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Inzerce

www.suzuki.cz
Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Pro každou 
     příležitost

Nepřekonatelná ve městě
   RBS (systém nouzového brzdění)
   LED denní svícení
   7×  airbag 
   ABS + EBD, ESP® 
   parkovací senzory

Suverénní v terénu
   inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   asistent sjíždění svahu
   asistent rozjezdu do  kopce
   prvky chránící karoserii
   sledování tlaku 
v  pneumatikách

Nová Vitara

386.700 Kčod

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.
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Úvod

Obsah Vážení spoluobčané, 

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: Mgr. 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

07 AKTUALITY 

12 HORKÁ LINKA – PTÁTE SE RADNICE

25 KOMUNITA – ČERVENÁ ŘEPA À LA CARPACCIO;
BOHOSLUŽBA V KATOLICKÉ OÁZE 
NA ČERNÉM MOSTĚ 

Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 3. 2017.

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

11 OKÉNKO POLICIE / INFORMACE

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

16 DOPRAVA – OPRAVA ČESKOBRODSKÉ ZAČÍNÁ

17 ZDRAVÁ MČ – AKTUÁLNĚ Z ŽÁKOVSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

22 CYKLO – JAK ZAČÍT JEZDIT PO MĚSTĚ NA KOLE

23 OHLÉDNUTÍ – BRUSLENÍ NA RYBNÍKU
FENOMÉNEM ZIMY 

20 SPORT – TAEKWONDISTÉ SONKALU V ROCE
2017; TJ KYJE NEJAKTIVNĚJŠÍ JEDNOTOU

04 TÉMA – PRAHA 14 SE NADÁLE POTÝKÁ
S PŘEMNOŽENÝMI DIVOKÝMI PRASATY. 
MUSÍTE ZAKROČIT, ZNÍ Z RADNICE

08 ROZHOVOR – PHDR. KAREL CZABAN: TRHY
V PRAZE 14 LETOS NABÍDNOU ŘADU NOVINEK

10 JARO V PRAZE 14 – CO NÁS ČEKÁ 
NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

ještě před dvěma lety by mě ani nenapadlo, že
se jedním z vážných problémů naší městské
části stanou přemnožená divoká prasata. Evi-
dentně jsem nebyl sám. Jak jsme se přesvědčili,
s takovým scénářem počítal málokdo, státní
instituce a zákonodárce nevyjímaje. Právě kvůli
jejich nepřipravenosti dosud neexistuje žádný
legislativní nástroj, který by v situacích, jako je
nyní ta naše, mohly samosprávy využívat.
Ač je to nepříjemné, nezbývá nám nic jiného
než přesvědčovat správce honitby, aby stavy
divočáků ve větší míře redukoval. Přestože spo-
lečně se starosty okolních městských částí
myslivce z Horních Počernic stále urgujeme,
odstřel černé zvěře neprobíhá podle našich

představ. Počty divokých prasat klesají jen velmi pozvolna. 
Povzbudivé pro nás je, že vytrvalý tlak ze strany Prahy 14, Horních a Dolních
Počernic a Běchovic nenechal chladným většinového vlastníka pozemků –
Magistrát hlavního města Prahy. Ten se k celé věci postavil jednoznačně:
pokud myslivci v brzké době počty divočáků výrazně nesníží, může se stát,
že o svou honitbu přijdou.
Pevně věřím, že naše společné úsilí povede k vyřešení stávající neúnosné
situace a umožní obyvatelům navštěvování parků a přilehlé zeleně bez
strachu. Než se tak stane, dovoluji si požádat občany, aby byli při procházkách
a při venčení psů obezřetní.
Současný mediální tlak, který události spojené s aktivitou divokých prasat
rozpoutaly a kterého se Praha 14 stala nedobrovolným účastníkem, ke kon-
struktivnímu hledání řešení samozřejmě nepřispívá. Faktem však je, že
divoká zvěř do lesů i lesoparků v rozumném počtu jednoznačně patří
a nápady některých občanů či zastupitelů směřující k vybití divočáků do po-
sledního kusu jsou jen smutnou ukázkou krátkozrakosti. Zamyslet se nad
tím, jak nastavit optimální podmínky pro soužití lidí a zvířat, je přeci jen
složitější než bez dalších smysluplných argumentů vyvolávat hesla ve stylu
„prostě to uděláme“. 
Příznivou zprávu mám pro čtenáře, kteří si oblíbili farmářské trhy na Rajské
zahradě a na Černém Mostě. Startujeme s novou sezonou, o které na stránkách
Čtrnáctky podrobně hovoří provozovatel trhů PhDr. Karel Czaban. Těm z vás,
které současné teplejší počasí láká ke sportovním aktivitám, nabízíme přehledné
tipy, jak si zpříjemnit cestu do práce jízdou na kole. Součástí vydání jsou pak
i ohlédnutí za bruslařskými výkony na Kyjském rybníku či pozvánka na letošní
první dobrovolnický úklid, konkrétně na Hutích.
Na závěr si dovolím připomenout, že nás od března čeká dlouho slibovaná
rekonstrukce části ulice Českobrodská. V této souvislosti jsme pro vás
připravili informační text i mapu s vyznačenými objížďkami – podrobnosti
naleznete také na www.praha14.cz.
Přeji vám, abyste si i přes současné chmury udrželi optimistickou náladu
a těšili se z prodlužujících se dnů i rostoucí síly slunečních paprsků.

Krásný začátek jara.

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

14 NAŠE ŠKOLY

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

30 HYDEPARK

26 PRAHA 14 ŽIJE

31 KŘÍŽOVKA O CENY
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Poslední střet se odehrál v prvním
únorovém týdnu na Černém Mostě,
jen několik desítek metrů od bytové
zástavby. Dvě divoká prasata se po -
dle médií rozběhla proti pejskařce,
která v místě na volno venčila své tři
fenky. Prvního kance se jí podařilo
zahnat křikem, druhé prase se však
k odchodu nemělo. Podle ženiny vý-
povědi jej zastavili až psi, kteří se na
něj vrhli. Poté co jednu z fenek divo-
čák nabral a odhodil, vzala pejskařka
do ruky klacek a rozběhla se proti
němu. Zvíře uteklo, zraněný pes však
skončil u veterináře, kde „vyfasoval“
osm stehů.

„Jak se ukazuje, obavy, že divoké pra-
se napadne člověka, a to klidně kou-
sek od domu, nejsou zas tak nepod-
ložené, jak se nás snaží přesvědčovat
myslivci. Odpovědné orgány a osoby
musí konat,“ řekl krátce po útoku
starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

PLÁN MYSLIVCŮ PRAZE 14 NESTAČÍ
Praha 14 společně s okolními měst-
skými částmi – Běchovicemi a Horní-
mi a Dolními Počernicemi –, které se
potýkají s identickým problémem, vo-
lá po nápravě stavu opakovaně. V této
souvislosti zorganizovala i několik se-
tkání. Na nich byli vedle zástupců

PŘEMNOŽENÁ DIVOKÁ PRASATA. TÉMA, KTERÉ SE STALO JEDNÍM Z NEJPROBÍRANĚJŠÍCH NEJEN V PRAZE 14
A JEJÍM OKOLÍ, ALE I V DALŠÍCH ČÁSTECH METROPOLE, POTAŽMO REPUBLIKY. VEDENÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
SPOLEČNĚ S PRAŽSKÝM MAGISTRÁTEM DLOUHODOBĚ TLAČÍ NA MYSLIVCE, ABY ČERNOU ZVĚŘ – HOJNĚ
ROZRÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA ČIHADLA A PARK U ČEŇKU – DOSTALI POD KONTROLU. BEZ VIDITELNÉHO ÚSPĚCHU. „DAŘÍ“
SE HLAVNĚ JEDINÉMU – MÍSTNÍM STATISTIKÁM NAPADENÝCH PSŮ. ZA POSLEDNÍ ROK SE DO KŘÍŽKU S ČERNOU
ZVĚŘÍ DOSTALI MINIMÁLNĚ TŘI DOMÁCÍ MAZLÍČCI, DVA VYVÁZLI SE ZRANĚNÍM, JEDEN KONFLIKT NEPŘEŽIL.

SLOVNÍČEK
■ Honitba je pozemek, na kterém je
povoleno vykonávat právo myslivosti.
Jedna honitba může obsahovat více
pozemků od různých vlastníků.
Pozemky, na kterých není myslivost
povolena, se nazývají nehonební.

■ Naháňka je druh společného
honu, při němž se zvěř nahání na
střelce stojícího na určeném
stanovišti.

■ Vůdčí, případně vodicí bachyně je
samice divokého prasete, která se
stará o mladá selata, kňoury do cca
dvou let, bachyňky asi do roka.  

Praha 14 se nadále potýká s přemnoženými 
divokými prasaty. Musíte zakročit, zní z radnice

Čihadla

HONITBA

LETŇANY

HONITBA

SATALICE – VINOŘ

HONITBA

DUBEČ

HONITBA

HORNÍ POČERNICE

Hostavice
Běchovice

Černý Most

Dolní Počernice
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městských částí a Magistrátu hlavní-
ho města Prahy přítomni také zá-
stupci Mysliveckého spolku Horní Po-
černice a Lesů hlavního města Prahy.
Pro upřesnění: „Lesy“ coby příspěv-
ková organizace zastupují hlavní
město v Honebním společenstvu Hor-
ní Počernice, patří mu více než pade-
sát procent plochy honitby. Dalšími
vlastníky pozemků jsou pak různé fy-
zické a právnické osoby. Honební
společenstvo jako celek honitbu pro-
najímá, v tomto případě právě Mysli-
veckému spolku Horní Počernice.
„Na setkáních jsme myslivcům na-
bídli veškerou dostupnou podporu.
Plán řešení situace, který v lednu
předložili, byl však z našeho pohledu
nedostatečný. Neobsahoval žádné
konkrétní kroky ani garance, které by
odpovídaly současné situaci,“ uvedl
v návaznosti na sérii těchto schůzek
starosta Vondra.
Myslivci sice odmítli, že by měl jejich
návrh strategie nějaké nedostatky,
nicméně nebrání se možnosti jeho
dopracování do podoby, která uspo-
kojí všechny zúčastněné strany. Přes-
něji: dalším jednáním, která k dopra-
cování plánu povedou. Poslední se
uskutečnilo na konci února. Tento-
krát šlo o členskou schůzi hornopo-
černického mysliveckého spolku, na
kterou dorazila i starostka této měst-
ské části Hana Moravcová. Na setkání
bylo kromě snahy o intenzivní odstřel
černé zvěře například předjednáno
vybudování nových posedů a centrál-
ních vnadišť dál od bytové zástavby či
vydání povolenek pro externí lovce.
Už dříve pak bylo dohodnuto, že „Le-
sy“ u všech hlavních vstupů do honit-
by nainstalují jednotné informační
cedule. Jen pro naši městskou část
jich bude umístěno patnáct.

RADNÍ PLAMÍNKOVÁ ZVAŽUJE
VYPOVĚDĚT SMLOUVU
Způsob, jak kritickou situaci řešit,
městské části průběžně aktivně hle-

dají i s radní hl. m. Prahy RNDr. Ja-
nou Plamínkovou, do jejíž gesce ob-
last životního prostředí spadá. Bylo
dohodnuto, že magistrátní Odbor
ochrany prostředí nechá zpracovat
posudek, který bude obsahovat nejen
odborné posouzení počtu divokých
prasat v honitbě, ale i návrh zpraco-
vatele, jak počet kusů reálně snížit.
Od závěrů materiálu, jejž zpracovává
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti ve Strnadech, se odvine
další postup hlavního města. Po-
drobné informace budou zveřejněny
v dubnovém vydání Čtrnáctky.

„Divoká zvířata do přírody
patří. Území kolem Čihadel

a Hostavického potoka je
přírodním parkem a kanci

zde byli vždy. Současné
stavy černé zvěře ale

daleko převyšují přijatelnou
mez. Je na myslivcích, aby
našli rozumný způsob, jak

dohnat, co zanedbali,
a počty snížili.“

Mgr. Radek Vondra, starosta

Už dříve se radní Plamínková nechala
slyšet, že pokud myslivci nedokážou
snížit stavy černé zvěře na přijatelnou
úroveň, bude město zvažovat zrušení
nájmu honitby. „Způsobem, jak situaci
řešit, je radikálně zvýšený odlov černé
zvěře. Současně je třeba zrušit při-
krmování a vnadění zvěře v blízkosti
obytných zón. Zde by měl být realizo-
ván pouze intenzivní odlov, po kte-
rém zde zvěř nenajde potravu, nebu-
de se zde cítit bezpečně a bude po-
stupně vytlačena východním směrem
ke Klánovickému lesu. Pokud nedojde
v krátké době k nápravě situace, Pra-
ha přijme opatření, která mohou vést
až k ukončení nájemní smlouvy na
honitbu,“ sdělila radní Plamínková.
Současně oznámila, že chce iniciovat
změnu mysliveckého zákona, který
by samosprávám umožnil lépe re-
agovat na podobné situace přede-
vším s ohledem na bezpečnost svých
obyvatel. „Po velmi dlouhé době se
ocitáme v situaci, kdy divoce žijící
zvířata ohrožují přímo lidi. Honitby
mají ale pronajaté myslivci, tedy zá-
jmová sdružení. Je to stejné, jako
kdyby požáry hasili pouze dobrovolní

hasiči. Již na podzim loňského roku
jsem se obrátila se žádostí o pomoc
na ministry vnitra, obrany, životního
prostředí a zemědělství, všichni mě
ale odkázali na platný myslivecký zá-
kon. Ten je ale potřeba změnit. Pra-
sata se na mnoha místech stala
hrozbou a myslivecká sdružení je už
nezvládají,“ dodala radní.

MAGISTRÁT: V HONITBĚ ŽIJE 
AŽ 200 DIVOKÝCH PRASAT
Podle předběžných odhadů pracovní-
ků Lesů hl. m. Prahy – přesné údaje
přinese až zadaný posudek – v honit-
bě, do níž spadá i část území naší
městské části, nyní žijí až dvě stovky
divokých prasat. Podle neoficiálních
propočtů je to až patnáctkrát více,
než by tomu, samozřejmě při opti-
málním odstřelu přírůstků, který ne-
ní vždy možné zajistit, být mělo. S tím
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ANKETA
Je to dost těžké posou-
dit, protože jako pejskař
mám pochopitelně při
venčení trochu obavy.
Na druhou stranu chá-

pu, že tu divočáci žijí, a tak si prostě
dávám pozor a psa mám v blízkosti
lesa vždy na vodítku. Myslím, že to
je dostatečné opatření. 

Samuel Fencl, Černý Most

Divoká prasata beru
jako zvířata, která do
přírody patří. Pokud
vím, tak obora tu je už
dlouhá léta, a nevidím

důvod, proč to nějak zásadně měnit.
Buď by musel být celý prostor  oplo-
cený, nebo si prostě my, kteří ven-
číme psy, musíme dávat pozor.

Aneta Hodačová, Kyje

Pochopitelně mám z di-
vočáků strach, proto
raději na Čihadla venčit
psa nechodím. Myslím,
že to místo je důležité

pro lidi, kteří mají větší plemena,
která musí hodně běhat. Pak to ale
ztrácí smysl, když musí ze strachu
z kanců mít psy uvázané.  

Jaroslav Horký, Černý Most

Patří podle vás divoká prasata do lokalit
blízko sídliště, jako jsou Čihadla? 

NAHÁŇKY V ROCE 2017:
■ 7. 1. 2017
k. ú. Praha 14 – Čihadla 
(zastřeleny 2 kusy)
■ 21. 1. 2017
k. ú. Praha 14 – Čihadla 
(zastřeleno 0 kusů)
■ 18. 2. 2017
k. ú. Praha 14 – Čihadla, dále přes
Dolní Počernice k Újezdu nad Lesy
(zastřeleny 2 kusy)
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myslivci nesouhlasí. „Tato čísla ne-
jsou nadsazená, ale přímo nesmysl-
ná. Černá zvěř migruje a v okamžiku
největšího ‚náporu‘ lze hovořit maxi-
málně o počtu 30–50 kusů v celé ho-
nitbě. Na druhé straně jsou období,
kdy prasata v honitbě buď nejsou vů-
bec, nebo maximálně v počtu jedno-
tek. Prováděný odlov těmto číslům
plně odpovídá,“ řekl místopředseda
Mysliveckého spolku Horní Počerni-
ce Ladislav Vaněček. Brání se i úřady
a některými obyvateli požadované
velké lovecké akci. „Takový požada-
vek je výrazem neznalosti a nepo-
chopení. Rizika pro občany, která
z takovéto akce plynou, jsou podstat-
ně větší než velmi diskutabilní příno-
sy. Další standardní naháňky se však
budou konat,“ doplnil Vaněček.
Z informací poskytnutých magistrá-
tem vyplývá, že více než 90 procent
doposud vykazovaných ulovených
prasat jsou selata, což znamená, že
myslivci nestřílí dospělou a dospívají-
cí samičí zvěř, která je skutečným no-
sitelem přírůstku. „Důvodem, proč se
loví pouze selata, je patrně pouze
snadnější manipulace s ulovenými
kusy. Fakticky nelze výběr skutečně
ulovené zvěře nijak ovlivnit, to je vý-
hradně na vůli konkrétního lovce.
Další příčinou, již také opakovanou na
několika jednáních, je v současnosti
nedostatečná palebná síla, tedy to, že
není angažován větší počet skuteč-
ných lovců. Z předávané myslivecké
evidence je patrné, že skutečně loví
jen malá část z celkového počtu členů
spolku,“ řekl Ing. Dan Frantík, vedou-
cí oddělení péče o zeleň magistrátní-
ho Odboru ochrany prostředí.
I to myslivci odmítají. Zhruba polovi-
na odlovených kusů podle nich sice
skutečně byly velmi mladé bachyně
vykázané jako selata, ale i takové ku-
sy mohou – podle myslivců odkazují-
cích se na odbornou literaturu – být
oplodněny. „Tyto bachyňky jsou tudíž
odlovem vyřazeny z reprodukce,“ vy-

světlil Vaněček s tím, že vzhledem
k vážnosti situace budou nyní mysliv-
ci lovit i dospělou samičí zvěř. V řeše-
ní je rovněž, jak už bylo napsáno vý-
še, angažování dalších lovců.
Potíže jsou i jinde v Praze, nikde však
podle Frantíka není situace vyhroce-
ná tak jako v honitbě pronajaté Mys-
liveckému spolku Horní Počernice.
„Počty kusů prasat  v honitbě – ales-
poň s ohledem na škody na lesních
a lučních porostech – stále rostou.
Od dubna roku 2016 do letošního
února bylo střeleno 86 prasat, ovšem
pokud by mělo dojít k jejich skutečné
redukci, musel by se počet střele-
ných kusů ještě výrazně zvýšit,“ do-
plnil Frantík.
Určitou cestou by podle magistrátu
mohlo být honitbu po vypršení či zru-
šení nájemní smlouvy dále nepronají-
mat a ponechat ji jako „režijní“ Le-
sům hl. m. Prahy. Město by tak mělo
reálnou možnost přímo ovlivňovat
úroveň mysliveckého hospodaření.
Na tomto místě je třeba dodat, že co
se týká smlouvy, není situace úplně
jednoduchá. Ani okamžitá výpověď to-
tiž aktuální stav nijak dramaticky ne-
zvrátí, respektive prakticky žádný čas
oproti volnému doběhnutí smlouvy
neušetří. Důvod: platnost dokumentu
dle dojednaných podmínek vyprší
v lednu roku 2019, přičemž smluvně
stanovená výpovědní lhůta činí 18
měsíců. Sami myslivci se nechali sly-

šet, že rozhodně neuvažují o tom, že
by nájemní smlouvu sami vypověděli,
a to ani s ohledem na aktuální vyhro-
cenost situace.

„Bezpečnost je věcí obou
stran. Myslivci musí snížit
stavy divočáků, pejskaři si
zase musí uvědomit, že ve
volné přírodě je třeba mít

psa na vodítku a že
přemýšlejí i za něj. Žádná

vyhláška nebo cedule
zdraví či život psovi

nevrátí.“
Mgr. Irena Kolmanová, radní

Nejvíce se v Praze 14 divoká prasata
vyskytují na území Čihadel a v parku
U Čeňku. „Ovšem je třeba si uvědo-
mit, že tato lokalita není les, ale
městský lesopark, v jehož okolí bydlí
přes 30 tisíc lidí. Všichni obyvatelé,
majitele psů nevyjímaje, mají beze-
sporu právo, cítit se zde bezpečně.
Mimo jiné i s ohledem na aktuální
stav však žádáme o skutečně zodpo-
vědný přístup, tedy o to, aby lidé ne-
nechávali pobíhat psy na volno, a ne-
zvyšovali tak riziko napadení,“ dodal
starosta Vondra. (red, jam)

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

Přemnožení divočáci
jsou bohužel problé-
mem nejen na území
Prahy 14, ale v celé
Praze a v dalších měs-

tech v  Čechách.  V Praze 14 byla
situace v honitbě hrubě podceněna
Mysliveckým sdružením Horní Po-
černice, které má honitbu pronaja-
tou do roku 2019 s výpovědní dobou
1,5 roku. Obávám se, že výpověď
smlouvy nic neřeší. Myslivecké sdru-
žení by pak pravděpodobně nedělalo
již vůbec nic. Ve zbývajícím čase je
třeba hledat jiného správce honitby
s  důrazem na garanci regulace
stavu divočáků, využít zkušenosti,
které se osvědčily v jiných místech
(naháňka, účast střelců z jiných
sdružení), prosadit na magistrátu
zvýšený dohled nad myslivci a po-
soudit vhodnost nákupu technických
pomůcek (mobilní posedy, lapací
zařízení, pachové ohradníky). 

Josef Kutmon (ODS)

Vzhledem k  tomu, že
média uvádějí, že na
území Prahy 14 došlo
k  prvnímu incidentu
s  divočáky již v  roce

2015, a problém místo toho, aby byl
již dávno vyřešen, stále narůstá, je
jasné, že vše učiněno být rozhodně
nemohlo. Každý asi snadno pochopí,
že život s divočáky za zády sídliště
je nemožný. Obyvatelé nemohou být
vystaveni riziku napadení. Radnice
by proto měla trvat na vyjmutí lokality
z honitby a snížení stavu černé zvěře
na nulu. Samozřejmostí by mělo být
následné udržení nulového stavu.

Miroslav Šubrt (ANO)

ANKETA
Dělá podle vás MČ Praha 14 pro řešení 
situace s přemnoženými divokými 
prasaty maximum? Pokud ne, jaký 
další postup navrhujete?

Snižování početních
stavů černé zvěře
k 31. 1. 2017
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Aktuality

Stejně jako v  loňském roce, tak i le-
tos pro vás bude připravena anketa
spokojenosti zákazníků. Uskuteční
se během měsíce dubna. Jejím cílem
je získat informace o kvalitě poskyto-
vaných služeb a o možnostech jejich
dalšího zlepšení.  
Při odchodu z budovy Úřadu městské
části Praha 14 budou občané požá-

dáni pověřenými pracovníky, aby vy-
plnili anketní lístek s  několika otáz-
kami. Anketní lístek po vyplnění vloží
do předem připravených schránek
umístěných ve vstupních prostorách.
Odpovědi budou vyhodnoceny a mož-
né návrhy realizovány.
Všem, kteří se aktivně zúčastní této
ankety, předem děkujeme. (red)

Anketa spokojenosti občanů
se službami ÚMČ Praha 14

Majitelé psů z  Prahy 14 mají od le-
tošního roku možnost hradit poplat-
ky za své čtyřnohé svěřence pro-
střednictvím internetového bankov-
nictví – tedy tzv. QR kódu. Tento kód
je součástí složenek, jež jsou společ-
ně s  informativním dopisem v  tomto
období odesílány pejskařům. Aby
mohl zájemce platbu přes QR kód vy-
užívat, potřebuje k tomu pouze chyt-
rý telefon a aplikaci (QR čtečku), kte-
rou lze volně stáhnout z  internetu.
Kdo tuto možnost nemá nebo z jaké-
hokoliv jiného důvodu nechce hradit
poplatek pomocí internetového ban-
kovnictví, může složenku zaplatit tra-
dičním způsobem. (red)

POPLATKY ZA
PSA SE DAJÍ
NOVĚ PLATIT
„MOBILEM“

Nejde o překlep ani
omyl, skutečně mám
na mysli Správu.
SMP14, a. s., se stará
nejen o bytové domy
v majetku MČ, ale

například i o polikliniku Parník ne-
bo garáže pod sídlištěm Černý
Most, takže její práce se dotýká té-
měř všech obyvatel naší městské
části. Věřím, že většina nájemníků,
návštěvníků polikliniky, uživatelů
garáží i dalších občanů zazname-
nala změnu, ke které v posledním
roce došlo. V tomto volebním obdo-
bí se nám podařilo, díky personál-
ním a organizačním změnám, ne -
jen zefektivnit výkon Správy majet-
ku, ale především ušetřit značné
finanční prostředky. Úspory v řádu
milionů korun přitom nijak negativ-
ně neovlivnily fungování spravova-
ných objektů. Naopak se dá říct, že
nastavením nových pravidel a pod-
mínek se i při nižších nákladech
podařilo zvýšit výkonnost nejen
 zaměstnanců, ale i různých subdo-
davatelů. ODS měla efektivnější
a levnější SMP14, a. s., ve volebním
programu, a díky celé koalici se po-
dařilo dosáhnout takového výsled-
ku již v polovině volebního období.
V plnění slibů budeme i nadále po-
kračovat. 

Jiří Zajac (ODS), 
zástupce starosty 

(pro majetek a bytovou politiku)

Dobrá Správa
pro občany P14

Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek
Vondra zve občany na X. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které
se koná 7. 3. 2017 od 15 hodin
v prostorách Galerie 14, náměstí
plk. Vlčka 684/9, Černý Most. 
Podrobný program jednání na-
jdete na www.praha14.cz. Inter-
pelace občanů budou probíhat
tradičně od 17.00 do 17.30 hodin. 

7. března 2017 
od 15 hodin

X. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

MČ PRAHA 14

Média v posledních dnech informují
o tom, že má na Černém Mostě –
v pásu mezi ulicí Arnošta Valenty
a parkem U Čeňku – vzniknout asi 180
bytů, převážně 3+kk o velikostí 70 až
80 metrů čtverečních a 2+kk o výměře
60 až 65 metrů čtverečních. Uvádí se,
že tato výstavba má být prvním poči-
nem hlavního města coby developera
hrazeným z prostředků Fondu rozvoje
dostupného bydlení, v němž jsou
v současnosti tři miliardy korun. Po-
zemky, o které se jedná, sice patří
hlavnímu městu, ale leží v katastru
MČ Praha 14. Radnice nyní shromaž-
ďuje potřebné podklady, aby mohla
k záměru přijmout relevantní stanovi-
sko. „V tuto chvíli stále nevíme, jakou

přesně má hlavní město představu.
Vyžádali jsme si od magistrátu vyjá-
dření. Myšlenku rozumné dostavby
sídliště a využití nyní velmi zanedba-
ného území vítám. Zatím nám byl ale
předložen jen téměř dvacet let starý
projekt kruhových domů poplatný své
době, pouze s revidovanými vnitřními
dispozicemi. Tak rozsáhlou stavbu je
třeba dobře rozmyslet, poučit se
z chyb, které původní projekty Černé-
ho Mostu měly, a společně s obyvateli
najít vhodný model dostavby,“ říká sta-
rosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
Městský radní pro oblast bydlení
Ing. Radek Lacko do médií řekl, že
v rámci projektu má vzniknout takzva-
né hybridní bydlení. Horní patra domů,

kde budou velké byty, chce podle něj
město pronajmout za tržní ceny. Zby-
tek bytů má „připadnout“ například
učitelům, hasičům, policistům, léka-
řům a handicapovaným lidem.
„Takto popsáno to zní dobře, nelze
však připustit, aby sliby časem zůsta-
ly jen líbivými slovy a vznikla zde na-
příklad enkláva sociálních bytů. Bu-
deme požadovat garance, jež jasně
stanoví způsob přidělování a využívání
bytů. Takové, které budou platné bez
ohledu na případnou budoucí výměnu
politického vedení hlavního města,“
dodal starosta Vondra.
Podrobnosti o plánované výstavbě na
Černém Mostě přineseme v dubno-
vém vydání Čtrnáctky. (red)

„Developer Praha“ bude stavět na Černém Mostě?
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JAK VLASTNĚ VZNIKL FENOMÉN
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ A JAK SE
TRHY DOSTALY AŽ DO PRAHY 14?
Trhy s ovocem, zeleninou, pečivem,
sýry a uzeninami jsme po revoluci
1989 viděli na svých dovolených v Itá-
lii, v Rakousku a všude, kam jsme se
dostali. Zájem o jídlo a jeho kvalitu
vzrůstal, doslova se čekalo, až trhy
vzniknou i u nás. No a protože se
k tomu nikdo neměl, skočili jsme do
toho v roce 2010 s Prahou 6 my, par-
tička lidí od umění. Název Farmářské

trhy k nám přišel zvenku, jak tehdej-
ší primátor, tak i starosta Prahy 6 to-
tiž často jezdili  do Londýna, a právě
odtud přivezli ideu i název. Původně
se přitom uvažovalo o jakémsi návra-
tu k českým tradicím a bavili jsme se
o názvech jako sedlácké trhy, selské
trhy a podobně. 
Spolupráce s Prahou 14, které si veli-
ce vážím, přišla o rok později, v době,
kdy jsem už opustil Kulaťák a pořádal
své další trhy v Karlíně. V podstatě
náhodou jsem se tam potkal s paní

místostarostkou Ing. Mgr. Lucií Svo-
bodovou z Prahy 14 a dali jsme si ru-
ku na to, že se pokusíme rozběhnout
trhy na Rajské zahradě a na Černém
Mostě. To byl konec sezony 2011. No
a začali jsme.

ZAČÁTKY TEDY BYLY SNADNÉ?
S pomocí městské části šlo všechno
rychle kupředu. Pan starosta nám
dal zelenou, tehdejší vedoucí Odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. David Beňák zařídil dřevěné
stánky a paní Svobodová zařídila na
Dopravním podniku hl. m. Prahy bě-
hem půl hodiny elektřinu na Rajské
zahradě. Na Černém Mostě nebyla
potřebná infrastruktura, takže jsme
si jako někdejší filmaři pomáhali ag-
regátem, aby tam byla elektřina na
chladicí boxy a podobně. Bylo to dra-
hé a nepraktické. Prodejci byli taky
ze začátku trochu vykulení, prodej
u metra tehdy ještě neznali. Lidem
se to ale líbilo a nakonec se vše bě-
hem dvou let poddalo. Dnes jsou oba
trhy Prahy 14 docela dobře zavede-
né, jen nás mrzí, že jsme nenašli
místo pro trh v Hloubětíně.

CHYSTÁTE PRO LETOŠNÍ 
SEZONU NĚJAKÉ NOVINKY?
Aktuální úspěch ve výběrovém řízení
byl pro nás především impulzem k to-
mu, abychom oba trhy na Praze 14
posunuli někam dál, nebo lépe řečeno
blíže k lidem. Od jara tak chceme trhy
rozvinout směrem k pořádání dopro-
vodných akcí. Víme už, že je velký roz-
díl mezi akcemi sobotními a akcemi
konanými ve všední den. Lidé na so-
botní akce aktivně docházejí. To je vi-
dět na komunitních trzích třeba na
Spořilově, na Kulaťáku, na Náplavce
v centru Prahy i jinde. Lidé tam jdou
na program, za relaxem, posedět i na-
koupit, zatímco trhy na Černém Mostě
jsou spíš průchozí, lidé jimi procházejí
cestou z práce či do práce a podobně.
Není to prostě jejich primární cíl.
Proto chceme mnohem více dopředu
propagovat právě doprovodné akce,
aby o nich lidé dopředu věděli a řekli
si: Aha, dnes, až půjdu včas z práce,
se musím zastavit na Rajské zahradě,
protože tam bude škola grilování se
slavným kuchařem. Nebo dnes tam
bude akce, kde mi předvedou všechno

VYSTUDOVAL FAMU, POTOM PRACOVAL COBY DRAMATURG NA
BARRANDOVĚ A POSLÉZE I JAKO REŽISÉR A PRODUCENT V TELEVIZI, 
KDE SPOLUPRACOVAL NAPŘÍKLAD S HALINOU PAWLOWSKOU 
NA BANÁNOVÝCH RYBIČKÁCH. PAK STÁL U ZRODU FENOMÉNU
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V PRAZE. ŘEČ JE O KARLU CZABANOVI, KTERÝ JE
POD HLAVIČKOU SDRUŽENÍ POD PLATANY I PROVOZOVATELEM TRHŮ NA
RAJSKÉ ZAHRADĚ A ČERNÉM MOSTĚ. A PRÁVĚ O TOM, CO NOVÉHO NÁS
LETOS NA TRZÍCH ČEKÁ, SE DOZVÍTE Z NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDKŮ.

PHDR. KAREL CZABAN:
Trhy v Praze 14 nabídnou řadu novinek
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Rozhovor

o bylinkách, a bude se tam taky vařit.
Doufáme, že se nám podaří lidi při-
mět k tomu, aby na trhy cíleně zašli
nebo se na té své cestě u nás alespoň
zastavili. Věřím, že se to bude líbit.

POJĎME ČTENÁŘŮM NABÍDNOUT
ALESPOŇ STRUČNOU
OCHUTNÁVKU...
Dost těch nápadů, které chceme re-
alizovat na Černém Mostě, jsme si už
ověřili na sobotních trzích na Spoři-
lově, které také pořádáme. Připravu-
jeme například divadla pro mateřské
školy a pro rodiče s předškoláky (na
téma zdravé výživy), dále prezentace
rodinných farem spolu s neziskovkou
Slow Food, kde se lidé dozvědí více
o různých plodinách, jejich pěstování
a ochutnají zajímavé pokrmy z těchto
plodin. Chystáme i spolupráci s Hali-
nou Pawlowskou, která bude mít na
trhu autogramiádu své rodinné ku-
chařky, a zároveň tím odstartujeme
její nový internetový pořad o vaření.
Samozřejmostí jsou tematické akce
u příležitosti klasických příležitostí
(třeba Svatomartinská oslava, Vá-
noční zabijačka, letos i Halloween
apod.). Pokračovat bude i spolupráce
s místními neziskovkami a chráně-
nými dílnami, které u nás mají už od
startu trhů zdarma zázemí. Letos
pro ně uspořádáme veletrh, kde bu-
dou moci předvádět specializace,
prodávat své výrobky a výtvory, ale
také pořádat i své malé dobročinné
bazárky a blešáky. Jsme si jisti, že
i na Černém Mostě žijí převážně lidé
s laskavým srdcem a dobrou vůlí po-
máhat potřebným.

MŮŽETE GARANTOVAT KVALITU
A PŮVOD NABÍZENÝCH PRODUKTŮ?
Snažíme se subjektivně i na základě
informací angažovat jen ty prodejce,
kteří mají opravdu kvalitní zboží. Seri-
ózní řezníky a uzenáře, kteří mají pře-
vážně vlastní výrobny, kde sami naku-
pujeme. Naši pekaři – malé pekárny
Mochov, Zlivice, Cvrčovice, Posidium –
jsou u nás napřímo nebo prostřednic-
tvím autorizovaných prodejců. Máme
přímé výrobce těstovin, medu, ovoc-
ných sirupů a moštů. Podvodníky
a překupníky jsme už dou fám vyhá-
zeli a vytěsnili. Úzce dnes spolupra-
cujeme s Asociací soukromého ze-
mědělství (má 6 500 členů), která
spolu s námi garantuje původ i kvali-
tu veškeré na trhy dodávané produk-
ce. Máme tady například zeleninu
z rodinných farem Zemanových z Hos-

tína u Vojkovic, Novákových z Křenku,
Králových od Kolína (vejce), budou tu
letos noví další jablíčkáři, bylinkáři,
sýraři. V drtivé většině jde o produkty
rodinných farem a zbytek jsou malí
pěstitelé nebo výrobci z Česka a v re-
gulích Kodexu farmářských trhů
i částečně ze zahraničí. 
Skutečnost je taková, že trhy v Praze
i jinde mají různou kvalitu, respektive
různou míru zodpovědnosti vůči ná -
vštěvníkům. Proto také vznikla Aso-
ciace farmářských trhů s přísnými
pravidly, která ale v Praze i přes vel-
ký počet pořadatelů (v Praze je přes
30 trhů) registruje vedle nás jen asi
dva nebo tři členy. Je smutné, že to
je řadě městských částí úplně jedno.

JAK VNÍMÁTE MOŽNÝ ROZVOJ
TRHŮ DO BUDOUCNA?
Kromě letošní sezony, kdy chceme
trhy představit v nové podobě, do bu-
doucna zvažujeme rozšíření trhů i na
jiný den v týdnu. Dále by se nám líbi-
lo pořádat trhy i v dalších lokalitách,
zejména v Hloubětíně. To ale záleží
na tom, jak dopadne revitalizace plo-
chy u stanice metra a zda se při ní
bude s touto možností počítat. Pokud
se to podaří, myslím, že tam budou
krásné trhy. Bez ohledu na to, jestli
bychom je organizovali my nebo jiný
zodpovědný pořadatel. 

JAKÉ JSOU PODLE VÁS TRHY NA
ČERNÉM MOSTĚ VE SROVNÁNÍ
S TĚMI  V CENTRU PRAHY?
Funkce trhu v Praze 14 je jiná než na-
příklad na Náplavce, kam si chodí li-
dé nejen nakoupit kvalitní potraviny,
ale jedou sem i z větší dálky, aby se tu
třeba jen prošli, setkali s přáteli, po-
chutnali na dobrém jídle... Na Čer-
ném Mostě je to trochu jinak, lidé tu-
dy spíš proběhnou. Primárně si chtějí
jen nakoupit a pak zase utíkat dál.
Také tu nežijí stejní lidé, kteří jezdí
v sobotu na Náplavku. Ti zdejší mají
hlouběji do kapsy, musí víc přemýšlet,
za co utratí své peníze. Zpravidla tedy
více koukají na peníze, více přemýšle-
jí, za co je utratí. Snažíme se s pro-
dejci o cenách debatovat, i když je ne-
můžeme přímo ovlivnit. Nastavení ro-
zumné ceny pro danou lokalitu je
velké umění, které mnoho prodejců
nezvládá. Pokud ale seženu kvalitu za
rozumnou cenu, hned ji přivedu na
naše trhy. Lidé nejsou hloupí a po
dvou trzích předražené zboží přesta-
nou kupovat. A prodejce, který to ne-
pochopí, zlevní nebo skončí.

MYSLÍTE SI, ŽE LETOS CENY
OVLIVNÍ I TUHÁ ZIMA?
Co se týká cen, seběhne se letos
podle mě více faktorů, které je ovliv-
ní. Jednak je to zima, u níž zatím ne-
víme, co udělá s meruňkami a dal-
ším ovocem v sadech na Litoměřicku
nebo na Moravě, další otázkou pak
je, jak moc prodejci zareagují na le-
tošní vysoké ceny v supermarketech.
Sice by vlastně nemuseli, ale určitě
to udělají. Náklady zřejmě alespoň
mírně zvýší EET. Zatímco hospody
a hotely v tomto získaly jistou kom-
penzaci v podobě snížené sazby DPH,
zemědělci žádnou úlevu nemají.
V praxi by sice mohli ještě rok počkat
a zavádět EET až příští rok v březnu
ve třetí vlně, ale to platí jen v přípa-
dě, že prodávají výhradně vlastní vý-
robu. U většiny prodejců je to tak, že
vedle svých produktů prodávají to či
ono od sousedů, aby si rozšířili na-
bídku. Pak záleží i na tom, zda jezdí
na více trhů současně. Znamená to
mít i více pokladen, a to všechno se
zřejmě projeví. Já sám už jsem dnes
expertem přes elektroniku, jak to ne-
ustále s prodejci řešíme.

JSOU TRHY V PRAZE 
PRO ZEMĚDĚLCE ZÁSADNÍM
ZDROJEM VÝDĚLKU?
Myslím, že pro většinu ano. Část
z nich kombinuje trhy s prodejem ze
dvora, někteří segmenty své úrody
vozí například do školních jídelen
a podobně. Velkoobchod je až na
posledním místě, protože zemědě-
lec se tu s bídou dostane z nuly na
jedničku.
To, co se u nás na poli zemědělství
dělo v období kolektivizace, před še-
desáti až sedmdesáti lety, to byla
otevřená krádež. Vznikla družstva
a státní statky. Rostla nezodpověd-
nost a kořistnický a opovržlivý vztah
k zemědělství. Ještě po revoluci v ro-
ce 1989 a po restitucích chvíli trvalo,
než se začali soukromí rolníci jako
jednotlivci i hnutí obnovovat. A právě
oni se svou schopností dřít s rodinou
na poli, s láskou ke krajině a k místu,
jsou jedinou reálnou nadějí pro obno-
vu našeho venkova. Ne dovozy z Ma-
roka a ze Španělska. Měli bychom je
proto podporovat. Protože v dalších
generacích si k nim už budeme jezdit
odpočinout do krásně zvelebené kra-
jiny. Nehledě k tomu, že jejich jídlo
bez chemie a podvodů nás udrží
zdravé na světě. 

(jam)



Jaro v Praze 14

22. 3. RAJSKÁ ZAHRADA
JARO NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
Farmářský trh, jehož součástí bude
oslava jara. Astronomické jaro začíná
letos v pondělí 20. března, přesně
v 11.29 hodin. Nejbližší farmářský trh
se koná 22. 3. Je čas přivítat jaro a na-
bídnout lidem míchaná vejce s pažit-
kou, vaječnou omeletu s cibulkou,
upéci jarní nádivku a ukázat jim, jak
se mají k světu kuřátka. Příchod jara
se bude slavit květinami a hudbou
v podání kapely, která udrží dobrou
náladu na odpoledním trhu. 

12. 4. RAJSKÁ ZAHRADA
VELIKONOCE NA RAJSKÉ ZAHRADĚ 
Oslava Velikonoc letos vypukne na
Rajská zahradě, a to 12. dubna. Zá-
jemci si z trhů odnesou kraslice, pro
malé návštěvníky bude připravena
výtvarná dílna, kde si děti namalují
vajíčka pro maminky. S rodinnou far-
mou pana Krále se organizátoři trhů
domluví na vyfouknutých slepičích
skořápkách, k dostání bude také
proutěné zboží, košíky a košíčky, veli-
konoční přízdoby a pro ději možná
i živí králíci. Všechny velikonoční ak-
tivity se budou odehrávat uprostřed
trhů, za březovým plůtkem.

3. 5., 10. 5. A 17. 5. RAJSKÁ ZAHRADA
S MATEŘSKOU ŠKOLKOU NA TRHU
V rámci akcí pro děti chtějí organizá-
toři, ve spolupráci s mateřskými
školami Prahy 14, uspořádat několik

opakovaných divadelních představe-
ní s tematikou trhů a zdravého jídla.
Pro dopolední divadelní představení
ve stanu přímo na trhu se počítá na-
př. s představením Míši Dolinové
a Milana Duchka s maňásky Křupí-
kem a Smaženkou s názvem „Křou-
pat zdravě, dá se hravě“. Pořadatelé
trhů se dětí zeptají, zda vědí, jaké
jídlo se dělá z různých zelenin..., da-
rují jim omalovánky s tematikou far-
mářských trhů a požádají je, ať na-
malují ovoce a zeleninu, které znají.
Obrázky pak budou na trhu vystave-
ny. Akce bude vhodná i pro maminky
s předškoláky.  

14. 6. RAJSKÁ ZAHRADA
ŠÉFKUCHAŘ VODOCHODSKÝ 
UČÍ ČECHY GRILOVAT 
/ŠKOLA GRILOVÁNÍ/
V rámci gastronomických akcí se na
trzích uskuteční seminář s mediálně
známým šéfkuchařem Ivanem Vodo-
chodským pod otevřeným nebem,
doprovázený občerstvením  a venkov-
ním posezením. 
Téma bude: Grilování masa, šašliků,
ryb a karbanátků (předpokládané
 zaměření: marinády, nálevy, saláty,
vhodnost a příprava surovin). Počítá
se s tím, že akce bude přenášena ja-
ko první přímý přenos na Facebooku
Prahy 14 a Platany. V prodeji zde
k tématu budou sušené kořenící
směsi, oleje, marinády a omáčky,
zelenina,  zelené bylinky. Součástí

akce bude prodejní gastronomie na
velkém profesionálním plynovém gri-
lu a na otevřeném ohni (šašliky a ke-
baby). Rovněž budou nabízeny  zele-
ninové saláty. 

(dm)

POŘADATEL FARMÁŘSKÝCH TRHŮ SLIBUJE ŘADU ZAJÍMAVÝCH NOVINEK, KTERÉ BY MĚLY OŽIVIT ATMOSFÉRU
TRŽIŠTĚ A NABÍDNOUT LIDEM VEDLE NÁKUPU I TROCHU KULTURY, ZÁBAVY ČI PONAUČENÍ. NÍŽE PROTO
PŘINÁŠÍME PŘEHLED AKCÍ, KTERÉ JSOU NAPLÁNOVÁNY NA ZAČÁTEK SEZONY I LETOŠNÍ LETNÍ PRÁZDNINY. 

Co nás čeká na farmářských trzích
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AKCE MIMO TRHY
30. 3. Rajská zahrada
„V RAJSKÉ ZAHRADĚ“ 
Prodejní výstava pro 
zahrádkáře a milovníky květin
Velká jarní hobby akce připravená
pro neprofesionální pěstitele kvě-
tin, bylinek, dřevin i zdravé zeleni-
ny na zahrádkách, chalupách, bal-
konech i za okny vlastních bytů.  
První ročník prodejní výstavy, kde
si lidé budou moci pod otevřenou
oblohou v klidu vybírat a nakoupit
květiny, ovocné a okrasné strom-
ky, keře, semena, cibuloviny, léči-
vé rostliny, bylinky, sadbu zeleniny
a spoustu dalšího. 
K mání zde budou i farmářské vý-
pěstky z rodinných farem,  hnojivo,
kompost, zemina a sadba bram-
bor. Návštěvníci si budou moci
 vybrat třeba i vhodnou keramiku
a truhlíky pro své balkony, byty
a zahrádky. Výstavy se zúčastní
nejlepší zahradnictví a farmy, če-
ské semenářské podniky, redakce
zahrádkářských časopisů a zku-
šení odborníci, kteří budou posky-
tovat bezplatné poradenství. Jed-
ná se o patronaci s Českým za-
hrádkářským svazem, s Asociací
soukromého zemědělství ap. Spo-
lečně se známou publicistkou
a expertkou v oblasti zahrady
Ing. Mirkou Paclovou organizátoři
trhů nyní vyjednávají o podpoře
a účasti řady institucí. Touto akcí
chce pořadatel trhů naplnit název
stanice metra Rajská zahrada
hlubším obsahem a zároveň posu-
nout Prahu 14 rovnou na pozici
lídra v oblasti zahrádkářství i do-
mácího pěstitelství.

O dalších akcích na Rajské Zahra-
dě i Černém Mostě se dozvíte
v dalších vydáních Čtrnáctky.
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Okénko policie / informace

Chvilková nepozor-
nost stála za odcize-
ním kabelky, o kterou
přišla poškozená ve
středu 25. ledna 2017
po osmé hodině večer

v podzemních garážích nákupního
centra na Černém Mostě. Krádež se
odehrála poměrně typickým způso-
bem a notnou měrou k ní svou ne-
opatrností přispěla i sama poškoze-
ná, jelikož si kabelku dostatečně ne-
hlídala. Odložila si ji totiž na sedadlo
u zaparkovaného auta a začala se vě-
novat nakládání právě zakoupeného
zboží do jeho kufru. Věci se jí nedaři-
lo do kufru naskládat, čehož si všiml
cizí muž, který procházel kolem,
a nabídl jí pomoc. Gentlemanství bylo
ale pouze záminkou. Poté co odešel,
žena zjistila, že jí zmizela kabelka, ve
které měla hotovost v řádu několika
tisíc korun, platební karty, mobilní

telefon a další osobní věci. Celkem
vše v hodnotě něco přes dvacet tisíc
korun. 
Přibližně hodinu poté si policisté
z pohotovostní motorizované jednot-
ky všimli na Zahradním Městě jedou-
cího vozidla, které se rozhodli zkon-
trolovat. Při kontrole zjistili, že za vo-
lantem sedí dvaatřicetiletý muž,
který nevlastní řidičské oprávnění
a navíc je pod vlivem drog, konkrétně
opiátů. Jako spolujezdkyně byla ve
vozidle i sedmatřicetiletá žena. V au-
tě pak policisté našli právě onu odci-
zenou kabelku i s věcmi. 
Jak řidič, tak i spolujezdkyně skončili
na policejním oddělení. Oba se totiž
k trestné činnosti při následných vý-
sleších policistům i kriminalistům tře-
tího policejního obvodu přiznali. Za-
držená žena si pak od policisty z míst -
ního oddělení Kyje vyslechla sdělení
podezření ze spáchání trestného činu

podílnictví a neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního pro-
středku. V případě uznání viny jí pak
hrozí trest odnětí svobody v délce až
čtyř let. Její spolupachatel je nyní vy-
šetřován pro podezření  ze spáchání
trestného činu krádež, za což mu hrozí
až tříletý trest odnětí svobody. Oba to-
tiž mají bohatou trestní minulost ma-
jetkového charakteru, a žena je do-
konce v tříleté podmínce. Muž se bude
navíc zpovídat z řízení pod vlivem drog
a bez řidičského oprávnění. 
Tento případ měl šťastný konec
a okradené ženě mohli policisté zpět
vrátit její kabelku. Ne vždy tomu však
bývá. Proto apelujeme na všechny,
aby se nejenom u nákupních center
věnovali svým věcem, a nedávali tak
šanci zlodějům. 

npor. Mgr. Marek Svoboda,
zástupce vedoucího oddělení PČR

MO Kyje  

Na začátku ledna byli
strážníci z Prahy 14
přivoláni do prodejny
Hornbach, kde perso-
nál zadržel zloděje. 
Hlídka na místě zjisti-

la, že dotyčný pachatel chtěl v prodej-
ně odcizit zboží za cca 350 korun. Za
to mu byla strážníky udělena bloková
pokuta a zboží bylo bez poškození
vráceno na prodejnu. Při následné
kontrole dokladů strážníci zjistili, že
je po muži vyhlášeno celostátní pá-
trání, proto byl předán kolegům z Po-
licie ČR k dalšímu šetření.

Dalšího výtečníka strážníci kontrolo-
vali 29. ledna dopoledne na základě
oznámení, že v ulici Generála Janouš -
ka muž v modré bundě zkouší uzam-
čení zaparkovaných vozidel.
Hlídka na místo neprodleně dorazila
a zkontaktovala se s oznamovatelem,
který hlídce sdělil, že muž v modré
bundě se vloupal sousedovi do vozid-
la na nedalekém parkovišti. Poté
strážníci začali prověřovat okolí
ohledně výskytu podezřelého muže
odpovídajícího popisu. 
Dozorčí obvodu prověřoval okolí také
pomocí městského kamerového sys -

tému a všiml si muže odpovídajícího
popisu, který prochází ulicí Dygrýno-
va. Tuto informaci ihned předal hlídce. 
Strážníci nakonec podezřelého muže
zadrželi na křižovatce ulic Generála
Janouška a Dygrýnova.
Následně oznamovatel v tomto muži
poznal pachatele, který se na parko-
višti přilehlém k ulici Generála Ja-
nouška vloupal do sousedova Volks-
wagenu. 
Hlídka strážníků na místo přivolala
kolegy z Policie ČR a do jejich příjez-
du zajišťovala místo trestného činu.

(MP)

UKRADENÁ KABELKA SE VRÁTILA ZPÁTKY MAJITELCE

STRÁŽNÍCI ŘEŠILI ZLODĚJE I VYKRADENÝ AUTOMOBIL 

Mrtvolu dosud neznámého asi čtyřice-
tiletého muže našel v neděli 29. ledna
náhodný kolemjdoucí nedaleko vla-
kové zastávky Praha-Kyje. Tělo bylo
objeveno poblíž Lednické ulice v křo-
ví nedaleko Kyjského rybníka a nález
pochopitelně spustil sérii policejních
opatření. Na místo se záhy po ohlá-
šení nálezu dostavil i tým kriminalis-
tů. „Na základě ohledání těla i místa
nebylo kriminalisty zjištěno cizí zavi-
nění jako příčina smrti. Tu objasní až
nařízená pitva,“ uvedl policejní mluv-
čí Jan Daněk s tím, že policie zatím
nezná ani totožnost mrtvého muže. 

(jam)  

NEZNÁMÝ MUŽ ZEMŘEL V KŘOVÍ U KYJSKÉHO RYBNÍKA

Na tomto místě, v levé části snímku, si náhodný kolemjdoucí všiml mrtvého těla v křoví pod želez-
niční tratí. Na místo dorazili kriminalisté, cizí zavinění smrti neznámého muže se však nepotvrdilo. 



Horká linka

ZŮSTANE UŽ VOZOVKA PŘED
PŘECHODEM U KONEČNÉ
TRAMVAJE NA LEHOVCI ZÚŽENÁ?
MYSLÍM, ŽE SE TO OSVĚDČILO. 
PŘI PŘECHÁZENÍ SE TAM CÍTÍM
PODSTATĚ BEZPEČNĚJI. 
Ano, zúžení v místě zůstane. Mimo ji-
né i na základě vážné dopravní neho-
dy, která se zde v loňském roce stala,
městská část vznesla požadavek na
vlastníka komunikace (TSK hl. m.
Prahy), aby ve spolupráci s policií
přechod zabezpečil. Na návrh radni-
ce tu byla následně svedena doprava
do jednoho jízdního pruhu (ve směru
na sídliště Lehovec). Zmiňovaný pře-
chod je velmi frekventovaný, využívají
ho nejen obyvatelé lehoveckého síd-
liště, ale i mnoho studentů tamního
gymnázia. Jeho maximální zabezpe-
čení je tedy zcela na místě. Zároveň
si dovolím doplnit, že bezpečnost
chodců v okolí tramvajové točny je
nyní posílena i novým přechodem se
světelnou signalizací (semaforem).
Vede přes druhé rameno ulice Podě-
bradská, směrem k Penny Marketu.
Tento přechod na popud naší radnice
zrealizovala Technická správa komu-
nikací. Jednalo se o dlouhodobý po-
žadavek obyvatel a já mám velkou
radost, že se jej podařilo splnit. 

Ing. Ilona Picková,
místostarostka

NA NĚKOLIKA MÍSTECH V PRAZE 14
JSEM VIDĚL, ŽE SE TEĎ RŮZNĚ
UPRAVUJÍ, PŘÍPADNĚ ODSTRAŇUJÍ
KEŘE. CO JE DŮVODEM?
Všechny úpravy zeleně mají jeden cíl,
a tím je co nejhezčí, čistá a bezpečná
Praha 14. Co se týká keřů, zjednodu-
šeně lze říci, že v rámci údržby pracu-
jeme se dvěma typy keřových skupin –
s volně rostoucími a s pravidelně
upravovanými (živé ploty). Pravidelně
upravované keře rostou například po-
dél chodníků a dalších komunikací,
kde i z hlediska bezpečnosti dopravy

a pohybu chodců jiné typy výsadby ne-
jsou možné.   U volně rostoucích dře-
vin jsou zahradnické zásahy z logiky
věci nutné o poznání méně často. Jen
čas od času je třeba tyto keře ošetřit
takzvaným zmlazovacím řezem tak,
aby mohly co nejdéle plnit svou funk-
ci. Úpravu zeleně, která jde mimo
oba výše uvedené režimy, pak před-
stavuje kompletní revitalizace, re-
spektive odstranění původních dřevin.
K tomu přistupujeme ze dvou důvodů.
Buď se jedná o keře již přestárlé, pří-
padně nemocné, nebo o keře, které
byly na místě sice již historicky, ale
v průběhu času se ukázalo, že pro ně
svým charakterem nejsou vhodné –
například proto, že z nich opadávají
plody znečišťující přilehlou komuni-
kaci. Všechny zásahy jsou realizovány
s rozmyslem a odborně. Odstraněné
dřeviny následně – s ohledem na ak-
tuální klimatické podmínky – nahra-
zujeme novou, vhodnější výsadbou.
Ke zmlazování keřů jsme v nedávné
době přistoupili v ulicích Bryksova
a Pospíchalova a dále v tzv. Centrál-
ním parku na Černém Mostě. Revita-
lizací v současné době prochází zeleň
před pobočkou České pošty na Rajské
zahradě, v ulicích Bratří Venclíků
a Kpt. Stránského a také zeleň nad
stanicí metra Hloubětín. Hned jak
rozmrzne půda, bude v místech revi-
talizace upraven terén. Na jaře pak
přijde na řadu výsadba – nejprve dře-
vin, posléze trvalek a travin.

Ing. Markéta Adámková,
vedoucí Odboru dopravy 

a ochrany prostředí

KDY BUDE DOKONČENA
REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ
TOČNY V HOSTAVICÍCH? 
Úvodem dovolte, abych všem obyvate-
lům poděkoval za pochopení a trpěli-
vost. Práce, které začaly na konci loň-
ského listopadu, byly původně naplá-
nované na tři měsíce, ovšem protáhly

se kvůli nepříznivému počasí. Aktu-
ální předpokládaný termín dokončení
je polovina dubna. Rekonstrukce při-
nese větší bezpečí pro projíždějící ři-
diče i pro cestující MHD, kteří se po-
hybují v okolí tamních autobusových
zastávek.

Jakub Slánský,
vedoucí oddělení realizace 

investičních projektů

HISTORICKÝM JÁDREM STARÝCH
KYJÍ POMĚRNĚ ČASTO PROJÍŽDĚJÍ
TĚŽKÁ NÁKLADNÍ AUTA. ASI SI
TUDY ZKRACUJÍ CESTU. MŮŽE S TÍM
MĚSTSKÁ ČÁST NĚCO UDĚLAT?
Jsem ráda, že vám mohu sdělit dob-
rou zprávu. Připravili jsme opatření,
které, jak pevně věřím, situaci pomůže
zlepšit. Ve snaze maximálně omezit
průjezd nákladních vozidel a autobusů
oblastí u kostela sv. Bartoloměje bylo
na místě upraveno dopravní značení.
Nechali jsme odstranit dodatkové ta-
bule „mimo dopravní obsluhu“, které
doplňovaly cedule zakazující vjezd ná-
kladních automobilů nad 3,5 tuny. Pů-
vodní nařízení bylo z hlediska policie
problematicky vymahatelné, současné
značení jasně stanovuje, že do oblasti
nesmí vjet žádná vozidla těžší, než je
výše stanovená hmotnost. Výjimka
platí pouze pro MHD. 

Ing. Markéta Adámková,
vedoucí Odboru dopravy

a ochrany prostředí

MÁ MĚSTSKÁ ČÁST INFORMACI,
PROČ V POLOVINĚ LEDNA 
NĚKOLIK DNÍ NESVÍTILY LAMPY 
NA PODĚBRADSKÉ ULICI
V HLOUBĚTÍNĚ? 
Rád vysvětlím. Od Nového roku má
havárie na veřejném osvětlení v celé
Praze na starosti společnost PREd-
istribuce, a. s. Ve Vámi zmiňovaném
období došlo v Hloubětíně k závažněj-
ší poruše, jejíž příčinu technici po-
měrně dlouho hledali. Městská část
se snažila opravu maximálně popo-
hánět, nicméně vzhledem k obtížnos-
ti řešení trvala náprava několik dní.
Je pravda, že v tomto období mohli
být obyvatelé svědky zajímavých úka-
zů – světlo nejprve svítilo ve dne, ale
ne v noci, posléze nesvítilo ani ve dne,
ani v noci a nakonec svítilo ve dne
i v noci. Nyní je již vše v pořádku.

Mgr. Radek Vondra,
starosta

12

PTÁTE SE RADNICE
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KONCERT
Ve středu 22. března v 18.30 hodin v Galerii 14

Ve středu 22. března v 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby NĚMECKÁ A ANGLICKÁ PÍSEŇ. Vystoupí
Daniel Klánský – baryton a Lukáš Klánský – klavír. Na programu jsou skladby L. van Beethovena, J. Brahmse, R. V. Williamse
a dalších, vstup volný.
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Zveme vás do Galerie14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, na výstavu fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické
školy. Výstava potrvá do 30. března a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.
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Do 30. března 2017 v Galerii 14 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

V sobotu 4. března se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 80, turnaj ve stolním tenisu
pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení. Prezence
8.30–8.50 hod., začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 50,- Kč na osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.
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V sobotu 4. března ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Názory 

SMÍM PROSIT? 
Plesová sezona je v plném proudu. Ano,
už je čas.  Zpomalte, na chvilku se za-
stavte a zkuste se zamyslet, co krásné-
ho si vezmete na sebe a s kým vyrazíte
na parket. Otázku „Kam?“ si ani klást
nemusíte. Je to jasné. V hotelu Svornost
je přece již VII. občanský ples. V sobotu
18. 3. od 19 hodin jste srdečně zváni do
Dolních Počernic. Klasický plesový pro-
gram včetně předtančení je samozřej-
mostí. Bohatá tombola také. A co v ní
bude? Mohu prozradit, že na své si při-
jdou nejen milovníci cestování či golfu,
ale také kutilové. A co je ještě připrave-
no? Tradiční charitativní dražba. Již
v minulých letech jsme pravidelně draži-
li zajímavé předměty od významných
osobností sportovního i veřejného života
a výtěžek věnovali lidem, kteří to potře-
bují. Pravicová politika není bezcitná
a my jsme rádi, že můžeme pomoci. Jis-
tě jsme zpříjemnili život našemu spolu-
občanovi z Černého Mostu, který již po-
užívá vertikalizační vozík, na který jsme
poskytli příspěvek prostřednictvím Kon-
ta Bariéry. V dětském centru Paprsek,
pro děti s mentálními a kombinovanými
vadami, mohou díky darované infrasau-
ně relaxovat, zlepšovat si imunitu i pro -
blémy s pohybovým aparátem. Ve výčtu
bych mohla pokračovat. Zajímavější ale
je spíš to, o co se letos bude soutěžit.
Získali jsme pro sportovní fanoušky na-
prostý unikát. Vítězky Fed Cupu nám vě-

novaly tenisový dres podepsaný všemi
reprezentantkami a trenérem Pálou. Za
kolik se tento sběratelský skvost vydra-
ží? A co vynesou další dva zajímavé
předměty? To bude záležet jen a jen na
vás. Výtěžek věnujeme již potřetí Farní
charitě v Kyjích. 
Do kola vás zve

MUDr. Kateřina Pavlíčková
(ODS)

DIVOČÁCI MUSÍ 
ZE ČTRNÁCTKY PRYČ 

Poslední týdny je hlavním tématem médií
přemnožení divočáků. Tuto kauzu odstar-
tovaly nešťastné případy, kdy na území
Prahy 14 došlo k napadení několika psů.
V jednom případě se uvádí, že prase úto-
čilo primárně na člověka a k poranění
psa došlo až poté, co pes začal bránit
majitelku. 
První a zásadní chybou je skutečnost, že
radnice věděla o problému dlouhou do-
bu, a neudělala žádné opatření, aby se
událost neopakovala. Dle uváděných in-
formací došlo k prvnímu případu v čer-
venci roku 2015 a majitelka zabité fenky
radnici informovala. Jak je možné, že
radnice o tomto případu okamžitě
a účinně neinformovala? Jak je možné,
že tuto informaci nedala do médií, aby
obyvatele na problém upozornila? Odpo-
vědí je, že radnice, přestože zde máme
radní pro bezpečnost, informaci nedo-

kázala správně vyhodnotit a podcenila
její váhu. O to paradoxnější je, že staros-
ta nyní do médií stanovuje počet černé
zvěře, který je pro danou lokalitu únos-
ný. Jako problém vnímám i to, že radni-
ce neučinila žádné konkrétní kroky, kte-
ré by vyústily ke zvýšenému odstřelu
černé zvěře, a nevyvinula potřebný tlak
na myslivce, OSSM – MHMP a Lesy
hl. m. Prahy, aby věc vyřešili. 
Druhý problém je nečinnost myslivců
Mysliveckého spolku Horní Počernice,
kteří honitbu mají v nájmu. Pokud má
někdo svěřenou honitbu, dá se předpo-
kládat, že se o ni bude starat, jak mu
ukládá zákon č. 449/2001 Sb., o mysli-
vosti, a vlastník pozemků. Pokud by
myslivci jmenovaného mysliveckého
spolku pracovali tak, jak mají, počet ku-
sů černé zvěře by zde nemohl dorůst do
množství 200 kusů, jak uvádí Lesy
hl. města Prahy. Myslivci v současné
době problém pouze bagatelizují a zá-
měrně podávají zavádějící čísla, jak
o početních stavech černé zvěře, tak
o počtu střelených kusů.
Povinností radnice je zajistit bezpečí
svých obyvatel. Je třeba problém oka-
mžitě vyřešit. Jako jediné možné řešení
se jeví vyjmutí některých pozemků a je-
jich prohlášení za nehonební na části
honitby HP, odstřel nebo odchyt divočá-
ků a zrušení chovu černé zvěře na da-
ném území.

Tomáš Novotný
(ANO)

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.
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V dnešní době mnoho lidí psací písmo
kvůli psaní na počítačích zapomíná.
Proto jsme chtěli ukázat, jak krásně
dokážou psát naše děti. Paní učitelky
několika tříd se domluvily a pověřily
děti opsat stejný text z učebnice na
malý formát linkovaného papíru. Žáci
se při soutěži v krasopisu opravdu
hodně snažili. Byli jsme překvapeni,
jak úhledné práce školáci ve věku 9–
11 let odevzdali. Všechny ručně psa-
né texty pak byly vystaveny ve společ-
ných prostorách školy. V rámci objek-
tivity hodnocení vybraly nejlepší
práce paní učitelky z II. stupně. Zvolit
ty nejlepší byl těžký úkol, protože na
stejně vysoké úrovni se prezentovalo
mnoho žáků a počet vítězů byl ome-
zen. Ale i přesto se shodly a vybrané

vystavené práce označily umělým
kvítkem. Autory nejpěknějšího písma
a úpravy textu pak vyhlásily ve škol-
ním rozhlase. Deset oceněných žáků
z asi 110 zúčastněných získalo od ve-
dení školy odměnu a diplom na pa-
mátku. Jmenujme nejlepší „písmá-
ky“: Lukáš Kolečkář a Tereza Černá
z 3. D, Natálie Zápotocká a Yi Ting
Chen ze 4. A, Eliška Hrůzová a Petra
Svatoňová ze 4. B, Michaela Jirková
a Magdalena Dvořáková ze 4. C, De-
nis Boškovič a Khadija Mammadli
z 5. B. Všem šikovným „písmákům“
gratulujeme. ZŠ Bratří Venclíků

Nový rok začali Soutěží písmáků

Městská část Praha 14 pokračuje ve
výstavbě zbrusu nové mateřské
školy na Jahodnici, pracovně nazva-
né MŠ Hostavice, která už letos
v září přivítá první děti. Z provozních
důvodů bude toto zařízení zpočátku
vedeno jako odloučené pracoviště
MŠ Štolmířská v Hloubětíně, kde se

také odehrají zápisy na školní rok
2017/2018 (odevzdávání vyplněných
formulářů 2. a 3. května 2017, vydá-
ní rozhodnutí o přijetí 30. a 31. květ-
na 2017). Veškeré podrobnosti k zá-
pisu do MŠ Hostavice naleznete na
nově zřízených webových stránkách
školy: www.mshostavice.cz. (red)

ZÁPIS DO MŠ HOSTAVICE

„Sněží, sněží, na špičky věží, na au-
ta, na stromy, na čepice, na domy...“
a hlavní je, že si paní Zima ustala
vysokou bílou peřinu také na škol-
kové zahradě. Pokud bychom si od-
mysleli hradbu okolních paneláků,
připadali bychom si při dopoledním
pobytu s dětmi na zahradě jak v ruš-
ném horském středisku. Letošní
sněhové nadílky jsme si naplno užili,
pobyt na čerstvém vzduchu nám
znemožnilo jen pár dnů smogové si-
tuace. Velkou výhodou naší školky je
členitá zahrada. Čisté sněhové plo-
chy nabízejí dětem různorodé vyži-
tí – oblíbenou jízdu na sněhových
kluzácích, hru v altáncích nebo sta-
vění sněhuláků. Některé třídy si do-
konce své malé sněhuláčky odnesly
schovat do mrazáku – chtějí jim v lé-
tě ukázat sluníčko.

MŠ Vybíralova 968

Jako na horách

V naší mateřské škole se mi-
mo jiné věnujeme rozvoji
estetického vnímání a tvoři-
vých dovedností u dětí. Kromě
bohaté nabídky pracovních
a výtvarných činností – kresle-
ní, malování, vystřihování, lepení
a tvoření z nejrůznějších materiálů,
si všechny děti několikrát za rok vy-
zkouší i práci s keramickou hlínou. 
Naše školka má vybavenou keramic-
kou dílnu i s pecí. Keramické tvoření
rozvíjí jemnou dětskou motoriku,
dětskou představivost a fantazii, sou-

středěnost, zručnost. Hlína
jako přírodní materiál
v dětech vyvolává příjem-

né pocity, říká se, že „děti
myslí rukama“. Děti se učí

základy práce s hlínou a i ty
nejmenší zvládnou vymodelo-

vat nezaměnitelné originální výrobky.
Snažíme se u dětí vzbudit nadšení
z tvoření, výtvarného vyjádření a ra-
dost z výsledku vlastní práce. V tom-
to školním roce už děti vytvořily jež-
ky, podzimní listy, vánoční zvonečky
a kapříky, sněhuláky i vločky. Při ně-

kterých školních akcích si mohou
i rodiče vyzkoušet tuto zajímavou
kreativní činnost, a prožít tak společ-
ně s dětmi pozitivní pocity z vlastno-
ručního výrobku. MŠ Sluníčko

Keramika ve Sluníčku
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Naše školy

MAP je zkratkou názvu projektu
Místní akční plán Prahy 14, do které-
ho se vedle zástupců Prahy 14 a Dol-
ních Počernic zapojili právě i peda-
gogové místních základních škol. Je-
jich společným cílem je vypracovat
strategii rozvoje školství v těchto
městských částech.
V rámci projektu, na který městská
část Praha 14 získala finanční podpo-
ru z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání evropského sociál-
ního fondu, absolvovali pedagogové
dvě výjezdní zasedání. První se usku-
tečnilo loni v říjnu na Hrubé Skále,
druhé letos v únoru v Kutné Hoře.
Na těchto zasedáních byli přítomní
rozděleni do pracovních skupin tak,
aby v každém „kroužku“ měli zastou-
pení jak zástupci jednotlivých škol,
tak úřadu Prahy 14. Společně se vě-
novali definování klíčových bodů roz-
voje a vytváření strategií, které pove-
dou ke zvýšení kvality školství a ke
zlepšení spolupráce v rámci formál-
ního i neformálního vzdělávání. 
Všichni přítomní se shodli na tom, že
ke stěžejním oblastem náleží vzá-
jemná spolupráce mezi školami,
vztah mezi školami a orgány sociál-
něprávní ochrany dětí, spolupráce
škol a neziskových organizací, vzdě-
lávání žáků – cizinců na školách,
problematika inkluze, vybavenost
škol, či volnočasové aktivity dětí.
Společnou analýzu a hledání vhodné
strategie rozvoje provázely živé deba-
ty. Setkání ukázalo, že ve školách na-
šeho obvodu pracuje řada aktivních,
kreativních a přemýšlivých učitelů,

kteří jsou profesionály propadlými
kantořině, školám a našim dětem. Že
zde učí řada pedagogů, kteří mají ne -
jen představu o cestách rozvoje škol,
ale také odhodlání vydat se k cíli.

OTEVŘENÁ DISKUSE
Velký kladem zasedání byla také ote-
vřenost diskuse pedagogů se zástup-
ci úřadu, vedených paní místosta-
rostkou Ing. Mgr. Lucií Svobodovou.
Učitelé měli možnost hovořit napří-
klad o tom, jak by podle nich měly
a mohly být vybaveny a zařízeny naše
školy. Rozebíraly se přitom nejen ne-
zbytnosti, ale i nestandardní přání,
jejichž realizace by zpestřila výuku.
Pedagogové rovněž předložili návr-
hy a náměty, jak zlepšit komunikaci
a spolupráci mezi školami či jak
zefek tivnit komunikaci mezi škola-
mi a úřadem. Došlo také na debatu
o z pohledu kantorů problematic-
kých místech ve školské legislativě.
Při závěrečné, nutno dodat, že velmi
konstruktivní, diskusi se přítomní
dohodli na oblastech, kterým je reál-
né a účelné se věnovat prioritně, kte-
rým ve střednědobém časovém hori-
zontu a kterým v horizontu vzdále-
nějším. Součástí výjezdních zasedání
byly i semináře vedené vysokoškol-
skými pedagogy:

■ Doc. PhDr. Hanou Kasíkovou, CSc.,
vyučující na Katedře pedagogiky 
FF UK (název semináře: Spoluprá-
ce ve škole, pro školu, pro sebe)

■ Doc. PhDr. Josefem Valentou, CSc.,
vyučujícím na Katedře pedagogiky
FF UK (název semináře: Rozvoj
osobnostně sociálních kompetencí
u dětí a žáků)

■ PhDr. Ondřejem Hausenblasem,
vyučujícím na PedF UK (název se-
mináře: Čtením a psaním ke kritic-
kému myšlení)

■ PhDr. Hanou Košťálovou, progra-
movou ředitelkou projektu Pomá-
háme školám k úspěchu, lektorkou
a certifikátorkou programu Čtením
a psaním ke kritickému myšlení
(RWCT) (název semináře: Čtením
a psaním ke kritickému myšlení)

Při poslechu těchto přednášek se
mohli i zkušení učitelé bohatě inspi-
rovat a načerpat řadu pozitivních
impulzů potřebných pro zlepšování
výuky. 
V současné době dochází ke kon-
cepčnímu zpracování výstupů.
S finální koncepcí a se Strategickým
rámcem se bude moci veřejnost se-
známit na veřejném projednání, kte-
ré se uskuteční 16. 3. 2017 v Kultur-
ním domě Kyje od 17 hodin.

(Ppa)

Pedagogové se setkali nad „MAPem“

https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

NÁZEV ČLÁNKU BY V NEZASVĚCENÉM ČTENÁŘI MOHL EVOKOVAT PŘEDSTAVU ODBORNÉ DEBATY VYUČUJÍCÍCH
ZEMĚPISU A GEOGRAFIE. SKUTEČNOST JE VŠAK, JAK UŽ TO TAK BÝVÁ, PROZAIČTĚJŠÍ. 
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Doprava

STRATEGICKÉHO INVESTIČNÍHO RÁMCE
MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU MČ PRAHA 14 
A MČ DOLNÍ POČERNICE A NÁMĚTŮ VEŘEJNOSTI
K OPATŘENÍM A SPOLUPRÁCI V RÁMCI MAPO

ZN
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Í

Městská část Praha 14 vás zve na veřejné projednání návrhu

KDY: 16. března 2017 od 17 hodin.   KDE: Kulturní dům Kyje (Šimanovská 47, Praha 9)

Co je Místní akční plán Prahy 14 (MAP Praha 14)?

Váš názor nás zajímá.
www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/

Projekt zaměřený na zlepšování kvality vzdělání v místních školách, se kterým MČ Praha 14 uspěla při žádosti o finanční pod-
poru z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání evropského sociálního fondu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Českobrodská je vyhlášená mnoha
výmoly, které řidičům dlouhodobě
ztrpčují cestu. Opravou projde úsek
mezi křižovatkou s ulicí Broumarská
a křížením s ulicí Lomnická. „Hlavní
město, respektive Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, která Če-
skobrodskou spravuje, opraví nejen
silnici jako takovou, ale právě i křižo-
vatku s  Broumarskou,“ říká místo-
starostka Picková.
Během prvních dvou etap – tedy do
9. dubna – chtějí mít silničáři zrekon-

struovaný povrch od Lomnické zhru-
ba po konec areálu Coca-Coly. Proto-
že Českobrodská bude v  rekonstru-
ovaném úseku a v jeho okolí uzavře-
na pro osobní a z  větší části i pro
hromadnou dopravu, řidiče čeká
omezení v podobě objízdných tras. Ty
povedou primárně přes ulici Prů-
myslová a přes Štěrboholskou spoj-
ku. V přiložené mapě jsou podrobněji
uvedeny objížďky pro první a druhou
etapu prací, obdobné informace ke
třetí etapě budou zveřejněny v  dub-

novém vydání Čtrnáctky. Souhrnné
materiály, včetně mapových podkla-
dů, zájemci naleznou již nyní na we-
bu městské části – www.praha14.cz.
„Co se týká městské hromadné do-
pravy, bude rekonstruovaným úse-
kem projíždět pouze autobusová lin-
ka číslo 109, školní autobus a noční
linky. Ostatní linky budou v  obou
směrech jezdit po objízdných trasách
přes Štěrboholy,“ upřesňuje místo-
starostka Picková.

(red)

PO NĚKOLIKA ODKLADECH HLAVNÍ MĚSTO KONEČNĚ ZAČÍNÁ S DLOUHO SLIBOVANOU REKONSTRUKCÍ ULICE
ČESKOBRODSKÁ. OPRAVA FREKVENTOVANÉ SPOJNICE HRDLOŘEZ A BĚCHOVIC BUDE ROZDĚLENA DO TŘÍ ETAP,
ZAČÁTEK PRACÍ JE NAPLÁNOVÁN NA 11. BŘEZNA, KONEC NA 23. DUBNA 2017. „REKONSTRUKCI TEĎ UŽ NIC
NEBRÁNÍ, TAKŽE PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE VE SLIBOVANÉM TERMÍNU SKUTEČNĚ ODSTARTUJE,“ ŘÍKÁ
MÍSTOSTAROSTKA ING. ILONA PICKOVÁ, DO JEJÍŽ GESCE DOPRAVA V MĚSTSKÉ ČÁSTI SPADÁ.

OPRAVA ČESKOBRODSKÉ ZAČÍNÁ
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ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO
ZASTUPITELSTVA V PRAZE 14 MAJÍ
V POSLEDNÍCH DNECH NAPILNO.
VEDLE PŘÍPRAV NA DĚTSKÉ
FÓRUM POKRAČUJÍ MLADÍ
ZASTUPITELÉ V PRÁCI NA DALŠÍCH
PROJEKTECH A NAPŘÍKLAD
I AKCÍCH PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Samotné Dětské fórum je vrcholnou
akcí roku a sejdou se na něm žáci ze
všech základních škol v Praze 14.
Letos se koná 15. března v KD Kyje
a program bude probíhat na bázi si-
mulovaného participativního rozpoč-
tu, který připravilo Žákovské zastupi-
telstvo MČ Praha 14. 
„V praxi to znamená, že účastníci fó-
ra budou rozděleni do skupin, které
vytvoří projekty zaměřené na změnu
života v Praze 14. Tyto projekty pak
budou žáci prezentovat a následně
o nich hlasovat,“ přiblížil současný
předseda Žákovského zastupitelstva
Matěj Čížek s tím, že výsledné pro-
jekty mladí zastupitelé následně
předloží  zástupcům vedení městské
části k dalšímu posouzení.

Dalším aktuálním projektem Žákov-
ského zastupitelstva je i Výměna žáků
na školách. „Žáci během výměny se
žáky jiných škol získají inspiraci pro
změny ve vlastní škole. Budou moci
porovnávat výhody i případné nevýho-
dy,“ vysvětluje Matěj Čížek s tím, že
cílem projektu je získat jiný náhled na
činnost škol a navrhnout případné
zlepšení jejich kvality a fungování. 

Podle jeho slov se nyní dolaďují po-
slední detaily tohoto projektu a jeho
konkrétní podoba. Ta bude také před-
ložena městské části.   

(jam)
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Zdravá MČ

Aktuálně z Žákovského zastupitelstva
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Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není
možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (li-
na, koberce). Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou ze-
minu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního od-
padu a odpad z podnikatelské činnosti. Porušení uvedených zásad je pod
pokutou dle platných předpisů. VOK ze systému MČ P14 jsou přistavo-
vány do 14.00 hod. dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je dočasné stanoviště velkoobjemových kontej-
nerů (VOK) určené pro krátkodobý sběr vybraných druhů odpadu od osob
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. MSD je označen a je s obsluhou. 

V MSD je možné odložit následující druhy odpadu: objemný odpad, bio-
odpad, dřevo, stavební suť. Při odložení odpadu obsluha MSD zazname-
ná jméno, příjmení a adresu občana.

5. 4. ST Lomnická/Staňkovská

6. 4. ČT Manž. Dostálových č. p.1303

10. 4. PO Bří. Venclíků/Vlčkova

11. 4. UT Smikova/Gen. Janouška

12. 4. ST Bryksova/Fejfarova

13. 4. ČT Bobkova/Maňákova

18. 4. UT Trytova/Paculova

19. 4. ST Himrova/Gen. Janouška

20. 4. ČT Vašátkova/Dygrýnova

24. 4. PO Lomnická/Zalinská

25. 4. UT Bryksova – proti č. p. 949

26. 4. ST Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

27. 4. ČT Doubecká/Baštýřská

Mobilní sběrný dvůr (MSD) na MČ Praha 14

13. 4. Šestajovická x Hloubětínská 12.00–18.00

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

5. 4. ST Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

5. 4. ST Šestajovická/V Chaloupkách

6. 4. ČT Konzumní/Na Obrátce

6. 4. ČT Želivská/Metujská

7. 4. PÁ Horusická/Osická

7. 4. PÁ Herdovská/Bošilecká

7. 4. PÁ Jednostranná

12. 4. ST Jordánská/Svárovská

12. 4. ST Koclířova/Vodňanská

13. 4. ČT Cvrčkova/Burdova

13. 4. ČT Stropnická/Za Černým mostem

19. 4. ST Nežárská/Jansova

19. 4. ST Hodějovická/Za Rokytkou

20. 4. ČT Poříčanská/Klánovická

20. 4. ČT Hloubětínská/V Chaloupkách

21. 4. PÁ Babylonská/Jordánská

21. 4. PÁ Hamerská/Církvičná

21. 4. PÁ Chvaletická/Vizírská (chodník)

26. 4. ST Dřítenská/Velkoborská

26. 4. ST Nedvědická/Žehuňská

27. 4. ČT Novozámecká/Vidlák

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

18

29. 4.

Panenská/9. května 08.00–08.20

Baštýřská/Bezdrevská 08.30–08.50

Horusická/Osická 09.00–09.20

Dářská/Zvíkovská 09.30–09.50

Zacharská/Velkoborská 10.00–10.20

Dvořišťská/Vlkovická 10.30–10.50

Lánská/Oborská (u rybníka) 11.10–11.30

Hejtmanská/Vranovská 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
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Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.
Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha, 
koordinující ukládání odpadů. 
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22. 4.

Sadská/V Humenci 08:00–08:30

Svatojánská/Vodňanská 08:45–09:15

Světská/Lipnická 09:30–10:00

Hůrská – u č. p. 528 10:15–10:45

V Chaloupkách/Poříčanská 11:00–11:30

V Chaloupkách/Kyjská 11:45–12:15

V Chaloupkách/Hloubětínská 12:30–13:00

Svépravická/Šestajovická 13:15–13:45

Tálinská – u č. p. 1038 14:00–14:30

23. 4.

Hodějovská – u separace 08:00–08:30

Vlkovická/Dvořišťská 08:45–09:15

Podedvorská/Podlišovská 09:30–10:00

Rožmberská/Medlovská 10:15–10:45

Sýkovecká/Pávovské nám. 11:00–11:30

Lomnická/Panenská 11:45–12:15

9. května/Písčitá 12:30–13:00

Doubecká/Baštýřská 13:15–13:45

Staňkovská/Pasecká 14:00–14:30

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14

VOK budou přistaveny po dobu max. 3 hodin. V tomto roce existuje mož-
nost otoček VOK, všude tam, kde dojde k naplnění kontejneru před kon-
cem doby přistavení.

15. 4.

V Humenci/Mochovská 09:00–12:00

Vírská/Branská 09:00–12:00

Jordánská/Svárovská 09:00–12:00

Vodňanská/Skorkovská 09:00–12:00

Hejtmanská/Vranovská 13:00–16:00

V Chaloupkách/Vaňkova 13:00–16:00

Žehuňská – u separace 13:00–16:00

Tálinská/U Rybníka 13:00–16:00

16. 4.

Spolská/Mílovská 09:00–12:00

Zvíkovská/Dářská 09:00–12:00

Vlkovická/Herdovská 09:00–12:00

Lomnická/Panenská 09:00–12:00

Baštýřská/Bezdrevská 13:00–16:00

Lipenské náměstí 13:00–16:00

nám. Zdenky Braunerové 13:00–16:00

Jezdovická/Froncova 13:00–16:00

22. 4. Dobrovolného – u separace 09:00–12:00

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
PO
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V sobotu 25. března 2017
Sraz v 15.00 hodin před minigolfem Yamka ve
Splavné ulici. Akce potrvá přibližně 2 hodiny.

Sousedé z Hutí a Rajské zahrady srdečně zvou všechny dobrovolní-
ky, kteří chtějí pomoci! Je to už třetí úklidová akce na Hutích, při
těch minulých jsme sesbírali desítky pytlů nepořádku. Pojďte se
k nám přidat, projdeme ulice a uklidíme je od plechovek, PET lahví
a dalšího harampádí. 
S sebou: Ušpinitelné oblečení, hodí se i hrábě nebo motyky na vyta-
hování odpadků z křoví. K dispozici budou pytle a latexové rukavice. 

Více informací a rozpis lokalit, kde se bude uklízet, najdete na: www.krasnapraha14.cz
Po úklidu se můžete těšit na tradiční opékání špekáčků a svařák u minigolfu na Hutích.

JARNÍ ÚKLID NA HUTÍCH

Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný odpad včetně vě-
tví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány na menší díly, aby byla lepší
manipulovatelnost a uložení do kontejneru. Rostlinný odpad musí být vy-
sypán z přinesených nádob. Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. 

TIP NA DUBEN Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Ve středu 5. dubna v 10.00 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zahájena výstava výtvarných
prací dětí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici. Výstava potrvá do 26. dubna a bude otevřena vždy v úterý, ve
středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.
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Ve středu 5. dubna v 10.00 hodin v Galerii 14
VERNISÁŽ VÝSTAVY
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TJ Kyje Praha 14, z. s.,
zásluhou oddílu Spor-

tu pro všechny, resp.
díky skupině rodičů, dětí,

předškoláků a žactva získal od Praž-
ského cvičitelského sboru za činnost
v loňském roce na rok 2017 ocenění
v podobě putovního poháru „Nejak-
tivnější jednota 2016“. Celý oddíl
včetně cvičitelů se v hojném zástupu
opakovaně zúčastňuje závodů a sou-
těží v pražských kolech, především
ve sportovní gymnastice, atletice
a míčovém trojboji. Tyto soutěže jsou
motivující pro naše malé členy, kteří
získávají dovednosti a základy k další-
mu sportování v kolektivu.  Odměnou
je pak radost z pohybu, medailové

ocenění a stráve-
ný čas s přáte-
li. Rádi mezi
sebe uvítáme
nové členy, děti
i dospělé, kteří
se mohou zapojit
kdykoliv během roku
do našich oddílů Sport
pro všechny, fotbal, te-
nis, volejbal, sportovní
gymnastika a florbal,
nebo si jen přijít za-
cvičit na jakoukoliv
hodinu.

Libuše Holanová, 
vedoucí cvičitelka

TJ Kyje nejaktivnější jednotou ■ Zdravotní cvičení (senioři)
Po, Čt: 8:30–9:30, Čt: 9:30–10:30

■ Rodiče a děti (2–5 let)
Út, Čt: 17:00–18:00

■ Mladší žactvo (6–11 let)
Út, Čt: 18:00–19:00

■ Aerobic
Po, St: 20:00–21:00

■ Břišní pekáč
St: 19:00–20:00

■ Bodyform
Sudé Čt: 19:00–20:00

■ Kruhový trénink
Čt: 18:10–18:55

■ Protahovací cvičení
Čt: 9:30–10:30

Naši retrospektivu začněme úspěchy
na mezinárodní úrovni. Pět členů
Sonkalu se podívalo na dubnové
Mistrovství Evropy v Soluni společně
s výpravou reprezentace České repu-
bliky. Dohromady se jim podařilo zí-
skat hned 16 medailí. Mezi ty nejvý-
znamnější se řadí zlaté medaile Jirky
Nováka ze sestav juniorů, Terezy Šte-
kerové ze speciálních technik a spor-
tovního boje juniorek. Dále druhé
místo Tomáše Vodičky ze sestav seni-
orů a třetí příčka Terezy Žilinské ze
stejné disciplíny, ale mezi juniorkami. 

SKVĚLÁ TEČKA ZA ŠAMPIONÁTEM
Evropský šampionát měl pro naše
taek wondisty skvělou tečku, kdy Te-
reza Štekerová a Jiří Novák byli vy-
hlášeni nejúspěšnějšími jednotlivci
mezi juniorkami, resp. juniory.
Pro juniorské reprezentanty měla me-
zinárodní scéna ještě druhé zastavení
– zářijové Mistrovství světa juniorů.
Přestože konkurence je mnohonásob-
ně větší a jsou zde velmi silné týmy
Koreje, Tádžikistánu nebo Kazachstá-
nu, Sonkaláci potvrdili svoji vysokou
úroveň a ambice přetavili do několika
cenných kovů. Na šampionát se podí-
vali hned čtyři Sonkaláci, tři z nich 
své starty proměnili do medailového

stavu. Obrovskými úspěchem jsou zla-
té medaile Jirky Nováka ve speciál-
ních technikách a Terky Štekerové ve
sportovním boji. Na české scéně by
byl výčet úspěchů taekwondistů ze ZŠ
Vybíralova daleko obsáhlejší, přeci jen
závodní tým čítá přes 30 členů ve věku
od 9 do 40 let, tedy od žáčků, žákyň až
po čerstvé veterány. Úspěšná sezona
byla okořeněna ovládnutím listopado-
vého Mistrovství České republiky v Br-
ně, o kterém jsme vás informovali
v prosincovém čísle. 

SOUTĚŽE I EXHIBICE
Nejen soutěžními úspěchy je škola
taekwonda živa. Kromě řady soutěží
taekwondisté vystoupili s několika
exhibičními ukázkami, vrcholem byla
účast na Vital Sportu na začátku září.
Dále pořádají hned tři sportovně kon-
diční soustředění, kde se společně
připravují na soutěže, zkoušky či jen

pracují na zlepšování svých doved-
ností. Velmi pozitivní hodnocení sne-
sou i letošní nábory, kdy základnu
Sonkalu rozšířilo 90 nováčků rozpro-
střených do tělocvičen na Černém
Mostě, Horních Počernicích a Petři-
nách. I vy, pokud se rozhodnete cvičit
taekwondo, můžete cvičit společně
s nejmenšími „špunty“, dospívající
mládeží a dospěláky, kteří se rozhodli
věnovat korejskému bojovému umění.
A co Sonkal a jeho členy čeká v le-
tošním roce? Třeba lednové zkoušky
na vyšší technické stupně – pásky.
Členy reprezentace účast nejprve na
Mistrovství Evropy v anglickém Liver-
poolu a vrcholem bude Mistrovství
světa seniorů v korejském Pchjong-
jangu. Na českých závodech se bu-
dou snažit potvrdit velmi úspěšný rok
2016. A hlavně chtějí co nejvíce cvičit,
zlepšovat se a bavit se skvělou pohy-
bovou aktivitou. (dm)

SPOLEČNĚ S TAEKWONDISTY
SONKALU SE POOHLÉDNEME 
ZA LOŇSKOU SEZONOU
A NAHLÉDNEME POD POKLIČKU 
TÉ S ČÍSLOVKOU 2017.

Taekwondisté Sonkalu v roce 2017
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BŘEZEN
2017

KONCERT SCHOVANKY 

STŘEDA 29. 3. OD 19:00 

3. DUBNA
NEDĚLE 15:00 

  1. 3. KONCERT – ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

  3. 3. VEČER IRSKÝCH TANCŮ

  4. 3. TANEČNÍ ODPOLEDNE   

  5. 3. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – NEZBEDNÁ POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

10. 3. PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

11. 3. KONCERT CINCINATY, KŘEST PRVNÍHO CD VĚŘIM V HUDBU

12. 3. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA

18. 3. TANEČNÍ ODPOLEDNE

19. 3. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

22. 3. BESEDA NA TÉMA TERAHRY – ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DĚTÍ

26. 3. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – O DRAKOVI

29. 3. KONCERT – SCHOVANKY

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

PO-ČT

PO, ÚT, ČT

ÚT, ST
ÚT, ČT

ST

ST, ČT
ČT
NE

ÚT

PO

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
COWORKING (WIFI, TISK, HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
PILATES (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
BABY JUDO (JIŽ OD 3 LET)
TANEČNÍ KURZY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)
POHYBOVÁ CHVILKA PRO DĚTI (6–18 MĚSÍCŮ) 
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI (6–14 LET) 
ANGLIČTINA PRO VŠECHY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ) 
JÓGA (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
KLUB SENIORŮ (ZÁBAVA, INFORMACE, POHYB)
KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
NEPOSEDNÉ ČTVRTKY (PRO DĚTI I RODIČE)
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY PRO DĚTI (6–18 LET)
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Cyklo

1. JDĚTE DO TOHO 
S DOBROU NÁLADOU

Pozitivní přístup k věci je základ. Ne-
budete přece jezdit na kole proto,
abyste se u toho vztekali, ale abyste
si to užívali! Jistěže si na počátku bu-
dete muset zvyknout na pár věcí
(především na auta), budete muset
překonat nějaké ty překážky. Ale od-
měna je sladká! Hledejte pozitiva,
užívejte si hezké úseky na trase,
usmí vejte se na ostatní cyklisty.
A myslete na to, jak „v pohodě“ byste
byli při stání v metru nebo poskako-
vání v koloně. Jízdou na kole prospí-
váte sobě i svému okolí.

2. ZEPTEJTE SE 
ZKUŠENĚJŠÍCH

Nejlepší rada je od lidí, kterým věříte.
Jestli někdo z kolegů na kole jezdí,
může vás zasvětit nejen do tajů podni-
kového parkování, ale také vám po-
skytnout neocenitelné rady, pokud jde
o volbu trasy či jízdu v provozu. Stejně
tak poradí přátelé. V téhle zemi jezdí
na kole třetina lidí; a každý desátý
Pražan sedne na kolo na území hlav-
ního města alespoň jednou týdně. To
by v tom byl čert, abyste nikoho ne-
znali. A když je to tak, potom nezbývá,
než abyste se o radu obrátili na bez-
motoru@praha14.cz. Rád poradím.

3. NAJDĚTE SI 
PŘÍJEMNOU TRASU

Budete-li na své cestě kopírovat ob-
vyklé ulice, kterými jedete autem
 nebo autobusem, zpravidla si cestu

moc neužijete. Zpočátku raději volte
trasu co nejklidnějšími ulicemi, třeba
za cenu zajížděk. Až se otrkáte, na-
jdete si sami mez provozu, který ješ-
tě snesete. Jestli máte štěstí, vede
vaším směrem cyklostezka nebo tra-
sa městského systému (číslovaná
A1–A599). Ovšem systém cyklotras je
hotový jen asi z jedné třetiny a přede-
vším v centru je opatření pro cyklisty
velmi poskrovnu. Pokud potřebujete
do centra podél Vltavy, držte se ná-
plavek, co nejdál to jde. Ale ani v ob-
lastech, kde pro cyklisty na pohled
nic není, nemusíte zahazovat flintu
do žita. Použijte vyhledávač trasy:
http://mapa.prahounakole.cz/#hledani,

který vám jednoduše najde tři vari-
anty cesty mezi dvěma místy (pro za-
čátek dejte přednost nejspíš zelené
variantě).
Máte-li to do práce dál než deset ki-
lometrů nebo víc než sto metrů do
kopce, važte svou trasu dvakrát. I na
extrémní trasy jsou vhodná řešení.
Můžete kombinovat skládačku a ve-
řejnou dopravu, zkusit elektrokolo
nebo třeba koloběžku. Všechno jde.

4. NASTUDUJTE SI ZÁKLADY
JÍZDY V PROVOZU

Ono to vážně není složité. Základních
zásad není mnoho. Jakmile víte, kde
máte přednost a kde ne, jak daleko
od kraje jet v cyklopruhu nebo podél
parkujících aut, jak správně ukázat
a že vás řidiči nesní, když v potřeb-
ném případě zaberete pruh, bude pro
vás průjezd všude mimo ty nejhlav-
nější ulice hračkou.

5.DOVYBAVTE SI KOLO

Částečná změna v užívání vašeho kola
je vlastně skvělým důvodem, proč se
předem odměnit koupí doplňků, které
současně potěší i zvýší vaši bezpeč-
nost i komfort jízdy. Určitě si pořiďte
zvonek, uvítáte ho zejména na rušné
cyklostezce. Určitě doplňte pořádné
blatníky — mokrá vozovka vám nebu-
de vadit. Neopomeňte sadu světel;
nikdy nevíte, dokdy se v práci zdržíte.
Pokračování příště.

Václav Kříž, 
cyklokoordinátor
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CHCETE ZAČÍT JEZDIT DO PRÁCE NA KOLE, ALE NEJSTE SI JISTÍ, ŽE TO ZVLÁDNETE? NEMĚJTE STAROST, TISÍCE
PRAŽANŮ TAK ČINÍ A VĚDÍ, JAK NA TO. DRTIVÁ VĚTŠINA LIDÍ, CO DNES JEZDÍ PO PRAZE NA KOLE, ZAČALA PROSTĚ
TÍM, ŽE TO ZKUSILA. BYLI I TACÍ, KTEŘÍ TO PO PÁR DNECH ZABALILI; ČASTO JEN PROTO, ŽE NA NĚ VYSKOČIL
NEČEKANÝ PROBLÉM, SE KTERÝM SI V TU CHVÍLI NEVĚDĚLI RADY. NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY VÁM POMŮŽOU.

JAK ZAČÍT JEZDIT PO MĚSTĚ NA KOLE
Po

zv
án

ka

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.

BŘEZEN

19.3011 MLČENÍ BOBŘÍKŮSO

1. Veřejná generálka

2. Veřejná generálka

Premiéra

Předplatné skupina B

Indigo Company, 
host divadla

19.30

19.30

19.00

19.00

10.00

19.00

19.00

10.00

19.00

19.00

19.00

17.30

01

09

06

08
09

10

07
08

02

04
03

06

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

JAK SBALIT ŽENU 2.0

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

LASKAVÉ BOHYNĚ
MOCNÁ AFRODÍTÉ

MOCNÁ AFRODÍTÉ

DON JUAN
MOCNÁ AFRODÍTÉ

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

EDITH A MARLENE
TLUSTÝ PRASE

Vernisáž Iveta Bradáčová

ST

ČT

PO

ST

ČT

PÁ

ÚT

ST

ČT

SO

PÁ

PO

Cabaret Calembour, 
host divadla

Předplatné skupina A

Derniéra

Předplatné skupina C

19.30

19.30

19.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

15

18

12

16

14
13

17
18

20

23

21
22

MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

DVA UBOHÝ RUMUNI, CO 
MLUVĚJ POLSKY

KVIDOULE 3 + KK

MOCNÁ AFRODÍTÉ

NORA
KRÁLOVA ŘEČ

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
CELEBRITY

FUK!

LASKAVÉ BOHYNĚ

OTHELLO
MOCNÁ AFRODÍTÉ

ST

SO

NE

ČT

ÚT

PO

PÁ

SO

PO

ČT

ÚT

ST

Vstup zdarma

Cabaret Calembour, 
host divadla

Indigo Company, host divadla
Zadáno

19.30

19.00

19.00

19.30

19.30

19.00

14.00

19.00

19.30

14.00

19.00

19.00

23
24
25
25

28

26
27
28

30

29
30

31

VÁNOČNÍ KALAVEČER
DON JUAN
EDITH A MARLENE
JAK SBALIT ŽENU 2.0

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KRÁLOVA ŘEČ
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

NORA
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI
(S) FILIPEM

FUK!
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Ohlédnutí

Dlouhotrvající tuhé mrazy ocenili mi-
lovníci přírodního bruslení, kteří ještě
donedávna hojně využívali bruslař-
skou dráhu na ploše Kyjského rybní-

ka. Tam díky aktivitě starosty Prahy
14 Mgr. Radka Vondry, který celou ak-
ci vymyslel a než se k němu přidali
dobrovolníci, také dráhu sám vymetal

strojovým smetákem, vznikly hned
dva menší ovály a jedna kilometr
a půl dlouhá bruslařská dráha.  
Místní mohli zamrzlou hladinu rybní-
ka využít také jako pohodlnou zkrat-
ku spojující oba břehy.
Hlavní slovo ale měli bruslaři všech
věkových kategorií, pro ty starší to
byla zároveň příjemná vzpomínka na
doby minulé.  „V Kyjích žiji, tudíž na
rybník denně koukám. Říkal jsem si,
že jestli pořádně zamrzne, nesmíme
si nechat takovou příležitost ujít. Os-
tatně – možná jen málokdo ví, že se
na našem rybníce před lety pořádaly
rychlobruslařské závody,“ doplňuje
starosta Vondra. 
Nutno dodat, že už letos to byla na
na Kyjském rybníku opravdu poho-
da. Nechyběl ani "svařák" nebo čaj,
který bruslařům naléval další kyjský
obyvatel a zastupitel Pavel Mašek.

(red)

Bruslení na rybníku fenoménem zimy 
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PŘIJMEME DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
KUCHAŘKU

(nejlépe vyučenou s praxí, nástup ihned)

POMOCNOU KUCHAŘKU 
(nástup od 1. 5. 2017)

Bližší informace v kanceláři ZŠ nebo na tel.: 281 912 168, 774 355 358

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006
info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz
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ÝDEN OTEVŘENÝCCH D

DIVAADLA PO PAALM
NEDĚLE 26. 3. 2017 OD 

NAHLÉDNĚTE  
ZA OPONU DIVADLA
  Prohlídky zákulisí  

   s herci
  Zážitkový program  
pro celou rodinu

 

DVEŘÍ 
OVKOU
14 HOD

 

W
   p o celou rodinu      

Woorkshopy

VSTUP ZDARMA
Rezervace prohlídek a workshopů
probíhají na webových stránkách. WWW.PODPALMOVKOU.CZ

 

LETOŠNÍ TUHÁ ZIMA PŘINESLA PRAZE 14 KROMĚ STAROSTÍ S ÚKLIDEM CHODNÍKŮ I PŘÍJEMNÉ CHVÍLE. ZIMNÍ
RADOVÁNKY SI DĚTI I DOSPĚLÍ UŽÍVALI, KDE SE DALO. FENOMÉNEM LETOŠNÍ ZIMY PAK BYLO BRUSLENÍ NA
KYJSKÉM RYBNÍKU.
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Komunita

Zima je pro mnohé obdobím útlumu,
a to platí i v kuchyni. Proč si ale ne-
prosvětlit pošmourné zimní dny svě-
žím receptem, který potěší nejen mi-
lovníky italské kuchyně. Jeho zákla-
dem je často opomíjená červená
řepa. Díky receptu paní Ludmily Tý-
řové z Hloubětína můžete tuto jedi-
nečnou a velmi zdravou surovinu

zbavit stigmat školní jídelny ze
sedmdesátých let a proměnit ji v mo-
derní lehký předkrm, za který se ne-
stydí ani vyhlášené restaurace. Aby
se jedinečná chuťovka podařila, je
třeba ji připravit s alespoň jednoden-
ním předstihem.  

POSTUP PŘÍPRAVY
Začneme přípravou marinády. Svaří-
me balsamico, cukr a sůl, pak přidá-
me med, čerstvě nadrcený pepř, ty-
mián, olej, šťávu z pomeranče a sójo-
vou omáčku. Vše v dostatečně velké
misce rozmixujeme tyčovým mixérem
a do hotové marinády vymačkáme
ještě šťávu z nastrouhaného zázvoru.   
Obě řepy pečlivě očistíme, zbavíme
slupek a nakrájíme na velmi tenké
plátky. Ty pak vložíme do mísy s ma-
rinádou, vše uzavřeme potravinář-
skou fólií a necháme odstát ideálně
přes noc nebo i déle. Pak už stačí

marinované plátky řepy připravit na
talíř à la carpaccio a dozdobit napří-
klad hoblinami parmazánu, kozím
sýrem či praženými piniovými oříšky.
Fantazii se v této fázi meze nekladou
a skvělé budou plátky i jen zakapané
olivovým olejem. Dobrou chuť. 

L. Týřová

Rádi vaříte? Máte zajímavý rodinný recept? Podělte se o něj se svými sousedy!
Tipy a recepty s fotografií i bez můžete posílat na e-mail: redakce@casopis14.cz

Do kuchařského okénka můžete přispět i vy!

2 červené řepy běžné velikosti 

Na marinádu:
sůl, pepř, kousek zázvoru, tymián,
cca 1dl panenského olivového oleje, 
2 polévkové lžíce balsamica,
2 polévkové lžíce lučního medu, 
1 polévková lžíce hnědého cukru, 
1 polévková lžíce sójové omáčky, 
cca 3 lžíce šťávy z pomeranče 

Na dochucení: sýr, piniové oříšky

INGREDIENCE (2 PORCE):
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V pátek 20. ledna se v rámci Alianč-
ního týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů konala ekumenická bohoslužba
v katolické Oáze na Černém Mostě.
Ke společnému slavení bohoslužby
se sešli zástupci tří církví: Pavel
Trefný (kazatel Církve bratrské), Ed-
ward Walczyk (farář Římskokatolické

církve) a Michaela Noe Švestková (bo-
hoslovec Církve československé hu-
sitské). Atmosféra společného setká-
ní byla velmi požehnaná. Připraveno
bylo i malé pohoštění, a tak přítomní
po skončení bohoslužby zůstali a po-
kračovali v přátelských rozhovorech.

Michaela Švestková

Bohoslužba v katolické Oáze na Černém Mostě 

Červená řepa à la carpaccio

cena

  + 6    
ný 

Most

 

260Kč

17. - 18.  3.  2017
PIRÁTSKÁ NOCOVKA

Piráti, piráti, hola, 

poklad drahocenný vás volá. 

Získej část mapy, 

složte ji spolu dohromady 

a za pokladem se vydejte. 

18:00 – 17:00
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ČESKÁ ASOCIACE 
PARAPLEGIKŮ – CZEPA
www.czepa.cz

Dygrýnova 816/8, Černý Most

Servisní a  konzultační den – 15. března 2017 –
12:00–15:00 – Vždy třetí středu v měsíci v České
asociaci paraplegiků – CZEPA konzultační a ser -
visní dny v oblasti zdravotnických prostředků pro
hendikepované (vozíky, příslušenství, poradenství).
Rezervujte si termín konzultace. Základní údržba
pomůcek zdarma.

TJ SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN
Tělocvična ZŠ Chvaletická

Tréninky fotbalu – Středa – 17:00–18:30 – Děti ve
věku 5–8 let. Zdarma.

CZECH SHUBUKAN 
KARATEDÓ DÓJÓ
www.karate-shorin-ryu.cz, www.rbka.cz

Sokolovna Jahodnice, Bezdrevská ulice

Sebeobrana pro děti, dospělé i seniory – Pondělí
a středy – 17:30–19:00 – Přijímáme děti od šesti let
a dospělé. Přijďte si zkusit hodinu zdarma. Nevě-
nujeme se přípravě na soutěže. Veškerý čas se stu-
denti a studentky učí sebeobranným technikám stylu
karate Shorin-ryu Kobayashi pod vedením zkuše-
ných instruktorů (certifikace 2. třídy z FTVS). Kromě
sebeobrany se naučíte správnému dýchání, posilo-
vání, navážete nová přátelství. Pořádáme letní tábor
a různá soustředění. Přidanou hodnotou je výji-
mečná okinawská filozofie. Studenti se učí respektu,
píli a disciplíně v duchu okinawských mistrů. Cena:
1000 Kč/2 měsíce, rodinná sleva 50 %.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE,
POBOČKA ČERNÝ MOST
www.mlp.cz

Generála Janouška 1060/2, Praha 14

Most do pohádky – Poslední čtvrtek v měsíci –
16:00–16:30 – Přijďte si s k nám poslechnout po-
hádku... Předčítání příběhů a pohádek pro děti od
3 do 6 let. Zdarma.

KD KYJE 
www.kdkyje.cz

Šimanovská 47, Kyje

Praha 14 kulturní
Herna pro rodiče s  dětmi – Pondělí – čtvrtek –
9:00–13:00 – už nevíte, co doma se svými dětmi
vymyslet? Nabízíme vám k využití bezpečný prostor.
V herně je plno hraček a didaktických pomůcek,
se kterými si můžete pohrát. Také zde potkáte další
rodiče, se kterými můžete sdílet radosti i strasti
všedních dnů, a pedagogického pracovníka, který
vám předá potřebné informace. Není problém zde
vaše dítka nechat a zařídit si potřebné záležitosti.
Vyškolený personál se o ně postará. Herna je pří-
stupná rodičům s dětmi od narození. Cena: 50 Kč/
dítě/dopoledne, sourozenci každý 40 Kč.
Pilates – Pondělí – 9:30–10:30 – Pravidelným cvi-
čením pilates získáte pevné a štíhlé tělo, zpevněný
jeho střed, zvýšení výkonnosti při jiných sportovních
aktivitách, správné držení a lepší uvědomění si
vlastního těla, méně svalových křečí, půvabné po-
hyby, více vyrovnanosti, méně bolesti svalů. Cvičení
je vhodné nejen pro ženy po porodu nebo ty, které
mají problémy s početím, ale pro všechny, kteří si

chtějí zpevnit střed těla a předcházet bolavým zá-
dům. Cena: 100 Kč/vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Baby judo – Pondělí – 15:15–18:00, rozpis kurzů
najdete na webu – Nemusíte mít doma malého
bojovníka, baby judo je tu i pro ty děti, které si
prostě chtějí zasportovat. Pořádáme kurzy pro
děti podle věku a úrovně: pro začátečníky od šesti
let, pokročilé od šesti let a děti od tří do pěti let.
Pro začátečníky doporučujeme tepláky a tričko
s dlouhým rukávem, pro pokročilé malé judisty je
vhodné kimono, které můžete zakoupit přímo na
našem e-shopu www.etatami.cz. Trénuje se na-
boso nebo v ponožkách, ideálně protiskluzových.
Cena: 1 900 Kč/pololetí.
Taneční kurzy – Pondělí, úterý, čtvrtek – Rozpis
kurzů najdete na webu – Přijďte si k nám zatanco-
vat. Pořádáme taneční kurzy pro páry. Mohou
k nám dospělí stejně jako mládež. Pokud nastou-
píte až po zahájení kurzu, můžete si dovednosti
doplnit na individuální taneční lekci. Budou se o vás
starat zkušení taneční instruktoři a jejich asistenti.
Počet párů v kurzu je omezen velikostí sálu. Lekce
nabízíme jak pro začátečníky, tak pokročilé taneč-
níky. Dbáme na individuální přístup ke každému
účastníkovi. Jaké tance se naučíte? Standardní
tance: waltz, valčík, tango, foxtrot, quickstep, slow-
fox, blues, polka. Latinskoamerické tance: cha-
cha, rumba, jive, samba, mambo. Další tance pro
zpestření: salsa, charleston, mazurka a další. A co
když nemáte partnera? Tohle dokážeme vyřešit.
Zkuste taneční seznamku! Cena: 1 800 Kč/pololetí.
Pohybová chvilka pro děti – Úterý – 9:00–9:40 ko-
jenci 6–12 měsíců, 9:45–10:25 batolata 12–18 mě-
síců. Přijďte zažít legraci se svými dětmi a zároveň
udělat něco pro své zdraví. Naučíme se hudebně
pohybové básničky, zazpíváme si a zacvičíme. Ne-
vynecháme ani relaxaci, masáže a prvky dětské
jógy. Necháme se inspirovat různými zvířátky, po-
hádkovými bytostmi i dopravními prostředky. Cena:
100 Kč/dítě, sourozenci každý 80 Kč.
Irské tance pro děti – Úterý, středa – 16:00–17:15,
rozpis kurzů najdete na webu. Hlavní zaměření
kurzů irských tanců pro děti ve věku 6–14 let je na
současný sólový irský tanec, tzv. irský step dancing,
v jeho nesoutěžní i soutěžní formě. V průběhu kurzu
si děti osvojí kroky a krokové kombinace v základní
a mírně pokročilé úrovni v měkkých botách i ve step-
kách. Okrajově se seznámí i s dalšími druhy irského
tance. Důraz je kladen na správné držení těla, při-
rozený pohyb, vnímání hudby a rozeznání základních
rytmů a dynamiky. Cena: 1 800 Kč/16 lekcí (ÚT),
1 350 Kč/12 lekcí (ST), 2 800 Kč/28 LEKCÍ (ÚT+ST).
Angličtina pro všechny – Úterý, čtvrtek – Rozpis
kurzů najdete na webu. Chceme, abyste se jazyk
pořádně naučili, proto je v našich skupinách vždy
maximálně šest studentů. Jazykům u nás učí jak
dospělí, tak studenti středních škol i žáci druhého
stupně. Volíme zábavnou a komplexní formu studia,
abyste u nás studovali s chutí. Cena: 3 200 Kč/po-
loletí.
Jóga – Středa – 9:30–10:30 – Jóga vám pomůže se
odreagovat, zastavit se v rušném dni, současně vám
posílí tělo a dodá pružnost a ladnost vašim pohy-
bům. Jóga pomáhá při bolesti zad, při pocitech ztu-
hlosti, dobře nastartuje vnitřní orgány a má omla-
zující účinky. Cena: 100 Kč/vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Klub seniorů – Středa – 13:00–16:00 – Jsme tu
pro všechny seniory, kteří se rádi potkávají s ostat-
ními, tancují, dozvídají se nové věci a hlavně se
rádi baví. Klub seniorů otevírá svoje dveře každou
středu ve 13:00. Stačí se ozvat paní Blance Řádové.
Už se na vás těšíme. Kontakt: Blanka Řádová –
+420 728 131 922.
Kurzy šití – Středa, čtvrtek – 18:00–19:30 – Mů-
žeme sice na nákupy do obchodů plných oblečení,
ale není nad to si něco vyrobit. Pořádáme kurzy
šití pro začátečníky i pokročilé. Šít naučíme i ci-
zince, kteří se domluví anglicky. Budeme se věno-
vat jak ručnímu šití, tak šití na stroji. Začínáme
stejným jednodušším výrobkem a později je možné
postoupit k doplňkům, dekoracím, a dokonce i sa-

motnému oblečení. Lektorka ke každému přistu-
puje individuálně podle jeho zručnosti. Čtvrtletní
kurz obsahuje celkem 11 lekcí, jedna lekce trvá 90
min. První lekce je zdarma. Cena: 300 Kč/1 lekce.
Neposedné čtvrtky – Čtvrtek – 9:30–11:00 – Tvo-
ření, workshopy, besedy. S dětmi tvoříme, povídáme
si a učíme se nové dovednosti. Rezervujte si své
místo na: zastavka@neposeda.org, přehled najdete
na webu. Cena: 100 Kč.
Vnitřní in-line kurz pro děti – Neděle 19. 2.–30. 4.
2017 (10 navazujících lekcí) – 17:00–19:00 – Přijďte
za námi do KD Kyje a projeďte se na in-line brus-
lích. Naučíme vás to a máme tu dvě skupiny pro
menší i větší zájemce. I když bude pršet, budeme
hezky v suchu, protože trénink probíhá v sále kul-
turního domu. 17:00–18:00 děti 6 až 10 let – 18:00–
19:00 dospívající 11 až 18 let – Děti se naučí zá-
kladní i pokročilé techniky, podle své zdatnosti,
navíc je čekají zábavné hry a soutěže na kolečkách.
Na poslední lekci proběhne karneval a diskotéka
na bruslích. Za úspěšné absolvování kurzu se udě-
luje certifikát. Výbava: mimo dobrou zdravotní kon-
dici brusle s gumovými kolečky, helma, chrániče
na kolena, lokty a ruce. Přihlášky: bit.ly/kd-kyje-
prihlaska-in-line. Více informací na webu. Cena:
990 Kč/10 lekcí, sourozenci 20% sleva.

ČLOVĚK A PES – VÝCVIK HROU
www.clovekapes.cz

Hloubětín, Čelákovická ul. 

Výcvik agility – Úterý – výcvik; sobota – výcvik a agility
– Úterý od 17:00 hod., sobota se upřesňuje dle po-
žadované aktivity. Výcvik poslušnosti: naučíte se zá-
kladům, jak ovládat svého pejska – chůze na vodítku,
přivolání, aportování, povely sedni–lehni, odložení
pejska na místě a mnoho dalších povelů. V případě
zlozvyků si vše vysvětlíme a poradíme, jak na to.
Agility je sport pro každého. Je to zábava pro pejska
i jeho páníčka a je to sport vhodný i pro děti. Zcela
nezasvěceným nováčkům vše vysvětlíme a bude
jen na vás, jak často si budete chtít se svým pej-
skem zadovádět. Přihlašování na tréninky přes sms
602 200 270 (Renata), nejpozději den před konáním
akce. Cena: Nováčkové: 200 Kč výcvik, 200 Kč agility.

PLECHÁRNA
www.plecharna.com

Bryksova 1002/20, Černý Most

PRAHA 14 KULTURNÍ
Box na Plechárně – Pondělí, středa, pátek – 18:15–
19:45 – Tréninky boxu s Miroslavem Gašparem
jsou určeny primárně dětem a mládeži, jež jsou
ohroženy sociálním vyloučením. Registrace pro-
bíhá přímo na místě, stačí jen přijít. Více informací
na www.facebook.com/box.praha nebo e-mailu
boxplecharna@seznam.cz. Zdarma. 
Skate škola – Úterý, čtvrtek – 16:00–17:00 – Základní
myšlenkou školy je ukázat lidem, že skateboarding
je plnohodnotný sport. A tuto myšlenku se nám daří
realizovat. Školu navštěvuje mnoho žáku a s velkou
radostí se na hodiny vracejí. Hlavní výhodou školy
je, že můžeme trénovat celoročně, využíváme jak
kryté prostory indoor skateparku Plechárna, tak
venkovního skateparku. První lekce je zdarma. Více
informací na www.facebook.com/skateboardskola
nebo u Honzy Bašného na čísle 734 766 032. Kurz
běží od 6. 9. 2016 do 29. 6. 2017 a po domluvě s lek-
torem je možné začít docházet kdykoli. Cena:
150 Kč/lekce, 1 000 Kč/10 lekcí.
Relaxační jóga – Úterý – 18:00–19:00 – Přijďte se
protáhnout a zklidnit po práci. Cvičení je zaměřené
na lehké zpevnění svalů s důrazem na zdravá záda,
prodýchání a uvolnění. Kurz je vhodný i pro úplné
začátečníky. Více informací u lektorky Evy Mičincové,
e-mail: E.Micincova@seznam.cz. Cena: 90 Kč/ho-
dina, 750 Kč/10 hodin.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – BŘEZEN 2017
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Klub seniorů na Plechárně – čtvrtek – 14:00 –
16:00 – Téma měsíce března: Měsíc knihy. Těšit se
můžete na besedu s autorem projektu Daruj knihu
seniorovi, vyrábět budeme krásný přebal na knihu,
upečeme si něco ze starých kuchařek, vydáme se
do knihovny a v neposlední řadě si budeme před-
čítat z našich oblíbených knih. Přijďte se seznámit
s novými lidmi, popovídat si a zažít spoustu zají-
mavého. Každý měsíc nové téma, které prochází
všemi aktivitami. Zajímavé přednášky a besedy,
tvořivé a kutilské dílny, společné vaření i pečení,
vycházky a výlety. Více informací u Kateřiny Plevové,
e-mail: katerina.plevova@praha14kulturni.cz, tele-
fon 777 783 662. Cena: 20 Kč.
Cvičení na židlích pro seniory – Čtvrtek – 9:00–
10:00 – Společným pohybem proti nástrahám stáří!
Cvičení na židlích je zaměřeno na protažení a po-
sílení celého těla, uvolnění kloubů a nácvik správ-
ného dýchání. Zvládne je opravdu každý, samozřej-
mostí je přihlédnutí k individuálnímu zdravotnímu
stavu. Kurz vede lektorka Kateřina Štolfová. Více
informací a přihlášky na katstol@seznam.cz nebo
608 545 437. Cena: 40 Kč/lekce.
Výběhy pro veřejnost – Středa – 18:00–19:00 –
Pojďte si vyběhnout s Jančou! Ve skupině se to
lépe táhne. Těšit se můžete na příjemné posílení
svého těla i ducha. Na závěr si odpočinete u prota-
žení celého těla. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Dobrou náladu s sebou. Více informací u Jany Sei -
fertové na e-mailu seifja@seznam.cz. Místo srazu
je před Plechárnou. Zdarma.
Jógalates – Čtvrtek – 18:00–19:00 – Cvičení spojuje
prvky jógy a pilates. Je to zdravé, pomalé, balanční
a zpevňovací cvičení zaměřené na střed těla, což
působí i preventivně proti bolesti zad. Cviky jsou
protahovací a relaxační, patří do skupiny tzv. Body
and Minde, tedy prospěšné tělu a duchu. Cvičení je
vhodné téměř pro každého. Více informací u lek-
torky Evy Mičincové, e-mail: E.Micincova@seznam.cz.
Cena: 90 Kč/hodina, 750 Kč/10 hodin.
Ping-pong pro všechny! – Čtvrtek – 19:15–20:45 –
Jen tak si trochu pinknout! Hrajete rádi ping-pong?
Na Plechárně můžete trénovat každý čtvrtek. Vez-
měte si spoluhráče a přijďte. K dispozici jsou dva
stoly. Cena: 25 Kč/osoba.
Dětská sobota na Plechárně – Sobota – 12:00–
18:00 – Užijte si společně aktivity, se kterými se do
dětského pokoje nevejdete. Od 8. října je pro vás
a vaše děti každou sobotu připravený na Plechárně
prostor na hraní, dovádění a sportování. Sportovní
pomůcky a hry rádi bezplatně zapůjčíme, po ná-
ročných výkonech se můžete občerstvit v naší
skvělé kavárně. Od listopadu do března vám pak
každou lichou sobotu zpříjemní divadelní pohádka.
Jejich program najdete na našich webových strán-
kách v sekci Program. Cena: 50 Kč/rodina.

MČ PRAHA 14
Hip-hop dance pro děti – Pondělí – 15:30–17:00 –
Výuka hip-hopu dance pro děti ve věku 11–15 let
pod vedením profesionálního lektora, tanečníka,
choreografa a několikanásobného mistra ČR v hip-
-hopu Radka Brusche, zakladatele Taneční školy
Elements Crew. Více informací a přihlášky u Moniky
na e-mailu monika@praha14kulturni.cz nebo na
telefonu 774 172 789. Zdarma.

SENIOR FITNES
Zdravotní cvičení pro seniory – Úterý – 9:00–10:00
– Přijďte si zacvičit se svými vrstevníky. Zdravotní
cvičení je zaměřeno na protažení zkrácených a po-
sílení oslabených svalů i uvolnění kloubů. Nejde
o rychlost, ale o správné provedení cviků s cílem
o co nejdelší udržení soběstačnosti. Kurz garantuje
Senior fitnes a vede lektorka Kateřina Štolfová.
Více informací a přihlášky na katstol@seznam.cz
nebo 608 545 437. Cena: 40 Kč/lekce.

DAVID GRBAVČIC
Kondiční tréninky (outdoor) – Středa – 6:45–7:45
– Kondiční tréninky zaměřené na zvýšení celkové
fyzické zdatnosti všech účastníků. Obsahem tré-
ninku bude poctivé rozcvičení, hlavní část a na závěr
poctivé protažení namáhaných svalů. Náplní tré-
ninků je běh, posilování, prvky z jógy, kompenzační
cvičení, posílení středu těla, a to vše s ohledem na
zdravotní a kondiční stav účastníků. V průběhu tré-
ninků budou využívány různé cvičební pomůcky –
TRX, Bosu, KettleBel, expandery, švihadla aj. Cvi-
číme na čerstvém vzduchu a za každého počasí.

Více informací u lektora Davida Grbavčice na e-mailu
davidgrbavcic@gmail.com. Cena: 90 Kč/lekce.

BĚŽECKÁ ŠKOLA MILOŠE ŠKORPILA 
Výběhy pro maminky i  tatínky s  kočárkem –
Středa, pátek – 9:30–10:30 – V rámci tohoto pro-
gramu se naučí jeho absolventi běhat správně s ko-
čárkem, různá protahovací a posilovací cvičení, ale
hlavně se budou společně běháním s kočárkem
bavit. Tento program vede Simona Vlašimská, ví-
tězka PIM Women´s Challenge, která má s běhá-
ním s kočárkem coby trojnásobná matka bohaté
zkušenosti, o něž se ráda podělí. Kurz pokračuje
do konce června. Více informací u paní Simony Vla-
šimské na telefonu 603 400 888 nebo e-mailu si-
monavlasimska@seznam.cz. Místo srazu je před
Plechárnou. Zdarma.

SPEAKENGLISH.CZ 
Kurz angličtiny s  rodilým mluvčím –  pokročilí
(B1/B2) – Úterý – 18:30–19:30 – V našich kurzech se
naučíte bez zábran komunikovat v cizím jazyce. Sro-
zumitelnou a zábavnou formou si prohloubíte znalosti
gramatiky i slovní zásoby a díky řadě interaktivních
cvičení zlepšíte výslovnost a schopnost porozumět
rodilým mluvčím. Praktické jazykové znalosti z kurzu
využijete ve všech běžných životních situacích. Lek-
torem kurzu je Richard George Hardy, rodilý mluvčí
z Velké Británie s více než 12 lety zkušeností výuky
anglického jazyka. Kromě kurzů angličtiny a indivi-
duálních lekcí rovněž vyučuje anglický jazyk na
střední škole v Klánovicích. Je držitelem certifikátu
TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Více
informací a přihlášky na telefonu 608 278 181 nebo
e-mailu speakenglish.cz@gmail.com. Cena: 2 400 Kč.

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz

Vlčkova 1067, Černý Most

Úspěšný školák – Čtvrtek – 15:30–17:00 – Cyklus
přípravy na školní docházku pro děti s rodiči v ter-
mínech 16. 3., 30. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5. 2017. Je za-
měřený na praktický nácvik dovedností – grafomo-
torika, zrakové a sluchové vnímání, sociální
dovednosti, posílení vůle, odolnosti vůči stresu. Počet
míst je omezen, prosíme o přihlášení. Kurz je nutné
absolvovat v celku. Cena: 500 Kč.
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 – Pátek – 16:30–19:00 – Místo
pro setkávání a poznání rodin z různých kultur.
Vstup bez přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina.
Pohybové hry pro rodiče s batolaty (mladší) – Pon-
dělí – 13:40–14:20 – Podpora psychomotorického
vývoje, upevnění citové vazby rodič–dítě. Cena:
80 Kč/lekce, formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (starší) – Pon-
dělí – 14:30–15:10 – Podpora psychomotorického
vývoje, upevnění citové vazby rodič–dítě. Cena:
80 Kč/lekce, formou předplatného.
Angličtina pro dospělé – Středa – 18:00–19:00 –
Kurz angličtiny pro středně pokročilé, přihlášení
nutné. Velký důraz je kladen na konverzaci. Cena:
100 Kč/lekce, formou předplatného.
Tai-či – cvičení pro dospělé – Čtvrtek – 19:45–20:45
– Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními účinky
spočívající v sérii plynulých pomalých pohybů.
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 podložku
na cvičení, pohodlný oděv, polštářek a deku. Cena:
70 Kč/lekce, formou permanentky na 10 vstupů.
Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela – Čtvrtek
– 18:00–19:30 – Cvičení pro dospělé. S sebou si
vezměte podložku na cvičení, pohodlný oděv, pol-
štářek a deku. Prosíme o přihlášení. Cena: 70 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: 70 Kč.
Problémové partie – Úterý – 19:00–20:00 – Cvičení
je zaměřeno na posílení břicha, hýždí, boků, stehen
a paží. Je určeno pro začátečníky i pokročilé. S se-

bou: ručník, pití, sportovní oblečení. Přihlášení
nutné. Cena: 100 Kč/lekce, 850 Kč/permanentka. 

CENTRUM SLUNEČNICE, O. P. S.
www.slun.cz

Ateliér Centra Slunečnice, 
Maňákova 745, Černý Most

Výtvarný a keramický ateliér – Pondělí a středa;
dále 1x za 14 dní – úterý – PO 13:00–17:30; ÚT
10:00–14:00; ST: 9:00–13:30 – Umělecké řemeslné
tvoření z keramiky a jiných přírodních materiálů
určené lidem se zdravotním postižením od 18 let
věku. Tvorba probíhá v týmu do sedmi osob s lek-
torským vedením a asistenční pomocí. Cena:
80 Kč/hodina.
Bowlingový klub – Prosek – Pátek – 11:30–13:30
– Bowling pro mladé dospělé lidi se zdravotním
znevýhodněním. Hra probíhá s podporou dvou
koučů, kteří zajišťují i asistenční pomoc s příp. po-
můckami pro hru lidí na vozíku. Cena: 100 Kč/ho-
dina; zvýhodněné vstupné pro členy klubu.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Bobkova 777, Černý Most

Pilates pro dospělé – Úterý a středa – 18:30–19:30
– Cvičení pro zdravá záda a pevný střed těla.
Cvičení maminky s dětmi – Úterý – 17:30–18:15 –
Pro děti ve věku 1,5–3 roky.
Výtvarné hrátky – Středa – 16:15–17:45 – Pro děti
ve věku 4–8 let.
Taneční a pohybové studio ČM – Rozvrhy na našich
stránkách – Přijmeme nové děti do našeho taneč-
ního studia. Pro děti ve věku 4–12 let.
Sportík pro kluky – Úterý – 16:30–17:15 – Pro kluky
ve věku 4–6 let.

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

Klubovna Kpt. Stránského 994, Černý Most

Schůzky oddílu Orion – Pondělí – 16:00 – Čekají
vás uzly, šifry, příroda, hry a soutěže.
Klub Šikulky – Úterý 14. a 28. března 2017 – 16:00–
18:00 – Zejména jde o korálkování – drobné před-
měty dle zájmu účastníka. Začátečníkům poradíme,
vysvětlíme.
Klub deskových her – Pátek – 16:00–18:00 – Čekají
na vás stolní a deskové hry, karetní hra Magic –
hry naučíme, vysvětlíme.

MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Sadská 530, Hloubětín

Sportovní hry pro předškoláky – Čtvrtek – 16:05–
16:50 – Oblíbený pohybový kroužek pro děti ve věku
3–6 let. Děti si zacvičí, zaběhají, zahrají sportovní
hry, zasoutěží, nakonec se protáhnou a relaxují.
Cena: 90 Kč /lekce.
Angličtina s rodilým mluvčím (British council) –
Pondělí a středa – 16:45–17:30 – Intenzivní kurz
British Council s oblíbenou lektorkou, rodilou
mluvčí, kde se děti setkávají s britskou angličtinou,
nasávají přízvuk, zvukomalebnost anglického ja-
zyka a učí se při kreativních činnostech a hrách.
Opravdový kurz angličtiny! Cena: 3 900 Kč.
Montessori dílnička (rodič + dítě 1,5–3 roky) –
Úterý – 16:40–17:25 – Montessori dílnička je mís-
tem, kde se děti a rodiče setkávají s Montessori
metodou, pracují s M. pomůckami v připraveném
prostředí. Jde o oblíbený kroužek, který běží již pá-
tým rokem. Cena: 1 125 Kč.

49. PH ROYAL RANGERS
FB/49PHRR

Mansfeldova 801/4, Černý Most

Anglický klub pro teenagery – Středa – 16:30–
17:45 – Konverzační angličtina s Američany formou
her a diskusí. Cena: 20 Kč/vstup (dobrovolně).
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Hydepark

Tel./fax: 281 928 897

Po, Út, St, Pá: 9.00–18.00 hod. 
Čt: 9.00–19.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba:
po, út, čt 9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188, 225 295 515, 
e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, 
www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí
mimo Evropskou unii informace a poradenství: pobytové
záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče, vzdělá-
vání. Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které
 srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.

Information and counselling for third coutry nationals.

Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn
đề khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng Séc cho người
nước ngoài miễn phí

Iнформація, допомога в  рішенні проблем та курси
чеської мови для іноземців безкоштовно.

Integrační centrum Praha, o. p. s. – pobočka Praha 14
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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

Z DOPISŮ REDAKCI…
V minulém volebním období jsme po-
žádali vedení MČ Praha 14 a starostu
Mgr. Radka Vondru o kultivaci autobu-
sových zastávek u Centra Černý Most.
Tehdejší místostarosta Mgr. Aleš Kuda
projednal předložený požadavek s ve-
dením CČM, které pak v průběhu stav-
by krytého parkoviště zastávku zre-
konstruovalo a postavilo i přístřešek
pro cestující ve směru z Prahy. Řešení
úpravy zastávky ve směru do centra

Prahy zůstalo tehdy otevřené z důvodu
vlastnictví pozemku. V únoru 2016 jsme
společně se zastupiteli MČ Praha 14
Jitkou Krátkou a Viktorem Šímou in-
formovali místostarostku MČ Praha 14
Ing. Ilonu Pickovou o nebezpečných si-
tuacích při nástupu a výstupu z auto-
busů na této zastávce i nemožnosti
ochrany cestujících před nepřízní po-
časí a požádali ji o řešení. Nyní jsme
obdrželi informaci, že problém s příst-
řeškem byl vyřešen a dle sdělení zá-
stupců CČM jsou připraveni jej na jaře

realizovat. Proto jsme nyní na řadě my
a paní místostarostce Pickové touto
cestou děkujeme za spolupráci.

Ing. Evžen Smrkovský, CSc.

Reakce místostarostky 
Ing. Ilony Pickové:
V současné době firma čeká na stano-
visko od Policie ČR a Magistrátu hlav-
ního města Prahy. Po jejich obdržení
bude vydán územní souhlas a může se
stavět. Věřím, že vše dobře dopadne
a podaří se to již v tomto měsíci.

❱ 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.

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

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

❱ Golf Resort Černý Most přijme re-
cepční, pokojskou a maršála. Životopisy
zasílejte na golf@grcm.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 vystěho-
vání nespěchám. Platba hotově, pomůžu
vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím
privatizaci. Tel.: 608 661 664.

❱ Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@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.

❱ Koupím starší dům nebo stavební po-
zemek v Kyjích nebo blízkém okolí.
Může být i ve špatném stavu nebo k de-
molici. Tel.: 728 863 212.

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

❱ Nevidomá starší paní hledá paní na
doprovody, nákupy, vycházky a menší vý-
pomoc v domácnosti. Odměna domluvou.
Tel.: 607 833 218.

❱ PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-
nažery firem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblé-
mový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.

❱ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ,
PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI. Jedná se
o hloubkové čištění profesionálním stro-
jem. Informace a objednávky na tel.:
603 701 992.

❱ Masér, terapeut – Černý Most, laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

❱ Do restaurace Léta Páně v Dolních
Počernicích hledáme vhodné uchazeče
na pozici číšník/kuchař. Své životopisy
prosím posílejte na info@letapane.cz
nebo volejte na 606 290 944 – Jakub
Valo. Těšíme se na setkání s Vámi a mož -
nou budoucí spolupráci.

❱ KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠI DUŠI
www.terapiekyje.cz, tel. 603 465 743,
M. Švamberová.
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: ... „konec už dva roky vás přece učím, že země je kulatá.“
Výherci: vstupenky do Divadla pod Palmovkou vyhrál Vladimír Holec, Černý Most

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. 3. 2017 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: Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku,
rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo... (dokončení v tajence)
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