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Fotbalový turnaj (6-10 let) 3+1

Fotbalový turnaj (11-16 let) 4+1

Vybíjená (8-14 let) 3+1

Kdy: 14. 6. 2017
Kde: hřiště ZŠ Generála Janouška

Registrace předem (název týmu):
FB: událost akce

M: 773 674 060

   Registrace na místě: 15:00-15:30
   Start: 16:00

Sportovní den 
GENERÁL CUP 

WWW.STRAWBERRYFIELDS.CZ

VSTUP ZDARMA
SLAVÍ 20 LET!

 17. 6. 2017 
PLECHÁRNA ČERNÝ MOST

14:00 - 21:00

Vasilův Rubáš

     SunnyDeath acoustic

          Limbo Planet

    Fast Food Orchestra

       Circus Brothers

JAHODA POŘÁDÁ FESTIVAL VOLNÉHO ČASU

moderuje: Alispešl hosté: MenT (CZ), MrTomcat (BUL), Pan Rady (RUS)

Strawberry skate contest, turnaj ve fotbálku, 
workshopy, aktivity, hry, dětská zóna

HLAVNÍ 
PARTNER JAHODY

GENERÁLNÍ 
PARTNER FESTIVALU

PARTNEŘI:

Přineste svoje staré věci , 
třeba někomu udělaj í  radost. 

Sami můžete naj ít  spoustu pokladů. 
Budeme prodávat,  kupovat,  měnit  i 

gr i lovat,  dáme s i  společně pivo a  čeká 
na vás také dobrá hudba.

Tématem letního blešáku je  recyklace plastů, 
takže se můžete něco př iučit  a  pomoct naší 

planetě,  aby pod nánosem plastů tol ik  netrpěla. 
Naučíme vás,  jak ze starých tr iček udělat  fungl 

nové tašky,  nebo jak z  vypitých plastových lahví 
vytvořit  květináče.

Bryksova 20,  Praha,  Černý Most 

Blešák 14.  června
16:00-20:00

www.plecharna.com
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ČERVEN
2017

MÁŠA
A TŘI MEDVĚDI  

NEDĚLE 4. 6. OD 15:00 

  3. 6. TANEČNÍ ODPOLEDNE
  4. 6. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – MÁŠA A TŘI MEDVĚDI
  6. 6. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NÁJEMNÍCI PANA SWANA  
11. 6. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – SŮL NAD ZLATO
15. 6. POVÍDÁNÍ O NOŠENÍ DĚTÍ A VŠEM, CO K TOMU PATŘÍ 
17. 6. TANEČNÍ ODPOLEDNE
18. 6. ZÁVĚREČNÝ LETNÍ KONCERT DĚTSKÁ STUDIA s.r.o. 
22. 6. SPRÁVNÉ OBOUVÁNÍ
22. 6. VOLÁNÍ DIVOČINY
29. 6. PŘEDPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V ZASTÁVCE
29. 6. STUŽKOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ ŠIMANOVSKÁ

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DOSPÍVAJÍCÍ (10–16 LET)
HERNA PRO RODIČE S DĚTMI (HLÍDÁNÍ DĚTÍ, SDÍLENÁ KANCELÁŘ)
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
SDÍLENÁ KANCELÁŘ (WIFI, TISK, HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
TANEČNÍ KURZY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ) 
PILATES (HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
BABY JUDO (JIŽ OD 3 LET)
POHYBOVÁ CHVILKA PRO DĚTI (6–18 MĚSÍCŮ) 
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI (6–14 LET) 
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ) 
JÓGA (HLÍDÁNÍ DĚTÍ)
KLUB SENIORŮ (ZÁBAVA, INFORMACE, POHYB)
KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
NEPOSEDNÉ ČTVRTKY (PRO DĚTI I RODIČE)
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EVROPSKÁ UNIE
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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: Lucie Hlavačková - archiv MČ Praha 14

11 OKÉNKO POLICIE – KYNOLOGOVÉ PRAŽSKÉ MP
DOSTALI NOVÉ SPECIÁLNÍ VOZIDLO

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. 6. 2017.

13 NÁZORY

16 REPORTÁŽ – ČERNÝ MOŠT PRO VŠECHNY

20 CYKLO – JAK ZAČÍT JEZDIT PO MĚSTĚ NA KOLE

21 REPORTÁŽ – TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
U RYBNÍČKU ALOISOV, CYKLOOBČÁNCI

18 INFORMACE

04 TÉMA – OBJEVUJTE UMĚNÍ 
PŘI VYCHÁZKÁCH PO PRAZE 14

08 ROZHOVOR – TEREZA KAHOVCOVÁ 
A LENKA BÁRTOVÁ: BYLO TO ZNAMENÍ!

10 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – DOUBRAVKA, 
98 SCHODŮ K NADHLEDU

12 PTÁTE SE RADNICE

17 POZVÁNKY – LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ FÓRA

jsou situace, při kterých přicházíme o dob-
rou náladu, i když je jasno a slunce hřeje
ostošest. Jednu takovou jsem prožil při
zjištění, že zástupci pražské Trojkoalice na-
vrhují změnu v dokončovací fázi městského
okruhu v severovýchodní části Prahy. Na-
místo desítky let připravovaného vedení
městského okruhu pod zemí přišli s nápa-
dem vést dopravu po již existujících trasách
– tedy mimo jiné přes Průmyslový poloo-
kruh a Kbelskou ulici v Hloubětíně, který je
již nyní ve špičkách dopravou beznadějně
zahlcen. Možné úspory by nikdy nevyvážily

zátěž, kterou by toto řešení místním lidem přineslo. Je to návrh,
s nímž se za žádnou cenu nemohu ztotožnit.
Co nás čeká dál? Po letech již připravená rekonstrukce Jižního ná-
městí v Hloubětíně dozná změn. Po připomínkách občanů
žádáme o úpravu projektu tak, aby kromě mnoha nových stromů byla
i více zachována stávající vzrostlá zeleň. Konstruktivní připomínky
vždy vítám a jsem ochoten je řešit. Škoda jen, že po mnoha letech
projednání přišly až ve fázi, kdy přepracování projektu zdrží realizaci
podle mého odhadu o další rok.
Otevíráme také diskusi o umění ve veřejném prostoru. To, které tu
máme z doby totalitní, je v některých případech povedené a hodnot-
né, v jiných jde o přežité, až kýčovité plastiky. Osobně se domnívám,
že je třeba nejen vzpomínat, ale hlavně koukat dopředu a nalézat
umění nové. Jsem přesvědčený, že i v této době žije řada zajímavých
umělců, kteří nám mají co nabídnout a mohou svými díly zkrášlovat
naši městskou část.
Právě to se myslím podařilo v případě unikátní rozhledny Doubravka
od známého architekta Martina Rajniše, která v těchto dnech začíná
vyrůstat na Čihadlech. V okolí plánujeme vybudovat cestu k této vy-
hlídkové věži a v následujících letech také přírodní rekreační plochy
s cyklostezkami, pěšími trasami a piknikovými místy, do budoucna
obohacené o sportovní areál u Ocelkovy ulice.
Jarní nebo spíše letní počasí není jen o práci, ale hodně také o odpo-
činku a zábavě. Proto vám ve Čtrnáctce přinášíme i tradiční nabídku
sportovních a volnočasových aktivit či kulturních akcí. Přeji vám, ať si
sluníčka a přírody užijete co nejvíce.
Zdraví vás

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

14 NAŠE ŠKOLY

22 SPORT V PRAZE 14

24 POZVÁNKA

25 KOMUNITA – CHCI PRACOVAT, ALE...

19 POZVÁNKY

31 KŘÍŽOVKA O CENY, SUDOKU

07 AKTUALITY 

28 KALENDÁŘ AKCÍ

30 HYDEPARK



04

OŽIVOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR MĚSTA JE FENOMÉNEM SOUČASNOSTI, KTERÝ SE POPRVÉ VÝRAZNĚ PROJEVIL
UŽ V DOBĚ PŘED ROKEM 1989. NAVZDORY TOMU, ŽE PRAHU 14 Z VELKÉ ČÁSTI TVOŘÍ SÍDLIŠTĚ Z DOB
SOCIALISMU, OPROTI JINÝM ČÁSTEM METROPOLE TU TOLIK UMĚLECKÝCH PRVKŮ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
NENAJDEME. PŘESTO VÁM SPOLU SE SPOLKEM DOBROVOUS PŘINÁŠÍME NĚKOLIK TIPŮ NA ZAJÍMAVÉ
UMĚLECKÉ PLASTIKY, KTERÉ JSOU ČASTO NEPRÁVEM OPOMÍJENY.

OBJEVUJTE UMĚNÍ PŘI
VYCHÁZKÁCH PO PRAZE 14

Fontána ležící ženy (Otto Sukup), park u zámečku Hostavice

Muž s kamenem (Pavel Přikryl), Sparta

Výrazný rozvoj plastik v parcích a na
dalších veřejných prostranstvích měst
a často právě sídlišť nastal v dobách
socialismu, kdy platil takzvaný čtyř-
procentní zákon. Ten ukládal úřadům
určit čtyřprocentní podíl z každé in-
vestice do umění. A to právě do umění
ve veřejném prostoru.
V té době vznikaly stovky soch, plastik
i dalších dekorací dnes odborně řaze-
ných do stylu socialistického realis-
mu. „Vznikalo mnoho partyzánů, ru-
doarmějců, ale také mnoho plastik
žen, které byly svým způsobem ma-
donami své doby. Často nesly v soula-
du s tehdejším společenským uspo-
řádáním názvy jako mateřství, rodina
a podobně. Mnoho těchto děl z ulic
zmizelo už dávno, mnoho jich nevyni-

kalo kvalitou, ale na druhé straně do-
dnes najdeme ve veřejném prostoru
díla, která si zaslouží pozornost pro
své zpracování i uměleckou hodnotu.
Dnes se k tomu města postupně vra-
cí, stále ale chybí politická vůle a od-
vaha pustit do ulic současné umění,“
říká Petr Zeman ze spolku Dobro-
vous, který pořádá pravidelné vlasti-

vědné a přírodovědné vycházky po za-
jímavých místech Prahy 14 i jinde.

VYBÍRALKA 25 JAKO PILOT
„Jsem rád, že máme v Praze 14 aktiv-
ní občany, kteří se věnují historii i sou-
časnému umění a architektuře, a těší
mne i zájem lidí o tyto sezonní vycház-
ky. Osobně fandím oživení veřejného
prostoru uměním a jako starosta pod-
poruji snahy o jeho rozvoj, které nabí-
rají konkrétní podobu například
v rámci projektu Vybíralka 25,“ říká
i starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek
Vondra.
„Umístění soch do veřejného prosto-
ru v rámci projektu Vybíralka 25
chceme využít jako pilot pro aktuálně
diskutovaný záměr magistrátu, kdy je
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Téma

Dnes je toto zajímavé dílo k vidění ne-
daleko Hloubětínského zámečku, kde
v současnosti sídlí soukromá gyneko-
logická klinika. 
Sochám, respektive plastikám žen se
v rámci své tvorby výrazně věnoval
i Otto Sukup, jehož díla jsou vedle
Prahy k vidění i na veřejných pro-
stranstvích v mnoha dalších měs-
tech. V Praze 14 je jeho práce zastou-
pena díly OSUDOVÁ ŽENA, která je
umístěna na ploše naproti hloubětín-
skému bazénu, a TORZO ŽENY. 

BRUSEL V BAZÉNU A KOUPÁNÍ
Dalším bodem, v jehož okolí najde-
me zajímavé pozůstatky socialistic-
kého realismu, je právě zmiňovaný
hloubětínský bazén. Samotná stavba
plaveckého areálu je ceněná jako
klasický příklad architektury brusel-
ského stylu a hned u jeho vchodu je
k vidění další ze zajímavých plastik.
V tomto případě jde o dílo neznámé-
ho autora. Další zajímavostí je pak
i mozaika, která zdobí stěnu nad jed-
ním z vnitřních bazénů. Mezi zajíma-
vé prvky ve veřejném prostoru patří

i plastika KOUPÁNÍ od Jaroslava
Hladkého, známého například i první
sochou skateboardisty, která před
lety zmizela z parku u Folimanky
pod Nuselským mostem. Bronzový
odlitek KOUPÁNÍ byl původně umís-
těn na křižovatce Kbelské a Podě-
bradské. Ze svého původního místa
se tento artefakt stěhoval kvůli vý-
stavbě Průmyslové ulice a dnes je
také k vidění u stanice metra Hlou-
bětín. Odtud pak stačí projít průcho-
dem do Čertouské ulice, kde stojí
další zajímavá plastika – nazývaná
OBILNÝ KLAS. Zhruba dvoumetrový
kovový prvek je také dílem, u něhož
se zatím nepodařilo najít autora,
přesto byl z aktivity městské části
nedávno očištěn a je udržován. 

ZE ŠKOLKY DO PARKU
Totéž platí také o plastice nazvané
DÍVKA S HROZNY, která byla původně
umístěna v zahradě MŠ Jahodnice. Do
školní zahrady po rekonstrukci hřiště
s moderními herními prvky příliš ne-
zapadla, nicméně se podařilo ji za-
chránit a dnes má své místo v ožive-

snaha obnovit procentuální podíl
umění z investic do veřejných staveb
tak, jak je to běžné v západních ze-
mích,“ doplňuje Petr Zeman a dodá-
vá, že právě zmíněný projekt je jeho
srdeční záležitostí.  

HLOUBĚTÍN, MEKKA UMĚNÍ
V PROSTORU
Podle jeho slov je většina kvalitního
umění z výše zmíněné doby k vidění
v Hloubětíně, čtvrti, která se z velké
části rozrostla v šedesátých a sedm-
desátých letech minulého století.
Tedy v době, která navzdory politické-
mu zřízení přála souladu umění a ar-
chitektury. 
Právě zde, na ploše nepojmenované-
ho náměstí u stanice metra Hloubě-
tín, najdeme zřejmě nejcennější kus
z období socialistického realismu. Je
jím plastika nazvaná FUGA, jež pů-
vodně zdobila fontánu. „Jde o dílo Ar-
nošta Košíka, které já osobně pova-
žuji za jednu z jeho nejlepších prací.
Dříve stála v bazénku, který je dnes
zasypaný, takže je plastika tak trochu
utopená, stále je ale výrazným prv-
kem tohoto prostoru,“ popisuje Petr
Zeman s tím, že právě o této plastice
vznikla před lety dokonce i minutová
rozhlasová hra. 

MADONY SOCIALISTICKÉHO
REALISMU
I v dalších případech zůstaneme
v blízkém okolí stanice metra Hlou-
bětín, kde, u kulatého objektu Hava-
ny, původně stála například i socha
nazvaná LEŽÍCÍ ŽENA. I ta se docho-
vala do současnosti, přestože se kvůli
výstavbě metra musela stěhovat.

Dělník (Vojtěch Adamec) Kardašovská ulice – Lehovec

Fuga – Varhany (Arnošt Košík), nám. Hloubětín
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ném parku Pilská v Hostavicích. Na
svém původním místě naproti tomu
zůstala socha dělníka v Kardašovské
ulici na Lehovci, která je typickým
příkladem „angažovaného“ socialis-
tického realismu. „K vidění je před
budovou reklama centra, která měla
původně sloužit jako kulturní dům,“
říká Petr Zeman.

UMĚLECKY CHUDÁ DEVADESÁTÁ
Typickým příkladem jinak nezdobe-
ného sídliště černý Most II je zase
fontána před vstupem do Polikliniky
Parník nebo takzvané koleno u stani-
ce metra Černý Most. Oba tyto prvky
odkazují na začátek devadesátých let,

tedy na dobu, kdy byla snaha řešit
s výstavbou i umění v ulicích bohužel
jen minimální.     

REAKCE LEPŠÍ LHOSTEJNOSTI
Zjistit v současnosti, kolik plastik,
soch či architektonických dekorací
nenávratně zmizelo, je složité, proto-
že k umění z éry socialismu se dnes
hlásí jen málokdo. Přesto není umění
v prostoru lidem lhostejné. „Na vy-
cházkách se snažíme lidem nabíd-
nout jejich vlastní pohled na umění
v prostoru. Pohled, který nesoudí, ale
je kritický. Je lepší, když se lidé k po-
době svého okolí vyhraňují, když řek-
nou fuj, než kdyby své okolí přehlíže-
li,“ popisuje Petr Zeman, který se
dnes primárně věnuje svému památ-
kovému projektu Prazdnedomy.cz.
Podle jeho slov je Praha 14 na "umění
v prostoru" poměrně chudá, nikdo jej
navíc ani nijak systematicky nechrání.
Na druhou stranu - nikdy tu nedochá-
zelo k plošné likvidaci těchto prvků. 
Co se prostoru pro umění týká, má
podle Zemana Praha 14 velký potenci-
ál. Mnoho volných ploch najdeme pří-
mo v sídlišti Černý Most, o nějaký pr-
vek si přímo říká plocha u Plechárny,
ale například i některé parky včetně
aktuálně největšího parku U Čeňku. 

NAJDEME ODVAHU?
„Myslím si, že oživit veřejný prostor
uměním je opravdu důležité, a věřím,
že by to uvítali i lidé, kteří v Praze 14
žijí. Je ale třeba najít politickou odva-
hu a pustit se do toho. Rozhodně
bych si však dal pozor na dary. To je
dnes velký problém například
v Praze 1, kde jde často o prvky mili-
onové hodnoty, avšak pochybné kvali-
ty. Tamní radnice je přitom jakožto
dar musí někde umístit. Osobně jsem
zastáncem toho, že by umění ve ve-
řejném prostoru vždy mělo vznikat
společně s lidmi, ale také v souznění
architektů a samotných výtvarníků,“
uzavírá Petr Zeman. (jam)

Koupání (Jaroslav Hladký), Havana – Hloubětín Obilný klas (neznámý autor), Čertouská – Hloubětín

Zažili jste nějaké vlastní „setkání s uměním v prostoru“ v Praze 14? Která místa
jsou vaše nejoblíbenější a proč?ANKETA

Doporučuji vám zkusit komentované procházky pana Petra Zemana, které mi před třemi lety ote-
vřely oči. Začala jsem vnímat umělecká díla ve veřejném prostoru, kolem kterých jsem do té doby
pouze nepozorně procházela. Nemám jedno nejoblíbenější místo, protože veřejný prostor kolem
těchto artefaktů je většinou nevlídný a zanedbaný. Do budoucna by si zasloužily lepší péči a mož-
ná i doplnění o cedulku s informacemi o autorovi, názvem díla a krátkým komentářem.

Aneta Hejrovská (ANO)

Stěhování Dívky s hrozny (neznámý autor)
do parku Pilská u zámečku v  Hostavicích

VYCHÁZKY PO PRAZE 14
A BLÍZKÉM OKOLÍ:
■ 11. 6. 2017
Meandrem hostavického potoka do
Dolních Počernic
sraz v 9:30 na zastávce autobusu
Lomnická (linka 110), směr
z města, přírodovědná vycházka
■ 9. 7. 2017
Z Hostavic kolem rybníku v Dolních
Počernicích
sraz v 9:30 na zastávce autobusu
Hostavice (linka 110), přírodovědná
vycházka
■ 13. 8. 2017
Ze sídliště městskou džunglí na
golfové hřiště
sraz v 15:00 na zastávce autobusu
Bryksova (linka 224)
■ 10. 9. 2017
Křížovnický pískovcový lom
sraz v 15:00 na zastávce autobusu
Nový Hloubětín (linka 110), směr
Prosek
■ 8. 10. 2017
Z Hutí až do Satalic
sraz v 15:00 na zastávce autobusu
Jordánská (linka 201)
■ 12. 11. 2017
Kyje kostel
sraz v 15:00 na zastávce autobusu
Kyje (linky 110, 181 a 223)Fo
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Účast v anketě byla nabídnuta všem politickým stranám / klubům zastoupeným v ZMČ Praha 14. 
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Aktuality

Radní schválili plán proměny vnitrobloku Vybíralova
O

ZN
ÁM

EN
Í

Městská část Praha 14
přijme přestupkáře/ku 
do oddělení přestupků
v platové třídě 10. 
Bližší informace na
www.praha14.cz
– volná místa a na 
telefonu 225 295 540. 

ÚSPĚŠNÍ MALÍ RYBÁŘI

Malí rybáři měli opět možnost v sobo-
tu 13. května lovit ryby v rybníčku
Aloi sov a ti nejúspěšnější jich chytli
hned několik. Vyloveno bylo cel-
kem  38 kaprů (největší měl 50 cm),
4 plotice, 4 okouni, 1 hrouzek. Akce se
zúčastnilo 79 dětí a vítězné trio je zde:
1. místo: Adam Heřman ulovil v 1. kole

(30 min.) ryby o délce 218 cm
2. místo: Petr Altman ulovil v 1. kole

(30 min.) ryby o délce 189 cm
3. místo: Vojtěch Kořínek ulovil v 1. kole

(30 min.) ryby o délce 137 cm
Vítězům gratulujeme! (red)

Chystaná proměna vnitrobloku Vybí-
ralova na Černém Mostě, která se
stane základem pro celoměstskou
studii sídlištní revitalizace, postoupi-
la do další fáze. Rada městské části
v polovině května schválila dokument
obsahující zpracovaný koncepční zá-
měr této obnovy. V nejbližší době by
o něm měla jednat také Rada hlavní-
ho města Prahy.
„Praha 14 bude jednou z několika za-
interesovaných stran, které se do re-
vitalizace vnitrobloku zapojí. Počítá-
me v tomto také s nezbytnou dotační
podporou ze strany hlavního města.
Bez této podmínky bychom plán ani
nemohli schválit, protože bychom na
jeho realizaci neměli dostatek finanč-

Prodloužení linky 559 do Hostavic

Školní autobusová linka číslo 559 již
nekončí na Jahodnici. Městské části
se podařilo dohodnout s organizáto-
rem hromadné dopravy, společností
ROPID, aby spoj „protáhla“ až do
Hostavic. Jízdní řád, platný od pon-
dělí 22. května 2017, zájemci nalez -
nou na www.dpp.cz. (red)

Autobus 109 pojede objížď kou

V ulici Českobrodská, v úseku od kři-
žovatky s ulicí Národních hrdinů
a nájezdem na Pražský okruh, začí-
nají v pátek 2. června 2017 práce na
rozšíření komunikace (napojení no-
vého obchodu, který se v místě staví).
V průběhu stavby bude dotčená část
ulice uzavřena (mapa s vyznačeným
omezením je k dispozici na www.pra-
ha14.cz). Obyvatelům Prahy 14 při-
nesou související dopravní opatření
jen drobné omezení. Autobusová lin-
ka číslo 109 bude ve směru do Bě-
chovic jezdit po objízdné trase ulicí
Národních hrdinů a přes Štěrbohol-
skou spojku. Ve směru do centra
města zůstane provoz nezměněn.
Rozšíření komunikace je akcí hlavní-
ho města Prahy, práce potrvají do
22. června 2017. (red)

V ČERVNU SE OTEVŘE PARKOUR
na Čerňáku i sportoviště ve Splavné

ních prostředků,“ říká místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce sa-
motné naplňování dokumentu za
městskou část spadá. Ve výsledku
půjde o sérii dílčích a velmi pravdě-
podobně dlouhodobějších projektů.
Celý projekt od začátku programově
vede Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy, městská část Praha 14 se na
něm podílela zejména v roli zajišťova-
tele zázemí pro související veřejné
akce. Poslední dva roky probíhala na
toto téma v centru Plechárna řada plá-
novacích setkání, happeningů, výstav
či divadelních představení, jejichž cí-
lem bylo získat od lidí zpětnou vazbu –
zjistit, co by si ve svém okolí přáli a co
jsou ochotni pro to sami udělat. (red)

Parkourové hřiště na Černém Mostě
a nové multifunkční sportovní plochy
v ulici Splavná na Hutích se již brzy
otevřou veřejnosti. V obou případech
vrcholí poslední realizační práce.
„První návštěvníky tato hřiště přivítají
zhruba ve druhé polovině června.
O otevření budeme obyvatele informo-
vat na webových stránkách www.pra-
ha14.cz a také na Facebooku městské
části,“ vysvětluje místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce tato
oblast spadá.
V případě sportoviště ve Splavné se
počítá s plochami, na kterých bude

Víte, jak na stres?
Městská část Praha 14 a Centrum
Slunečnice, o. p. s.,  vás zvou na
přednášku Mgr. Krystyny Po lo -
kové Dech jako nástroj pro uvolnění
stresu a napětí, která se uskuteční
v Kavárně Maňána (Maňákova
745/13)  dne 13.  6. 2017 od  19.00.
Akce se koná za podpory Magistrá-
tu hl. m. Prahy v rámci projektu
Program zdraví MČ Praha 14. 
Vstupné a občerstvení zdarma. (red)

Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek
Vondra zve občany na XI. zasedá-
ní Zastupitelstva MČ Praha 14,
které se koná 20. 6. 2017 od 15.00
v prostorách Galerie 14, náměstí
plk. Vlčka 684/9, Černý Most. 
Podrobný program jednání na-
jdete od 13. června na www.pra-
ha14.cz. Interpelace občanů bu-
dou probíhat tradičně od 17.00 do
17.30 hodin. 

20. června 2017 
od 15.00

XI. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

MČ PRAHA 14
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možné hrát fotbal, basketbal a další
míčové hry, jedno z těchto hřišť bude
také možné v zimě zaledňovat. Par-
kour na „Čerňáku“ bude vůbec první
plochou svého druhu, která v Praze
vznikne. Nabídne deset speciálních
překážek určených k překonávání při
běhu, skákání nebo lezení. (red)
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Tereza Kahovcová a Lenka Bártová:
BYLO TO ZNAMENÍ!

JAK JSTE SE DALY DOHROMADY
A CO STÁLO ZA ROZHODNUTÍM
PUSTIT SE DO TOHOTO PROJEKTU? 
LB: S Terezou se známe už dlouhé
roky, od jejích čtrnácti let. Ten úplný
začátek byl před časem, kdy jsme
společně založily neziskovou organi-
zaci BATERKA, což jsou mimocho-
dem zkratky našich jmen, a začaly
jsme se věnovat pomoci pečujícím
osobám. Obě dvě s tím máme letitou
zkušenost, já mám zdravotně posti-
žené dítě, Tereza se zase dlouhodo-
bě starala o babičku s Alzheimero-
vou nemocí. 
Z naší zkušenosti víme, že jako peču-
jící to máte velmi složité na trhu prá-
ce. Pravděpodobně přijdete o práci,
respektive ji těžko sháníte, když jste
vlastně pořád doma. Prvotní myšlen-
ka tedy byla udělat něco pro tuto
skupinu lidí a postupem času se

z toho vyvinul nápad na sociální pod-
nikání. Zaměstnáváme pečující osoby
v rámci provozu kavárny. 

MÁTE Z DŘÍVĚJŠKA NĚJAKÉ ZKU-
ŠENOSTI Z GASTRONOMIE?
TK: Obě dvě máme blízko ke ga-
stronomii, obě jsme začínaly na
place a postupně se přes pozice
provozních dostaly až k provozování
vlastních podniků. Tyto zkušenosti
nám určily směr, kterým se vydat,
ostatní už bylo víceméně dílem ná-
hody.
LB: Když jsme zaznamenaly na vý-
věsce úřadu, že městská část hledá
provozovatele pro tuto novou kavár-
nu, úplně jsme se do toho zamilo-
valy. Je to nádherná stavba na jedi-
nečném místě v parku v naší
městské části, se zajímavým zadá-
ním... Myslím, že to bylo znamení. 

CO TEDY PŘEDCHÁZELO SAMOTNÉ-
MU OTEVŘENÍ?
TK: Po rozhodnutí, že do toho půjde-
me, následovala příprava projektu.
Zabrala nám hodně času a energie,
ale stálo to za to. Chtěly jsme připra-
vit něco, co bude opravdu zajímavé
jak pro úřad jako pro zadavatele, tak,
a to hlavně, pro lidi, pro potenciální
zákazníky.
LB: Obě jsme z Prahy 14 a Hostavice
dobře známe. Já navíc pracuji pro
sdružení Neposeda v Plechárně, kde
se ke mně informace, že se pro cen-
trum v Pilské hledá provozoval, taky
dostala. Jinak o tom, že se kavárna
staví, jsme věděly. Dokonce jsme se
tu byly proběhnout a podívat se, jak
stavba pokračuje. Hostavice nebere-
me jako nějaký exil. Naopak. Moc se
nám tu líbí. Víme, jací lidé zde žijí
a máme i přehled o tom, co se tu
děje. Znát lidi, komunitu i samotnou
lokalitu je podle mě výhoda, když
chce člověk dělat takový projekt. 

JAK VNÍMÁTE MYŠLENKU PROPO-
JENÍ KAVÁRNY A KOMUNITNÍHO
CENTRA? 
TK: Myšlenka zázemí pro komunitu
nás vlastně oslovila na celém tom
zadání nejvíc. Je to projekt, který dě-

TEREZA KAHOVCOVÁ A LENKA BÁRTOVÁ UŽ DŘÍVE ZALOŽILY
NEZISKOVOU ORGANIZACI, KTERÁ POMÁHÁ PEČUJÍCÍM. TEĎ TUTO
MYŠLENKU COBY PROVOZOVATELKY PŘENÁŠEJÍ I DO KAFE NA DŘEVO,
NOVÉ KOMUNITNÍ KAVÁRNY, KTEROU V PARKU U HOSTAVICKÉHO
ZÁMEČKU NECHALA VYBUDOVAT MĚSTSKÁ ČÁST A KTERÁ SE V KVĚTNU
POPRVÉ OTEVŘELA VEŘEJNOSTI. JAK SI PŘEDSTAVUJÍ FUNGOVÁNÍ
CENTRA V RÁMCI KOMUNITY A NA CO SE LIDÉ V NOVÉ KAVÁRNĚ MOHOU
TĚŠIT? TO SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU S DVOJICÍ
SYMPATICKÝCH MAMINEK Z PRAHY 14. 
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láme pro místní lidi, ale tak trochu
i pro sebe, protože i my jsme součás-
tí zdejší komunity. Hlavně to ale dě-
láme pro místní lidi. V den, na který
bylo ohlášené první otevření, sem už
od rána přicházely maminky a tatín-
kové s dětmi. Vlastně ještě dřív, než
jsme vůbec stačily oficiálně otevřít.
Právě pro rodiče s malými dětmi je tu
skvělé zázemí – hned u kavárny jsou
dvě hřiště. Myšlenka spojit kavárnu
s komunitním centrem je nám hodně
blízká, navíc toto místo k tomu vylo-
ženě vybízí.

NA CO SE TEĎ LIDÉ MOHOU V KA-
VÁRNĚ TĚŠIT?
LB: Aktuálně si děláme na facebooko-
vém profilu Kafe na dřevo průzkum,
o co by tu lidé měli zájem, jestli chtějí
raw zákusky, bezlepkové dorty a po-
dobně. Jestli a jakou nabídku připravit
pro děti… Jsme trochu limitované tím,
že tu není velká kuchyň, ale v rámci
možností se pokusíme sortiment se-
stavit tak, aby si tu opravdu každý našel
to své. Chvíli to jistě potrvá, ale věřím,
že i to je součást toho řekněme komu-
nitního rozměru samotné kavárny. 

POČÍTÁTE I S POŘÁDÁNÍM RŮZ-
NÝCH AKCÍ?
TK: Co se týká akcí, jsme zatím na za-
čátku. Samozřejmě počítáme s tím, že
ve spolupráci nejen s městskou částí,
ale hlavně s místními lidmi zorganizu-
jeme klasiky jako třeba dětské dny. Ji-
nak dojde určitě i na oslavy různých
svátků, narozeninové party a podobně.
Přestože hlavně dopoledne budou ro-
diče s dětmi zřejmě nejpočetnější sku-
pinou hostů, nechceme se profilovat
jako kavárna zaměřená vyloženě na
ně. Chceme, aby byla otevřená všem
generacím. Proč by si tu nemohly
udělat posezení babičky? Taky tu
máme všude zásuvky, takže nic ne-
brání ani tomu, aby si tu lidé u kafe
dělali nějakou práci na počítači. Ale
když se vrátíme k těm akcím... S ka-
várnou chceme například propojit
i blízké sportoviště, a to přes různé
turnaje v nohejbalu, volejbalu a přes
další sporty...

MÁME ZA SEBOU KRÁSNÉ DNY
A JE VIDĚT, ŽE LIDÉ ZÁJEM MAJÍ.
PŘESTO, PŘEMÝŠLÍTE UŽ NYNÍ,
JAK TO BUDE V ZIMĚ?
TK: Hlavní sezona je pro nás samo-
zřejmě od jara do podzimu, kdy se
může sedět na terase nebo na lehát-
kách okolo kavárny, ale pokud se nám

podaří za léto vydělat nějaké peníze,
pořídíme pár plynových lamp a a bu-
deme moci sezónu prodloužit až do
zimy. Tak jsme uvažovaly hned od za-
čátku, protože kavárna je řešená tak,
že terasa tvoří víc než polovinu míst
k sezení. Vnitřní prostory budou
v zimě samozřejmě otevřené tak jako
tak. A bude tu moc hezky... výhled do
parku a klid, který tu je, se s kavárnou
třeba někde v pasáži nedá srovnat.

JAK BYL Z VAŠEHO POHLEDU ZE
STRANY MĚSTSKÉ ČÁSTI CELÝ
PROJEKT PŘIPRAVEN?
LB: Musím říct, že perfektně, což bylo
dáno i tím, že sama stavba vznikla
s jasným záměrem a sice, že tu bude
kavárna. Kdybychom měly rozjíždět
provoz v nějakém prostoru, který není
primárně určen pro gastronomii, ur-
čitě bychom to nezvládly tak rychle.
Navíc i to vybavení, které tu bylo pro
provozovatele připravené, je komplet-
ní, i když jsme si s ohledem na sorti-
ment přidávaly například vitrínu na
zmrzlinu a pár dalších věcí. 

VRÁTIL BYCH SE JEŠTĚ NA ZAČÁ-
TEK, KDY JSME MLUVILI O SOCIÁL-
NÍM ROZMĚRU V PROVOZU KAVÁR-
NY. MŮŽETE PŘIBLÍŽIT, O CO JDE?
LB: Primárně se zaměřujeme na pe-
čující osoby, což se asi nejvíc týká ma-

minek s postiženými dětmi. Obecně je
těžké se po mateřské vrátit do práce
a v případě pečujících lidí je to ještě
mnohem složitější. Proto chceme v ka-
várně přednostně zaměstnávat právě
tyto maminky, které jsou jinak na trhu
práce ohrožené a hrozí u nich vyhoření
a sociální inkluze. Mateřská s postiže-
ným dítětem je až sedm let a pro tyto
maminky to často znamená, že se
sedm let v podstatě nedostanou mezi
lidi. Proto je nechceme nějak školit
a podobně, ale chceme jim dát příleži-
tost si normálně vydělat peníze a do-
stat se do společnosti, což je pro peču-
jícího hodně důležité. (jam)

Vykutálený dětský den
v sobotu 3. června 
od 14 do 20 hodin

organizuje Kafe na dřevo Vykutále-
ný dětský den. Dospělí i děti se mo-
hou těšit na donuty různých druhů
a provedení. I zmrzliny bude dost

pro všechny. 
Další informace o programu na

webu:
www.kafenadrevo.cz

Zleva: starosta Radek Vondra, Lenka Bártová, radní Irena Kolmanová, Tereza Kahovcová 
a místostarosta Jiří Zajac 
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DOUBRAVKA, 98 SCHODŮ K NADHLEDU 

Vyhlídková věž Doubravka se začne
stavět na vrchu Horka na Čihadlech
v těsném sousedství sídliště Černý
Most a bytového areálu Rajský vrch
už v těchto dnech. Unikátní konstruk-
ce tvořená třemi masivními nohami
a centrálním schodištěm by měla být
vztyčena už v proběhu prázdnin. Ve-
řejnosti se vyhlídka ve výšce 20 metrů
otevře září.
Jedinečný projekt dřevěné konstrukce
připravila Huť architektury pod tak-
tovkou Prof. Ing. arch. Martina Rajni-
še, který je známý svým neotřelým
přístupem a zajímavými konstrukce-
mi z přírodních materiálů. Základní
model konstrukce je ostatně k vidění
i na břehu Kyjského rybníka, kde
vznikl formou veřejně přístupného
work shopu takzvaný artefakt, jehož
cílem bylo právě ověření funkčnosti
konstrukce.
Ta bude tvořena z akátového dřeva
s dubovými, modřínovými a ocelovými
prvky a její životnost se odhaduje na
25 let. Na stavbu „padne“ asi 5,5 kilo-
metru akátových kmínků.
Zajímavé je ale i financování samot-
ného projektu, kterého se chopila de-
veloperská společnost Landia Mana-
gement, která dle dohody zajistí
spolu s architekty výstavbu rozhledny
a tu poté daruje městské části. „Ne-
jsme jen investor, jsme také lidé, Pra-

žané, a proto se i v rámci našich pro-
jektů díváme kolem sebe. Nápad
s výstavbou rozhledny nás oslovil
hned od začátkui,“ popsal Ing. Kamil
Hošták z firmy, která aktuálně staví
bytový areál Rajský vrch. 

NOVÁ DOMINANTA PRAHY 14
„Lokalitě Čihadla dlouho chyběla
dominanta, proto jsem rád, že se
tento unikátní a pro městskou část
symbolický projekt začíná realizo-
vat,“ uvedl na tiskové konferenci
starosta Mgr. Radek Vondra s tím,
že přes počáteční problémy se na-
konec podařilo získat všechna po-
třebná povolení. „Na polích v této lo-
kalitě chtěl Baťa před lety postavit

své Zahradní město. Z toho sešlo, ale
my se vracíme k souznění stavby
s přírodou a do budoucna plánujeme
celkové oživení této lokality v rámci
širšího projektu Cesta k Doubravce.
V jeho rámci budou v lokalitě Čihadla
postupně vytvořeny turistické i cyklis-
tické trasy, relaxační a pikniková mís-
ta a ve spolupráci s vysokou školou
Palestra i sportovní areál u Ocelkovy
ulice,“ přiblížil starosta. Podle jeho
slov by se rozhledna měla stát ikonou
městské části, ale také projektem,
který bude otevřený lidem. 
„Rozhledna není komerčním projek-
tem, je věcí veřejnou, společným zá-
jmem, sdílenou ideou. Je to i archi-
tektura pro lidi, pro radost. Pro ty,
kteří budou chtít stavbu podpořit,
jsme vyčlenili všech 98 schodnic,
které na rozhlednu povedou. Ty si
mohou zájemci koupit a nechat na ně
vyfrézovat své jméno, vzkaz či libo-
volné věnování. Rozhledna tak kromě
nadhledu, který nabídne svým náv-
štěvníkům, získá i kolektivního du-
cha, takový spolek dobrodinců
a ochranitelů,“ vysvětlil autor projek-
tu Martin Rajniš, kterého ještě před
Doubravkou čeká otevření další uni-
kátní rozhledny nazvané Kaktus, kte-
rá již brzy změní panoráma města
Jeruzaléma.

(jam)

V PRAZE 14 VYROSTE PRVNÍ NOVÁ ROZHLEDNA PO PĚTADVACETI LETECH. ZATÍM POSLEDNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNOU
VYHLÍDKOU BYLA TOTIŽ ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ, OTEVŘENÁ V ROCE 1992. ROZHLEDNA NAZVANÁ DOUBRAVKA JE ALE
UNIKÁTNÍ I SVOU KONSTRUKCÍ, CELKOVÝM PŘÍSTUPEM K PROJEKTU I ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI. 

ČÍM JE PRO VÁS OSOBNĚ PROJEKT
DOUBRAVKA JEDINEČNÝ?
V pokoře jsme se sehnuli k zemi
a posbírali to, čím lidé dříve zaklá-
dali oheň. Dnes z posbíraných kmín-

ků roste konstrukce v souladu
s místem a přírodou. Ta radost
a lehká hrůza z toho, jak to dopad-
ne, to je šťáva života. Doubravka ne-
bude jen věž, bude to zážitek!

JAK JE NA TOM PODLE VÁS
SOUČASNÁ ČESKÁ
ARCHITEKTURA?
Nejsme na tom dobře, protože se
architekti a s nimi i samotná archi-
tektura ztrácejí lidem. Právě projek-
ty, jako je Doubravka, jsou naší sna-
hou o to, aby se tento trend obrátil.
Za první republiky jsme byli na svě-
tové mapě architektury, ale to už
dnes neplatí a my sami musíme

udělat něco proto, aby se o nás ve
světě vědělo. Bez architektury, která
vychází lidem vstříc, která se jim líbí
od srdce, která je pohoupe, nemůže
být společnost spokojená.

JAKÉ PROJEKTY VÁS AKTUÁLNĚ
ČEKAJÍ VEDLE STAVBY VĚŽE
DOUBRAVKA?
V tuto chvíli v podstatě nakládáme
do kontejneru další naší konstrukci,
která putuje do Izraele. Jde také
o věž, která má svůj příběh. Jmenu-
je se Kaktus a již brzy doplní pano-
ráma Jeruzaléma. Myslím, že to je
úspěch, že bude naše věž stát ani ne
kilometr od Zdi nářků... (jam)

Martin Rajniš: Doubravka nebude jen rozhledna, BUDE TO ZÁŽITEK
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Okénko policie
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KYNOLOGOVÉ PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ POLICIE DOSTALI NOVÉ SPECIÁLNÍ
VOZIDLO. VYUŽÍVAT HO BUDOU STRÁŽNÍCI ZE ZÁCHRANNÉ KYNOLOGICKÉ
SKUPINY, KTERÁ JE ZAŘAZENA DO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY. 

Kynologové pražské městské policie
dostali nové SPECIÁLNÍ VOZIDLO

Strážníci psovodi jsou také členy
USAR týmu, který může zasahovat
nejen na našem území, ale také při
mezinárodních záchranných opera-
cích. Vozidlo je speciálně upraveno
tak, aby při nasazení do záchranné
operace zajistilo nejen veškeré tech-
nické vybavení potřebné k záchraně
lidských životů, ale také aby zajistilo
pohodlí pro zasahující strážníky a zví-
řata. Navíc díky technickým vychytáv-
kám zajistí naprostou soběstačnost
kynologického týmu na místě události
po dobu několika dní. Městská policie
pořídila toto vozidlo za necelé 2 mili-
ony korun bez DPH.
Strážníci pražské městské policie, za-
řazeni do záchranné kynologické sku-
piny, dostali ke své práci nové speciál-

ní vozidlo Mercedes Benz, typ Sprin-
ter – 316 CDI KAWA 4x4. Vozidlo je
upraveno tak, aby bylo schopné pře-
pravit na místo neštěstí minimálně 4
strážníky psovody a 5 služebních psů.
Zároveň musí zajistit naprostou sobě-
stačnost kynologického týmu po dobu
několika dní na místě záchranné ope-
race. Vozidlo je mimo jiné vybaveno
nezávislým teplovzdušným topením
na naftu. Dále má k dispozici napří-
klad sekundární klimatizační jednot-
ku, elektrický generátor a elektrickou
přípojku na 230 V.
Vnitřek vozidla je přizpůsoben tak, aby
v něm bylo vše potřebné jak pro stráž -
níky záchranáře, tak pro jejich psí po-
mocníky. Strážníci budou mít vedle
rozkládacího dvojlůžka k dispozici

také stolek s osvětlením, uzavíratelné
skříňky, šatní skříň i mikrovlnnou
troubu. Pro zvířata je zde zabudováno
5 kotců, které jsou pevně fixované
k podlaze i stěnám vozidla, aby ne-
mohlo docházet k jejich posunu za jíz-
dy. Systém fixace navíc umožňuje i je-
jich snadnou demontáž pro účely
údržby a úklidu. 
Základní vozidlo bylo nakoupeno za ne-
celých 947 tisíc korun bez DPH, speci-
ální úprava vestavby byla pořízena za
zhruba 970 tisíc korun bez DPH.

(MP)

POLICISTÉ MUŽI ZABRÁNILI VE SKOKU Z NADCHODU
V pátek 12. května přijal dispečer
z linky 158 oznámení od všímavých
kolemjdoucích, že na nadchodu na
ulici Chlumecká stojí na betonové
římse muž a údajně chce spáchat se-
bevraždu. Na místo ihned vyrazili
 policisté z Místního oddělení policie
Kyje. Po příjezdu se zasahující hlídka
zkontaktovala s oznamovatelem. Ten
policistům ihned ukázal na muže,
který již na římse nestál, ale vypadal
velmi zmateně. Policisté v této osobě
zjistili osmatřicetiletého muže z Pra-

hy. Z muže byl cítit alkohol, což poli-
cisty jen utvrdilo v tom, že je mu po-
třeba věnovat zvláštní pozornost. Os-
tražitost se záhy ukázala jako
správná. Muž se najednou rychle poh-
nul a opět se pokusil dostat na římsu,
odkud mohl skočit na silnici a ukončit
tak svůj život. Tomu však policisté
ihned zabránili a za použití donucova-
cích prostředků muže zajistili. Muži
byla následně provedena orientační
dechová zkouška s výsledkem 1,99 ‰
alkoholu v dechu. V neposlední řadě

byl u muže nalezen dopis na rozlou-
čenou. Na místo byla následně povo-
lána stálá výjezdová skupina třetího
pražského obvodu, která si případ
převzala. Zajištěný muž byl posléze
v doprovodu rychlé záchranné služby
převezen na Protialkoholní záchytnou
stanici Nemocnice Na Bulovce a po
vystřízlivění byl převezen do Psychi-
atrické nemocnice Bohnice.

npor. Mgr. Marek Svoboda
zástupce vedoucího oddělení PČR

MO Kyje
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Horká linka
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TIPY NA ČERVEN

V  pondělí 12. června se bude konat v  kostele sv. Bartoloměje v  Kyjích koncert duchovní hudby. Vystoupí soubor MUSICA
BRAUNENSIS (Jakub Hrubý – baryton, Jan Thuri – hoboj, Petr Hostinský – varhany). Zazní skladby B. M. Černohorského,
A. Marcella, T. Albinoniho, A. Dvořáka, F. X. Thuriho a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

V pondělí 12. června v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích

KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
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Tradiční malování na chodníku se bude konat v pátek 30. června od 9.00 do 12.00 hodin před ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě
– stanice metra Rajská zahrada.  Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.

V pátek 30. června od 9.00 do 12.00 hodin před ZŠ Bří Venclíků
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
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Letošní 23. ročník výtvarné soutěže měl téma „Staré řecké báje a pověsti“. Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků, ZŠ
Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Šimanovská, ZŠ Tolerance Mochovská, výtvarného ateliéru ARS-
PUERIS z Jahodnice a gymnázia ARCUS. Výstava těchto prací bude otevřena v úterý 13. 6. od 14.00 do 18.00 hodin, ve
středu 14. 6. od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 15. 6. od 9.00 do 12.00 hodin v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most.
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Od úterý 13. června do čtvrtka 15. 6. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686

JÁ A MŮJ OBVOD

V JAKÉ FÁZI JSOU OPRAVY
HLOUBĚTÍNSKÝCH ULIC,
U KTERÝCH SE POSLEDNÍ DVA
MĚSÍCE PŘEDĚLÁVAJÍ POVRCHY?
KDY BUDE HOTOVO?
Děkuji za dotazy. Pravděpodobně
máte na mysli opravy povrchů ulic
„Malá Kbelská“, Sadská a Mochov-
ská, které v současnosti provádí
hlavní město Praha. Co se týká Kbel-
ské a Sadské, práce jsou již dokonče-
ny. V ulici Mochovská se s opravou
začalo v polovině května. Podle infor-
mací od vedoucího stavby platí pů-
vodní harmonogram, což znamená,
že nový povrch bude tato komunikace
mít do poloviny června. Děkuji obyva-
telům za trpělivost v průběhu oprav.

Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty

gesce: doprava, životní prostředí

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ STAV, CO SE
TÝKÁ PŘEMNOŽENÝCH DIVOKÝCH
PRASAT? CO SE NYNÍ V TÉTO
OBLASTI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI DĚJE?
Městská část je nadále v úzkém kon-
taktu s MS Horní Počernice, který
má nyní nové vedení. Myslivci pokra-
čují v odlovu, jsme s nimi dohodnuti,
že nás budou pravidelně každý měsíc
o počtu odlovených prasat informo-
vat. Během minulého mysliveckého

roku (tedy k 31. březnu 2017) bylo
v honitbě uloveno 111 kusů černé
zvěře. Od 1. dubna 2017, kdy začíná
nový myslivecký rok, střelci skolili již
sedm divokých prasat. Zároveň jsme
se domluvili na tom, aby myslivecký
spolek honitbu pravidelně uklízel.
O novinkách v této oblasti budeme
obyvatele informovat. Děkuji za dota-
zy na toto téma a přeji krásné léto.

Mgr. Irena Kolmanová
radní pro bezpečnost 

LETOS V ZÁŘÍ SE MÁ OTEVŘÍT NOVÁ
ŠKOLKA MŠ HOSTAVICE. POČÍTÁ SE
S TÍM, ŽE BUDE V MÍSTĚ FUNGOVAT
MHD?
Městská část jako taková zavádět
spoje MHD nemůže, jednáme však
nyní se společností ROPID, která
hromadnou dopravu v Praze organi-
zuje, abychom posoudili možnosti
obsluhy této oblasti autobusovou lin-
kou. Vzhledem k tomu, že jsou v mís-
tě úzké ulice, nebude to úplně jedno-
duché, nicméně pro to, aby zde byla
zajištěna odpovídající dopravní ob-
služnost, uděláme maximum. O no-
vinkách budeme občany informovat
nejen ve Čtrnáctce, ale i na webu
a Facebooku městské části.

Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty

gesce: doprava, životní prostředí

Ptáte se
radnice
V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE
ULICE ČESKOBRODSKÁ BYLA
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
V NEDOKONČENÉ ZŘÍZENA
OBOUSMĚRNĚ. ZŮSTANE TENTO
PROVOZ ZACHOVÁN, I KDYŽ UŽ
REKONSTRUKCE SKONČILA?

Ano, ve spolupráci se společností
ROPID se podařilo docílit toho, že
zastávky zůstanou v obou smě-
rech, za což jsme moc rádi. Na
místo zajíždí autobusová linka čís-
lo 208. Momentálně se řeší sta-
vební a další úpravy zastávky ve
směru od Štěrbohol, díky kterým
se bude cestujícím v místě příjem-
něji čekat na autobus. Kvůli těmto
úpravám je nutné projít územním
a stavebním řízením, což vyžaduje
delší čas.

Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty

gesce: doprava, životní prostředí
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Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

vitrínovéÚčast v anketě byla nabídnuta všem stranám zastoupeným v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

V dubnové Čtrnáctce jste se mohli
dočíst o plánovaném koupacím bio-
topu u Kyjského rybníka. Chvályhod-
ný počin, ale pouze na první pohled! 
Podle pana Červeného, vedoucího
kanceláře starosty, bude mít areál ka-
pacitu 1 250 osob! Parkovacích míst
se přitom plánuje cca 90, ostatní řidiči
tedy budou zkoušet štěstí v přilehlých
ulicích Kyjí a Aloisova. Koupaliště
bude oplocené a společně s přilehlým
parkovištěm bude využité pouze v ně-
kolika nejteplejších letních dnech.
Větší část roku půjde o mrtvé území! 
Je skvělé mít se v létě kde ochladit, ale
tato lokalita je naprosto nevhodná.
Atrakce sezonního charakteru se ne-
staví ve středu obce, ale na jejím okra-

ji, kde nepřekáží a může u nich být do-
statečně velké parkoviště. Jiné umís-
tění se prý nezvažovalo, přitom by jinde
mohlo mít koupaliště větší kapacitu.
Nehledě na to, že se nelogicky plánuje
postavit rybník vedle rybníka. 
Na zářijovém zastupitelstvu jsme zá-
měr kritizovali, ale nakonec jsme
podpořili zpracování projektové do-
kumentace, aby mohl proběhnout
hydro logický průzkum, zda se zde
nachází vhodná podzemní voda
k čerpání. Průzkum skončil fiaskem,
ale biotop je taková priorita, že se
ihned přišlo s náhradním řešením
v podobě nákladné chemické čističky
pro úpravu vody z Rokytky. 
Opakovaně je biotop představován, že

vychází z přání občanů. Jediné místo,
kde se jednoznačně mluví o chybějí-
cím koupališti, je Dětské fórum
z roku 2014, kde hlasovaly děti od
mateřských škol po 9. třídu. Nikdy
však od občanů nezaznělo, že chtějí
mít zrovna u Kyjského rybníka kou-
paliště! Navíc mezi květnovými
a červnovými termíny veřejných pro-
jednávání Kyje chybí! Dojde na ně
nejspíš až na podzim, kdy už bude
pan starosta před lidmi mávat sta-
vebním povolením a na případný od-
por bude téměř pozdě.  
Osobně bych mnohem raději u Kyj-
ského rybníka viděl udržovanou za-
hradu s dětským hřištěm, která by
byla celoročním cílem vycházek ne jen
maminek ze všech čtvrtí Prahy 14.
Napište nám prosím váš názor na
praha14@anobudelip.cz. Děkujeme. 

Tomáš Novotný (ANO) 

Jsú to kecy, jsú to nezmysly, není to pravda…

V LÉTĚ BIOTOP ZAHLTÍ KYJE AUTY,
po zbytek roku bude zabírat místo

Nejen těmito slovy úspěšně imituje
Adam Vrbas majitele hnutí ANO a bý-
valého ministra financí Andreje Babi-
še. Politické návrhy hnutí ANO na
Praze 14 se k jeho sluchu nedostáva-
jí, určitě by však bylo zajímavé slyšet
jeho komentář. Zajímavé ano, zábav-
né však ne, protože se jedná o bu-
doucnost Prahy 14, kde se mnozí
z nás narodili a jiní tu našli svůj do-
mov a rádi tu žijí. Nebylo by však fér
opominout některé konkrétní výsled-
ky těchto zastupitelů:
Zabránění vybudování workoutového
hřiště na Lehovci, důrazný odpor
k výstavbě nové školky na Jahodnici
s odůvodněním, že radnice nahrává
developerovi, a mnoho dalších „pro-
spěšných“ iniciativ, které mají vyvolat
dojem, že se na radnici Prahy 14 děje
něco zvlášť zavrženíhodného. Teď je
tedy na řadě biotop. Článek navozuje
pocit, že se na Kyje řítí neodvratná
pohroma, která bude mít pro tuto lo-
kalitu nedozírné následky. Je obtížné
věcně vyvrátit zlovolné nesmysly,
přesto se o to pokusím:

1) Maximální kapacita celého areálu
přírodního koupaliště je 1 080 osob
v jednom okamžiku.  Studie vychází
z toho, že v koupacím jezírku se bude

najednou koupat maximálně 217 osob,
což znamená 10 m2 koupací plochy na
hlavu. Vše je stanoveno normami.

2) I počet parkovacích míst odpovídá
příslušné normě (číslo 736056 ČSN
s účinností od dubna 2011). Počítá se
s 73 parkovacími místy, která odpoví-
dají (respektive ještě o 17 míst pře-
sahují normou stanovené požadavky)
momentálnímu počtu osob v jezírku.

3) O jiném umístění koupaliště, na-
příklad na Čihadlech, jsem skutečně
od jednoho zastupitele ANO slyšel.
Jen jestli nevadí, že tam není voda. 

4) Žádné průzkumné vrty neskončily
fiaskem. Zmiňovaná čistička (úpravna
vody), a to nijak neúměrně nákladná,
by byla potřeba tak jako tak. Stačí si
projít zkušenosti ostatních. Jiné bioto-
py ročně vynakládají statisíce korun na
odstranění usazenin tvořených manga-
nem a železem (přičemž i místní voda
má zvýšený obsah těchto látek), repe-
lenty a tuky z krémů na opalování. Oče-
kává se, že na dopouštění koupaliště
bude stačit voda čerpaná ze čtyř vrtů. 

5) Pro komentář tvrzení, že po větši-
nu roku půjde o mrtvé území, si zno-

vu vypůjčím Babišovo: Je to opět blá-
bol. Pro všechny zastupitele byla
v březnu uskutečněna prezentace,
kde měli všichni možnost se dovědět,
že na tomto území nebude jen biotop,
ale také kiosek, restaurace, sauna,
hřiště na plážový volejbal s možností
zimního využití zakrytím nafukovací
halou. Mezi další zvažovaná vyžití pak
patří třeba in-line dráha.

6) Veřejné lokální fórum se v Kyjích
letos pochopitelně uskuteční, stejně
jako v dalších částech Prahy 14.
Bude se konat 19. června – součástí
tohoto vydání je oficiální pozvánka
(na první polovinu letošních lokálních
fór vyšla pozvánka v minulém čísle). 

7) Biotop se svými doplňkovými zaří-
zeními zabere pouze malou část úze-
mí. Maminky s kočárky se určitě mo-
hou procházet dál.

Možná, že by tam zastupitelé za ANO
raději než biotop viděli čtyřpatrové
domy, tak jak to původně navrhovali.
To je ale potom na místě ptát se,
komu tyto účelovky slouží?

Josef Kutmon (ODS)
http://www.ods.cz/os.praha14
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V květnu se naši předškoláčci vydali
na dobrodružné putování po tajem-
ných místech Prahy. Autobus nás
přivezl až k Pražskému hradu a tam
už nás čekal průvodce Honza. Uká-
zal dětem mapu, která prý vede
k pokladu, ale nejdříve musely najít
osm klíčů. 
U vstupní brány jsme viděli výměnu
hradní stráže a pak jsme cestou ko-
lem katedrály svatého Víta došli ke
Starému královskému paláci. Navští-
vili jsme Vladislavský sál, pokochali se
nádherným výhledem na královské
zahrady, Vltavu i celou Prahu. Ve Zlaté
uličce jsme nahlédli do dílny alchy-

misty a prohlédli si rytířské brnění
a helmice. Postupně jsme nacházeli
všechny klíče, ale pro ten poslední
jsme ještě museli sestoupit po scho-
dišti k Daliborce. Tam jsme odvážně
vešli do bývalého vězení a osmý klíč
byl objeven. Průvodce Honza se s klíči
vydal najít poklad a po chvíli napětí se
vrátil s velkým pytlem. Zlaté mince
jsme si rozdělili
a už nás čekala
zpáteční cesta
do školky. Oběd
i odpočinek
jsme si všichni
zasloužili.   (MŠ)

Přijímací talentové zkoušky

PŘEDŠKOLÁCI ZE SLUNÍČKA HLEDALI POKLAD
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Příměstský tábor:
Sportovníček s babou Fidlou
10. - 14. 7. 2017
Rádi sportujete a patříte k těm 

hadimrškám, o kterých maminky 

říkají, že nejsou chvilku v klidu?? 

Máte super možnost svou energii 

vložit do sportovních aktivit 

a p voou nezdolnou energii 

s dalšími čiperami a čiperkami. 

7 - 12
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Do základního studia I. stupně jsou při-
jímáni uchazeči na základě úspěšného
vykonání talentové zkoušky a doporu-
čení přijímací komise, jejíž členy
jmenuje ředitel školy.
Přípravné studium má 1 až 2 ročníky
a je určeno pro žáky od 5 let. Základní
studium I. stupně má  7 ročníků a je
určeno pro žáky od 7 let.
Talentová zkouška do hudebního
oboru obsahuje přezkoušení hudeb-
ního sluchu a rytmu. Každé dítě také
zazpívá jednu píseň. Žádná speciální
předchozí průprava se nevyžaduje.
Konečné hodnocení zúčastněných
dětí bude provedeno až po ukončení
všech termínů talentových zkoušek.
Bližší informace obdržíte během
zkoušek přímo u zkušebních komi-
sí nebo u zástupkyně ředitele Iriny
Likiny.
Seznamy přijatých žáků budou zve-
řejněny 23. června 2017 odpoledne
na nástěnce školy a na našich webo-

vých stránkách. Více informací na
www.zus-hp.cz.

Libor Zíka, ředi tel ZUŠ

Základní umělecká škola, Praha 9,
Ratibořická 30, vyhlašuje přijímací
talentové zkoušky na školní rok
2017/2018.

Termíny a místa zkoušek:

ZUŠ Generála Janouška 1060
Hudební obor
9. 6., 13. 6., 16. 6. 
vždy od 14.00 do 18.00 hodin
Výtvarný obor
12. a 13. 6. 
od 14.00 do 18.00 hodin

ZUŠ Ratibořická 2299, 
Horní Počernice
Literárně-dramatický obor
12. a 13. 6. 
od 14.00 do 18.00 hodin

Do přípravného studia jsou přijímá-
ni uchazeči, kteří prokáží předpo-
klady ke vzdělávání. 
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Naše školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA
pořádá pyžámkové noci
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Pyžámkové noci v mateřské škole
Jahoda na Černém Mostě oceňují
nejen děti, ale i jejich rodiče. Přespat
ve školce mají děti možnost jednou
do měsíce. Přihlásit se mohou děti

z naší školky, ale třeba i jejich starší
sourozenci. Na děti čeká bohatý pro-
gram od pátečního večera do sobot-
ního dopoledne. Nejedná se ale
o pouhé hlídání dětí přes noc. Pro
děti je připraven pestrý program,
který je zacílen na samostatnost dětí,
schopnost spolupráce a prohlubová-
ní poznatkové zkušenosti. Paní uči-
telky si na každou Pyžámkovou noc
připraví nové neotřelé téma. Mezi ta-
ková patřilo např. dobrodružství
skřítka Pohádkovníčka, hledání ztra-
ceného pokladu či kuchařské téma,
kdy si děti připravovaly originální ve-
čeři i snídani. Těší nás, že se z této
akce stala tradiční záležitost, na kte-
rou se těší malí i velcí. 

Mgr. Radka Wirthová,
ředitelka 

S tanečním číslem „Čtrnáctka jako
v pohádce“ se představily děti z čer-
vené třídy MŠ Vybíralova 968 na Dni
Země MČ Praha 14, již tradiční akci
na prostranství u metra Rajská
zahrada. Šest princezen a šest princů
netrpělivě vyčkávalo za kulisami
hradních věží, až uslyší úvodní tóny
svého vystoupení. 
V písničkovém mixu se střídaly
pomalé i rychlejší pasáže ze slavné
filmové pohádky Šíleně smutná prin-
cezna. Bylo vidět, že si známé melodie

notují i přihlížející, a když princové na
jevišti při písničce „Jedním tahem“
malovali srdíčka, mnozí se už i pohu-
povali do rytmu.  Na účinkujících
dětech nebyly obavy z vystoupení na
veřejnosti znát, možná i proto, že je do
hlediště přišli podpořit v hojné míře
jejich nejbližší. Princezny nevyvedlo
z míry ani lehké zaškobrtnutí, ani zví-
davé dotazy moderátorky. Potlesk byl
zasloužený a drobné dárky od MČ
Praha 14 vystupující děti potěšily. 

MŠ Vybíralova 968

JAKO V POHÁDCE

Pomazánkové dny 
ve školce aneb Jak naučit
děti jíst mrkvičku

Mateřská škola Jahodnice připravi-
la, v rámci programu Ekoškola, pro
děti akci s názvem – Pomazánkové
dny. Místo obvyklé dopolední svačiny
našly děti ve třídě přichystané mis-
tičky s ingrediencemi na výrobu
mrkvové a vajíčkové pomazánky.
Společně se pak pustily do práce. Za
asistence paní učitelky začalo velké
míchání, krájení a ochucování. Ho-
tové pomazánky si děti samy nama-
zaly na chleby. 
Mrkvová pomazánka s jablkem, jo-
gurtem a lučinou byla lehká a chu-
ťově vynikající. Tradiční vajíčková
pomazánka chutnala jako od ma-
minky. Hravá forma a nadšení dětí
dodaly pomazánkám zcela novou
a jedinečnou chuť. 
Cílem této akce bylo pomocí prožit-
kového učení změnit názory dětí na
nepříliš oblíbenou zeleninu a zeleni-
nové pomazánky. Děti tak měly mož-
nost vidět a poznat jednotlivé potra-
viny a bylinky, které do receptu patří,
a samy si vytvořit zdravou a dobrou
svačinku. Oba recepty předaly děti
svým nadšeným rodičům, aby si
mohly pomazánky přichystat i doma.
Během dalších dnů děti vyprávěly,
jak pomazánky doma vyzkoušely
a nebo se na ně chystají.             (MŠ)

Malí cyklisté 
z MŠ Paculova 1115
Sešel se rok s rokem a naše děti se
opět mohly zúčastnit Vítání cykloob-
čánků pod záštitou městské části. Byli
jsme plni očekávání a bylo patrné, jak
moc všichni chceme ukázat, co už
umíme, jak bravurně zvládneme při-
pravenou jízdu zručnosti, a také jsme
se moc těšili na pány z řad policie.
Celá akce byla skvěle připravená, a tak
jsme si ji všichni užili.  Zopakovali jsme
si, jak máme být vybaveni na kolo, jak
se chovat coby účastník silničního pro-
vozu, a těm z nás, co s jízdou na kole
teprve začínají, jsme fandili a drželi
palce, aby šťastně dorazili do cíle.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke
krásně a aktivně strávenému dopole-
dni. Bylo nám s vámi fajn, příští rok
na shledanou.

Učitelky a děti z MŠ Paculova
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ČERNÝ MOŠT PRO VŠECHNY

„Sousedská setkání ve velkém nemu-
sejí být jenom záležitostí vesnic, jde
to udělat i mezi paneláky,“ usmívá se
Tereza Němečková, vedoucí Plechár-
ny, a ukazuje na zaplněný plácek před
Plechárnou, kde se právě pořádá
kurz graffiti. Mezi dopravní značky se

tu natáhla fólie a teď po ní sprejují
profesionálové i amatéři. Nadšení je
to hlavní. Což ostatně potvrzuje i Ně-
mečková, když říká, že komunitu Čer-
ného Mostu je potřeba neustále pod-
porovat a pořádat pro ni akce, ze
kterých budou návštěvníci odcházet
spokojení a s pocitem, že se naučili
něco zajímavého nebo poznali nové
lidi. 
Místní se také mohou zapojit do toho,
co se na Plechárně děje. Organizátoři
využili příležitosti k diskuzi s místními
o nevzhledném shluku náletových
stromů vedle Plechárny, kterému se
tu přezdívá „divočina“. 
„Sousedské komunity by měly fungo-
vat a měly by přinášet příjemné chví-
le,“ míní Němečková. Takže se na
pódiu před Plechárnou střídají místní
kapely a hudební festival zakončuje
skupina USB, jejíž popularita už Pra-
hu 14 přesáhla. 
Kdo nechce pivo, může si na Plechár-
ně dát mošt, ideálně ten černorybízo-
vý, když jsme na Černém Mostě.
A v jídle je tu taky výběr. Ochutnává-

me indické speciality a šašliky a taky
dorty nebo malé bábovky polité cu-
krovou polevou. Děti se mezitím po-
koušejí žonglovat s míčky a hůlkami.
Některým to jde, jiné všechno upustí,
ale rodiče jsou spokojení, že se jejich
ratolesti zabaví. 
Spokojení jsou i zaměstnanci Ple-
chárny. Do komunitního centra se
podařilo dostat více lidí než vloni.
Sousedská komunita na Černém
Mostě pomalu vzniká a nabírá nové
členy. Stačí dorazit na nějakou z dal-
ších akcí. www.plecharna.com

(red)
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NĚKDO SI DÁ DORT A NĚKDO RADŠI NĚCO SLANÉHO A PAK JE POTŘEBA SI ZAHRÁT PING-PONG NEBO SE
VYBLBNOUT VE SKÁKACÍM HRADU. PLECHÁRNA ZASE PO ROCE USPOŘÁDALA SOUSEDSKOU SLAVNOST ČERNÝ
MOŠT, NA KTEROU DORAZILO NA TŘI STOVKY MÍSTNÍCH I PŘESPOLNÍCH. 
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Oznámení

LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ FÓRA PRAHY 14
SETKÁNÍ S OBČANY V ČERVNU 2017

Kde: náměstí Plk. Vlčka

PO
ZV

ÁN
KA

ČERVNOVÉ TERMÍNY SETKÁNÍ S OBČANY 

ČERNÝ MOST 1 středa 7. 6. 2017 od 17.30 hodin

Kde: vnitroblok ulice Mochovská, v blízkosti stanice metra

SOUČÁSTÍ TĚCHTO SETKÁNÍ BUDE TAKÉ MOŽNOST PODÁVAT PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY K OBLASTI ŠKOLSTVÍ, A TO V RÁMCI
MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRAHY 14 PRO PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023.
NA SETKÁNÍ BUDOU PŘÍTOMNI POLITIČTÍ PŘEDSTAVITELÉ A ODBORNÍCI MČ PRAHA 14

PO
ZV

ÁN
KA

HLOUBĚTÍN pondělí 5. 6. 2017 od 17.30 hodin
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Kde: břeh Kyjského rybníka, piknikové místo na pláži u modelu rozhledny

KYJE pondělí 19. 6. 2017 od 17.30 hodin

PO
ZV

ÁN
KA

Kde: park Vidlák

PO
ZV

ÁN
KA HOSTAVICE středa 14. 6. 2017 od 17.30 hodin

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

Příměstské tábory mají stále volná místa

Termín Místo konání Telefon email
Prima prázdniny 10.–14. 7. 2017 Praha 603 249 427 katachvatalova@seznam.cz

Tajemství Prahy 24.–28. 7. 2017 Praha 603 249 427 katachvatalova@seznam.cz

Letem světem 21.–25. 8. 2017 Praha 603 249 427 katachvatalova@seznam.cz

Florbalový příměstský 
camp 24.–28. 7. 2017 ZŠ Bratří Venclíků 1140, 

Praha 14 774 079 218 taborsparta@seznam.cz

Sportovní příměstský 
tábor 24.–28. 7. 2017

Softbalové hřiště 
Spectrum Praha, Bratří 
Venclíků 1140, Praha 14, 
metro B – Rajská zahrada

774 079 218 tabor2017@email.cz

Příměstský tábor na ZŠ 
Chvaletická 31. 7. – 4. 8. 2017 ZŠ Chvaletická – j.formanek@zschvaleticka.cz  

petatka@yahoo.com
Příměstský tábor na ZŠ 
Chvaletická 7. 8.–11. 8. 2017 ZŠ Chvaletická – j.formanek@zschvaleticka.cz  

petatka@yahoo.com

Příměstský tábor 21.–25. 8. 2017 
ZŠ Generála 
Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most II

281 912 150
774 355 358 budilova@zsgenjanouska.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PATŘÍ MEZI OBLÍBENÉ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI, KTERÉ V LÉTĚ TRÁVÍ ČAS
V PRAZE. V TABULCE NÍŽE JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI NĚKOLIK TIPŮ PŘÍMO Z PRAHY 14. AČKOLIV JSOU ZATÍM
NA UVEDENÝCH TÁBORECH VOLNÁ MÍSTA, RADĚJI NEOTÁLEJTE A REZERVUJTE SI TO SVÉ CO NEJDŘÍVE.
VEŠKERÉ BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA UVEDENÝCH KONTAKTECH.
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RADNICE CHCE STROMY
na náměstí v Hloubětíně zachovat

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A SVOZ 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Mobilní sběr nebezpečného odpadu MČ Praha 14

27. 7.

Panenská/9. května 15.00–15.20

Baštýřská/Bezdrevská 15.30–15.50

Horusická/Osická 16.00–16.20

Dářská/Zvíkovská 16.30–16.50

Zacharská/Velkoborská 17.00–17.20

Dvořišťská/Vlkovická 17.30–17.50

Lánská/Oborská (u rybníka) 18.10–18.30

Hejtmanská/Vranovská 18.40–19.00

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
(lina, koberce). Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou
zeminu, 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.

10. 7. PO Travná/Kostlivého

11. 7. ÚT Trytova/Paculova

12. 7. ST Vašátkova/Doležalova

13. 7. ČT Kpt. Stránského/Vybíralova

Kácení souvisí s dlouhodobě připra-
vovanou revitalizací celého prostoru
náměstí, kterou na popud městské
části chystá Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy. Obnova prostoru
měla podle posledních předpokladů
začít na jaře 2018. Nyní je pravděpo-
dobné, že se kvůli nutnosti upravit
projekt tak, aby stromy zůstaly v ma-
ximální míře zachovány, začátek pra-
cí zhruba o půl roku posune.
Investor v rámci revitalizace počítá na-
příklad se zlepšením povrchu náměstí

s opravou svodů dešťové kanalizace,
úpravou a novým rozvržením zelených
ploch, zkulturněním místního stánko-
vého prodeje, doplněním mobiliáře
včetně veřejného osvětlení nebo
s umístěním kavárny. Součástí sou-
časných plánů je také doplnění rychlé-
ho občerstvení, zázemí pro stánky,
dětského hřiště a vodního prvku.
V září 2014 byl návrh revitalizace
představen veřejnosti v rámci projed-
návání Strategického plánu rozvoje
městské části pro období 2015 až

2025. Vzhledem k tomu, že žádné při-
pomínky občanů městská část neob-
držela, architekti pokračovali v pří-
pravě dokumentace k návrhu.
S prvními nesouhlasnými stanovisky
se občané na městskou část obrátili na
podzim roku 2016, v dubnu 2017 násle-
dovala petice protestující proti kácení,
pod niž se podepsalo několik stovek
občanů. Městská část zorganizovala
schůzku s architekty a zástupci inves-
tora, ze které vzešel požadavek na
zpracování nezávislého dendrologické-
ho posudku. Z něj následně vyplynulo,
že stromy mají v místě své opodstatně-
ní – respektive že v daném prostoru
plní významné mikroklimatické funkce
a podílí se na jeho ochlazování.
Ve čtvrtek 11. května 2017 se na ná-
městí uskutečnilo veřejné projedná-
ní. Občané, kteří se ho zúčastnili, se
jednoznačně přiklonili k zachování
dřevin, a to i přes zmíněná rizika
související s možným prodloužením
termínu realizace. (red)

MĚSTSKÁ ČÁST PODPOŘÍ OBČANY, KTEŘÍ VOLAJÍ PO ZACHOVÁNÍ STROMŮ NA JIŽNÍM NÁMĚSTÍ V HLOUBĚTÍNĚ.
RADNÍ ROZHODLI, ŽE PŘESTOŽE S REVITALIZACÍ NÁMĚSTÍ PODLE NÁVRHU ARCHITEKTONICKÉHO STUDIA
PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI SOUHLASÍ, POŽADUJÍ ÚPRAVU PROJEKTU DO PODOBY, KTERÁ UMOŽNÍ ZACHOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍHO POČTU STROMŮ. „NEMALÁ ČÁST MÍSTNÍCH DALA JASNĚ NAJEVO, ŽE JSOU PRO NĚ STROMY NA
NÁMĚSTÍ DŮLEŽITÉ A ŽE SE JICH NECHTĚJÍ VZDÁT. RESPEKTUJEME TO A UDĚLÁME VŠE PRO TO, ABY DŘEVINY
NA MÍSTĚ ZŮSTALY,“ ŘEKL K TOMU STAROSTA PRAHY 14 MGR. RADEK VONDRA.
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10  20 h 
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652, Praha 13 

SPORTY:  Fotbal 5+1 Nohejbal trojic Volejbal  
 Minigolf   
  

WWW.NAHUTICH.CZ 

 

  

SKUPINY 

VSTUP 
ZDARMA 

10. 6. 2017 na 
www.nahutich.cz  

 
 

Pivo 
Limo 

 
 

Nanuky 

 
Partnerem akce je 

 
 

 

v 
vedle minigolfu 
 

 

Kristínka
spolek pro mladé duchem

pořádá

LETNÍ
PÉTANQUE
turnaj dvojic pro začátečníky

17. června 2017 od 10.00 do 15.00 hod. 
Praha-Kyje, Prelátská 12. 

Dvojice sestavíme na místě, určeno hlavně pro farníky,
nové a začínající  hráče bez rozdílu věku a pohlaví,

prezentace od 9.30 hodin přímo na hřišti!

PATRONKA TURNAJE: MUDr. Ivana Ondráčková,
předsedkyně spolku Kristínka

Startovné 25 Kč/hráč = startovné bude věnováno
na nákup věcí pro pétanque.

Rezervujte si místo: 
telefonicky 728 706 373 a nebo 
mailem na kristinkazs@centrum.cz



20

Cyklo

JAK ZAČÍT JEZDIT PO MĚSTĚ
NA KOLE – 2. DÍL

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. PŘINÁŠÍME POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU SE ZÁSADAMI, JAK ZAČÍT A NESKONČIT.

6. PARKOVÁNÍ JE ŘEŠITELNÉ

Spousta budov už má stojany někde
v garážích. Pak potřebujete jen solid-
ní zámek. Zeptejte se kolegů, kde
parkují kolo. Zeptejte se správce bu-
dovy, často vám to dovolí na dvoře, ve
výklenku. V prostorách, které nejsou
veřejně přístupné, stačí jeden zámek
v ceně desetiny kola. Působíte-li
v budově bez možnosti kolo uložit,
pořád ještě to někdy můžete řešit
skládacím kolem strčeným v práci
pod stůl; pak jej nepotřebujete ani
zamykat. Nemáte-li ale jinou šanci
než parkovat kolo pravidelně na ulici,
u lampy, plotu či veřejného stojanu,
je spolehlivým řešením nechat kolo
v co nejvíc odstrašujícím stavu a za-
mykat jej dvojicí kvalitních, těžkých
zámků (ten těžší nemusíte vozit, sta-
čí ho nechávat zamčený právě na tom
plotě).

7. LOGISTIKA NENÍ
NEŘEŠITELNÝ HLAVOLAM

Jak vozit převlečení, notebook, boty
a nezbláznit se z toho? Nosič a dva-
cetilitrová kabela k zavěšení ze stra-

ny, aby se dala rychle odepnout, jsou
zpravidla nejpraktičtější řešení. Pře-
vlečení a přezutí si můžete přivézt
najednou na více dnů předem ve
větším zavazadle; a třeba ani ne na
kole.

8. PROCVIČTE SE O VÍKENDU

Máte-li strach, jestli trefíte, jak
zvládnete náročná místa, nebo netu-
šíte, jak dlouho vám cesta potrvá, vy-
zkoušejte si ji nejprve o víkendu. Bu-
dete si moct všechna potenciální
problémová místa prohlédnout víc
v klidu za menšího provozu. A může-
te i zabloudit. Ve všední den už bude-
te trasu znát.

9. UČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB

Dostanete-li se do nepříjemné situ-
ace, pokuste se ji vydýchat a později
s klidem vyhodnotit – ať sami, nebo se
zkušenějšími kolegy či známými. Uči-
nil jiný účastník provozu něco nečeka-
ného? Zamyslete se nad tím proč. Vy-
brali jste si pro průjezd špatné místo?
Zkuste to příště trochu jinudy. Pře-

hlédli vás za šera? Zkontrolujte svou
viditelnost. Každý problém má řešení.
Když si je s chladnou hlavou rozebe-
rete, získáte z nich pro sebe maxi-
mum a vaše dovednosti jízdy v provo-
zu se budou postupně zlepšovat.

10.  NEMUSÍTE JEZDIT, 
KDYŽ NECHCETE

Mnoho dobře míněných předsevzetí
na cestu na kole končí deštivým
dnem. Proto když nemáte ráno za
špatného počasí chuť, rozhodně se
nemusíte přemáhat. Zítra je přece
taky den. Když se rozprší odpoledne,
počkejte půl hodiny, nebo nechte
kolo přes noc v práci (je-li to možné).
Když s kolem ve městě začínáte, ne-
máte přece důvod si věci komplikovat
víc, než je zdrávo.

BONUSOVÁ RADA: MOTIVUJTE SE
NAVZÁJEM
A jestli potřebujete pro ježdění do
práce další motivaci, přihlaste příště
sebe a své kolegy do soutěže Do prá-
ce na kole. Přeji příjemnou cestu!  

Václav Kříž,
cyklokoordinátor MČ Praha 14
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Reportáž

CYKLOOBČÁNCI na střeše
V POLOVINĚ KVĚTNA SE KONALA DALŠÍ Z TRADIČNÍCH AKCÍ, KTERÉ PRO
SVÉ OBYVATELE PŘIPRAVUJE MČ PRAHA 14. VE SPOLUPRÁCI SE
STRÁŽNÍKY PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ POLICIE SE NA STŘEŠE NÁKUPNÍHO
CENTRA ČERNÝ MOST KONALO TRADIČNÍ VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ.

Další ročník výše zmíněné tradiční
akce se uskutečnil 16. května 2017 na
střešním parkovišti nákupního Centra
Černý Most, které se již podruhé změ-
nilo v cyklistickou dráhu pro nejmenší. 
Dopoledne tradičně patřilo předško-
lákům z mateřských škol v Praze 14,
ale také rodičům, dorazivším se svý-
mi malými cyklisty. Pro všechny,

včetně dospělých, byla připravena
jízda zručnosti, kde si jezdci vyzkou-
šeli různá úskalí cyklistické techniky. 
Vyzkoušet si ale všichni mohli i do-
pravní testy. Speciálně pro nejmenší
pak byl připraven skákací hrad, malé
odměny za účast v jízdách nebo prů-
kaz malého cyklisty, který si hrdě od-
nesli všichni malí cyklisté. (jam)

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
U RYBNÍČKU ALOISOV

Konec dubna nás přivítal nádherným
jarním počasím, a tak se „čarodějný
areál“ v Centrálním parku na Čer-
ném Mostě brzy zaplnil desítkami ro-
dičů a hlavně dětí, pro které bylo při-
praveno odpoledne plné zábavy a her. 
Zdarma si tu děti mohly zařádit na
skákací lodi, užít si legraci s bumper
bally, vyšplhat na pavoučí síť nebo si
pod vedením zkušených lektorů vy-

zkoušet lukostřelbu. Nechyběly ani
výtvarné dílny a další čarodějná sta-
noviště.
Pro rodiče i děti bylo připraveno ob-
čerstvení, opékaly se špekáčky a ne-
chyběl ani tradiční trdelník. A jak už
to na Čarodějnice bývá, vrcholem
celé party bylo slavnostní zapálení
vatry a symbolické upálení figuríny
čarodějnice. 

Z přítomných holčiček v přestrojení,
které už na první pohled muselo dát
mnoho práce a příprav, pak byla
slavnostně vybrána Miss čarodějnice.     
Součástí akce byla také propagace le-
tošní kampaně – RESPEKTUJ 18!,
kterou městská část organizuje spo-
lečně s Plzeňským Prazdrojem a kte-
rá má jasný cíl: změnit tolerantní po-
stoj dospělé veřejnosti ke konzumaci
alkoholu mladistvými. Lidé na místě
vyjádřili RESPEKTUJ 18! podporu
stisknutím speciálního tlačítka. Medi-
álním partnerem Pálení čarodějnic
Prahy 14 byl Český rozhlas Regina. 

(jam, red)

POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN ZORGANIZOVALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 VE SPOLUPRÁCI S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA 9 TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC. OBLÍBENÁ AKCE, KTERÁ SE KONALA V CENTRÁLNÍM PARKU
U RYBNÍČKU ALOISOV, PŘILÁKALA STOVKY LIDÍ Z ČERNÉHO MOSTU I Z JINÝCH ČÁSTÍ PRAHY 14.
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Originální česká série populárních
překážkových závodů Gladiator race
zavítá poslední víkend v říjnu do lo-
kality Černý Most – PP Čihadla. Po-
řadatelé těchto extrémních závodů
pro širokou veřejnost si pro svoji
akci ve dnech 27.–29. října 2017 zá-
měrně vybrali Prahu 14. „Terény,
které nabízí Přírodní park Čihadla,
překvapí všechny, kteří tuto lokalitu
neznají. Spousta vody, bahna, těžké-
ho terénu, vše doplněné o technické
překážky typu šplhání, ručkování,
plazení, to je přesně kombinace, za
kterou se sjíždějí na Gladiator race

závodníci z celé ČR. Navíc výborná
dopravní obslužnost a volnočasové
centrum Plechárna poskytnou skvě-
lé zázemí pro třídenní akci, která
bude zdaleka největší sportovní udá-
lostí Prahy 14,“ přibližuje ředitel zá-
vodu Roman Šinkovský. 
Během víkendu s Gladiator race se
můžete těšit na páteční noční závod
na 3 km s 15 překážkami. Sobotní
a nedělní závod na 6 km s 30 pře-
kážkami si mohou vyzkoušet jednot-
livci, smíšené dvojice i čtyřčlenné
týmy. V neděli bude připraven také
dětský závod na 1 km s 8 překážka-

GLADIATOR RACE 
bude v říjnu v Praze 14

mi pro děti od 6 let. Pořadatelé oče-
kávají během celého víkendu účast
až 3 000 závodníků. Tuto významnou
sportovní akci bude doplňovat do-
provodný program pro celou rodinu.
Na nedělní závod mají všichni obča-
né s trvalým bydlištěm na Praze 14
slevu a i svoji speciální kategorii.
„Pražský závod bude posledním
z pěti závodů, které v letošním roce
Gladiator race připravil. A rozlouče-
ní to bude určitě více než důstojné.
Naše závody jsou sice extrémního
rázu, ale desetitisíce spokojených
účastníků všech věkových kategorií
jsou za poslední čtyři roky důkazem,
že tento překážkový závod si může
vyzkoušet opravdu každý,“ vysvětlu-
je Roman Šinkovský. Podrobné in-
formace k celé akci naleznete na
www.gladiatorrace.cz. (dm)

V sobotu 25. 3. 2017 se několik desí-
tek karatistů z klubu SK KAMIWAZA
KARATE trénujících v ZŠ Generála
Janouška zúčastnilo významné kara-
tistické soutěže, která se konala
v moderní sportovní hale Jedenáctka
VS v Praze 4 a na kterou bylo přihlá-

šeno více jak 350 závodníků. Soutěží-
cí byli z různých klubů v Praze, děti
tak měly možnost poměřit síly s ne-
známými soupeři, některé z nich
soutěžily vůbec poprvé, což pro ně
bylo jistě inspirujícím zážitkem. Na
vítěze jednotlivých kategorií čekaly

poháry, medaile a atraktivní věcné
ceny. Z našeho oddílu si ve svých vě-
kových kategoriích výborně vedli Voj-
těch Rousek, který se v technikách
umístil na prvním místě, Nikita Boč-
kov, Aimed Bouadene a Tereza Bor-
ková, kteří zvítězili v kumite, Kamila
Staňková, vítězka v kata, a v chytání
pás ků, soutěže pro nejmenší, pak
Matyáš Dvořák, David Šturma, Jan
Zelený a Jan Lomozík. Zápasy byly
hodnoceny profesionálními rozhodčí-
mi a probíhaly za účasti více než 600
diváků. Všem dětským účastníkům
tak patří obdiv za odvahu, soustředě-
nost a skvělé výkony!

(dm)

KARATE na Černém Mostě slaví úspěchy
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TAEKWONDISTÉ z Prahy 14 uspěli v Evropě
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Sport v Praze 14

STARÝ LIVERPOOLSKÝ PŘÍSTAV
HOSTIL LETOŠNÍ MISTROVSTVÍ
EVROPY V TAEKWON-DO ITF. TEDY
NE PŘÍSTAV SAMOTNÝ, ALE
MODERNÍ SPORTOVNÍ ARÉNA
A VÝSTAVNÍ CENTRUM V TĚSNÉM
SOUSEDSTVÍ BÝVALÉHO PŘÍSTAVU
ALBERT DOCK. 

Taekwondisté byli na vrcholné akci
již tradičně zastoupeni, a tentokrát
v rekordním počtu sedmi členů re-
prezentace České republiky!
V sestavách jednotlivců dosáhli na
cenné medaile Jiří Novák a Tereza
Žilinská, oba shodně bronzová me-
daile. Starty Tomáše Vodičky, Jany
Kovářové, Lenky Hrstkové a Herberta
Kindla skončily těsně pod medailový-
mi pozicemi. Hned šestice sonkaláků
se následně představila v týmových

sestavách. Týmy juniorek, juniorů
a seniorů svůj start proměnily shod-
ně ve zlaté medaile. Tým seniorek zí-
skal „jen“ stříbrné medaile, když ve
finále nejtěsnějším rozdílem podlehl
ruské sborné.

DVOJITÝ ZLATÝ HATTRICK
Do sportovního boje zasáhla kom-
pletní sedmička bojovníků a bojovnic,
ale protože je to jedna z nejnáročněj-
ších disciplín jak z hlediska množství
tréninkových jednotek, tak i z pohle-
du velké konkurence, tak je těžké
uspět. Svoji dlouhodobou výkonnost
potvrdil Jirka Novák v druhé nejvyšší
váhové kategorii juniorů, kdy se pro-
bojoval až na 3. místo. Terezu Šteke-
rovou čekala nelehká role obhájkyně
zlata z let 2015 a 2016 a v nejvyšší
váhové kategorii zkompletovala přes
snahu soupeřek zlatý hattrick.
Speciální přerážecí techniky jsou
čes kou výstavní disciplínou a pro
sonkaláky obzvlášť. Nejvíce se oče-
kávalo od Jirky Nováka, Terezy Šte-
kerové a jednotlivých týmů. Jirka své
skokanské dovednosti po loňském ti-
tulu mistra světa potvrdil stříbrnou
medailí. Před Terezou ležela výzva
v dovršení druhého hattricku zlatých

medailí, což se podařilo.Předposled-
ní disciplína silové přerážení byla
o zisku trochu překvapivého týmové-
ho zlata seniorek s Janou Kovářovou,
kdy naše děvčata vypálila rybník fa-
vorizovaných Bulharkám!
Poslední disciplínou mistrovství Ev-
ropy je sebeobrana. Sonkaláci byli
zastoupeni ve třech družstvech ze
čtyř a vždy byla naše vystoupení oce-
něna bronzovým kovem. Tomáš Vo-
dička, Jiří Novák, Herbert Kindl
a Jana Kovářová tak završili medailo-
vě úspěšné mistrovství Evropy. Son-
kaláci společnými silami zajistili
nebo se přičinili o 18 medailí. Liver-
pool je za námi a seniory (dospělé)
čeká zanedlouho příprava na zářijové
mistrovství světa. Další informace
a fotografie na www.sonkal.cz. dm)

V JARNÍ SEZÓNĚ SE FIT STUDIU D
DAŘILO NAD OČEKÁVÁNÍ VŠECH.
NEJVÍCE TO BYLO VIDĚT V UMÍSTĚNÍ
TOP 10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KLUBŮ
V ČR, KDE SE AKTUÁLNĚ DRŽÍ NA
ČTVRTÉ PŘÍČCE. 

Ovšem mezi ty největší úspěchy pa-
tří nominace na ME 2017, které se
konalo ve čtvrtém májovém týdnu
a opět ho hostila ČR v Karlových Va-
rech v hotelu Thermal. 

ÚSPĚCH NAPOPRVÉ
Nominace za Prahu 14 na ME byla
nejedna. V kategorii dospělých párů
ho vybojovala dvojice Michal Toman
a Markéta Koblerová, kteří společně
závodí v této kategorii prvním rokem
a přivezli si domů titul vícemistrů
Evropy pod vedením Dagmar Zitové
a Pavla Sirotka.  V kategorii petite
byly hned dvě nominace. První, ve

věkové skupině kadetů s názvem
Catwoman (Aneta Moravečková, Na-
tálie Šimáková, Adéla Soukupová,
Markéta Ryšavá a Kateřina Souku-
pová), holky vybojovaly titul mistryň
Evropy! Druhá, v kategorii seniorů
se sestavou Sia (Karolína Landová,
Kateřina Kučerová/Eliška Martinov-
ská, Klára Gregorová, Kateřina Mar-
tínková a Lucie Veličková), které se
umístily na nepopulárním, ale pro
nás krásném bramborovém místě.
Trenérka obou týmů, Michaela Má-
drová,   je na své svěřenkyně ne-
smírně pyšná.

ZLATO Z VARŮ
V neposlední řadě se na ME 2017
nominovala Lucie Veličková, hostují-
cí v klubu Fitness Studio Louny
v triu spolu s Kristýnou Zahradníč-
kovou a Adélou Citovou, které již po
několikáté obsadily první příčku
a vezou si z Varů zlato!
Úspěchy Fit Studio D samozřejmě
neslaví jen v nejvyšší soutěži. Daří

se závodníkům i v II. a III. výkon-
nostní třídě nebo na závodech Bo-
hemia aerobic tour či dobře známé
pražské soutěži Žij pohybem. 

ZÁVOD OD ZÁVODU LEPŠÍ
Holky v kategorii, ať už jednotlivců,
týmů, stepů nebo fitness týmů vy-
metají pravidelně medailové pozice
a taktéž je krásné se dívat, jak se
posouvají, zlepšují trénink od trénin-
ku a stoupají výše ať už výkonnostně
či tak, že jsou závod od závodu zku-
šenější a připravenější. 

NÁBOR DĚTÍ
Velice se těšíme na nadcházející
podzimní sezónu a nábor nových
dětí do klubu. Rodiče neváhejte
a přiveďte své děti na první hodinu,
která je zdarma a děti si tak mohou
vyzkoušet, zda by je tento sport na-
plňoval a bavil… 

Více na internetových stránkách
www.fitstudiod.cz dm)

FIT STUDIO D
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Komunita

PRÁVĚ PRO VÁS JE PROJEKT

„DEJME MAMINKÁM ŠANCI“

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„D
e
jm

e
 m

a
m

in
ká

m
 š

a
n
ci

“,
 r

e
g
. 
č.

 C
Z

.0
3
.1

.5
1
/0

.0
/0

.0
/1

6
_
0
6
2
/0

0
0
3
3
11

HLEDÁTE PRÁCI PO
RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?
PEČUJETE O DÍTĚ A JSTE
NEZAMĚSTNANÁ?

HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU JSOU:
✿ projekt je bezplatný
✿ ke každé mamince přistupujeme individuálně
✿ o Vaše děti se zdarma postaráme (zajistíme hlídání s programem

v prostorné herně plné hraček)
✿ zprostředkujeme vhodný rekvalifikační kurz zdarma
✿ po celou dobu hledání zaměstnání Vás budeme plně podporovat
✿ získáte mnoho nových znalostí a dovedností
✿ kurzy jsou vedeny odborníky
✿ možnost poskytnout příspěvek na Vaše pracovní místo

Komunitní centrum Motýlek, 
Vlčkova 1067/12, Praha 14, Černý Most (u stanice metra Rajská zahrada)

Začínáme v září, ale přihlásit se můžete již nyní. Omezený počet míst.
Za realizační tým projektu se na Vás těší a v případě zájmu o další
informace je Vám k dispozici Kateřina Zachardová

tel.: 704 177 276, email: info@motylek.org 
: www.facebook.com/dejmemaminkamsanci

web: www.motylek.org

CHTĚLA BYCH ZASE PRACOVAT, ALE
MÁM STRACH, ŽE UŽ SI NEPAMATUJI
NIC Z TOHO, CO JSEM DŘÍV ZNALA.
BOJÍM SE, ŽE NEZVLÁDNU SLADIT
ZAMĚSTNÁNÍ S PÉČÍ O RODINU.
A JAK TO BEZE MĚ DĚTI CELÝ DEN
VYDRŽÍ, KDYŽ I KRÁTKÉ ODLOUČENÍ
NESOU TĚŽCE? 

Tohle jsou časté obavy maminek, kte-
rým končí rodičovská dovolená. I já je
měla. Když jsem si všimla letáku pro-
jektu „Dejme maminkám šanci,“ kte-
rý nabízel pomoc s návratem do prá-
ce, neváhala jsem a přihlásila se.

O DĚTI SE POSTARÁ CHŮVA
Jaký je průběh projektu? Jednou týd-
ně od 8.30 do 13.30 máme setkání
v komunitním centru Motýlek. O děti
se stará chůva v prostorné herně
plné hraček a maminky mají
přednáš ky a aktivity. Témata jsou
různá – příprava životopisu, motivač-

ního dopisu, pracovní právo, sebepo-
znání a zlepšení sebevědomí. Probírá
se motivace a každá z účastnic pro-
jektu přemýšlí nad tím, jaká práce by
jí skutečně vyhovovala a těšila ji.

NÁVRAT PO MATEŘSKÉ?
Mnoho žen se po rodičovské dovolené
do původní profese nevrací. Děti mění
priority, zájmy i vnímání sebe sama,
takže přichází vhodný čas na důležité
životní změny. V rámci sebepoznání
jsme absolvovaly osobnostní test
a pracovní diagnostiku s psychologem.

POMŮŽE REKVALIFIKACE
Ty, které uvažují nad změnou profese
a psycholog jejich rozhodnutí podpo-
ří, si mohou vybrat rekvalifikační
kurz. Ten je jim proplacen z projektu,
stejně tak i náklady na hlídání dětí po
dobu rekvalifikace.
Nyní jsme v polovině projektu a jsem
velmi ráda, že jsem tuto možnost do-

Chci pracovat, ale...

Děti přijímáme 
během celého roku

    pro děti od 2 do 7 let

    dvě třídy s celkovou kapacitou 34 dětí  

    prázdninový provoz

    vzdělávací program Začít spolu

    angličtina, plavání, kroužky, výlety 

    pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc

    integrace dětí s potřebou podpůrných opatření

    zařazení do sítě škol a školských zařízení MŠMT

 
Mateřská škola Jahoda

Vybíralova 969/2, Praha - Černý Most
tel.: 777 674 161, skolka@jahoda.cz

www.skolka-jahoda.cz

MŠ Jahoda je podpořena z finančních prostředků EU projektem „Podpora školky Jahoda“

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JAHODA

stala. Většina mých obav ohledně ná-
vratu do zaměstnání je pryč. Ano, já
vím, že to bude náročné období, ale
už cítím, že to zvládneme – já i můj
malý syn. A těším se na to.

Irena Vondrlíková,
účastnice projektu 

„Dejme maminkám šanci“
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Najdete nás na adrese Kolbenova 473/36, 190 00 Praha 9,
jen 

266 032 188

• 

• 

• 

• 

• 
a 

• 

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Po
zv

án
ka

INTEGRAČNÍ CENTRUM
PRAHA, O. P. S. – POBOČKA
Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502,
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 ci-
zincům ze zemí mimo Evropskou unii infor-
mace a poradenství. Pravidelně organizu-
jeme multikulturní akce, na které srdečně
zveme všechny obyvatele Prahy 14.

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

Information and counselling for third cout-
ry nationals

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

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

❱ 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.

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

❱ FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprcho-
vých koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Sekání a vyklízení. Tel.:  
777 325 466 janmachac66@seznam.cz.

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

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

❱ Zpracování účetní agendy pro živ-
nostníky a malé firmy, kromě předání
dokladů vše on-line vč. kontrol a jed-
nání na úřadech. Ing. Zdeněk Karlík,
P9, celodenní kontakt: 777 794 604,
izkcomp@email.cz. 

❱ 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.

❱ 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.

❱ Nakupujeme st. šperky, zlaté a stř.
mince, obrazy Lokomotiv od J. Ronka
a Kreibicha, st. zbraně, INTERANTIK
Praha 9, Pod Pekárnami 157/3, tel.:
605 829 440.

❱ TERAPIE, které vedou ke zlepšení vaší
fyzické a psychické pohody. www.terapi-
ekyje.cz, tel. 603 465 743, M. Švamberová.

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

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

❱ Koupím byt v Praze 9. Tel.: 604 617 788.

❱ Právní a investiční společnost hledá
ke koupi byty, domy a pozemky v Praze.
Zajistíme zaplacení dluhů i privatizace.
Nabízíme i koupi vašeho bytu bez stě-
hování. Pro seniory možnost získat pe-
níze a v bytě dožít. Platba ihned. Tel.:
777 140 575.

❱ Masér, terapeut – Černý Most: laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.
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RÁMOVÁNÍ MYJO
Náchodská 636, Horní Počernice

www.myjo-ramy.cz 
Rámování, paspartování, napínání pláten, 

laminace, vitrínové rámy.

DĚTSKÝ DEN

Praha 14 kulturní, 
Coca-Cola 
a MČ Praha 14  

ás zvou

Sobota 3. června 10:00 – 13:30
CENTRÁLNÍ PARK NEDALEKO METRA RAJSKÁ ZAHRADA

DĚTSKÝ DJ

SKÁKACÍ HRAD

SIMULÁTOR

MALOVÁNÍ NA 
OBLIČEJ

HOROLEZECKÁ 
LÁHEV

SOUTĚŽE

ODMĚNY

Uzávěrka inzerce
pro prázdninové
vydání časopisu

Čtrnáctka 
je 15. 6. 2017.
KONTAKTY:

tel. 296 114 911, 
e-mail:

inzerce@casopis14.cz
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „Ale pane, vždyť prší. Nevadí, vezmi si deštník.“
Výherci: M. Výprachtická, Hloubětín, T. Veselovská, Hloubětín, K. Fónod, Hutě

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 6. 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: Jít příkladem: „Vypij, prosím tě, tento lék,“ naléhá manželka na manžela. „Ale vždyť to nám dal zvěrolékař pro
psa?!“... (dokončení v tajence)
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