGRAM: 
■ portál práceozp.cz – pracovní nabídky pouze pro osoby

se zdravotním postižením a znevýhodněním
■ bezplatné poradenství registrovaným  uchazečům

v oblasti nalezení vhodného pracovního místa (sestavení
životopisu, přípravy na pracovní pohovor…)

■ pracovní nabídky vhodné (nejen) pro vozíčkáře
■ diskuze

Těšíme se na setkání s Vámi
Tým PráceOZP a CZEPA
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Nabídka práce v DDM
Hledáme pedagoga volného času pro předškolní děti, který
bude pracovat na zkrácený úvazek v období od 29. 8. 2016 do
30. 6. 2017. Základním požadavkem je minimálně střední
pedagogické vzdělání, praxe v práci s předškoláky vítána.

MÍSTO VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ: Gen. Janouška 1060, Černý Most
PLAT (HRUBÉHO): od 10.200 Kč/měsíc podle praxe
TERMÍN NÁSTUPU: 29. 8. 2016
DRUH PRACOVNÍHO POMĚRU: zkrácený úvazek
NÁPLŇ PRÁCE, PRAVOMOCI A ZODPOVĚDNOST: pracovní poměr
na dobu určitou v období od 29. 8. 2016 do 30. 6. 2017. Půjde o práci
pedagoga v Centru pro předškolní děti (obdoba mateřské školy) vy-
konávanou od 8 do 13 hodin. Pedagogická činnost bude odpovídat
věkové kategorii 3–5 let (15 dětí na dvě pracovnice podle celoroční-
ho plánu, který vychází z RVP pro MŠ). Možné je také vedení zájmo-
vých kroužku na DPP.

POŽADAVKY NA ZAMĚSTNANCE
VZDĚLÁNÍ: minimálně středoškolské s maturitou, 
praxe s předškoláky výhodou
ZAMĚŘENÍ, OBOR: pedagogika
JAZYKOVÉ ZNALOSTI: čeština (mateřský jazyk)
PRAXE: 2 roky
OSOBNÍ PŘEDPOKLADY A DOVEDNOSTI: spolehlivost, pozitivní
přístup k výchově a vzdělávání dětí ve věku 3–5 let, kreativita, zna-
lost základu hry na hudební nástroj, flexibilita, schopnost komuni-
kace s rodiči dětí.

KONTAKT PRO UCHAZEČE:
Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720, 10100 Praha 9
Kontaktní osoba: Ing. Tamara Čermáková, tel.: 734 134 020
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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.

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

LETNÍ SLEVA
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Ze začátku jsem byla v takovém zápřahu okolo rodiny a práce, že
jsem si to ani neuvědomovala. Řekla jsem si, že diety nejsou
nic pro mě, navíc jsem při nich byla hodně unavená a bez ener-
gie. Léto jsem trávila většinou v dlouhých sukních a volném triku.
O konfekční velikosti z obchodu jsem si mohla nechat jen zdát.

Nevěřila bych, že opět mohu vypadat krásná, a cítit se se-
bevědomě. Když váha ukazovala při výšce 168 cm 91,4 kg
a přidaly se i zdravotní problémy – vysoký tlak, vysoký cho-
lesterol, zvýšená únava, migrény, čím dál víc jsem si připadala
neforemná a silná. Začalo mi docházet, že to sama nezvládnu
a nenáviděná kila musím svěřit do rukou profesionála.   

Byla jsem příjemně překvapená vstřícností a laskavým přístupem výživové poradky-
ně Petry Doubkové. Po rozebrání původního jídelníčku, zdravotního stavu a pohy-
bových aktivit, jsem se dozvěděla, že jsem vlastně „podvyživená“, a musím za-
běhnutý režim změnit. V té chvíli mi došlo, že jsem udělala správné rozhodnutí –
chci zhubnout, nechci brát léky, chci se líbit sama sobě, chci si dojít do obcho-

du a vědět, že si mohu koupit oblečení, jaké se mi líbí.

Veškeré úsilí se ale vyplatilo. Nyní mám o 20 kg méně, choles-
terol i tlak v normě, na výlety se těším, dokonce jsem vyšlapala
až na vrchol Sněžky, na což jsem před půl rokem ani nemohla
pomyslet. Podnikli jsme s manželem několik výletů, koncertů,
dovolené, a já vše zvládla bez migrén, v naprosté pohodě. Jako
odměnu jsem si koupila pár nových kousků do šatníku!

Největší dík patří mému manželovi, který mě na naší společné
cestě životem stále podporuje, i po tolika letech! Děkuji, Vám
Petro, zase jsem sama se sebou spokojená.  

C14PHA616

Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6,
Praha 9 – Horní Počernice

(MHD zastávka Chvaly, metro B Černý Most,
zdarma parkování před poradnou) 

mobil: 702 155 078,
e-mail: venus@svet-zdravi.cz

KONZULTACE JEN ZA 150 Kč Po předložení kuponu při objednání 
na dané tel. číslo nebo e-mail.

PŘED

20 kg dole

Se svojí váhou bojuji již několik let (Zdeňka Sadílková)
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Naše školy

ZŠ Šimanovská (Kyje) se jako vůbec
první pražská základní škola zapojila
do projektu cirkus HAPPY KIDS. Její
žáci se pod vedením profesionálních
artistů proměnili v akrobaty, kouzel-
níky, žongléry, fakíry či klauny. Na
vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jaké to
je vystupovat před publikem v nefal-
šovaném šapitó.
„Bylo to opravdu skvělé představení.
Musím říci, že mě příjemně překva-
pilo. Děti byly velmi suverénní, půso-
bily jako zkušení artisté,“ nešetří
chválou starosta Prahy 14 Bc. Radek
Vondra, jehož dcera byla rovněž jed-
nou z účinkujících.
Šapitó vyrostlo na hřišti za školou za
pomoci rodičů. Bohatý program,
podtržený kostýmy jako stvořenými
pro hvězdy manéže, přišli zhlédnout
nejen oni, ale také zaměstnanci školy
a návštěvníci z řad širší veřejnosti.
„Když nám přišla nabídka zapojit se
do projektu, trochu jsme váhali kvůli
náročné organizaci výuky a nácviku.
Ale přišlo nám to skvělé a hlavně
úplně nové. Na nacvičení představení
měly děti jenom tři dny. A pracovaly
velmi pilně a s nasazením. Výsledek
nás všechny překvapil. Nejenom že si
to děti užily, ale vzájemně se podpo-
rovaly, týmová spolupráce byla per-

fektní,“ říká ředitelka ZŠ Šimanovská
Mgr. Alena Gabaľová. 
Za projektem stojí rodina Lagronova
z Kyjí, artisté, kteří se svým uměním
projeli takřka celý svět a nyní se spe-
cializují hlavně na práci s dětmi. 
Pro školu ani pro zřizovatele, v tomto
případě městskou část Praha 14,
projekt žádné finanční náklady ne-
představuje. Je financován z účast-
nického poplatku za výuku – 150 ko-
run na žáka – a ze vstupného při zá-
věrečných představeních. Cílovou
skupinou projektu jsou základní ško-
ly, včetně škol speciálních. Vystupují-
cí ansámbl vždy tvoří dětský kolektiv
od 100 do 380 účastníků.
„Smyslem našeho projektu není jen
dětem zprostředkovat zážitek z cir-
kusového prostředí. O mnoho více
klademe důraz na to, že si každý mů-
že otestovat své hranice, zjistit své
možnosti, vnitřně růst i odhalit své
mnohdy skryté talenty, které v běž-
ném životě zůstanou bez povšimnutí.
Děti se také učí intenzivně spolupra-
covat a podporovat své spolužáky při
tréninku. Zažívají, jaký je to pocit mít
zodpovědnost za celou skupinu,“
uvádějí na svých webových stránkách
organizátoři projektu.

(red)

DĚTI Z PRAHY 14 SE JAKO PRVNÍ
STALY HVĚZDAMI MANÉŽE

MŠ VYBÍRALOVA
NA VÝLETĚ
Prázdniny se kvapem blíží a přichází
čas školních výletů. Nikoho tak v pon-
dělí 23. května nepřekvapil autobus
přistavený před školkou. Nasedli
jsme, uložili batůžky a vyrazili na do-
polední výlet. Cílem naší cesty byl zá-
mek Loučeň nedaleko Benátek nad
Jizerou. Tam nás čekala nejen pro-

hlídka interiéru zámku, během níž
jsme usedli ke knížecí tabuli v zámec-
ké jídelně,  ale i labyrintárium. Že ne-
víte, co to je? Jedná se o 11 labyrintů
a bludišť, která, jak jsme se dozvěděli,
nemají obdoby nejen u nás, ale i v celé
Evropě. Děti tak mohly bloudit v tiso-
vém, buxusovém, travnatém, palisá-
dovém, dlážděném, kamenném i pro-
vazovém bludišti. „Jak se vám, děti,
výlet líbil?“ „Dobře,“ křičely všechny.
Sláva nazdar výletu a jsme v pořádku
zpátky před školkou. Labyrinty prý li-
dem dobíjejí energii, a že jsme jich ten
den vyzkoušeli až až. Byli jsme rádi,
že se nám všem den vydařil, a našim
dětem přejeme hezké prázdniny se
spoustou dobrodružných výletů. 

učitelky a děti z MŠ Vybíralova 968

Jako vloni i letos jsme uspořádali pro
naše děti pyžámkovou noc. Zatímco
minule se setkání neslo v duchu hry
na prince a princezny, tentokrát jsme
se vítali rovnou v pyžamech. Proč
ztrácet čas převlékáním. Protože se
ale do postýlek ještě nikomu nechtě-

lo, užili jsme si spoustu legrace a zá-
bavy při hrách a tancování. Následo-
vala druhá večeře a předčítání pohá-
dek, po kterých se nám již klížila víč-
ka, a nezbývalo nic jiného než si
popřát dobrou noc. 

MŠ Paculova

PYŽÁMKOVÁ NOC VE ŠKOLCE

MÁME ZLATO
Děvčata ze ZŠ Generála Janouška
si odvezla z Republikového finále
AŠSK ČR v basketbalu základních
škol zlato. V prvním zápase sice
o bod prohrála, ale ve druhém
ukázala, co v nich je. Taktika se vy-
platila. Předvedla všem, že skuteč-
ně patří mezi nejlepší týmy v ČR. 

ZŠ Gen. Janouška
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V úterý 17. 5. se na sportovním hřišti
v Hloubětíně konalo veliké sportovní
klání. Síly v olympijském školkovém
pětiboji si porovnávali zástupci před-
školáků ze tří školek Prahy 14 – MŠ
Chvaletická, MŠ Zelenečská a složený
tým z MŠ Štolmířská a Šestajovická.
A že se nejednalo o ledajakou sportov-
ní akci, jsme poznali již při slavnost -
ním zahájení. Nechyběla olympijská
ani česká vlajka a zažehnut byl do-
konce také olympijský oheň. Poté se
už děti rozmístily na předem určené
disciplíny a začalo se závodit.
Nejprve se soutěžilo individuálně ve
skoku z místa, hodu do dálky a běhu.
Na výkonech dětí bylo vidět, že se ve
školkách na olympiádu poctivě při-
pravovaly. Ve druhé části sportovního
zápolení se školkové týmy vzájemně
utkaly ve štafetě a v přetahování. Od-
hodlání, zarputilost, bojovnost, ale ta-

ké vzájemné fandění, podpora a ra-
dost z pohybu – tak by se dala vyjádřit
atmosféra sportovního dopoledne. 
A i když se celá olympiáda odehráva-
la ve znamení ,,není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“, na závěr došlo na
vyhlášení výsledků v jednotlivých dis-
ciplínách a také na celkové umístění
školek. A jak to dopadlo? No přeci
úspěchem, všechny školky se totiž
umístily na stupni vítězů, a mohly tak
nad své hlavy pozvednout obdržený
pohár. Všechny děti si odnesly di-
plom, odměnu a zejména spoustu
sportovních zážitků.
Školkový pětiboj se opravdu povedl,
a tak společně věříme, že byl sice
první, ale ne poslední.
Sportu zdar a školkovému pětiboji
zvlášť!      

MŠ Chvaletická, Zelenečská, 
Štolmířská – Šestajovická

ŠKOLKOVÝ PĚTIBOJ PRAHOU
ZA POKLADEM
Předškoláci ze Sluníčka se v květ-
nu vydali hledat poklad do malo-
stranských uliček. Pomáhal jim
průvodce Honza, který měl mapu
i  patřičné vybavení pro plnění ná-
ročných úkolů. Vyrazili jsme z Ma-
lostranského náměstí, podle mapy
vyhledávali domovní znamení
a  zdolali celou Nerudovku. Kolem
kamenné studánky, Petřínské roz-
hledny, hladové zdi a pilota před
hvězdárnou jsme došli až do krás-
né „princeznovské“ zahrádky na
Petříně. Potom lanovkou dolů na
Újezd a na Kampě pokračovalo hle-
dání posledního ze sedmi zlatých
klíčů. Všechny jsme našli, a tak
nám je maltézští rytíři mohli vymě-
nit za jeden velký klíč k  pokladu.
Nakonec jsme poklad plný blýska-
vých zlaťáků opravdu našli a nad-
šení, i když trochu unavení, jsme se
plní zážitků vydali autobusem zpát-
ky do školky.

MŠ Sluníčko

Ve středu 18. května vyrazilo 32 na-
šich malých sportovců na pražskou
Julisku. Těšili se nejen na závody
v hladkém běhu na 100, 200 a 300
metrů (spolu s asi 500 dalšími spor-
tovci), ale i na hvězdné návštěvníky
pražského kola Čokoládové tretry.
Děti během závodů ulovily autogramy
Honzy Železného, Jakuba Holuši
a Pavla Masláka a zažily úžasný oka-
mžik v podobě „high five“ se světo-
vým rekordmanem Usainem Boltem.
Přestože nikdo nepostoupil do Ostra-

vy na finále, musíme být na naše zá-
vodníky hrdí. Podali skvělé výkony
a zaslouženě si odnesli čokoládové
medaile se stopkami. Mezi nejlepší vý-
kony patří 22. místo T. Uchytilové
a 24. místo M. Drula (100 m), 8. místo
K. Albrechtové, 14. místo N. Zápotoc-
ké, 23. místo T. Pluhaře a 24. místo
R. Šikala (200 m), 49. místo P. Svatoňo-
vé a 39. místo F. Poborského (300 m). 
Už trénujeme na příští rok.
Jolana Havelková a Martina Němcová,

ZŠ Bratří Venclíků

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA S USAINEM BOLTEM 
A ZÁVODNÍKY ZE ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ
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OSMÁCI NA ZDRAVOTNICKÉM KURZU
Stalo se již pěknou tradicí, že na ZŠ
Vybíralova jezdí 8. ročníky na zdra-
votnický kurz. I letos se třída 8. B
zúčastnila třídenního výletu
v přírodě se zaměřením na
první pomoc. Kurz se ko-
nal v Podhradí u Ledče
nad Sázavou, kde je oprav-
du krásná příroda, blízko
les a řeka. Děti byly nadšeny
hlavně z pestrého programu. 

Níže vybíráme z autentických výroků
účastníků kurzu:  
„Každý den jsme se učili, jak ošetřit
nemocného nebo zraněného, jak
mu pomoci. Dozvěděli jsme se, co
máme dělat, pokud jsme svědky ne-
hody. Na vlastní kůži jsme si vy-
zkoušeli, jak se v takové situaci má-
me zachovat. Měli jsme snad všech-

ny druhy zranění, při autonehodě se
dělala i resuscitace.“

„Nejvíce se mi líbil druhý den,
kdy jsme si v bazénu ukázali
péči o tonoucího a kdy jsme
si zkusili samostatnou zá-
chrannou akci.“ 

„Bylo to opravdu fajn, obrov-
ská zkušenost. Myslím, že téma

první pomoci je velmi užitečná věc.“

„Tento výlet se mi velice líbil, dozvě-
děli jsme se mnoho zajímavých
a důležitých informací o lidském tě-
le a o tom, jak se zachovat v krizo-
vých situacích, ve kterých jde doslo-
va o život.“

třída 8. B ZŠ Vybíralova,
Mgr. Violeta Lukschová

Mezi hlavní letošní investice městské
části budou opět patřit opravy míst-
ních základních a mateřských škol.
Stejně jako v uplynulých letech pro-
běhne většina prací v letních měsí-
cích. „Toto časové omezení klade vy-
soké nároky na koordinaci dodavate-
lů, stavebních prací a požadavků
městské části coby investora,“ říká
radní Ing. Břetislav Vodák, který má
oblast investic ve své gesci.
Co konkrétně tedy letos v létě školy
a školky čeká? „Kopat“ se bude
uvnitř i venku. Co se týká mateřinek,
zažijí prázdniny plné stavebního ru-
chu MŠ Paculova, Vybíralova 968,
Bobkova a Sadská. „V prvních dvou
jmenovaných školkách se budou re-
konstruovat kuchyně i jídelny. V MŠ

Bobkova je naplánovaná výstavba no-
vého hřiště na střeše budovy a úpra-
va zahrady včetně obnovy stávajících
herních prvků. Rozsáhlejší úprava
zahrady pak čeká i MŠ Sadskou a MŠ
Paculova,“ vyjmenovává radní Vodák.
Zásadnější stavební práce radnice
naplánovala na ZŠ Šimanovská a ZŠ

Hloubětínská. Na kyjské základce se
bude měnit střešní krytina celé budo-
vy, počítá se rovněž se zateplením
půdního prostoru. Vzhledem k rozsa-
hu prací se předpokládá, že rekon-
strukce potrvá zhruba do října. Ob-
dobné úpravy čekají i ZŠ Hloubětín-
ská, kde se bude opravovat střecha
nad tělocvičnou. Obě školní budovy
opravy nutně potřebují, stávající stře-
chy mají svůj věk a zatéká jimi.
Vedle výše uvedeného se budou v ně-
kterých školách a školkách Prahy 14
letos rekonstruovat nevyhovující
elektroinstalace. Týká se to již zmí-
něné ZŠ Šimanovská a dále mateř-
ských škol Generála Janouška,
Chvaletická a Šebelova. 

(red)

„APRÍLOVÉ POČASÍ“ NA DNI ZEMĚ
Vystoupením s názvem „Aprílové po-
časí“ zahajovaly děti z Mateřské ško-
ly Korálek letošní doprovodný pro-
gram Dne Země Prahy 14. Jejich pří-
běh o paraplíčku, kterému sluší déšť,
se naštěstí nenaplnil a tradiční zážit-
kový program škol a školek na téma-
ta ekologické výchovy prožili všichni
zúčastnění ve znamení nádherného
slunečného počasí. Příroda je věčnou
inspirací veškerého výtvarného tvo-
ření dětí, a tak jsme v letošním roce

výtvarné práce z přírodních materi-
álů  na témata „vše kolem nás“ vy-
stavili ve vlastním stánku. Celý den
nám pak velmi pomohli členové tzv.
Žákovského zastupitelstva Prahy 14,
v němž jsou zastoupeni žáci a stu-
denti ze všech místních základních
škol a gymnázia, kteří převzali nad
naším stánkem dohled a drželi služ-
by až do konce akce. Děkujeme
všem, kteří náš stánek navštívili,
a velký dík všem, kteří nám pomáhali,

především pak členům Žákovského
zastupitelstva. Užili jsme si krásný
Den Země a přikládáme několik ilu-
stračních fotografií.   

Olga Štěpánková, řed. MŠ Korálek

LETOŠNÍ REKONSTRUKCE ŠKOL A ŠKOLEK

Koncem května proběhl v rámci envi-
ronmentální výchovy v MŠ Obláček ve
třídě Les naučný program „Pilné včel-
ky“. Děti byly poutavou formou sezná-
meny s životem včel, ochrannými po-
můckami včelaře a s vybavením úlu.
Vyrobily si z vosku včelku a ochutnaly
výborný med. Pořad se dětem moc lí-
bil a těšily se, jak zážitky budou vy-
právět kamarádům a rodičům.

MŠ Obláček

VČELY V OBLÁČKU
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Léto v Praze 14

NEZISKOVÁ ORGANIZACE 3B
SPORTS, Z. S., SE VĚNUJE PODPOŘE
SPORTOVNÍCH AKTIVIT, A JAK
NAPOVÍDÁ ZKRATKA JEJÍHO NÁZVU
3B (BLACK BRIDGE BOARDING),
NEJVÍCE SE ZAMĚŘUJE NA OBLAST
SKATEBOARDINGU. 

Zakladatelé spolku Jiří Broum a Jan
Bašný jsou již dlouholetými nadšen-
ci tohoto sportu. Skateboardingové
závody pořádají na Černém Mostě již
více než 12 let, mají za sebou řadu
akcí i mimo naši městskou část
a především za nimi stojí silná ko-
munita místních skateboardistů.

ČERNOMOSTECKÁ SK8 TRADICE
„Skate na Čerňáku má velkou tradici
a jméno napříč republikou. A my se
snažíme, aby tomu tak bylo i nadále,”
dodává předseda spolku Jiří Broum.
Jedním z cílů spolku je představit
skateboarding jako plnohodnotný
sport, se kterým souvisí i zdravý ži-
votní styl, vůle, disciplína a odhodlání
posouvat dál vlastní limity. V rámci
svých aktivit nabízejí například školu

skateboradingu, do které se může
přihlásit každý. U Plechárny proto
můžete každé úterý a čtvrtek od
16.00 hod. vidět na terase několik
spokojených rodičů, kteří s kávou
v ruce sledují své děti ve skateparku.
„Skate je skvělý sport, který může
dělat holka i kluk, proto vozím do
Plechárny obě své děti. Lektor je su-
per a navíc se dalo jezdit v Plechárně
i přes zimu a snad zase bude,” ko-
mentuje školičku Renata Cacáková.
Tento rok také proběhne první skate-
boardový příměstský tábor. Děti si
zde budou moci kromě skatu vyzkou-
šet například i natáčení videí, focení,
zdravovědu a další aktivity, které
s touto kulturou souvisejí.

POMOHLA RADNICE I MAGISTRÁT
Tábor je realizován za podpory měst-
ské části Praha 14 a spolufinancován

z Operačního programu Zaměstna-
nost (Evropský sociální fond). Více
o možnostech a podmínkách přihlá-
šení se dozvíte na www.3bsports.cz.
Organizátoři se těší, že se možná dí-
ky táboru objeví i nové talenty. „Důle-
žitou součástí našeho spolku je pod-
pora a výchova jezdců, což obnáší
nejen materiální zajištění, pořádání
pravidelných akcí, ale i stálý rozvoj
místní komunity. Snažíme se proto
být na skateparku co nejvíce přítom-
ní,“ komentuje Broum. Více informací
o celém projektu získáte na e-mailu
broumjiri@volny.cz. 

Informace o dalších letních pří-
městských táborech realizovaných
MČ Praha 14 budou zveřejňovány na
www.praha14.cz. Sledujte tedy tyto
stránky.

(red, dm)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA SKATEBOARDU

3. JAHODNICKÝ ARTPARK
V parku Československých legionářů,
který je přirozeným centrem součas-
né Jahodnice, a v přiléhajících pro-
storách areálu TJ Sokol Jahodnice
a Sousedského centra se v neděli
19. června od 15 hodin uskuteční již
3. ročník Jahodnického artparku. Tato
místa se promění ve výtvarnou dílnu
o čtyřech stanovištích, na nichž si lidé
budou moci vyzkoušet různé výtvarné
techniky. Hlavním letošním tématem
budou mandaly, s tím, že stejně jako
v předchozích letech zůstane jeden
výrobek fyzicky v parku. Více nepro-
zradíme, máte se na co těšit. 
Minulý rok se této akce zúčastnilo
přes 80 tvořících umělců. Tématem

bylo „Zanech na Jahodnici svou sto-
pu“. U hlavního stromu děti mohly za-
nechat „stopu“ své nohy pomocí ka-
mínků, pověsit vytvořená krmítka pro
ptáčky v parku či si je zanést k sobě
na zahrádku, mohly tu také zanechat
otisky rukou. První ročník (2014) pro-
běhl v duchu Poznej historii Jahodnice
kreativní formou. Cílem bylo seznámit
obyvatele Jahodnice s její historií, a to
i pomocí  nástěnek s dobovými fotka-
mi a informacemi o prvních zastavě-
ných místech na Jahodnici. Nejoblíbe-
nější aktivitou tohoto roku bylo malo-
vání pomocí rozprašovačů na velké
čtvrtky či malování na kameny, které
nějaký čas zdobily park. (dm)
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Zdravá městská část

Oblíbená akce, na které si najdou své
děti i jejich rodiče, se letos konala již
podeváté. „Letos jsme tu již počtvrté
a vždy je to pro nás hezké rodinné od-

poledne. Děti baví atrakce i divadlo,
pro mě je to zase příležitost nakoupit
hezké rukodělné dárky pro děti,“ říká
Jana Chlumovská, která přišla s rodi-

nou z nedalekých Hostavic. Atmosfé-
ra středověkého trhu v krásném pro-
středí v okolí kostela a ve farní zahra-
dě, ale také bohatý kulturní program
přilákaly stovky lidí z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Tradičně se předsta-
vili šermíři ze skupiny Rotyka, pohád-
ku o Pinocchiovi zahrálo Divadlo Fígl
a s kytarou k táboráku vystoupily děti.
Návštěvníci si užili také středověké
hry, lanové atrakce či trampolínu ne-
bo se mohli věnovat kreativní zábavě.
Skupina Tempus Fugit zase předved-
la středověké tance, které si přítomní
mohli sami vyzkoušet. 
K vidění byl tradičně i živý skot,
ukázky lidových řemesel a připrave-
na byla i oblíbená prohlídka kostela
sv. Bartoloměje, kde se letos konal
i koncert středověké hudby v podání
skupiny Schola Specialis Familiae.
Spokojení tak mohli být nejen ná -
vštěvníci, ale také zástupci pořádající
Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Bartoloměje. Na akci spolupraco-
vala Praha 14 kulturní a podpořila ji
rovněž městská část Praha 14.

(jam)

UMĚLECKÁ ŘEMESLA, LAHŮDKY HISTORICKÉ KUCHYNĚ, ALE TAKÉ
KULTURNÍ VYŽITÍ PRO CELOU RODINU. TO VŠE NABÍDL TRADIČNÍ
STAROČESKÝ JARMARK, KTERÝ SE KONAL V POLOVINĚ KVĚTNA V OKOLÍ
KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V KYJÍCH.

JARMARK V KYJÍCH: NÁVRAT DO MINULOSTI
Po

zv
án

ka

Po
zv

án
ka

DĚTSKÝ DJ

KLAUNI

SKÁKACÍ
HRAD

SIMULÁTOR

MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ

HOROLEZECKÁ
LAHEV

SOUTĚŽE

ODMĚNY

Praha 14 kulturní, 
Coca-Cola 
a MČ Praha 14
vás zvou na

DĚTSKÝ DEN
sobota 4. června  10:00 - 13:30
Centrální Park nedaleko metra Rajská zahrada
HLEDEJTE NÁS PODLE LÉTAJÍCÍCH SRDÍČEK

WWW.STRAWBERRYFIELDS.CZ

VSTUP ZDARMA

PARTNEŘI:

SK8 JAM, VÝSTAVY, WORKSHOPY, SOUTĚŽE,
DIVADLO, DĚTSKÁ ZÓNA

 18. 6. 2016 
PLECHÁRNA ČERNÝ MOST

14:00 - 21:00

  Gipsy.cz

                            Atari Terror

             Limbo Planet

                     Cross Station

                    Jo!SKA

JAHODA POŘÁDÁ FESTIVAL VOLNÉHO ČASU

moderují FattyPillow a Ali
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„Otevření nové prodejny v Praze bylo
naším dlouhodobým plánem a zapadá
do naší strategie stabilního a kontinu-
álního růstu na trhu s nábytkem nejen
v České republice, ale v celé Evropě.
Jsem přesvědčen o tom, že nový ob-
chod XXXLutz v Praze nebude posled-
ním v České republice,“ uvedl ředitel
Walter Müller. 
Nová prodejna XXXLutz na Černém
Mostě s prodejní plochou 11 500 metrů
čtverečních nabídne kompletní sorti-
ment nábytku. „Lidé zde najdou kom-
pletní nabídku nábytku a bytových do-
plňků, na kterou jsou v našich
prodejnách zvyklí. Součástí obchodu
jsou oddělení kuchyní, obývacích po-
kojů, dětských pokojů, ložnic, pracoven
a kanceláří, koupelen, předsíní i za-
hradní nábytek. Samozřejmostí je také
oddělení zahradního nábytku a bytových
doplňků od nádobí až po dětské oble-
čení. Součástí nové prodejny je také re-
staurace s širokou nabídkou kvalitních
jídel a občerstvení,“ dodal ředitel Müller.
Výstavba nového obchodu na Černém
Mostě začala v polovině loňského roku

a byla dokončena letos v květnu. Ote-
vření prodejny vnímá pozitivně i starosta
Prahy 14 Bc. Radek Vondra. „Vítám, že
budova našla smysluplné využití, které
je v souladu s územním plánem a zá-
roveň zaštítěné zavedenou nadnárodní

společností. Mrzí mne, že se přes ve-
škerou snahu městské části nepodařilo
na místě zachovat zábavní centrum
s bazénem, nicméně jsem realista. Ná-
jemce, který by chtěl takovou službu
občanům nabídnout a zároveň dokázal
splnit podmínky vlastníka objektu, se
hledal dlouhodobě a bez úspěchu. Vě-
řím, že se XXXLutz a městská část
Praha 14 stanou partnery i v podpoře
a zkvalitňování života obyvatel Černého
Mostu,“ řekl starosta Vondra. 
Řetězec XXXLutz chystá v Česku v bu-
doucích letech ještě další rozvoj.
„Předpokládáme postupné otevírání
dalších nových poboček v Česku,
stejně jako se nám to daří v dalších
zemích, ve kterých působíme. Vloni
jsme například převzali 13 prodejen
bauMax Immobilien v Maďarsku. Ve
stejném roce jsme pak převzali deset
obchodních domů s nábytkem přede-
vším v severním Německu. Také
v Čes ké republice chceme být důleži-
tým hráčem na trhu s nábytkem,“ vy-
světlil ředitel XXXLutz pro Českou re-
publiku Walter Müller. (PR)

XXXLUTZ OTEVŘEL V ČESKU 
SVOU DRUHOU PRODEJNU NÁBYTKU
JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH EVROPSKÝCH ŘETĚZCŮ PRODEJEN NÁBYTKU, ZNAČKA XXXLUTZ, OTEVŘEL V ČESKU SVOU
DRUHOU PRODEJNU. OBCHOD NA CELKOVÉ PLOŠE TÉMĚŘ 22 500 METRŮ ČTVRTEČNÍCH PŘIVÍTAL PRVNÍ
NÁVŠTĚVNÍKY VE ČTVRTEK 26. KVĚTNA V OBCHODNÍM CENTRU ČERNÝ MOST. PRVNÍ STEJNOJMENNÝ OBCHOD
V ČESKU FUNGUJE JIŽ OD ROKU 2010 V PRAŽSKÝCH STODŮLKÁCH. ŘETĚZEC CHYSTÁ V ČESKU DALŠÍ ROZVOJ,
OZNÁMIL WALTER MÜLLER, ŘEDITEL XXXLUTZ PRO ČESKOU REPUBLIKU. RAKOUSKÝ XXXLUTZ PATŘÍ S VÍCE NEŽ
230 OBCHODNÍMI DOMY V OSMI ZEMÍCH EVROPY K NEJVĚTŠÍM ŘETĚZCŮM S NÁBYTKEM. V ČESKU MIMO DVOU
PRODEJEN XXXLUTZ V PRAZE PROVOZUJE TAKÉ DEVĚT OBCHODŮ MÖBELIX.

XXXL DÁRKOVÝ POUKAZ

500Kč
Platí pouze při odevzdání tohoto poukazu na zboží skladem, poukaz prosím hlaste před nákupem u prodejce. Na osobu a nákup je 
možné použít pouze 1 poukaz. Vyplacení v hotovosti není možné. Mimo akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší 
aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Nelze kom-
binovat s jiným poukazem. Akce se nevztahuje na nákup knih, služby, dětské kočárky a autosedačky a značku Stokke. Nákupní cena se 
počítá z původní prodejní ceny po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. Platí od 15.06. do 31.07.2016.

PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ V HODNOTĚ NAD 1.500 KČ  
V ODDĚLENÍCH SVÍTIDLA, BOUTIQUE, BYTOVÝ 
TEXTIL, ZÁVĚSY, BABY A KOBERCE
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Podzemí

O těžbě v podzemních prostorách
v Hloubětíně a v sousední oblasti pří-
značně pojmenované Kyje – Hutě, bylo
již napsáno mnohé. Rozlehlé prostory
na pomezí dnešní Prahy 14 a Prahy 9
podle nejstarších zmínek, ač spíše ne-
určitých, sloužily k těžbě stavebního
materiálu už v době  výstavby dnešního
Karlova mostu a Chrámu sv. Víta – te-
dy od čtyřicátých do konce sedmdesá-
tých let 14. století. 
Podle historických pramenů sloužily
až do 20. století k podzemnímu dobý-
vání pískovce, těžbě stavebního pí-
sku, ale zaznamenány zde byly i po-
kusy o těžbu uhlí. „V oblasti hloubě-

tínských Hutí se těžilo již ve 2. polovi-
ně 18. století. Důl sv. Antonína Padu-
ánského, založený roku 1767, je do-
konce nejstarším pražským dolem
vůbec. Dobývalo se z něho uhlí za
účelem získávání pyritických kyzů na
výrobu olea, vitriolu a kamence, ne-
bylo však příliš kvalitní,“ uvádí ve své
diplomové práci Věra Peterová z Ka-
tedry speciální geodezie ČVUT. His-
torici v této době hovoří o zmíněných
podzemních prostorách také v souvi-
slosti s válkami, které sužovaly zdejší

obyvatelstvo. Lidé pod povrchem hle-
dali bezpečný úkryt před válečným
běsněním, mladí muži pak i před
verbíři, kteří z řad místních doplňo-
vali řídnoucí stavy vojska. 

POZORUHODNÉ PODZEMÍ PRAHY 14
„Podzemní prostory v Praze 14 patří
k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se
v pražském podzemí skrývá. Jedná
se o štoly, chodby, sklepení, velíny či
dómy, v mnoha případech zasypané či
zabetonované, které byly v minulosti
vytvořeny intenzivní těžbou vápence,
pískovce a křídového uhlí na území
Hloubětína a Kyjí. Na okrajích praž-
ských pískovcových plošin od Vidoule
po Střešovice, Prosek, Vysočany a dál
na východ až za Vinoř probíhala po
dobu několika staletí těžba stavební-
ho kamene,“ uvádí kronika Prahy 14.
Nejstarší zmínky sahající až k výstav-
bě Nového Města pražského a Karlo-
va kamenného mostu jsou však vli-
vem nedostatku historických prame-
nů spíše neurčité. 

Pokračování příště.
(jam)

AČKOLIV PRVNÍ DOLOŽENÉ
ZMÍNKY O TĚŽBĚ PÍSKU A KAMENE
NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ PRAHY 14
HOVOŘÍ O KONCI OSMNÁCTÉHO
STOLETÍ, PODLE ŘADY ODBORNÍKŮ
BYLA ZDEJŠÍ LOŽISKA  VYUŽÍVÁNA
UŽ VE STŘEDOVĚKU PŘI VÝSTAVBĚ
NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
A TAKÉ KAMENNÉHO MOSTU,
POJMENOVANÉHO PO KARLU IV. 
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BRUNCHE NA PLECHÁRNĚ
KAŽDÁ POSLEDNÍ SOBOTA 

V MĚSÍCI

www.plecharna.com

DIVADLO - MARTIN MCDONAGH: 
MRZÁK INISHMAANSKÝ

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S KAPELOU COLOR CLUB PRAHA

BOHATÝ

PROGRAM

V KD KYJE

11. 6. 
SO/14:00

8. 6.
ST/19:00

ČERVEN 
2016

IN
FO

@
K

D
K

Y
JE

.C
Z

, W
W

W
.K

D
K

Y
JE

.C
Z

PLATÍ AKCE 
5 + 1 VSTUP ZDARMA!

Vyzvedněte si Věrnostní kartu, sbírejte razít-

ka a získejte 6. vstup zdarma! Více informací 

v pokladně KD nebo na www.kdkyje.cz.   

TĚŠIT SE MŮŽETE I NA NAŠE PRAVIDELNÉ AKCE

POHÁDKOVÉ NEDĚLE

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

JÓGA A JUDO

TANEČNÍ ODPOLEDNE A KONCERTY

FILMOVÁ A TV ŠKOLA

KURZY ŠITÍ, FOTOGRAFOVÁNÍ, TANCE

KLUB SENIORŮ

BAZÁREK, ANEB DÁME VĚCEM NAZDÁREK

PÍSEK PRO KARLŮV MOST I TAJEMNÉ CHODBY
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o
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PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
www.plecharna.com

Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most
Tréninky stolního tenisu – čtvrtek 19:00–21:00
– SKV Praha vás zve na pravidelné tréninky stol-
ního tenisu; přijďte si společně s námi ping-pong
zahrát a se členy našeho oddílu si zatrénovat.
Cena: 20 Kč.
Sportovní soboty s SKV Praha – sobota 14:00–
16:00 – Sportovní klub vozíčkářů Praha vás zve
na pravidelné sobotní odpoledne v hale Ple-
chárna. Každou lichou sobotu je připraven tré-
nink různých sportů, který je otevřený nejen vo-
zíčkářům, ale zváni jsou i lidé chodící, skákající,
běhající. Přijďte s námi strávit sobotní odpoledne
sportovně. Co přesně se bude dít, najdete na
stránkách www.skvpraha.org. Cena vstupu 20 Kč. 
Box na Plechárně – pondělí, středa a pátek vždy
18:00–19:30 – Tréninky boxu s Miroslavem Ga-
šparem určené primárně pro děti a mládež
ohrožené sociálním vyloučením. Registrace pro-
bíhá přímo na místě, stačí jen přijít. Kurzy jsou
zdarma. Pořádá Praha 14 kulturní.
Bootcamp – úterý 6:30–7:30 – Outdoor kondiční
cvičení a posilování s Janem Honzíkem. Sraz
před Plechárnou. Více informací na 777 206 670
nebo bootcampliberec@gmail.com. Jedna lekce
150 Kč, permanentka na 10 lekcí 1000 Kč. Po-
řádá Bootcamp team.
Konzultace pro seniory s Neposedou – úterý
8:00–11:00 a 14:00–17:00, čtvrtek 8:00–14:00 –
Bezplatné informace, odborná pomoc, podpora
a možnost přátelského popovídání pro seniory.
Schůzky bez objednání nebo po domluvě s pra-
covnicí Hanou Novákovou. Na konzultaci se mů-
žete i dopředu přihlásit na mailu: hana@nepo-
seda.org. Konzultace jsou zdarma.
Španělština – úterý 17:00–18:30 – Výuka špa-
nělského jazyka a seznámení se španělskými re-
áliemi. Kurzy Olgy Žaludové pro začátečníky, další
úrovně dle zájmu studentů. Možnost individuální
výuky či přípravy na VŠ. Na kurz se můžete při-
hlásit na mailu o.zaludova@seznam.cz. Cena
jedné lekce je 150 Kč. Pořádá Praha 14 kulturní.
Jóga – středa 17:00–18:00 – Cvičení jógy s Ha-
nou Martinkovou zaměřené na uvolnění a pro-
tažení celého těla. Cvičit můžou i začátečníci.
Vezměte si s sebou pohodlné oblečení (tepláky,
triko) a karimatku nebo jinou neklouzavou pod-
ložku. Přihlášení na mailu hanadm@seznam.cz.
Cena lekce je 80 Kč.
Pilates – čtvrtek 18:00–19:00 – K procvičení ce-
lého těla využijeme pozice klasické jógy a prin-
cipy pilates. Je to pomalé, balanční, zpevňovací,
protahovací i relaxační cvičení vhodné téměř
pro každého. Vede Eva Mičincová. Přihlásit se
můžete na mailu e.micincova@seznam.cz. Cena
jedné lekce je 60 Kč.
Konverzace v angličtině – čtvrtek 18:00–19:30
– Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím
(USA). Podle úrovně zájemců lze rozdělit do více
kurzů. Možnost zahrnout i výklad gramatiky.
Registrace: kavarna@neposeda.org. Cena za
lekci 100 Kč.
Dětská sobota na Plechárně – sobota 12:00–
18:00 – Každou sobotu pro vás připravujeme

dětské soboty na Plechárně. Přijďte na dobrou
kávu či brunch a odložte svou ratolest do vol-
nočasové herny nebo dětského koutku. K za-
půjčení jsou připraveny hry a sportovní náčiní.
Cena vstupu je 40 Kč za rodinu.

BĚŽECKÁ ŠKOLA MILOŠE ŠKORPILA
Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem –
středa 10:00–11:00. V rámci tohoto programu
se naučí jeho absolventi běhat správně s jakým-
koli kočárkem, různá protahovací a posilovací
cvičení, ale hlavně se budou společně běháním
s kočárkem bavit. Program vede Simona Vla-
šimská, vítězka PIM Women´s Challenge, která
má s běháním s kočárkem coby trojnásobná
matka bohaté zkušenosti, o něž se ráda podělí. 
Vytrvalostní běhy pro maminky i tatínky s ko-
čárkem – pátek 9:00–12:00. V rámci tohoto pro-
gramu se naučí jeho absolventi vytrvalostně bě-
hat s jakýmkoli kočárkem. Kurz je obtížnější
než jeho středeční verze a je také veden Simo-
nou Vlašimskou.
Oba kurzy již běží, více informací u paní Simony
Vlašimské na telefonu 603 400 888. Místo srazu
je před Plechárnou. Cena kurzu je 500 Kč.

NEPOSEDA – ZASTÁVKA
www.neposeda.org

KD Kyje Šimanovská 47, P–9
Pilates – pondělí 9:30–10:30 – Dynamičtější cvi-
čení na protažení a zpevnění těla. Vhodné i pro
maminky po porodu. Není třeba se předem ob-
jednávat. Jednorázové vstupné 100 Kč nebo per-
manentka na 10 lekcí za 800 Kč.
Jóga – středa 9:30–10:30 – Jóga působí na roz-
voj zdravého těla, duševní rovnováhy a poznání
svých pocitů. Není třeba se předem objednávat.
Jednorázové vstupné 100 Kč nebo permanentka
na 10 lekcí za 800 Kč.
Herna pro děti – pondělí – čtvrtek 9:00–13:00 –
Přijďte k nám do naší nové herničky. Pro ma-
minky káva či čaj a wifi. Dítě v herně s rodičem
50 Kč, dítě v herně s pedagogickým dozorem
do 1 roku 30 Kč/hod., od 1 roku 60 Kč/hod., sou-
rozenci po 40 Kč/hod. 
Pohybová hodinka a tvořílek – úterý a čtvrtek
9:30–10:30 – Zde děti rozvíjí svou koordinaci, naučí
se hrát nové hry a také popustí uzdu své fantazii.

PIONÝR, z. s. – 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz

Klubovna oddílu, Kpt. Stránského 994/6, P–9
Schůzky turistického oddílu Orion – každé pon-
dělí 16:00–18:00 – Pravidelné schůzky turistic-
kého oddílu – nyní hry a soutěže spíše venku.
Stavba stanu, orientace (buzola), míčové hry, ki-
movka, mapové značky atd.
Klub Magic – pátek 10. 6. a 24. 6. 2016
16:00–19:00 – Schůzka příznivců karetní fantasy
hry Magic. 
Klub Šikulky – úterý 14. 6. 2016, 16:00–18:00 –
Korálkování – různé drobné dekorativní před-
měty z korálků (kytičky, zvířátka, srdíčka, stro-
mečky atd.). Naučíme, vysvětlíme. Základní ma-
teriál s sebou (část můžeme i poskytnout).

KATČIN ATELIÉR. MELME, s. r. o.
www.raduha.eu

Bobkova 777, P–9
Plstěný květ – každou 3. středu
17:30–19:00 nebo 10:00–12:30 – Plstění z vlny
za mokra pro začátečníky, vhodné pro děti škol-
ního věku. Cena 360 Kč.
Obrázek – 23. 6. 16:00–18:30 – Seznámení
s technikou plstění za mokra – pro začátečníky,
vhodné pro děti školního věku. Cena 300 Kč. 
Plstění z vlny – podle rozvrhu či po domluvě
9:00–21:00 – Od ozdob po oblečení a doplňky.
Pro začátečníky, vhodné pro děti školního věku.
Cena od 300 Kč.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz

Vlčkova 1067, P–9
Herna s programem pro děti s rodiči – pondělí
a středa 9:00–12:00 – Cvičení, tvoření, zpívání
s kytarou. Programy začínají od 10 hod. Není
třeba se předem objednávat. Cena 50 Kč/rodina.
Multikulturní herna – každý pátek 16:30–19:00
– Místo pro setkávání a poznání rodin z různých
kultur. Vstup bez přihlášení. Cena 50 Kč/rodina. 
Angličtina pro dospělé – středa 18:00–19:00 –
Kurz angličtiny pro mírně a středně pokročilé,
přihlášení nutné. Velký důraz je kladen na kon-
verzaci. Cena 100 Kč/lekce formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (mladší) –
pondělí 12:50–13:30 – Podpora psychomotoric-
kého vývoje, upevnění citové vazby rodič – dítě.
Cena 70 Kč/lekce formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (starší) –
pondělí 13:40–14:20 – Podpora psychomotoric-
kého vývoje, upevnění citové vazby rodič – dítě.
Cena 70 Kč/lekce formou předplatného.
Tai-či – cvičení pro dospělé – čtvrtek 20:00–
21:00 – Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními
účinky spočívající v sérii plynulých pomalých po-
hybů. Cena 100 Kč/lekce formou předplatného. 
Čchi-kung – cvičení pro dospělé – čtvrtek 21:00–
22:00 – Zdravotně relaxační cvičení. Cena 100 Kč/
lekce formou předplatného.
Jóga pro začátečníky – pondělí 17:30–19:00 –
Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte pod-
ložku na cvičení a pohodlný oděv. Cena 50 Kč/
lekce formou permanentky na 10 vstupů.
Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela – čtvr-
tek 18:00–19:30 – Cvičení pro dospělé. S sebou
si vezměte podložku na cvičení a pohodlný oděv.
Prosíme o přihlášení. Cena 50 Kč/lekce formou
permanentky na 10 vstupů. 
Cvičení pro zdraví a veselou náladu – pondělí
19:30–21:00 – Protahovací, posilovací a uvolňovací
cvičení v nesoutěživé atmosféře. Cena 50 Kč.

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

Mansfeldova 801
Filmový klub Horizont – středa 16:00–19:30 –
Zveme vás do filmového klubu bez bariér. Film
vnímáme nejen jako zábavu, ale i jako prostředek
ke společnému zamyšlení. Vstupné dobrovolné.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ČERVEN 2016
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Praha 14 žije

49. PŘEDNÍ HLÍDKA 
ROYAL RANGERS
www.cb.cz/rajska.zahrada/english_club

Kavárna Maňána – Maňákova 745
English Club – konverzační Angličtina – středa
16:30–18:00 – Konverzační angličtina s Ameri-
čany pro teenagery (13–19 let). Vstupné 20 Kč
(dobrovolné).
Pravidelné schůzky Rangers – úterý 16:00–
18:00 – Klubovna: Stoliňská 41B, 19300 P–9,
fb.com/49PHRR. Pravidelné schůzky křesťan-
ského skautského oddílu Rangers – rozvoj du-
cha, duše i těla.

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

Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku – hlí-
dání nabízíme od pondělí do pátku 7:30–18:30
hod. Jesličky mají prostornou, nově upravenou
a vybavenou hernu. Samozřejmostí je celo-
denní strava vhodná pro nejmenší děti: 2x sva-
čina a oběd. Cena za celý den 400 Kč, za půl-
den 200 Kč. Sleva při koupi permanentky.
Rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách je
nutné provést na telefonicky vždy do 18:00
předchozího dne. Pro více informací a pro-
hlídku jesliček volejte Dianě Durdilové na tel.:
777 674 060.
Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými
dětmi je po rekonstrukci. Nově upravená herna
a kuchyňka. Otevřeno každý pátek od 9:00 do
13:00 hodin. Program a zábava pro děti. Těší se
na vás Diana s Julinkou. 
Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku – pátek
10:00–11:00 hodin. Zápis a více informací u Diany,
tel. 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA
www.skolka-jahoda.cz, 
fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Informace o školce
a zápisu u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@ja-
hoda.cz, tel.: 777 674 161.
Sociální poradenství zdarma – dávky, nemo-
censká, mateřský a rodičovský příspěvek, zdra-
votní a sociální. 

MONTESSORI CENTRUM 
PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín, 
tel. 723 118 104
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): 
ZÁPIS do Montessori školky PASTELKA (pro děti
od 2,5 let) na školní rok 2016/2017 je možný pouze
na volná místa (na dotaz telefonicky či mailem).
Školka je otevřena denně 7:30–16:00 hod. Malý
kolektiv dětí, kvalitní výchova Montessori metodou
dle vzdělávacího plánu, projektové vzdělávání,
kvalifikovaní učitelé s Montessori vzděláním
a partnerským přístupem, připravené a motivující
prostředí pro vzdělávání dětí, bio stravování, ex-
kurze, výlety, angličtina s rodilým mluvčím 2x
týdně v odpoledním kroužku, který navazuje na
školku, výtvarné a kreativní činnosti, milé, klidné
a přátelské jednání s dětmi i rodiči, pravidelné
informace pro rodiče o práci jejich dětí. 
Program HURÁ – JDEME DO ŠKOLKY! Jde
o program pro děti od 2 let, které se chystají do
školky a chtějí si to přímo ve školce vyzkoušet.
Děti navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne.

Stejně jako v minulých letech další běh pro-
gramu začíná od září 2016. Zápis do tohoto pro-
gramu probíhá celý červen 2016.
PRÁZDNINY V PASTELCE. Montessori školka
Pastelka je opět otevřena o prázdninách celý SR-
PEN (1.– 26. 8. 2016) pro všechny děti, tedy i děti,
které školku v běžném školním roce nenavště-
vují. Prázdninový program ve školce je tematicky
zaměřen, jde spíš o příměstský tábor plný her,
výletů a zábavy. Přihlášky do 15. 6. 2016.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY na školní rok 2016/2017.
Zápis probíhá celý červen 2016. 
Více informací o všech našich aktivitách na we-
bových stránkách.

MC A RK VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice (2. patro nad re-
staurací Léta Páně), +420 725 555 321, e-mail:
info@veselycertik.cz, web: www.veselycertik.cz
4. 6. DĚTSKÝ DEN v zámeckém parku ve spo-
lupráci s MÚ Dolní Počernice 13–17 hod.
6. 6., 7. 6. a 9. 6. UKÁZKOVÝ TÝDEN s HUDEBNÍ
ŠKOLOU YAMAHA přijďte se podívat na 
- Robátka 4–18 měsíců
- První krůčky k hudbě 1,5–3,5 roku
- Rytmické krůčky 4–6 let 
8. 6. a 15. 6. DĚTSKÝ SBOREČEK „BERÁNCI“
ZÁPIS 17:00–17:45 hod.
17./18. 6. PYŽÁMKOVÁ NOC V ČERTOVSKÉM
DOUPĚTI 18:00–10:00 hod., cena 300 Kč/dítě,
500 Kč/sourozenci

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
11. 7. – 15. 7. 2016 Praha současná – místo,

kde žijeme 
18. 7. – 22. 7. 2016 Planeta – místo pro život 
15. 8. – 19. 8. 2016 Doprava kolem nás 
22. 8. – 26. 8. 2016 Praha – historická 

Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny, pořádáme již tradiční malování na chodníku. Malovat budeme v pátek 1. červen-
ce od 9.00 do 12.00 hodin před základní školou Bří Venclíků na Černém Mostě – stanice metra Rajská zahrada. Pro všech-
ny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny. Poznámka: Změna programu vyhrazena.

PO
ZV

ÁN
KA

V pátek 1. července před základní školou Bří Venclíků

TIP NA ČERVENEC

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
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UZÁVĚRKA 
INZERCE
pro prázdninové
vydání časopisu

Čtrnáctka je 
15. 6. 2016.

Telefon:
+420 296 114 911

E-mail:
inzerce@casopis14.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116

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

11. 7. PO Travná/Kostlivého

12. 7. ÚT Trytova/Paculova

18. 7. ST Vašátkova/Doležalova

19. 7. ÚT Kpt. Stránského/Vybíralova

❱ 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.

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

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

❱ Hledáme řidiče C + E + profesák.
Plat 40 000 Kč / čistého / měsíc. Tel.:
724 607 258.

❱ Příměstské tábory v Praze – Praha 9,
SC Avion Letňany + 4 další lokality.
Tenis + program, pro děti od 4 let, vhod-
né i pro úplné začátečníky. TŠ Tallent,
www.e-tabory.cz, tel.: 777 260 262,
603 52 71 72.

❱ Přijmu pánskou kadeřnici na ŽL. Tel.:
777 263 254. Adresa: Náchodská 645/130,
Horní Počernice. Nástup možný ihned.

❱ 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.

❱ Zprivatizovali jste byt a máte vysoké
splátky? Přímý zájemce od vás koupí
byt v Praze na investici pro své děti a se-
niorům nabízí, že je nechá v bytě dožít
za menší nájemné. Tel.: 608 661 665.

❱ 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.: 605 829 440.

❱ 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.

❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystě-
hování nespěchám. Platba hotově, po-
můžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664.

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

PŘISTAVENÍ VOK ZE SYSTÉMU MČ PRAHA 14
O

zn
ám

en
í

Ctrnactka 6_16.QX9_Ctrnactka 6_16  27.05.16  17:43  Stránka 30

Trim Box = 210 x 297 mm



31

Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: Ne, ozve se v dálce. Oni se mě snaží vzkřísit!
Výherci: P. Martínková, Lehovec; L. Říhová, Černý Most; P. Mužík, Hloubětín

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. 6. 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: „Mami, děcka se mi smějí, že mám velké nohy!“ „Nemáš, Pepíčku, … (dokončení v tajence)“
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V kinech od 16. června
ve 2D i 3D ©2016 Disney/Pixar

VÝSTAVA
1. – 19. ČERVNA

- 3D sochy a fotostěny

- Interaktivní panely

- Mořské akvárium

DOPROVODNÝ
VÍKEND

4. – 5. ČERVNA

10:00 – 18:00

- Zábavné hry 
a soutěže

- Focení a 
facepainting

- Dárky
Pl
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