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Inzerce

Díky kotlíkové dotaci 
můžu v naší obci i já 
lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový
ekologický topný zdroj. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí
a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě.
Informujte se na Magistrátě hl. m. Prahy, ul. Jungmannova 35/29.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii
e-mail: kotlikovedotace@praha.eu
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TERMÍN
24. 4. – 24. 5. 2018

MÍSTO
KC Kardašovská, 
Kardašovská 626/5, Hloubětín

OTVÍRACÍ DOBA
PO až ČT 8.30 – 18.00 
PÁ 8.30 – 15.00

Městská část Praha 14 
Vás zve na výstavu 

Vstup ZDARMA

Výstava poutavou a interaktivní formou poukazuje na smysl třídění a význam recyklace.
Přesvědčíte se, že vytříděný odpad se stává cennou surovinou, která se dá využít na
výrobu nových věcí. Uvidíte širokou škálu předmětů vyrobených z recyklovaných
materiálů od předmětů běžné denní potřeby, až po ty netradiční.
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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 MČ Praha 14

12 AKTUALITY

11 DOPRAVA

10 TÉMA – JANA AUGUSTINOVÁ:
VŠE PEJSKA UČÍME FORMOU HRY A ODMĚN

08 TÉMA – NÁKLADY NA ÚKLID PSÍCH „NADÍLEK“
PŘESAHUJÍ PŮL MILIONU KORUN

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. 5. 2018.

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – PRAHA 14 ROZKVETLÁ

06 TÉMA – MILENA KUČEROVÁ: 
JE DOBŘE, ŽE UKLÍZEJÍ I DĚTI 

jarní, nebo lépe řečeno už takřka letní počasí
ve většině z nás probouzí chuť k nejrůznějším
aktivitám. Bohužel ne vždy k aktivitám pozi-
tivním. Důkazem toho může být i poslední za-
sedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se nakonec nekonalo. Proč? Jenom z ple-
zíru některých koaličních zastupitelů, kteří
nedokázali schválit ani svůj vlastní program. 
Nečinnost hlavního města způsobuje stále
větší problémy, a to nejen městským částem
jako takovým, ale v konečném důsledku i všem
Pražanům. Nikomu zřejmě neuniklo, jaký prob-
lém má Praha s lávkami a mosty a co za po-
slední tři roky přinesl rozvoj dopravy – prodlu-

žující se kolony aut, chaotické rekonstrukce silnic a neuvážená omezení či
uzavírky. Co dál? Chybí například rozhodnutí nutné pro poskytování dotací
organizacím, které zajišťují sociální služby, rozhodnutí řešící finance na
navýšení platů učitelů a mnohá další, bez nichž se dobré fungování
metropole neobejde. 
Po několikaletém dohadování byl na magistrátním webu v dubnu zveřejněn
návrh Metropolitního plánu, který je možné připomínkovat. Vzhledem
k tomu, že se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů pro výstavbu
nejen v Praze 14, detailní informace najdete i na webu městské části. Me-
tropolitnímu plánu bude zároveň věnováno červnové číslo Čtrnáctky. 
Co mě na druhou stranu těší, je fakt, že se ve spolupráci s vámi podařilo
pokročit v projektu na participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle vás.
Z celkem 18 realizovatelných občanských projektů jste při internetovém
hlasování vybrali 12, které se z papírové podoby „přestěhují“ do té reálné.
Všem zúčastněným mnohokrát děkuji za jejich aktivitu. 
Pokračujeme také v Lokálních veřejných fórech, které se postupně
uskutečňují napříč celou městskou částí a dávají vám obyvatelům příležitost
říci, co si přejete změnit v místě, kde žijete. Věřím, že tato spolupráce opět
přinese cenné podněty k rozvoji Prahy 14. Ostatně, o kvalitní rozvoj
usilujeme neustále – například rozšiřováním zelených ploch a revitalizacemi
či modernizacemi parků. Nyní se zabýváme Centrálním parkem poblíž
metra Rajská zahrada, kde se architekti pokusí vytvořit příjemnou sportovní
a relaxační zónu. 
Květen je měsícem změn, které jsou nejvíce viditelné v přírodě. Loni na
podzim jsme zasázeli skoro 13 tisíc cibulek jarních květin, jež nyní krásně
kvetou a zkrášlují naši městskou část. Zeleně a teplého počasí si můžete
užívat nejen při procházkách, ale například i při jarní cyklojízdě nebo
různých akcích pro veřejnost. Děti si v květnu zasoutěží na rybářských zá-
vodech u rybníčku Aloisov nebo mohou s rodiči navštívit třeba Staročeský
jarmark v Kyjích. Cílem vycházek mohou být i Čihadla, kde „roste“ rozhledna
Doubravka. Myslím, že z nabídky si vybere téměř každý. 
Přeji vám, ať si přírodu a květnové sluníčko užijete na maximum.

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

14 POZVÁNKA – KYJE SE VRÁTÍ V ČASE, 
PŘIJĎTE NA STAROČESKÝ JARMARK

19 NAŠE ŠKOLY

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU

31 KŘÍŽOVKA O CENY

30 HYDEPARK

26 PRAVIDELNÉ KURZY ORGANIZACÍ PRAHY 14

21 PRAHA 14 V POHYBU – JARNÍ CYKLOJÍZDA: 
VÝLET ZA KRÁSAMI BLÍZKÝMI I VZDÁLENĚJŠÍMI; 
NAUČTE SE SERVISOVAT KOLO 
ZA JEDNO ODPOLEDNE

22 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – VYBÍRALKA 25: 
VRCHOLÍ PŘÍPRAVY NA PRVNÍ PROMĚNY

24 KOMUNITA 

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

23 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – MAGISTRÁT CHCE NA
ČERNÉM MOSTĚ STAVĚT NOVÉ BYTOVÉ DOMY
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„Chtěli jsme, aby na jaře Praha 14
rozkvetla, a povedlo se. Naštěstí nám
přálo počasí a těch skoro 13 tisíc ci-
bulovin, co jsme loni na podzim za-
sadili, teď může dělat radost,“ říká
starosta městské části Mgr. Radek
Vondra. Všemi barvami to hraje na-
příklad v Centrálním parku nedaleko
stanice metra Rajská zahrada, před
Poliklinikou Parník na Černém Mos-
tě nebo třeba v parku Vidlák v Hosta-
vicích. Do nákupu a výsadeb cibulo-
vin (4 200 kusů tulipánů, 3 600 kusů
narcisů, 3 600 kusů krokusů a 1 500
kusů ladoněk) Praha 14 loni investo-
vala bezmála 90 tisíc korun.

TRVALKY NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
Letos na jaře vznikne nový záhon,
tentokrát s trvalkami a dalšími travi-
nami, ještě u stanice metra Rajská
zahrada. Další z celkem osmi stovek
sazenic pak zahradníci „rozdělí“ na
další místa městské části, například
na Hutě. „Vedle květin plánujeme
v nadcházejícícm období sázet i stro-
my, částečně za spolupráce společ-

nosti Coca-Cola,“ vysvětluje radní
Mgr. Irena Kolmanová. Celkem stov-
ku stromků nechá radnice vysázet
na Jahodnici, podél ulic Poděbrad-
ská, Pospíchalova nebo třeba podél
Kolbenovy. „Některé z těchto stromů
budou náhradou za ty, které loni na
podzim poničila vichřice,“ dodává
radní Kolmanová.
Na poslední měsíce roku městská
část připravuje výsadbu dalších, opět
zhruba 13 tisíc cibulovin, jež doplní ty
stávající, a hodlá také pokračovat
v revitalizacích zeleně. Ty je možné
provádět pouze v době vegetačního
klidu, tudíž se do nich radnice pravi-
delně pouští na podzim a v zimě. 
Během uplynulých zimních měsíců
městská část například nechala vy-
čistit a prosvětlit prostor v ulici Tálín-
ská u viaduktu či takzvaně zmladit
keřové skupiny podél ulic Cíglerova
a Bryksova. Prokoukla i zeleň v Ho-
dějovské, kterou bylo nutné připravit
na budoucí vybudování chodníku. Ve-
dle toho se loni dočkaly proměny ke-
ře v již zmíněném Centrálním parku

nebo třeba v průchodu z Františkovy
do Ocelkovy ulice. Za zmínku určitě
stojí i úprava prostoru před ZŠ Bratří
Venclíků, odkud byl odstraněn „lapač
odpadků“ v podobě přestárlého ja-
lovce, nebo proměna nepřehledného
zákoutí za autobusovou zastávkou
v ulici Bryksova.

SKORO 20 MILIONŮ KORUN 
NA ÚKLID A ÚDRŽBU
Náklady, které Praha 14 investuje do
údržby zeleně a do úklidu veřejných
prostor, stále rostou. V roce 2016 do-
sáhly částky 18,3 milionu korun, loni
19 milionů a letos se předpokládá
19,3 milionu. Faktorů, které postupný
nárůst ovlivňují, je víc. Jednak obecně
rostou ceny komodit, jednak se rozši-
řují služby. Radnice například častěji
seká trávu – původně sekačky vyjíždě-
ly šestkrát ročně, od roku 2016 již
osmkrát, přičemž jedna seč vychází
zhruba na 600 tisíc korun. Svůj podíl
na nákladech pak mají i vandalové
a zloději květin, kteří každoročně způ-
sobují desetitisícové škody. (red) 

PRAHA 14 ROZKVETLÁ

PRAHA 14 PATŘÍ MEZI MĚSTSKÉ ČÁSTI S VÝRAZNÝM PODÍLEM ZELENĚ, COŽ KDEKDO OCENÍ ZVLÁŠTĚ TEĎ, NA
JAŘE. VŠECHNO VONÍ, KVETE, ZÁŘÍ VE SVĚŽÍCH ODSTÍNECH A LÁKÁ K PROCHÁZKÁM. SVŮJ PODÍL NA TOM MÁ
NEJEN PŘÍVĚTIVÉ POČASÍ, ALE I „LIDSKÁ RUKA“. NARCISKY, TULIPÁNY, KROKUSY A DALŠÍ TYPICKY JARNÍ
KVĚTINY ZDOBÍ ZAHRADY, KAM JE ZASADILI MAJITELÉ PŘILEHLÝCH DOMŮ, I VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, KDE SE
O TO POSTARALA MĚSTSKÁ ČÁST. TA ZÁROVEŇ CHYSTÁ DALŠÍ VÝSADBU – MIMO JINÉ STROMŮ A TRVALEK.
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Téma

„Moc si vážím každého, kdo je ochotný
obětovat vlastní pohodlí a nabídnout
pomocnou ruku. Nikdy bych nevěřila,
že se v dnešní uspěchané a v mnoha
ohledech lhostejné době najde tolik li-
dí, kteří se do dobrovolnických úklidů
zapojí. Všem mnohokrát děkuji,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová.
Letos se zatím uskutečnily čtyři úkli-
dy. První z nich zorganizoval Martin
Perlík z Hutí, který se spolu se svým
„týmem“ do kampaně zapojil již ně-
kolikrát. Více než tři desítky lidí na -
sbíraly 40 pytlů nejrůznějšího odpa-
du, včetně odhozených matrací a ko-
čárků. Další tři obdobné akce mají na
svém kontě lidé z Rajského vrchu,
z Černého Mostu 2 a z Jahodnice. 
Na Rajském vrchu se uklízelo v prv-
ním dubnovém týdnu, stejně jako loni
zde akci organizovala místní obyva-
telka Kateřina Mazzolini. Třicet lidí,
z toho devět dětí, posbíralo neuvěři-
telných 60 pytlů nepořádku. „Kromě
toho jsme v zeleni nacházeli i další
poklady, například odložený kočárek,
kusy nábytku, tradičně též pneumati-
ky, elektroniku, a dokonce i odkudsi
odnesenou dopravní směrovku Kyje-
-Aloisov,“ uvedla Kateřina Mazzolini. 
O pár dní později prokoukla další
část Černého Mostu. Skoro dvě de-
sítky lidí navázaných na Církev bratr-
skou čistily od odpadků prostor ne-

daleko Plechárny. Úlovek měly více
než slušný – 30 pytlů nepořádku.
Zatím poslední úklid se ke konci
dubna odehrál na Jahodnici – tra-
dičně pod taktovkou TJ Sokol Jahod-
nice. Celkem 15 pytlů odpadků,
včetně plastových židlí, montérek
nebo odhozeného rákosového plotu,
tu zlikvidovalo 29 lidí – 19 dospělých
a deset dětí.
Městská část dobrovolníky podporuje
různě. Pomáhá jim s propagací, za-
jišťuje odvoz nepořádku, případně,

mají-li o to organizátoři zájem, dodá-
vá rukavice, další potřebné nářadí
a někdy i odměny pro uklízející děti.
Některé z úklidových čet se se svými
aktivitami zapojují nejen do Chceme
tu mít čisto, ale i do kampaně Ukliď-
me Česko, jejíž organizátoři dobro-
volníky rovněž materiálně podporují. 

(red)

Lidé chtějí mít Prahu 14 čistou. A pomáhají
PRAHA 14 POKRAČUJE V ÚSPĚŠNÉ KAMPANI CHCEME TU MÍT ČISTO, KTERÁ POD SEBOU SDRUŽUJE PŘEDEVŠÍM
DOBROVOLNICKÉ ÚKLIDY POŘÁDANÉ NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A AKTIVNÍMI OBYVATELI. OD PODZIMU
ROKU 2015, KDY SE JAKO PRVNÍ „VLAŠTOVKA“ DO KAMPANĚ PŘIHLÁSIL TJ SOKOL JAHODNICE, OBLÉKLY
PRACOVNÍ RUKAVICE STOVKY DOBROVOLNÍKŮ. VELKÝ ZÁJEM JE I LETOS.
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ODKUD PŘIŠLA INSPIRACE PUSTIT
SE DO DOBROVOLNICKÝCH
ÚKLIDŮ?
Poprvé jsme uklízeli v dubnu 2015
díky projektu Ukliďme svět – Ukliď-
me Česko, do kterého jsme se zapo-
jili. Při prvním úklidu jsme prošli cca
80 % ulic na Jahodnici a naplnili 19
obrovských pytlů, a to díky 24 dobro-
volníkům včetně dětí. Prvotním moti-
vem byla snaha zlepšit prostředí, ve
kterém se pohybujeme a žijeme.
A něco aktivního pro to udělat.

DNES UŽ PATŘÍ DOBROVOLNICKÉ
ÚKLIDY MEZI POPULÁRNÍ AKCE
RŮZNÝCH NEZISKOVEK. VEDLE
NICH SE ZAPOJUJÍ I SPORTOVNÍ
KLUBY ČI PARTY SOUSEDŮ. JAK
VNÍMÁTE TENTO ROZMACH?

Samozřejmě že četnost úklidů a za-
pojení dalších aktivních skupin vní-
máme velmi pozitivně. Řekla bych,
že přísloví „příklady táhnou“ se zde
potvrzuje. Úklid pořádáme dvakrát
ročně, a to vždy na jaře a na podzim,
a počet dobrovolníků je víceméně
stejný. Jsou tací, kteří nevynechali
ani jednou, ale vždy se přidají i no-
váčci. Uvědomila jsem si, že akce
přispívá i ke zlepšení sousedských
vztahů a k seznámení se s novými
obyvateli Jahodnice, kterých díky vý-
stavbě bytů a řadových domů ne-
ustále přibývá. Pozitivní je, že se
s rodiči aktivně zapojují i děti, které
tudíž nejsou a nebudou k životnímu
prostředí lhostejné. Propojení
s ostatními dobrovolníky určitě
smysl má. Uvítali jsme třeba aktivní

účast neziskové organizace NEPO-
SEDA, která na akci přivedla skupinu
cca 10 mladistvých.

JAKÉ PLÁNY MÁTE V TÉTO
OBLASTI AKTUÁLNĚ A CO
CHYSTÁTE DO BUDOUCNA? 
Určitě chceme vydržet a pokračovat.
Jsme potěšeni, že neubývá dobrovol-
níků a zároveň ubývá odpadu.  Pova-
žuji to za důkaz, že lidé si začínají vá-
žit svého prostředí, i když ne natolik,
abychom si čisté ulice a travnaté plo-
chy udrželi trvale, a ne jen jedno od-
poledne po úklidu. Byla bych ráda,
kdyby si každý uvědomil, že odpadky
patří do košů a popelnic, a ne na
zem. Zastávky jsou plné cigaretových
nedopalků a obalů od bonbonů (jen
pro zajímavost, v oblíbenosti vyhrá-
vají Hašlerky), i když na každé je od-
padkový koš. Nepotřebné věci z do-
mácností lze bezplatně odvézt do
sběrných dvorů anebo využít kontej-
nerů na velkoobjemový odpad. Ter-
míny jejich přistavení by mohly být
trvale zveřejněny i na vývěsních plo-
chách naší městské části.
Do budoucna bychom organizaci
úklidové akce  rádi přenechali nezi-
skové organizaci NEPOSEDA s tím,
že bychom úklid podporovali aktivní
účastí.

JAKÝ JE TO POCIT, UDĚLAT NĚCO
NEZIŠTNĚ PRO SVOJE OKOLÍ?
Těžká otázka. Pocit? No, člověk má
zcela určitě radost z čistých ploch i ze
zapojení dobrovolníků. Zejména dětí,
ve kterých taková aktivita buduje po-
zitivní vztah k životnímu prostředí. 

CO SE DOBROVOLNICKÝCH ÚKLIDŮ
TÝKÁ, JAK VNÍMÁTE SPOLUPRÁCI
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ? JAK ÚŘAD
KONKRÉTNĚ POMÁHÁ? 
Městskou část musíme jen a jen
pochválit. Od prvopočátku nás aktiv-
ně podporuje (odváží odpad, poskytu-
je část pracovních pomůcek aj.),
a mohu-li, musím vyzdvihnout skvě-
lou spolupráci zejména s paní Zorou
Strakovou, která se osobně zúčastni-
la i našich dvou úklidů. Vždy nám vy-
chází vstříc – poradí, pomůže, na -
směruje.

(jam)

TJ SOKOL JAHODNICE SE NEVĚNUJE POUZE SPORTU. DÍKY AKTIVITĚ
PANÍ MILENY KUČEROVÉ (UPROSTŘED)  SE POD HLAVIČKOU SOKOLA
KONAL I PRVNÍ DOBROVOLNICKÝ ÚKLID POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU
UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO A POSLÉZE I KAMPANĚ CHCEME TU
MÍT ČISTO, KTEROU ORGANIZUJE MĚSTSKÁ ČÁST. JAK TO VŠECHNO
VZNIKLO A JAKÉ MAJÍ DOBROVOLNÍCI PLÁNY DO BUDOUCNA, SE DOZVÍTE
Z NÁSLEDUJÍCÍHO ROZHOVORU.

Milena Kučerová: 

JE DOBŘE, ŽE UKLÍZEJÍ I DĚTI 
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NÁKLADY NA ÚKLID PSÍCH „NADÍLEK“ 
PŘESAHUJÍ PŮL MILIONU KORUN

V Praze 14 žije téměř 2 500 registrova-
ných psů, za něž městská část do své-
ho rozpočtu na poplatcích ročně inka-
suje asi 1,4 milionu korun. „Tyto peníze
využíváme tak, aby se lidem vracely
v podobě veřejné služby. Vedle již zmí-
něných akcí městská část zajišťuje
agendu ochrany zvířat proti týrání,
kontroly registrací, ve spolupráci
s městskou policií kontrolu čipování či
dodržování veřejného pořádku a sa-

mozřejmě zmíněnou agendu správy
poplatků. Dále má na starosti rozmís-
tění a evidenci odpadkových košů, za-
jištění jejich vývozu a rozmístění a do-
plňování stojanů s pytlíky na psí exkre-
menty,“ vyjmenovává místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá
životní prostředí v městské části.
Nutno dodat, že přestože podle měst-
ské vyhlášky musí pejskaři po svých
psech uklízet, jinak se vystavují riziku

pokuty, zůstává stále řada těch, kteří
toto nařízení ignorují. Stačí se podívat
na vyčíslení nákladů, které městská
část ročně investuje do odstraňování
psích exkrementů z trávníků, ulic či
chodníků. Z rozpočtu Prahy 14 kon-
krétně na tento typ úklidu ročně mizí
více než půl milionu korun. Dalších
zhruba 300 tisíc korun putuje do ná-
kupu a doplňování sáčků a stojanů na
sáčky na psí exkrementy. (red)

SOUČÁSTÍ KAMPANĚ CHCEME TU MÍT ČISTO, KTEROU MĚSTSKÁ ČÁST V POSLEDNÍCH LETECH ORGANIZUJE, JE
I PÉČE O CHOVATELE PSŮ A O JEJICH ZVÍŘECÍ SVĚŘENCE. NĚKOLIKRÁT SE KONALA NAPŘÍKLAD CELODENNÍ
PŘEHLÍDKA PSÍCH AKTIVIT S NÁZVEM PESTIVAL NEBO LEKCE PSÍ ŠKOLKY, JEJICHŽ CÍLEM BYLO NEJEN POBAVIT,
ALE I POUČIT A PŘINÁŠET OSVĚTU. MIMO TO MĚSTSKÁ ČÁST V POSLEDNÍCH LETECH VYBUDOVALA DVĚ PSÍ
LOUČKY S PRVKY PRO AGILITY, A TO NA LEHOVCI A V HLOUBĚTÍNĚ.

Pejskařský „minirádce“

■ Máte nového psa, který je starší
tří měsíců? Do 15 dnů od jeho po-
řízení je potřeba ho nahlásit na
úřadě, jinak se vystavujete riziku
postihu (více na www.praha14.cz,
sekce Životní situace – Místní
poplatek ze psů).

■ Očipovaného psa je třeba e-mai-
lem nahlásit ještě i na Odboru
živnostenském a občanskospráv-
ním Magistrátu hl. m. Prahy. Po-
kud tak chovatel neučiní, opět mu
hrozí pokuta (podrobné informace
pejskař obdrží při přihlašování
zvířete na úřadě).

■ Pes starší šesti měsíců musí být
očipován. Cena za očipování se po-
hybuje kolem 600 korun (záleží na
veterináři). Po očipování platí cho-
vatel na poplatcích za psa v násle-
dujících dvou letech sníženou
částku, takže se mu náklady vrátí.

■ Roční poplatek za psa v bytě činí
1 500 korun, v rodinném domku
600 korun, senioři nebo poživa-
telé vdovského, vdoveckého nebo
sirotčího důchodu, který je jejich
jediným zdrojem příjmu, platí
200 korun. Pokud je na jednoho
chovatele psáno psů víc, popla-
tek se zvyšuje. Za každého další-
ho psa chovatel platí v bytě 2 250

korun a v rodinném domě 900
korun. Chovatelům platícím sní-
ženou sazbu 200 korun se částka
zvyšuje na 300 korun. Nezapla-
cené poplatky nebo část poplat-
ků za psy jsou platebním výmě-
rem zvýšeny o 50 %, pokud k je-
jich úhradě nedojde v průběhu
kalendářního roku.

■ Přestože se o tom loni hodně
mluvilo, vyhlášku upravující ven-
čení psů nakonec hl. m. Praha ne-
změnilo. Zjednodušeně tedy platí,
že venčení bez vodítka je povoleno
všude tam, kde není zakázáno. Vy-
platí se tedy sledovat nařízení
platná přímo v místě venčení.
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ČERNÝ MOST
ul. Bratří Venclíků – před ÚMČ Praha 14
Centrální park – u hráze rybníka Aloisov
Centrální park ČM – u východního břehu
rybníka Aloisov
ul. Ronešova – u křižovatky s ul. Volkova
u křížení ul. Doležalova a Gen. Janouška 
– naproti Městské knihovně
ul. Gen. Janouška – u parkoviště naproti
Úřadu práce
Centrální park – u mezikruží
ul. Cíglerova – u křižovatky s ul. Pospíchalova
křížení ulic Šromova a Gen. Janouška
(východní)
křížení ul. Vašátkova a Doležalova, naproti
vchodu Vašátkova 7
křížení ul. Dygrýnova a Vašátkova – naproti ZŠ
mezi domy Dygrýnova 8 a 10
u MŠ Obláček, u dětského hřiště, 
směr ul. Breitcetlova
křížení ul. Gen. Janouška a Breitcetlova
křížení ul. Dygrýnova a nám. Plk. Vlčka
ul. Bobkova – u vjezdu do vnitrobloku 
(vedle vchodu č. 28)
ul. Bobkova – v blízkosti křížení 
s ul. Kučerova, za mostem přes ul. Ocelkova
ul. Kučerova – JV okraj stromořadí 
(u MŠ Korálek)
ul. Kučerova – SV okraj stromořadí 
(směrem k CČM)
křížení ul. Mansfeldova a Bryksova 
(u parkoviště)
křížení ul. Bobkova a Františkova
ul. Vybíralova – u křížení s ulicí vedoucí k ZŠ
ul. Vybíralova – severně od vchodu na dětské
hřiště Jahoda
křížení ul. Arnošta Valenty a Marešova
ul. Arnošta Valenty – u křížení s ulicí Hlaďova
křížení ul. Vybíralova a Bryksova 
– u Plechárny
křížení ul. Kapitána Stránského a Bryksova 
– naproti parkovišti
vnitroblok mezi ul. Bouřilova a Trytova

JAHODNICE
křížení ul. 9. května a Travná (u prodejny)
křížení ul. Travná a Doubecká
křížení ul. Staňkovská a Pasecká (naproti
trafostanici)
dětské hřiště – U Hostavického potoka I
Park Skanska
dětské hřiště – U Hostavického potoka II
ul. 9. května u zastávky MHD
Park Československých legionářů – vstup od
ul. Baštýřská

HOSTAVICE
vstup do parku z ul. Pilská
vstup do parku Vidlák 
– blízko zastávky MHD Hostavice
nám. Zdenky Braunerové 
– naproti vjezdu z ulice Šemberova
Malšovské nám.
ul. Mináříková
ul. Bartoňkova x Nežárská

KYJE – HUTĚ
křížení ul. Za Černým mostem a Lipnická
křížení ul. Branská a Za Černým mostem 
– naproti restauraci
ul. Pelušková – před domem č. p. 1599
křížení ul. U Járku a Jordánská
křížení ul. Splavná a Světská – u minigolfu
křížení ul. Lipnická a Světská 
– u zpomalovacího pruhu
křížení ul. Za Černým mostem a Nad Hutěmi
křížení ul. Lipnická a Jamská
křížení ul. Svárovská a Skryjská
ul. Jamská – vstup do zeleně 
(směr ul. Sicherova)
ul. Sicherova – vstup do zeleně 
– směr ul. Jamská
křížení ul. Vodňanská a Svatojánská

KYJE
ul. Vajgarská – u trafostanice
ul. Sklenská (č. p. 1582) 
– u vjezdu na parkoviště
u křížení ul. Vajgarská a Sklenská 
– směrem k zastávkám MHD
křížení ul. Vajgarská a Želivská – u polikliniky
křížení ul. Tálínská a U Rybníka
křížení ul. Prelátská a Krčínovo nám. 
– u bowlingu
u domu – Břeclavská 4
ul. Dřítenická – na konci ulice u popelnic
křížení ul. Velkoborská a Zacharská 
– u vjezdu na parkoviště
ul. Rožmberská – na ceduli u dětského hřiště
ul. Dvořišťská – u cesty k dětskému hřišti
křížení ul. Třešňová a Vlkovická
křížení ul. Rožmberská a Dářská 
– u zastávky MHD
Jiráskův park – na ceduli u dětského hřiště
křížení ul. Mílovská a Spolská
ul. Hradečkova
ul. Rožmberská – u dopravního hřiště

LEHOVEC
Psí louka v ul. Kukelská – za hřištěm ZŠ
křížení ulic Metujská a Hůrská
křížení ul. Kukelská a Chvaletická 
(u hřiště ZŠ)
ul. Kardašovská – v blízkosti křížení 
s ul. Krylovecká (trojúhelníkové parkoviště)
mezi ul. Kardašovská a Krylovecká 
(zastávka bus Lehovec)
ul. Kardašovská, naproti prodejně 
(zadní vchod domu Rochovská 13)
ul. Rochovská – u podchodu pod 
ul. Slévačská
ul. Vizírská – u dětského hřiště, 
u přechodu pro chodce
ul. Kukelská – u křížení s ulicí Slévačská,
v blízkosti zastávky MHD Sídliště Lehovec
ul. Nedvědická – u parkoviště, 
za bytovým domem (Slévačská 32)

HLOUBĚTÍN
křížení ul. Horoušanská a Štolmířská
křížení ul. V Chaloupkách a Vaňkova
ul. Chvalská – u pošty
křížení ul. Soustružnická a Klánovická
křížení ul. Kyjská a V Chaloupkách
Psí louka V Chaloupkách – na ceduli
ul. Mochovská – u parkoviště
křížení ul. Zelenečská a Zámečnická
u chodníku mezi ul. Kolbenova a Zelenečská
křížení ul. Nehvizdská a Mochovská
ul. Sadská – na plotu u vstupu k dětskému
hřišti
křížení ul. Zelenečská a Kbelská
křížení ul. Konzumní a Na Obrátce

Pes, přítel člověka, patří
k životu lidí i ve městech.
Pro mnoho lidí je nepo-
stradatelným společní-
kem. Ale myslím si, že

do měst se více hodí psi menších
plemen, kteří nemají takové nároky
na prostor jako plemena větší. Bo-
hužel najdou se nezodpovědní maji-
telé, kteří neuklízejí po svých psech
exkrementy a vytvářejí negativní po-
hled na chov psů ve městě, ale za to
nemohou psi, ale jejich majitelé.

Viktor Šíma (KSČM)

Náš první pes byl ně-
mecký ovčák a byl do-
konalý. Po jedné noci
se vrátil k policajtům,
jimž utekl. O několik let

později to byl Barnabášek. Mopsík.
Úplně něco jiného než policejní pes,
ale do bytu, ke dvěma dcerám, to
byla dobrá volba. Užili jsme si s ním
hodně legrace a myslím, že i jemu
se u nás líbilo. Dožil se 14 let. Na
výběru rasy záleží, držím vám palce. 

Ing. Miroslav Froněk (BEZPP) 

Jak vnímáte soužití lidí a psů
v prostředí města?
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Pracuji v organizaci za-
bývající se výcvikem
asistenčních psů, takže
soužití lidí a psů vní-
mám jako naprosto při-

rozené. Je však potřeba, aby toto
soužití mělo svá pravidla. Majitelé
psů by měli mít své miláčky zvlád-
nuté po výcvikové stránce a uklízet
po nich exkrementy. Na druhé straně
by město mělo poskytovat dostatek
prostoru pro jejich venčení, což roz-
hodně není dostatečně zajištěno.

Bc. Michal Prager (BEZPP)

Mnohdy si neuvědomu-
jeme, že pes je pro
spoustu z nás doslova
člen rodiny, a nemůže-
me odsuzovat jejich

majitele, když někde zaštěká nebo
udělá nepořádek. Často také starší
lidé nemají už nikoho jiného než
toho svého pejska. Za mě je soužití
o vzájemném respektu, ale samo-
zřejmě bez úklidu to i po těchto
členech rodiny určitě nejde.

Bc. Miroslav Šubrt (ANO)
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Téma

V RÁMCI PESTRÉ SE ZABÝVÁTE
I SPECIALIZOVANÝM VÝCVIKEM
PSŮ... JE TO SPÍŠE PRÁCE, NEBO
JE TO PODOBNÉ JAKO S VLASTNÍM
PEJSKEM? 
Já osobně naše pejsky necvičím.
V Pestré dělám PR, a starám se tedy
o to, abychom byli vidět a slyšet. Co
ale vím od našich trenérek, tak to
mají takto: Všechny psy, které cvičí,
mají samozřejmě rády a vytváří si
s nimi vztah. Zároveň si ale musí
udržet menší odstup, protože musejí
odvést práci a pejska naučit to, s čím
bude pomáhat klientovi. Jedna naše
trenérka říká, že to je, jako když po-
šlete své dítě na internátní školu.
Děti si také s vychovateli a učiteli vy-
tvářejí vztah a mají se rádi. Tu největ-
ší lásku ale stejně dostávají doma
u své rodiny. Stejně tak naši psi
u svých páníčků. Je zkrátka potřeba,
aby se pejsek příliš na trenérku nefi-
xoval a těšil se na domov u klienta.

MŮŽETE PŘIBLÍŽIT, ČÍM SE
NEJVÍCE LIŠÍ BĚŽNÝ VÝCVIK PSA
OD TOHO SPECIÁLNÍHO?
Nejvíce se speciální výcvik od toho
běžného liší asi tím, že kromě zá-

kladní poslušnosti učíme naše psy
i speciální cviky, jako podávání věcí
ze země, canisterapii (polohování se
psem, který svým tělesným teplem
prohřívá a uvolňuje ztuhlé svaly),
oporu při vstávání a další. Vždycky
cvičíme konkrétního psa pro kon-
krétního klienta a potřeby lidí jsou
různé. Vše pejska učíme formou hry
a odměn, aby ho práce samotná ba-
vila. Naši psi musejí být také odvola-
telní od cizích lidí v případě, že se
klientovi něco stane a bude mu mu-
set být poskytnuta první pomoc.

JSOU NĚJAKÁ VYBRANÁ PLEMENA
PSŮ, KTERÁ SE PŘÍMO HODÍ 
PRO SPECIÁLNÍ VÝCVIK, NEBO 
JE MOŽNÉ VYCVIČIT JAKÉKOLIV
PLEMENO PSA?
Všechna plemena k výcviku na asis-
tenčního psa určitě vhodní nejsou.
My se zaměřujeme na výcvik labra-
dorských retrívrů, zlatých retrívrů,
borderkolií a celkem nově i portu-
galských vodních psů. Vycvičili jsme
ale i trpasličího pudla, královského
pudla a dokonce i čivavu a rhodé-
ského ridgebacka. Vždy je to o pova-
ze psa a pár výjimek jsme udělali.

Není to ale tak, že může přijít klient
s jakýmkoliv plemenem a my mu ho
vycvičíme.

MÁTE NĚJAKOU RADU, JAK ZAČÍT
A CO PEJSKA NAUČIT, KDYŽ SI HO
PŘIVEZEME DOMŮ NA SÍDLIŠTĚ?
Dle mého jsou nejdůležitější tyto věci.
Když si přivezete domů štěňátko, mě-
li byste s ním aspoň prvních pár dnů
zůstat doma, ať si zvykne a ze smut-
ku po mamince vám třeba nezačne
ničit boty a další… Pak samozřejmě
venčení – aby nečůral doma, což
u štěňátka znamená třeba každé 2–3
hodiny s ním vyběhnout ven, a když
se vyvenčí, tak pořádně pochválit.
Doma pro něj mít podložku, kde bude
vědět, že když už nevydrží ven, tak
tam se vyčůrat může, a opět ho za to
chválit.  Další důležitá věc je sociali-
zace s ostatními psy na sídlišti i mi-
mo něj a perfektní přivolání na jmé-
no. No a v neposlední řadě, aby se
pejsek naučil být sám doma, protože
ne vždy si ho můžete vzít s sebou
a sousedi na plakajícího či štěkajícího
pejska opravdu nejsou zvědaví. 

JAK VNÍMÁTE ŽIVOT SE PSEM VE
MĚSTĚ A NAPŘÍKLAD I V PRAZE 14? 
Myslím, že ve městě je to pro pejska-
ře vždycky trochu horší než někde na
vesnici. Je ale fajn, že třeba v Praze
vzniká spoustu psích hřišť a luk. I na
Praze 14 tomu tak je. Vždycky se ale
dá všechno zlepšit. Za mě by takových
míst mohlo být víc a třeba i větších.

CO JE PODLE VÁS PRO SOUŽITÍ
ČLOVĚKA SE PSEM VE MĚSTĚ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
Nejdůležitější je uvědomit si, že pes
je živé stvoření, které potřebuje péči,
lásku a čas svého páníčka. Před po-
řízením psa by si měl člověk říct, jak
moc se bude moci svému miláčkovi
věnovat, a podle toho si i vybírat ple-
meno. Například pokud jste celý den
v práci a máte čas tak maximálně na
venčení, neměli byste si pořizovat ži-
vá plemena, jako třeba jack russell.
To je pes, který potřebuje hodně po-
hybu a akce. Když ho necháte tři
čtvrtě dne doma samotného, pravdě-
podobně vám z nudy začne ničit věci,
štěkat nebo se natruc počůrávat.

(jam)

JANA AUGUSTINOVÁ PRACUJE V NEZISKOVÉ ORGANIZACI, KTERÁ SE
VĚNUJE SPECIALIZOVANÉMU VÝCVIKU ASISTENČNÍCH PSŮ. ZEPTALI
JSME SE PROTO NA ROZDÍLY MEZI VÝCHOVOU PEJSKA DOMÁCÍHO A TOHO,
KTERÝ POMÁHÁ NAPŘÍKLAD VOZÍČKÁŘŮM. V ROZHOVORU NAJDETE
I TIPY, JAK SE SVÉMU ČTYŘNOHÉMU PŘÍTELI CO NEJLÉPE VĚNOVAT
A JAK JEJ NAUČIT VŠE POTŘEBNÉ.

Jana Augustinová:
Vše pejska učíme formou hry a odměn
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Doprava

Faktem je, že to městská část spolu
s policií a dopravními odborníky hle-
dá už dlouho. „Zavedení jednosměr-
ky pod viaduktem bylo výsledkem
skoro tříleté práce, schůzek s peten-
ty, příprav materiálů, vypracování do-
pravní studie, jednání dopravní komi-
se a tak dále. Byla to jediná varianta
schválená Policií ČR. Nyní jsme
vlastně opět na začátku celého pro-
cesu,“ řekla v polovině dubna, tedy
krátce po faktickém zrušení jednos-
měrky na Hutích, místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spa-
dá doprava v městské části.
Upozornila, že doprava na Hutích
roste, a to nejen ta nezbytná, „rezi-
dentská“, ale především tranzitní, za
níž z velké části stojí mimopražští ři-
diči a lidé z jiných částí Prahy. „Lidé
si zkracují cestu přes obytnou zá-
stavbu, místo aby využili nadřazené
komunikace. Značky Průjezd zaká-

zán jsou prakticky nevymahatelné,
rychlost sníženou na 30 kilometrů
v hodině mnoho řidičů nerespektuje
– pokud na místě zrovna nehlídkuje
policie, která tu však nemůže být po-
řád,“ dodává místostarostka Picková.
V první polovině dubna se uskutečni-
la schůzka, která měla být určitým
„výkopem“ pro hledání řešení situa -
ce. Zúčastnili se jí jak zástupci měst-
ské části, tak občané z řad petentů
prosazujících buď zjednosměrnění,
nebo zobousměrnění provozu v do-
tčených ulicích. Na několikahodino-
vém setkání z úst občanů zazněla řa-
da, v některých případech protichůd-
ných, návrhů, případně již dříve
řešených a odzkoušených podnětů.
„Zatím jsme se výsledku nedobrali,
nicméně pro všechny maximálně při-
jatelnou cestu budeme samozřejmě
hledat dál,“ uzavřela místostarostka
Picková. (red)

KDO SE ZÚČASTNIL POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, VÍ, ŽE
JEDNÍM Z NEJVÍCE REZONUJÍCÍCH TÉMAT BYLA DOPRAVA NA HUTÍCH.
DEBATOVALO SE O NEDÁVNO ZAVEDENÉM ZJEDNOSMĚRNĚNÍ V ULICI
K VIADUKTU, JÍMŽ RADNICE REAGOVALA ZEJMÉNA NA ČETNÉ ŽÁDOSTI
OBČANŮ, KTEŘÍ CHTĚLI ZVÝŠIT BEZPEČNOST PĚŠÍCH A OMEZIT
TRANZITNÍ DOPRAVU V TAMNÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBĚ. PO NĚKOLIKAHODINOVÉ
DISKUZI S PŘÍZNIVCI I ODPŮRCI TOHOTO KROKU ZASTUPITELÉ ROZHODLI
OBOUSMĚRNÝ PROVOZ V INKRIMINOVANÉM ÚSEKU OBNOVIT A VE
SPOLUPRÁCI S OBČANY HLEDAT JINÉ ŘEŠENÍ SITUACE.

Dopravní situace na Hutích

V současné době probíhá oprava po-
chodu pod křižovatkou ulic Broumar-
ská a Cíglerova, která je naplánovaná
do 31. srpna 2018. V souvislosti
s pracemi bude od 20. května do 28.
června 2018 podchod mimo dobu
školního vyučování uzavřen. Kontakt-
ní osobou pro výše uvedené omezení
je za MČ Praha 14 Ing. Károly Pallagi
z oddělení dopravy, tel.: 225 295 322.
Investorem akce je TSK hl. m. Prahy.
Děkujeme za pochopení. (red)

OPRAVA 
PODCHODU 
pod Broumarskou

Dovolujeme si upozornit obyvatele
Starých Kyjích, že od 2. května 2018
začíná v ulici Stupská, na Krčínově
náměstí a v ulici Hlinská rekonstruk-
ce vozovek a chodníků.  Budou se
měnit a rekonstruovat chodníky, vy-
měňovat povrch a podloží vozovek,
rovněž se počítá s odvodněním ko-
munikací. S pracemi se začne na Kr-
čínově náměstí a ve Stupské tak, aby
se tato fáze rekonstrukce stihla do-
končit, než se děti po letních prázd-
ninách vrátí do školy. Ve spolupráci
se zhotovitelem usiluje městská část
o to, aby i přes jí nezaviněné zpoždě-
ní začátku prací (průtahy ze strany
správců inženýrských sítí) rekon-
strukce skončily dle plánu, tedy letos
na podzim. Obyvatelům dotčené ob-
lasti předem děkujeme za pochopení
a toleranci dočasného nepohodlí
spojeného se stavbou. Zároveň se
tímto omlouváme za nezbytná do-
pravní omezení. (red)

Rekonstrukce 
komunikací 
ve Starých Kyjích

V Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most) je v současné době možné zhlédnout výstavu fotografií studentů
a absolventů Pražské fotografické školy. Výstava potrvá od 2. 5. 2018 17.00 do 29. května a je otevřena vždy
v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
KA Výstava v Galerii 14

TIP NA KVĚTEN Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Podporujeme skutečný OKRUH
kolem Prahy, nikoliv PRŮTAH!
„Nastane dopravní peklo na východě Prahy?“

16. května 2018 od 18.00 do 20.00 v centru 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14

Pořádá: Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu 
Web: www.rozumnadoprava.cz  

Facebook: www.facebook.com/rozumnadoprava
E-mail: info@rozumnadoprava.cz
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Aktuality

Projekt Čtrnáctka podle vás má
za sebou klíčovou fázi: on-line
hlasování. V termínu od 12. do
30. března mohla veřejnost vybí-
rat z celkem 18 realizovatelných
občanských projektů. Většina
z nich uspěla.
„Na tento první ročník participa-
tivního rozpočtování radnice vy-
členila pět milionů korun – z toho
milion na takzvané malé projekty
do 200 tisíc korun a čtyři miliony
na projekty velké do dvou milionů
korun. Realizace se dočká celkem
dvanáct projektů. Všem, kteří se
zapojili, mnohokrát děkuji. Lidí,
kteří jsou ochotní sami přiložit
ruku k dílu a aktivně se podílet na
změně, si velice vážím,“ říká radní
Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce projekt spadá.
Hlasování probíhalo prostřednic-
tvím speciálně zřízených webo-
vých stránek https://ctrnactka-
podlevas.zapojtese.eu/, kde jsou
zveřejněny i veškeré informace
o projektu, a autorizačních SMS
zpráv. S realizací vítězných pro-
jektů se začne co nejdříve, nej-
později by mělo být hotovo do ro-
ku 2019. Podrobnosti o projek-
tech, které dostaly „zelenou“,
přineseme v červnovém vydání
Čtrnáctky. Komu se nechce čekat,
už nyní se s nimi může seznámit
na výše uvedených webových
stránkách. (red)

PROGRAM ZDRAVÍ MČ PRAHA 14 V ROCE 2018
Také v letošním roce radnice připra-
vila Program zdraví MČ Praha 14 za-
měřený na podporu zdravého životní-
ho stylu místních obyvatel. V jeho
rámci již vyhlásila další ročník po-
skytování příspěvku na prevenci ra-
koviny prsu a zajistila dotazníkové
šetření zacílené na klima školních jí-
delen. Nyní chystá další zdravotní
aktivity. První cílí na seniory, kteří
mohou opět získat volné vstupenky
do hloubětínského bazénu (jsou k vy-
zvednutí na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ÚMČ Praha 14), další
na širokou veřejnost. Ve středu

6. června bude součástí pravidelných
farmářských trhů u stanice metra
Rajská zahrada stánek Oblastního
spolku ČČK Praha 9, v němž se zá-
jemci budou moci seznámit se zákla-
dy první pomoci a zjistit více o úrazo-
vé prevenci. Další akce, mimo jiné
tradiční Den zdraví na Poliklinice
Černý Most, se uskuteční na podzim.
Program zdraví MČ Praha 14 finanč-
ně podporuje hl. m. Praha, koná se
pod záštitou Ing. Radka Lacka, radní-
ho hl. m. Prahy pro oblast zdravot-
nictví a bydlení.

(red)

Architekti se „utkají“ o Centrální park
Centrální park, tedy zelenou plochu
mezi ulicemi Pospíchalova, Anderle-
ho a Šromova poblíž stanice metra
Rajská zahrada, chce městská část
proměnit v příjemnou sportovní a re-
laxační zónu. K tomuto záměru je ny-
ní zase o další krok blíž. Během květ-
na vyhlásí architektonicko-krajinář-
skou soutěž, jejímž cílem je najít
vhodný způsob, jak lokalitu revitalizo-

vat. „Návrh bude řešit veřejný prostor
jako takový, včetně úpravy či zpevnění
ploch, dále mobiliář, osvětlení, zeleň,
ale i rozmístění případných výtvar-
ných děl,“ říká starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra. Výsledky soutěže
i další navazující kroky, jako například
přípravu samotného projektu, měst-
ská část plánuje prodiskutovat s ve-
řejností na otevřeném setkání. (red)

METROPOLITNÍ
PLÁN ZVEŘEJNĚN
Od poloviny dubna je zveřejněna ofici-
ální verze návrhu Metropolitního plá-
nu, nového územního plánu pro Pra-
hu. Následujícího čtvrt roku se s ním
lidé budou moci seznamovat a připra-
vovat se na připomínkování. Ty bude
možné zasílat po dobu 30 dnů od
27. června 2018. Podrobné informace
k Metropolitnímu plánu, včetně kroků,
které v rámci jeho nadcházejícího
projednávání chystá Praha 14, zveřej-
níme v červnovém vydání Čtrnáctky.
Kdo má zájem, může si dokument
prostudovat na webu městské části -
www.praha14.cz.

(red)

Divočáků v Praze 14
VÝRAZNĚ UBYLO
Počty černé zvěře v hornopočernic-
ké honitbě se podařilo výrazně sní-
žit. Divoká prasata se zde nyní vy-
skytují jen vzácně. Za uplynulý hos-
podářský rok 2017 (počítá se vždy
od začátku dubna do konce března)
myslivci odlovili 46 kusů divokých
prasat, a to přesto, že v cílené re-
dukci černé zvěře od předešlého
období, kdy odstřelili 111 kusů, ne-
polevili. „Myslivcům za jejich práci
i přístup moc děkuji. Jsem ráda, že
se z velké části jejich přičiněním si-
tuace s přemnoženou černou zvěří
uklidnila. Doufám, že tento stav
dlouho vydrží,“ řekla radní Prahy 14
Mgr. Irena Kolmanová.

(red)

Městská část Praha 14 přijme
právníka/právničku do Odboru
právních a kontrolních činností 
ve tř. 11. Bližší informace:
www.praha14.cz – volná místa,
Ing. Irena Holíková, 
tel.: 225 295 540.

OZNÁMENÍ

Čtrnáctka podle vás:
„zelenou“ dostalo
12 projektů

Připomínáme probíhající festival Se-
tkání kultur, jehož část se uskuteční
i v  květnu. Ve středu 9. 5. budete
moci v  KC Kardašovská (Kardašov-
ská 626/5) poznávat Ukrajinu. Od
16 hodin začíná komunitní vaření, od
18 hodin cestopisná beseda. O pár
dní později – ve čtvrtek 24. 5. – na-
bídne cestopisnou besedu i Kavárna
Maňána (Maňákova 745). Večerní se-
tkání na téma život, kultura a ga-
stronomie Vietnamu začne v  19 ho-
din. Těšíme se na vás. (red)

KOMUNITNÍ VAŘENÍ
I CESTOPISNÉ BESEDY
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Názory

Taková nevinně 
vyhlížející zpráva

Asi jste si toho ani nevšimli. Byla to
vlastně jen taková nevinně vyhlížející
zpráva: Vláda premiéra Babiše uvažuje
o úpravách rozpočtového určení daní.
To opravdu jen v málokom vyvolá do-
jem, že jde o něco, co bez nadsázky
může ovlivnit život každého z nás. 
Pokud bychom onu nevinně vyhlížející
zprávu takříkajíc „přeložili do češtiny“,
zaujala by více: Vláda premiéra Babiše
uvažuje o dalším ožebračení obcí
a měst. Rozpočtové určení daní (RUD)
je totiž jednoduše řečeno poměr, v ja-
kém se centrální vláda a samosprávy
„dělí“ o peníze z některých daní. 
Sledujeme-li počínání vlády premiéra
Babiše, pak je tento „apetýt“ pochopi-
telný: vládní sliby činí za necelých pět
měsíců nejméně 80 miliard korun. Ne-
jde mi o to, že takto slibuje vláda bez
důvěry Sněmovny. Slibuje a slibovat
bude každá vláda. Jde mi o jiný úhel
pohledu: mají-li být vládní sliby splně-
ny a má-li být vláda v očích voličů
úspěšná, bude potřeba na to peníze
někde vzít. A to doslova. 
Za takovéto situace se ona „nevinně
vyhlížející zpráva“ mění ve skrytou
hrozbu. Peníze, které vláda potřebuje
na své „dárky“, jednoduše „uloupí“ ob-
cím a městům. Tyto peníze pak budou
chybět ve školách a školkách, v sociál-
ních službách, v nájemním bydlení,
prostě všude tam, kde se obce a města
angažují.
Problematice RUD se věnuji dlouhodo-
bě a „ozvala“ jsem se, i když podobné
„loupežnické choutky“ dostala vláda
vedená ČSSD. Dlouhodobě tvrdím, že
podíl na daních pro obce a města by se
měl naopak zvýšit. Pro korektnost do-
dávám, změnu RUD ministryně Schil-
lerová z návrhu daňové reformy Hnutí
ANO zase v tichosti stáhla. Pokus ne-
vyšel. Rovněž je fér říct, že návrh by
musel projít v Parlamentu, a do oné
„loupeže“ by se tak nutně muselo „na-
močit“ více politických subjektů.
Nicméně my komunální politici napříč
stranami a hnutími musíme nadále
stát na stráži. Apeluji tím především na
kolegy a kolegyně z Hnutí ANO, neboť
právě to bude mít v příští vládě patrně
hlavní slovo. Na peníze obcí a měst si
zkrátka vláda musí nechat zajít chuť.
Ať už v ní sedí kdokoli.

Mgr. Ing. Lucie Svobodová,
místostarostka (ČSSD)

Magistrátní výstavba
Volby se blíží, a tak si magistrátní ko-
alice začíná po 4 letech uvědomovat, že
neudělala vůbec nic. Nebyla schopna
připravit žádný vlastní projekt. Na po-
slední chvíli si na magistrátu někdo
vzpomněl, že už roky je platné stavební
povolení na výstavbu bytů na Černém
Mostě. Vedení Prahy 14 bylo postaveno
víceméně před hotovou věc, protože
povolení je staré více než 10 let, takže
jediné, co se dalo dělat, bylo vyjednat
alespoň zmírnění dopadu na současné
obyvatele Černého Mostu. Podařilo se
nám dosáhnout příslibu, že jeden z ob-
jektů bude využit pro občanskou vyba-
venost a že počet plánovaných bytů bu-
de poloviční. I když proběhlo veřejné
projednání, kde se místní proti záměru
většinově vymezovali, tak zástupci hnu-
tí ANO si samozřejmě prosadí svou, ať
se to někomu líbí nebo ne. Nikdo ne-
přemýšlí o tom, že když před 13 lety
plánovala ODS stavbu nových bytových
domů na Černém Mostě, tak tu bylo
o tisíce bytů méně než nyní. Jako plus
se uvádí, že parkovacích míst bude
o sto víc než bytů, ale jde jen o další
asfalt nebo beton místo zeleně na kraji
plánovaného parku. Nevím, zda je vý-
hodou, že v lokalitě zaparkuje o stovky
aut více, ale příjezdové komunikace už
nikdo nezmění, takže dojde jen k za-
huštění dopravy.  Jistě se najde i ně -
kdo, pro koho jsou Pražané „zpovyka-
ní“, když chtějí normálně žít a netrávit
život v kolonách a omezeních na ucpa-
ných silnicích. Takový člověk jistě další
a další výstavbu domů v naší MČ bez
rozmyslu ocení. Bohužel bije do očí, jak
může být snaha zakrýt vlastní ne-
schopnost nebezpečná. Možná bylo
všem lépe, dokud se magistrátní koali-
ce držela hesla „kdo nic nedělá, nic
nezkazí“. Oprašováním starých projek-
tů a jejich zaváděním v nové době si ro-
zumné voliče snad nezíská. Podobně
nesmyslně by mohl někdo vytáhnout
například projekt tramvaje na Černý
Most, který je ještě o desítky let starší.
Pochází totiž z doby, kdy bylo potřeba
nové sídliště dopravně napojit. Nyní,
když jede metro až do CČM, tak jistě
někdo přijde s nápadem na realizaci
tramvajové trati za stovky milionů jen
proto, že je to možné. A nebo proto, že
neví, co s penězi, které nedokáže efek-
tivně proinvestovat. 

Jiří Zajac, 
místostarosta Prahy 14 (ODS)

Vrch Aloisov je čistější
Děkujeme našim sousedům za pomoc
s úklidem vrchu Aloisov, který proběhl
8. dubna v rámci akce Ukliďme Česko.
Tak ať se vám tam při procházkách líbí!

Bc. Tomáš Novotný,
za zastupitelský klub ANO

Proč potřebujeme dostupné
byty na Černém Mostě?

Za poslední čtyři roky stouply ceny
pražských bytů v průměru o 41 %.
U bytu 2+kk to znamená skok z 2,5 na
3,5 milionu Kč. Tržní nájemné vzrostlo
až o polovinu. Stále vyšší náklady na
bydlení částečně kompenzuje růst
mezd, ten však nestačí na jejich pokry-
tí. Nejhůř tento vývoj dopadá na mladé
lidi, seniory i na pracovníky příspěvko-
vých organizací Magistrátu, jako jsou
např. strážníci či zdravotní sestry.
I proto Magistrát oprášil stavební povole-
ní z roku 2005 na výstavbu bytů podél uli-
ce Arnošta Valenty na Černém Mostě.
Projekt přišel 12. dubna do Plechárny
představit občanům pan radní Lacko
z ANO, který ujistil, že nepůjde o sociální
byty pro nepřizpůsobivé, ale o dostupné
bydlení pro prospěšné profese, jako jsou
právě policisté, učitelé či zdravotníci. Ta-
kovýto přístup k debatě ze strany „deve-
lopera“ není běžný a Magistrát hl. m.
Prahy tím prokázal svou otevřenost.
Jsme rádi, že radnice tuto akci zpro-
středkovala a že je výstavbě nakloněna.
Vůči magistrátu totiž vedení Prahy 14
žádný odpor neprojevilo. Možná i vzhle-
dem k faktu, že z ověřovací studie, kterou
si Praha 14 nechala zpracovat, vyplývá, že
by v lokalitě mohla být i hustší zástavba. 
Mrzí nás však, že před občany se vede-
ní Prahy 14 tváří, že jim projekt magis-
trátu není po vůli. Zvláště ve světle to-
ho, že se staví k potřebám Prahy 14
vstřícně a pan radní Lacko přislíbil, že
jeden z bytových domů bude sloužit ja-
ko poliklinika, čímž se rozšíří vybave-
nost i pro stávající obyvatele. 
Jelikož nové bytové domy budou stát na
svažujícím se pozemku, nebudou po -
dlouhlé ani vyšší než 5 pater, zůstane
stávajícím obyvatelům zachován výhled
do přírody. Parkování by rovněž neměl
být problém, neboť pro 182 plánovaných
bytů vznikne 280 parkovacích míst. Byl
bych rád, kdyby podobné kritice byly po-
drobeny všechny developerské projekty.

Ing. Jan Adámek,
za zastupitelský klub ANO

Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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květen 2018KD KYJE

 3. 5.  A DO PYŽAM! (DIVADLO BEZ DEBAT)

 12. 5.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 16. 5.  BIOGRAF KYJE – CAMINO NA KOLEČKÁCH
 17. 5.  LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ FÓRUM (MČ PRAHA 14)

 23. 5.  KONCERT – NEZMAŘI
 26. 5.  STAROČESKÝ JARMARK
 31. 5. – 1. 6.   VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI – VOLÁNÍ DIVOČINY 2

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

JUDO 
VOLNOČASOVÝ KLUB 
TANEC PRO DĚTI  
KURZY TANCŮ 

KURZY TANCŮ 
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 
KURZY ŠITÍ 
KLUB SENIORŮ 

WWW.KDKYJE.CZ 

NEZMAŘI
STŘEDA 23. 5. 19:00

Nebudou chybět šermíři, flašinetář
ani vystoupení chrámového sboru.
„Staročeský jarmark se nostalgicky

vrací ke starým časům, ať už se jed-
ná o středověk, nebo pozdější epo-
chy,“ vysvětluje Simona Vlašimská
z KD Kyje. „Letos se navíc podíváme
i do éry němého filmu, protože bude-
me promítat československý snímek
Chyťte ho! z roku 1924,“ doplňuje. 
Dětem se určitě bude zamlouvat
Vodnická pohádka v podání Divadla
v Batohu, kolotoč anebo projížďky na
koni. Všichni si pak budou moct roz-
šířit obzory při vystoupení skupiny
Jagori, která se zabývá romskými
tanci. Po ukázce bude následovat
workshop, kde se návštěvníci naučí
základní kroky. 
Odpoledne také nabídne dvě prohlíd-
ky původně románského kostela sv.

Bartoloměje, který patří k jedněm
z nejstarších v Česku. Součástí ex-
kurze je i výstup na věž. Prohlídky se
budou konat v 15.30 a 16.30 hod.
„Návštěvníci dostanou příležitost do-
zvědět se více o významné památce,
která na první pohled působí docela
nenápadně, ale skrývá zajímavou
historii,“ říká Vlašimská. 
Den zakončí koncert kapely Backdoor -
man. Během celého odpoledne bu-
dou připraveny stánky pro ochutná-
vání, mlsání i nakupování. Promítá-
ní proběhne na faře a koncert
chrámového sboru si budete moct
poslechnout v prostorách kamenné-
ho kostela. 

(P14K)

Kyje se vrátí v čase,
přijďte na staročeský jarmark
JIŽ POJEDENÁCTÉ SE OKOLÍ KYJSKÉHO KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE PROMĚNÍ V TRŽIŠTĚ S TRADIČNÍMI
VÝROBKY I POKRMY. OBLÍBENÁ SLAVNOST PLNÁ ZÁBAVY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE SE ODEHRAJE 
26. KVĚTNA OD 14 DO 20 HODIN. VSTUP JE ZDARMA. 

Pozvánka
Po

zv
án

ka
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Pozvánka

LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ FÓRUM 2018
SETKÁNÍ S OBČANY
Přijďte se podělit o své nápady, jak vylepšit čtvrť, kde žijete, a seznámit se s tím, co už se
změnilo na základě vašich dřívějších požadavků. Setkání, která se postupně uskutečňují ve
všech lokalitách městské části, se zúčastňují političtí představitelé a odborníci MČ Praha 14.

Váš názor nás zajímá, přijďte nám ho říct!

Z LOKÁLNÍCH VEŘEJNÝCH FÓR 2017…
JAKÉ POŽADAVKY LIDÍ Z HLOUBĚTÍNA, JAHODNICE, KYJÍ A HUTÍ SE PODAŘILO/DAŘÍ ZREALIZOVAT?

HLOUBĚTÍN
■ zkontrolovat stav a zabezpečení

nakloněného stromu u cestičky (mezi
domy Mochovská 523 a Zelenečská 516)
– po konzultaci s dendrologem 
byl strom odstraněn

■ zamezit parkování proti předpisům
(chodníky, zeleň, křižovatky) – MČ P14
a MP hl. m. P. spolu pravidelně
komunikují, jednotlivé případy jsou
řešeny na místě

■ odstranit lavičky u Havany (centrální
náměstíčko u stanice metra,
u restaurace Žralok) a nad Havanou

■ opravit chodník v ulici Mochovská
■ omezit průjezd nákladních aut ze

stavby v ulici Na Obrátce v Praze 9 
– prověřeno, průjezd je legální

■ upravit vozovku v ul. Mochovská (zrušit
záhony, zeleň, upravit komunikaci na
původní šířku) – na základě požadavku
MČ zajistil Magistrát hl. m. P.

■ opravit chodník (zámková dlažba)
u přechodu ul. Hloubětínská – Kyjská

■ zamezit rušení nočního klidu a tvorbě
nepořádku ze strany pracovníků
Sociálního podniku – zástupci
Sociálního podniku byli vyzváni ke
zjednání nápravy

■ vyčistit a udržovat plochu mezi horní
prodejnou Penny Market a ubytovnou

■ zamezit parkování v křižovatce
Svépravická, Šestajovická, Vaňkova 
– MČ P14 a MP hl. m. P. spolu
pravidelně komunikují, jednotlivé
případy jsou řešeny na místě

■ odstranit nepořádek na křižovatce
Svépravická, Šestajovická, Vaňkova 
– nepořádek byl odstraněn, nicméně
udržitelnost tohoto stavu je bohužel
vždy jen krátkodobá 

■ opravit a přidat další lavičky 
v ul. Zámečnická 520

■ zamezit budování dřevěných stánků
a ničení zeleně (stromů) v rámci
revitalizace náměstí Hloubětín 
– požadavky byly přidány k výstupům
z veřejného projednání k revitalizaci
náměstí v Hloubětíně

JAHODNICE
■ zlepšit péči o pomník v parku 

Čs. legionářů – odstraněn starý věnec,
o pomník je kvalitněji pečováno

■ doplnit odpadkový koš do ul. Lomnická
(v místě u ul. Holenská)

HUTĚ
■ zajistit bezpečnostní opatření pro

migrující žáby v ul. Borská – sníženy
obrubníky, umístěno svislé dopravní
značení

■ prořezat keře a umístit zrcadlo 
v ul. Těrlická

■ zajistit šintování u zastávky Lipnická
■ zajistit opravu kanálů v ul. Jamská nad

č. p. 336 – TSK hl. m. Prahy zajistila
propláchnutí

■ zklidnit dopravu v tunelu 
v ul. K Viaduktu přiblížením
zpomalovacích prahů blíže k tunelu

KYJE
■ opravit ulici Lednická – zajištění nového

povrchu a vybudování chodníku je
součástí zpracované studie, zlikvidována
černá skládka, zamezení parkování

■ odstranit dřeviny na rohu ulic
Broumarská a Lednická

■ prořezat stromy zasahující do
dopravního značení v ul. Vajgarská

■ umístit do ul. Hůrská dopravní značení
Průjezd zakázán

■ opravit lampu (veřejné osvětlení) 
v ul. Černičná

■ umístit zpomalovací práh do ul. Vranovská
■ uklidit nepořádek pod tubusem metra

u Restaurace Na Chlumecké

HOSTAVICE
■ vybudovat přístřešek u autobusové

zastávky Hostavice ve směru Dolní
Počernice – bude realizováno v roce 2018

■ umístit zrcadlo u výjezdu z ul. Včelničná
do ul. Novozámecká

■ opravit zábradlí mezi viadukty

Kompletní přehled požadavků
z Lokálních veřejných fór 2017 je
k dispozici na www.praha14.cz.

HLOUBĚTÍN 9. května 2018 od 17.30 hodin na náměstí u stanice metra Hloubětín

JAHODNICE 16. května 2018 od 17.30 hodin v ul. U Hostavického potoka (u hřišť a sportovišť)

KYJE 17. května 2018 od 17.30 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47)

HUTĚ 30. května 2018 od 17.30 hodin v ul. Splavná (u minigolfu a sportoviště)

HOSTAVICE 13. června 2018 od 17.30 hodin v parku v ul. Pilská
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psí asistence
iveta@pestra.cz, M: 604 224 971

fb.com/Pestra.psiasistence

PŘÍJEM
21.–28. 5. 2018

od 10 do 18 hodin
Kučerova 809/11

Praha 9 – Černý most

PRODEJ 
30.–31. 5. 2018

od 10 do 19 hodin
náměstíčko přímo 

u metra Černý most

Uspořádejte firemní sbírku!
Odvoz věcí zajistíme my.

Máte doma starší, ale ještě funkční věci, jako oblečení, hračky,  
knížky, společenské hry, sportovní potřeby, aj., které už nepotřebujete?

Darujte je do našeho bazárku.

Výtěžek z prodeje bude použit na výchovu a výcvik  
asistenčních psích parťáků pro lidi s různým postižením.

Přijďte objevit zajímavé věci za výhodné ceny 
a ještě udělat dobrý skutek. 

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

PRODEJ
STAVEBNÍCH

POZEMKY 
VELVARY

www.pozemkyvelvary.cz

Městská část Praha 14 a Městská policie hlavního města Prahy
vás zve na

Vítání cykloobčánků
v úterý 29. 5. 2018 
od 9.00 do 17.00 hod.
Centrum Černý Most, 
střešní parkoviště

Jízda zručnosti | Dopravní testy | Skákací hrad
Partner akce: Centrum Černý Most, www.centrumcernymost.cz, www.praha14.cz 
Jízda
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Pozvánky

TIP NA KVĚTEN Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Srdečně vás zveme ve středu 16. května od 18.30 hodin na koncert do Galerie 14. Vystoupí Jan-Matěj Rak. V pro-
gramu Ježkovy Vwoči zazní písně známé i méně známé, pochody, foxtroty, blues i virtuózní zpracování slavné-
ho Bugatti stepu. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
KA

Ve středu 16. května v Galerii 14
Koncert

Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče O pohár starosty se uskuteční na tenisových kurtech
ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě v sobotu 26. května od 8.00 hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné 50 Kč
na osobu.

PO
ZV

ÁN
KA

V sobotu 26. května na tenisových kurtech ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě
Tenisový turnaj

V sobotu 19. května pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací
ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody. Závody pro děti do 15 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mos-
tě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od
14. do 19. května včetně. Podmínky závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude
k zapůjčení na místě u instruktorů. Po skončení vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle
ryb. řádu. Důležité upozornění: do vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby nedo-
sahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě.

PO
ZV

ÁN
KA

V sobotu 19. května u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě
Dětské rybářské závody
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pořádá 7. sezónu tenisových
 příměstkých táborů

a všechny děti jsou vítané :-)

Kdy: 9.-13.7., 23.-27.7. a 13.-17.8.
Kde: For Junior a tenisové kurty Slavoj Hloubětín

Cena: *3 500 Kč (žáci For Junior 2 500 Kč)

V ceně je celodenní program od 8,00 hodin
 do 17,30 hodin, který zahrnuje celodenní

 pitný a stravovací režim, tréninky tenisu a kondiční 
průpravy, závěrečný turnaj, koupání v bazéně 

Hloubětín, bojová hra zakončená opékáním buřtů, 
diplomy, medaile, poháry a další zajímavé ceny. 

V případě zájmu, lze kombinovat i se souběžným 
táborem „Výtvarnou dílnou“.

* Při řádném vyplnění registrace obdrží rodiče 
dotaci 500 Kč od MČ Praha 14 

Přihášky na: 
info@forjunior.cz nebo 728 578 285



Informace

Harmonogram svozu velkoobjemového odpadu
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha, koordinující ukládání odpadů. 

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.

6. 6. ST Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

6. 6. ST Šestajovická/V Chaloupkách

7. 6. ČT Konzumní/Na Obrátce

7. 6. ČT Chvaletická/Vizírská (chodník)

8. 6. PÁ Želivská/Metujská

8. 6. PÁ Tálinská – u č. p. 15

13. 6. ST Jordánská/Svárovská

13. 6. ST Stropnická/Za Černým mostem

14. 6. ČT Vodňanská/Skorkovská

14. 6. ČT Hamerská/Církvičná

15. 6. PÁ Vaňkova/V Chaloupkách

15. 6. PÁ Babylonská/Jordánská

15. 6. PÁ Dřítenská/Velkoborská

20. 6. ST Jednostranná

20. 6. ST Nedvědická/Žehuňská

21. 6. ČT Poříčanská/Klánovická

21. 6. ČT Lásenická/Lipnická

22. 6. PÁ Kardašovská – u obch. střediska

22. 6. PÁ Novozámecká/Vidlák

12. 5.

Sadská/V Humenci 8.00–8.30
Svatojánská/Vodňanská 8.45–9.15
Borská/U Járku 9.30–10.00
Žehuňská – u separace 10.15–10.45
Hůrská – u č. p. 528 11.00–11.30
V Chaloupkách/Poříčanská 12.00–12.30
V Chaloupkách/Kyjská 12.45–13.15
V Chaloupkách/Hloubětínská 13.30–14.00
Svépravická/Šestajovická 14.15–14.45
Tálínská – u č. p. 1038 15.00–15.30

13. 5.

Hodějovská – u separace 8.00–8.30
Vlkovická/Dvořišťská 8.45–9.15
Podedvorská/Podlišovská 9.30–10.00
Rožmberská/Medlovská 10.15–10.45
Sýkovecká/Pávovské nám. 11.00– 11.30
Lomnická/Panenská 12.00–12.30
9. května/Písčitá 12.45–13.15
Doubecká/Baštýřská 13.30–14.00
Staňkovská/Pasecká 14.15–14.45

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14

9. 6.

Sicherova/Federova 8.00–8.20
Koclířova/Kačínská 8.40–9.00
Koclířova/Kačínská 9.10–9.30
Splavná/Okrouhlíkova 9.40–10.00
Světská/Jordánská 10.10–10.30
Jezdovická/Froncova 10.40–11.00
Vidlák/Novozámecká 11.10–11.30
Lipenské nám. 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
725 562 312, 725 562 318

Upozorňujeme: Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný  odpad
včetně větví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány (upraveny) na menší  díly,
aby byla lepší manipulovatelnost a uložení do kontejneru. Rostlinný odpad musí
být vysypán z přinesených nádob (PVC pytlů, bedniček apod.). Bioodpad nesmí ob-
sahovat PVC, papír apod. Kontejnery nejsou určeny na odpad z domácností, che-
micky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.

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, nebezpeč-
né složky komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti. Porušení uvede-
ných zásad je pod pokutou dle platných předpisů. VOK ze systému MČ P14 jsou
přistavovány do 14.00 hod. dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

4. 6. PO Ronešova/Volkova
5. 6. UT Dygrýnova/Breitcetlova
6. 6. ST Bryksova/Kpt. Stránského – u trafostanice
7. 6. ČT Bobkova proti č. p. 747

11. 6. PO Himrova/Gen. Janouška
12. 6. UT A. Valenty/Šedova
13. 6. ST Manž. Dostálových – č. p.1303
14. 6. ČT Bryksova – proti č. p. 949
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Naše školy

V pátek 23. 3. proběhl na naší škole
druhý ročník této celorepublikové ak-
ce. Byla určena pro žáky 2., 3. a 4.
tříd. Letos jsme ji věnovali panu Jo-
sefu Čapkovi a jeho Povídání o pej-
skovi a kočičce. Sešli jsme se v 6 ho-
din večer před školou a pak jsme si
zahráli na karavanu stěhující spoustu
věcí do tříd, kde jsme měli oázy. Po
složení nákladu jsme se přemístili do
kinosálu, kde nás čekalo pár kresle-
ných příběhů podle této knihy, museli
jsme uhodnout, o kom bude letošní
noc, a seznámili jsme se s progra-
mem. A nebylo toho zrovna málo.
Největší část večera jsme strávili
hrou, která skrývala nejen záludné
otázky, ale zároveň prověřila, jak se
dokážeme vyznat v tabulce s mor -
seovkou. Abychom se při čekání na
start nenudili, vyráběli jsme modely
pejska a kočičky, které jsme si vybar-
vili podle své fantazie. Každý, kdo se
úspěšně popral s tajenkou hry (nako-
nec jsme to zvládli všichni), dostal
sladkou odměnu. A pak už byl čas
rozbalit ležení, umýt se a zalézt do
pelíšků. A aby se nám dobře usínalo,
poslechli jsme si ještě další dva pří-
běhy o pejskovi a kočičce. 
Ráno jsme se nasnídali, sbalili věci
na spaní a ještě nás čekala jedna hra,
při které jsme museli správně složit
a nalepit obrázek z knížky Povídání
o pejskovi a kočičce. Pak už byl po-
malu čas vyrazit domů. Na cestu
jsme ještě dostali drobné upomínky
a hurá ke svým rodičům, kteří už na
nás čekali před školou. Bylo to moc
prima a těšíme se na další ročník!

(ZŠ Vybíralova)
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Noc s Andersenem
na ZŠ Vybíralova

Tvořivé činnosti prolí-
nají každým dnem
v mateřské škole. Nej-
častěji při hře, kdy se
malé i velké děti stávají
například architekty a stavebníky, vy-
tvářejí stavby z nejrůznějších typů
kostek a stavebnic, někdo podle fan-
tazie, někdo to zvládne podle návodu.
Výtvarné a pracovní aktivity u dětí
rozvíjejí manuální zručnost, jemnou
motoriku, estetické vnímání a samo-
statnost. Děti se učí nejen kreslit,
malovat, stříhat, lepit, skládat z papí-
ru, ale setkávají se také s netradiční-
mi technikami. Kreativní paní učitel-
ky pro děti připravují nejrůznější tvo-
řivé aktivity, využívají hojně
nejrůznější materiály i přírodniny
a rodiče pak mohou výtvory svých dě-
tí obdivovat na nástěnkách, při vý-
zdobě tříd i školky.
Přijďte se podívat na to, co naši malí
umělci vytvořili: od 31. května do

6. června vás zveme na výstavu prací
dětí z MŠ Sluníčko v Galerii 14.

(MŠ Sluníčko)

V Galerii 14 od 31. 5. do 6. 6.
Vernisáž výstavy proběhne

v pondělí 4. 6. v 10 hodin.
Otevřeno bude 31. 5., 5. a 6. 6. 

od 14 do 18 hodin.

MALÍ UMĚLCI VE SLUNÍČKU

O Velikonocích se v médiích objevila
zpráva, že se na zahradě černomos-
tecké ZŠ Bratří Venclíků propadl
strop protiatomového krytu. Jak se
později ukázalo, pravda to byla jen
částečná. To, co se zhroutilo, nebyl
kryt, ale horní část dosud neznámé
technické stavby, pravděpodobně ne-
využívané jímky. „V asi dva až tři met-
ry hlubokém a čtyři metry širokém
propadu byly patrné zbytky podzemní
technické stavby. Nejen v tomto mís-
tě, ale ani v jeho okolí přitom nic ta-
kového v dokumentaci zaneseno ne-
ní. Dokonce ani inženýrské sítě. Kdy-
by zde byl kryt, samozřejmě bychom
o tom věděli,“ řekl starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
Radnice nechala místo propadu oka-
mžitě zabezpečit, aby nehrozilo, že do
jámy někdo spadne, a po dohodě
s vedením školy zakázala až do vyře-
šení situace vstup na zahradu. Sou-
časně se zástupci městské části do-
mluvili s pracovníky pražského ma-
gistrátu a společně na místo
„povolali“ báňské záchranáře. „Ti celý
prostor prohlédli a zajistili podpěra-
mi, které zabránily dalším možným
sesuvům půdy,“ dodal starosta.
Ani po detailním průzkumu kráteru
se přesný účel objektu zjistit nepo-

dařilo. Záchranáři se přiklonili k to-
mu, že se zřejmě jednalo o nevyuží-
vanou jímku na zadržování srážko-
vých vod z doby, kdy se stavělo sídliš-
tě. Nejpravděpodobnějším důvodem,
proč se zde půda propadla, je, že pa-
nelové nádrže byly místo vybagrování
a následného zasypání pouze zasy-
pány, což po letech vedlo ke korozi
výztuží a k následnému zhroucení.
„Pro jámu pochopitelně nemáme
žádné jiné využití, takže bude zasy-
pána. I na těchto pracích spolupra-
cujeme s báňskými záchranáři, kteří
již kráter vysypali směsí popílku
a sádrovce. Nyní, ještě než se propad
finálně zaveze, musíme prověřit zby-
tek pozemku, abychom zajistili, že se
podobná situace nezopakuje někde
jinde,“ vysvětlil starosta.
Geodeti a další odborníci začali škol-
ní zahradu zkoumat na konci dubna
a v práci budou pokračovat ještě bě-
hem května. Na základě jejich hod-
notící zprávy pak městská část sta-
noví další postup a harmonogram
navazujících kroků. Naším cílem sa-
mozřejmě je, aby se děti mohly na
zahradu zase co nejdříve vrátit. Mu-
síme mít ale jistotu, že je bezpečná,“
uzavírá starosta Vondra.

(red)

KRÁTER NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ RADNICE ZASYPE,
NYNÍ PROVĚŘUJE ZBYTEK POZEMKU

VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH PRACÍ 
DĚTÍ Z MŠ SLUNÍČKO
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Po hodně dlouhé době jsem zase
přespávala ve škole. Tentokrát to ale
bylo jiné než ostatní, které jsem zaži-
la. Tohle bylo výjimečné.
Když jsme přišli do školy, přesunuli
jsme se do knihovny, kde nás sezná-
mili s programem a se vším, co nás
tuto noc čeká. Chvilku jsme tam zů-
stali a hráli kvíz. Vítězové dostali
„ježka v kleci“.
Po vyhodnocení nám David s Evou
přečetli pohádku. Byla hezká, O cíno-
vém vojáčku. Po krátkém občerstvení
přišel do knihovny sám „pan Ander-
sen“. Vypravoval nám příběhy ze své-
ho života, různé historky a mnoho dal-
šího. Další soutěž byl AZ-kvíz, holky
proti klukům. Holky vyhrály. Po další pauze jsme se přemístili do učebny

matematiky, kde nás navštívila skaut-
ka a říkala nám, co je to Skaut, jaké
má kategorie a další zajímavosti. K to-
muto povídání se promítaly fotografie.
Následujícím bodem programu byly
naše nacvičené scénky. Všechny byly
hezké, ale jenom jedna mohla vyhrát.
Bylo to super. Po představení jsme
se šli napít a najíst.
Později, po přestávce, jsme vyplnili
dotazník a těšili se na hudební část.
Zpívali jsme skoro všechny písničky,

které známe. Až tak jsem to prožíva-
la, že jsem si málem zničila hlasivky.
Po dvou hodinách zpěvu jsme se šli
konečně připravit ke spánku. Když
jsme zalehli, byli jsme už dost vyčer-
paní. Paní učitelka nám přišla přečíst
pohádku Císařovy nové šaty.
Dlouho jsem nemohla usnout. Ráno
na nás čekaly rohlíky a křupky s mlé-
kem. Po snídani nás pustili domů. Na
tuto noc nikdy nezapomeneme.

Anna Tóthová, 
gymnázium Chodovická, prima B

Andersen versus
Jaroslav Foglar
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Praha 14 v pohybu

Mezi jarní tradici v Praze 14 patří ta-
ké odpolední cyklojízda. Na začátku
sezony je dobré seznámit se s oko-
lím, dozvědět se, co se městské části
podařilo zrealizovat a na co je potře-
ba se ještě zaměřit. Pojeďte poznat
své okolí ze sedla kola! Zkušení prů-
vodci z řad cyklokoordinátorů měst-
ských částí vás provedou nejen „čtr-
náctkou“ doslova kolem dokola. Po-
znáte jak často navštěvovaná místa,
tak i nová zákoutí, trasy, na které
byste si možná sami ani netroufli.
Navíc se zastaveními a popisem lo-
kalit a současných dopravních opa-
tření. Dozvíte se spoustu užitečných
informací od těch nejzkušenějších. 

KUDY TRASA POVEDE? 
Vedení uzpůsobujeme především pod-
le skupinky, která se sejde, ale plán
máme jasný. 
Sraz je 10. 5. 2018 v 17 hodin před
radnicí městského úřadu Prahy 14.
Účastníci obdrží na začátku všechny
materiály a instrukce a vyrážíme po
cyklotrase A256 do Kyjí. U Kyjského
rybníka navážeme na cyklotrasu A25,
po které dojedeme do Hostavic, a po-
kračujeme dále po cyklotrase A258
do Dolních Počernic do Xaverovského
háje. V Horních Počernicích u Xave-
rovského rybníka změníme směr na
nově proznačenou cyklotrasu A441,
po které   pokračujeme  do Chval

a odtud zpět po A26 (dálkové cyklo-
trase EuroVelo 4) přes Pražský okruh
na Černý Most. Těsně před nákupním
centrem se vydáme kolem obchodní-
ho domu Sconto a Makro na cyklo-
trasu A44. Pokračujeme po ní k že-
leznici v Satalicích. U železnice se
napojíme na cyklotrasu A263 a před
Bažantnicí se vydáme po cyklotrase
Kbely-Satalice. Touto cyklotrasou
dojedeme zpět do Prahy 14 ulicí Cí-
glerova až k radnici. Máme za sebou
krásných 18 km a nezapomenutelný
zážitek! Celou cyklojízdu naleznete
zde: https://mapy.cz/s/2xlSR. 
Na společný cyklistický zážitek se tě-
ší v čele s cyklokoordinátory za P14 –

Adéla Nováková
(adela.novakova@praha14.cz)

Jarní cyklojízda:
výlet za krásami blízkými i vzdálenějšími

Co vás ještě na letošní 
cyklojízdě čeká?
■ Poznáte, jak se dostat 

co nejjednodušší trasou 
do Horních Počernic,
Xaverovského háje i Satalic. 

■ Získáte přehlednou 
cyklomapu P14 a novou
cyklomapu celé Prahy.

■ Netradiční zážitek s partou
podobně naladěných nadšenců
v různém věkovém rozmezí.

NAUČTE SE SERVISOVAT KOLO ZA JEDNO ODPOLEDNE

Přijďte 23. května na Plechárnu, od
16 do 20 hodin se tu bude konat
workshop, na kterém se naučíte se-
řídit převody, vyčistit řetěz nebo
upravit výšku sedadla tak, aby vyho-
vovala vaší postavě. Účast na akci je
zdarma, musíte se ale registrovat
u Zuzany Vernerové na mailu zuza-
na@praha14kulturni.cz, počet míst je
totiž omezený. Čím dříve se ozvete,
tím lépe. 

Součástí workshopu je i průprava
pro cyklovýlet, abyste věděli, jak se
na takovou cestu připravit. Lektoři
vám odhalí tipy na výměnu duše ne-
bo vám připomenou, co všechno
byste měli nosit v brašně na nářadí,
aby vás během vyjížďky nic nepře-
kvapilo. Až se na workshopu naučíte,
co a jak máte dělat, Plechárna má
k dispozici i dílnu, kde si pak můžete
servisovat kolo sami. (P14K)

NEMUSÍTE BÝT ZROVNA CYKLISTICKÝ ZÁVODNÍK, ALE I TAK SE VÁM BUDE HODIT VĚDĚT O SVÉM KOLE VÍC.
PROFESIONÁLOVÉ Z MÍSTNÍ SPECIÁLKY CYKLO FALTÝNEK VÁS NAUČÍ, JAK SE O KOLO STARAT, A PORADÍ VÁM,
JAK NA DROBNÉ OPRAVY. 

KVĚTEN JE VE ZNAMENÍ NEJEN ROZKVĚTU PŘÍRODY, ALE TAKÉ NAŠEHO ČASU STRÁVENÉHO V PŘÍRODĚ. 
ČÍM DÁL VÍCE CYKLISTŮ I PĚŠÍCH SE AKTIVNĚ ZAPOJUJE DO SOUTĚŽE DO PRÁCE NA KOLE. SPOJUJÍ 
PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM A DÍKY RANNÍMU A ODPOLEDNÍMU POHYBU VENKU SE CÍTÍ DALEKO LÉPE.
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Výsledkem plánování, do kterého se
v letech 2016 a 2017 zapojily stovky
obyvatel vnitrobloku Vybíralova a je-
ho nejbližšího okolí, je tzv. Plán revi-
talizace, který je ke stáhnutí na
www.vybiralka25.cz.

SÍDLIŠTĚ 21. STOLETÍ
„Je to dokument, který je souborem
42 větších či menších investic, jež by
měly postupně z Vybíralky vytvořit
sídliště 21. století s upraveným, bez-
pečným a pohodlným veřejným pro-
storem,“ vysvětluje radní Mgr. Irena
Kolmanová.
Samozřejmostí je také navýšení par-
kovacích kapacit (o cca 100 parkova-
cích míst). „Ovšem s tím, že se auta
z chodníků a trávníků přesunou na
pohodlné a bezpečné parkovací plo-
chy,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Ra-
dek Vondra. A dodává: „Řidiči budou
mít více prostoru pro legální zapar-
kování. Prostor sídliště se tak stane
příjemnějším a přehlednějším.“
Dále lokalitu čekají rekonstrukce
hřišť, úprava odtoku povrchové vody
(kvůli zaplavování některých sklepů)

a celkové zvelebení ekosystému síd-
liště. Počítá se s úpravou stávající
zeleně a s jejím postupným doplňo-
váním. „Měly by přibýt až stovky no-
vých stromů a prvky hospodaření
s dešťovou vodou, díky kterým by se
mělo výrazně zlepšit mikroklima
v oblasti, tj. snížení prašnosti a sní-
žení teploty v horkých letních měsí-
cích,“ říká architekt Martin Špičák
z IPR Praha, jeden z autorů návrhu. 

CO SE DĚJE TEĎ A NA CO SE
MŮŽEME TĚŠIT?
V současnosti jsou v plném proudu
přípravy na dvě největší akce z celého
Plánu revitalizace – na rekonstrukci
okolí školy a hřiště Jahoda a celkovou
revitalizaci silnic a parkovišť. 
V dubnu 2018 byla dokončena projek-
tová dokumentace na rekonstrukci
okolí školy, části jejího vnitrobloku,
hřiště Jahoda a okolních chodníků
a na úpravu trávníků. „Nyní nás čeká
stavební řízení, které bude otázkou
několika měsíců. Se samotnou rekon-
strukcí by se mělo začít v průběhu
příštího roku, a to v závislosti na po-

dání žádosti o podporu z tzv. dešťovky,
dotačního titulu Ministerstva životního
prostředí,“ doplňuje místostarostka
Mgr. Ing. Lucie Svobodová, která má
na starosti zajišťování potřebné doku-
mentace a financování celé akce. 

TSK OPRAVÍ V RÁMCI
REVITALITACE SILNICE I CHODNÍKY
Další akcí, kterou teď připravuje
Technická správa komunikací hl. m.
Prahy (TSK), je zmíněná rekonstruk-
ce ulic, silnic a parkovišť. Jedná se
o největší investiční akci z celého
Plánu revitalizace. Změní se zejména
povrchy (například se počítá s novou,
kvalitnější dlažbou), doplní zeleň
okolo cestní sítě a přibydou parkova-
cí místa. Celková cena rekonstrukce
komunikací a jejich okolí se odhaduje
na 180 milionů korun. Pokud vše pů -
jde podle plánu, mohlo by se s rekon-
strukcí začít do dvou let.
Další (již podstatně menší) navazující
projekty si můžete prohlédnout na
http://www.vybiralka25.cz/ke-stazeni/,
kde najdete celý Plán revitalizace. 

(red)
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VYBÍRALKA 25: VRCHOLÍ PŘÍPRAVY NA PRVNÍ PROMĚNY

PROJEKT VYBÍRALKA 25, KTERÝ JE TAKZVANÝM „PILOTEM“ PRO BUDOUCÍ PLÁN REVITALIZACE PRAŽSKÝCH
SÍDLIŠŤ, POKROČIL DO DALŠÍ FÁZE. PO LETECH VEŘEJNÝCH PLÁNOVACÍCH SETKÁNÍ, KTERÁ VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ VEDL INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY (IPR PRAHA), NYNÍ VRCHOLÍ
PŘÍPRAVY NA KONKRÉTNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTORU.
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Do volnočasového centra Plechárna,
které tuto dubnovou akci hostilo, při-
jeli projekt prezentovat Ing. Radek
Lacko, radní hl. m. Prahy pro oblast
zdravotnictví a bydlení, a ředitel ma-
gistrátního Odboru strategických in-
vestic Ing. Karel Prajer. Nutno dodat,
že publikum měli velké – o připravo-
vané výstavbě s nimi přišly diskuto-
vat skoro tři stovky lidí.

OSM BYTOVÝCH DOMŮ S GARÁŽEMI
„Jsem rád, že oba pánové pozvání
přijali, právě oni za současnou podo-
bou projektu stojí, a jsou tudíž nejpo-
volanější o něm hovořit. Hlavní měs-
to je investorem i realizátorem akce
a zároveň vlastníkem dotčeného po-
zemku,“ řekl starosta Vondra.
Co se má tedy stavět? Projekt počítá
s výstavbou osmi bytových domů
s podzemními garážemi – šest má
být čtyřpatrových a dva pětipatrové,
dohromady nabídnou 182 bytů. Jeden
z nižších objektů má na základě po-
žadavku městské části sloužit jako
zdravotnické zařízení. Mimo to město
přislíbilo dětské hřiště či krajinářské
úpravy. Podrobné informace zájemci
naleznou v magistrátní prezentaci,
kterou městská část zveřejnila na
svém webu www.praha14.cz na
stránce Nová výstavba. V místě, kde
mají domy vyrůst, územní plán s tím-

to typem výstavby počítá. Ostatně, sa-
mo stavební povolení má projekt již
od roku 2005. „Proč se do toho pouš-
tíme teď? V Praze se nyní staví zoufa-
le málo bytů a je třeba to napravit.
Původní podoba projektu počítala
s asi čtyřmi stovkami malometráž-
ních bytů. Vzhledem k tomu, že po -
ptávka je dnes jiná, přepracovali jsme
projekt tak, aby splňoval aktuální po-
žadavky na kvalitu bydlení,“ vysvětlo-
val radní Lacko.

KOMERČNÍ I DOSTUPNÉ BYDLENÍ
Podle něj má připravovaná zástavba
„obsahovat“ byty určené pro komerční
bydlení, dále byty tzv. dostupného byd-
lení využitelné například pro zaměst-
nance ve školství, zdravotníky, policis-
ty, hasiče a další obdobné veřejně pro-
spěšné profese. „Několik bytů bychom
rádi vyčlenili pro handicapované. Ob-
sazování těchto bytů bychom řešili ve
spolupráci s neziskovými organizace-
mi,“ doplnil radní Lacko. 
Městská část se k magistrátním plá-
nům staví minimálně hodně zdrženli-
vě. Vzhledem k tomu, že stavební po-
volení začalo platit dávno předtím, než
byli současní zástupci radnice zvoleni
do funkcí, dá se teď již maximálně vy-
jednávat. O čem? O pro obyvatele co
nejlepších podmínkách a kompenza-
cích. „Příkladem je třeba již zmiňova-

né zdravotnické zařízení. Budeme ta-
ké požadovat garance, jež jasně sta-
noví způsob přidělování a využívání
bytů spadajících do panem radním
Lackem zmiňovaného prostupného
bydlení. Takové, které budou platné
bez ohledu na případnou budoucí vý-
měnu politického vedení hlavního
města,“ řekl starosta Vondra.
Lidé z okolních domů, kteří na setká-
ní přišli, se k připravované výstavbě
staví většinou odmítavě. Obavy mají
jak ze samotné výstavby, jejích mož -
ných průtahů, prašnosti, zvýšeného
hluku a tak dále, tak i z dalších mož -
ných komplikací. Upozorňovali třeba
na už nyní nedostačující obslužnost
MHD v místě a na nedostatek parko-
vacích míst. Obávají se také nedosta-
tečné vzdálenosti mezi současnou
a novou zástavbou, respektive příliš-
né „zahuštěnosti“ zástavby a ztráty
soukromí.

280 PARKOVACÍCH MÍST NA 128 BYTŮ
Parkování by podle ředitele Prajera
nemělo být problémem. „Projekt po-
čítá s 280 novými parkovacími místy
na 182 bytů. To plně odpovídá nor-
mám,“ upozornil na setkání. Začátek
výstavby hlavní město předpokládá
v roce 2019. O dalším vývoji bude
městská část obyvatele informovat.

(red)

Magistrát chce na Černém Mostě stavět nové bytové domy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVUJE VÝSTAVBU TAKZVANÝCH „HYBRIDNÍCH“ DOMŮ, KTERÉ VYROSTOU V TĚSNÉ
BLÍZKOSTI PARKU U ČEŇKU – JIŽNĚ OD ULICE ARNOŠTA VALENTY. PROTOŽE KOLEM PROJEKTU PANUJE ŘADA
OTÁZEK, A TO JAK ZE STRANY MĚSTSKÉ ČÁSTI, TAK I ZE STRANY OBYVATEL, ZORGANIZOVAL STAROSTA PRAHY 14
MGR. RADEK VONDRA SETKÁNÍ, KTERÉ MĚLO JEDINÝ CÍL: PŘEDSTAVIT MAGISTRÁTNÍ PLÁNY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.
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Na sousedské slavnosti Černý mošt se bude soutěžit 

PROČ BY SE MAMINKY MĚLY
ZAJÍMAT O ZDRAVOU STRAVU
SVÝCH DĚTÍ?
Když dítě dobře jí, tak se také dobře
se vyvíjí a lépe odolává nemocem.
Přitom nemám na mysli pouze vývoj
těla, ale i duševní vývoj a vývoj rozu-
mových schopností. 

EXISTUJÍ NĚJAKÉ UNIVERZÁLNÍ
RADY, JAK BY SE TAKTO MALÉ DĚTI
MĚLY STRAVOVAT?
Podrobně si o tom budeme povídat
na přednášce. Velmi obecně se dá ří-
ci, že je třeba zohlednit individuální
potřeby dítěte – i to, jestli je ještě ko-
jené, nebo má náhradní kojeneckou
výživu. Základ je začít nejpozději po
ukončeném šestém měsíci s příkrmy
a dodržovat pár pravidel: začít s ka-
šičkami nebo zeleninou a do jednoho
roku nesolit a nedoslazovat cukrem.
Také bych rodičům doporučila, aby

se nebáli a kromě známých brambor
či rýže zařazovali i jáhly, kukuřičnou
krupici či quinou. Postupně by pak
měli dětem do jídelníčku přidávat ta-
ké maso a vaječný žloutek a neměli
by zapomínat na kvalitní tuky.

JE LEPŠÍ DOMÁCÍ STRAVA, 
NEBO KUPOVANÉ JÍDLO 
VE SKLENIČKÁCH?
Osobně jsem zastáncem domácího
vaření, díky kterému můžete zajistit
pestrost i konzistenci stravy podle
sezony a potřeby dítěte. Na druhou
stranu má tento způsob i nevýhody.
Při přípravě jídla doma je nutné znát
původ potravin. Ideální je nakupovat
potraviny v bio kvalitě, abyste měli
jistotou, že neobsahují dusičnany,
těžké kovy a pesticidy. V případě již
připravené kupované stravy je toto
výrobci přísně hlídáno.

(red)

Další přednáška Jitky Hartmanové
v KC Kardašovská, tentokrát věno-
vaná dětské stravě od jednoho roku
věku, se uskuteční 7. června 2018
od 16 hodin. 

JITKA HARTMANOVÁ, VEDOUCÍ PORADNY PRO VÝŽIVU
V CENTRU CELÝ ČLOVĚK, POŘÁDÁ KURZY ZDRAVÉHO
VAŘENÍ A STARÁ SE NAPŘÍKLAD I O VÝŽIVOVÉ PLÁNY
MISTRA SVĚTA A EVROPY V CANOEINGU TOMÁŠE
VESELÉHO. SVÉ BOHATÉ ZKUŠENOSTI NYNÍ ZÚROČÍ
NA PŘEDNÁŠCE S NÁZVEM DĚTSKÁ STRAVA OD
PRENATÁLNÍHO OBDOBÍ DO 1 ROKU. SETKÁNÍ SE
USKUTEČNÍ V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ,
A TO 22. KVĚTNA OD 16 HODIN.

„Letos jsme připravili tři soutěže, a to
nejen pro lidské návštěvníky,“ směje
se Tereza Němečková z Plechárny.
„Pokud přijdete se psem, můžete se
zúčastnit ankety Pes sympatie,“ dodá-

vá. Kdo dobře peče, má možnost se
přihlásit do soutěže o nejlepší soused-
ský koláč. Na všechny sportovce pak
čeká turnaj v ping-pongu. Registraci
lze provést už teď na mailu zdena.ru-
dolfova@praha14kulturni.cz nebo na
místě v den slavnosti od 13 hodin.
Tím ale program Černého moštu ne-
končí. Akce nabídne i umělecký
workshop, na němž se zájemci naučí
populární spray art. Nejen hrdí rodiče
se budou moct podívat, co se děti,
které chodí do kroužků na Plechárně,
naučily. „Vystoupí cirkusová a skate-
ová školička,“ vysvětluje Tereza Ně-

mečková. „V té cirkusové děti trénují
žonglování nebo základy akrobacie.
Na hodinách skateové školky se zase
naučí jezdit na skatu a zvládat někte-
ré triky,“ doplňuje. 
Během odpoledne si budete moct
zopakovat i staré sídlištní hry, na
které se pomalu zapomíná, nebo si
posedět na terase Plechárny se
sklenicí moštu. „Rodičům, kteří si
chtějí popovídat a na chvíli si odpoči-
nout od svých ratolestí, nabízíme
i hlídání dětí s pedagogickým dohle-
dem přímo na Plechárně,“ upozor-
ňuje Němečková. (P14K)

Z JARNÍHO SETKÁNÍ NA PLECHÁRNĚ SE UŽ STÁVÁ TRADICE. OPĚT NEBUDE CHYBĚT JÍDLO, PITÍ, ŽIVÁ HUDBA,
ALE TAKY SOUTĚŽE, KTERÝCH SE MŮŽE ZÚČASTNIT KDOKOLI. VYRAZTE ODPOLEDNE 19. KVĚTNA NA
PLECHÁRNU A POZNEJTE SVÉ SOUSEDY ANEBO SE POKUSTE VYHRÁT NĚJAKOU ZAJÍMAVOU CENU. 

Akce v KC Kardašovská
■ Férová snídaně a kreativní dílny 

– 12. 5. 2018 od 9 hodin 
Přineste koláč nebo jinou dobrotu
a my vás pozveme na výbornou fair
trade kávu. Čekají vás jarní výtvarné
dílny a povídání o tom, proč je
důležité podporovat férové potraviny.
Od 14 hodin vystoupí Malá Česká
Muzika Jiřího Pospíšila.
■ Divadelní představení – pro

registrované účastníky zdarma
14. 5., 19.30 hodin – Charleyova teta
(div. soubor Šupitopresto)
12. 6., 20.00 hodin – Starci na
chmelu (div. soubor Šupitopresto)

Strava u dětí ovlivňuje
tělesný, duševní
i rozumový vývoj
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Příčin enormního množství exekucí,
jimž se věnovala i dubnová přednáš -
ka v Komunitním centru Kardašov-
ská, je celá řada. Od těch individuál-
ních spojených s tím kterým přípa-
dem (neuvážené braní půjček,
nepozorné čtení úvěrových smluv
atp.) až po ty systémové, vycházející
z nedokonalé legislativy. 
Při pohledu zpět se jako nejproble-
matičtější jeví kombinace rozvoje ne-
regulovaných nebankovních společ-
ností, přenesení výkonu soudního
rozhodnutí na soukromé exekutory
a přijetí exekučního řádu (č.
120/2001 Sb.). Právě jeho schválení
vytvořilo podhoubí pro lukrativní vy-
mahačský byznys: umožnilo, aby ne-
bankovní společnosti, inkasní agen-
tury, advokáti i exekutoři kšeftovali
s chudobou, respektive aby i sebe-
drobnější dluhy legálně „přetavovali“
v mnohatisícové pohledávky. 
O usnadnění, respektive zrychlení

procesu oddlužování nyní usiluje mi-
nistr spravedlnosti Robert Pelikán,
který spolu s expertem na dluhovou
problematiku Radkem Háblem před-
stavil novelu insolvenčního zákona.
Podle ní bude dlužníkovi odpuštěn
celý zbytek dluhu, když se vzdá ve-
škerého majetku a když bude sedm
následujících let odevzdávat vše, co
vydělá. Rychlejšího oddlužení se
podle novely dočká dlužník, který za
tři roky zaplatí alespoň 50 % svých

dluhů. Souběžně s novelou insol-
venčního zákona se diskutuje také
o novele exekučního řádu.
Všem občanům Prahy 14, kteří potře-
bují bezplatně poradit nejen ve výše
uvedené problematice, je k dispozici
právní poradna. Tu je možné na vštívit
hned na dvou místech: každou středu
od 8 do 18 hodin v budově ÚMČ
Praha 14 nebo každý čtvrtek rovněž
od 8 do 18 hodin v KC Kardašovská.

JUDr. Ján Horňák, Nikola Šindler   

Spadli jste do dluhové pasti? Poraďte se s odborníkem

OBCHODNÍ DŮM IKEA JIŽ NĚKOLIK LET POŘÁDÁ PÁTEČNÍ PROGRAM 
PRO DĚTI, KTERÝ JE HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÝ MALÝMI NÁVŠTĚVNÍKY
I NÁHODNÝMI KOLEMJDOUCÍMI. 

Nejčastěji jsou na programu tvořivé
Škudlíkovy dílničky, jejichž témata
vždy souvisí s aktuálním ročním ob-
dobím, svátky nebo s jinou příleži-
tostí.  Nápady pro tato setkání s dět-
mi nikdy nepostrádají vtip a kreativi-
tu. Skvělé také je, že „dílničkáři“
často využívají produkty IKEA slouží-
cí někdy k úplně jinému účelu nebo
že recyklací vdechují nový život jinak
už nepotřebnému odpadu. Děti tak

zjišťují, že recyklace má smysl a že
i odpad se dá smysluplně využít. Ve-
dle pracovníků IKEA se do přípravy
dílniček zapojují i místní neziskové
organizace. Někdy, když je čas si od
manuální činnosti trochu odpoči-
nout, je pro děti v rámci pátečního
programu připraveno třeba divadél-
ko, vystoupení kouzelníka nebo jiná
zábava. Akce jsou zdarma, tak nevá-
hejte a přijďte se s dětmi podívat.

Dílničky se konají každý pátek od
15.00 do 18.00 hodin v dětském kině
za pokladnami. Program najdete na
www.ikea.cz/cernymost. (DM)

DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY V IKEA ČERNÝ MOST

NA ZAČÁTKU TROCHA STATISTIKY. V ČESKÉ REPUBLICE ŽIJE TÉMĚŘ 900 TISÍC LIDÍ, KTEŘÍ MAJÍ V PATÁCH
EXEKUTORY. ASI 120 TISÍCŮM Z NICH JE VÍCE NEŽ 60 LET A VÍCE NEŽ POLOVINA SE POTÝKÁ MINIMÁLNĚ SE
TŘEMI EXEKUCEMI. DOHROMADY JE PO TĚCHTO DLUŽNÍCÍCH VYMÁHÁNO SKORO 240 MILIARD KORUN.

CO JE EXEKUCE, LHŮTY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
■ Exekuce je, zjednodušeně řečeno,

soudem či jiným oprávněným
orgánem nařízené vymáhání dluhu
nebo jiné povinnosti. V praxi
exekuce pro člověka znamená
například srážky ze mzdy,
obstavení účtu do výše pohledávky,
případně i do výše souvisejících
úroků, případně zabavení
nemovitého majetku, jehož hodnota
odpovídá výši dluhu.

■ Exekuční řízení se zahajuje na
návrh oprávněného (fyzická či
právnická osoba, která se domáhá
úhrady dluhu), exekučním návrhem
na základě exekučního titulu.

■ Ten, jemuž svědčí právo k věci
zabavené v rámci exekuce (tedy
ten, který věc vlastní a není
dlužníkem), může exekutorovi
podat návrh na vyškrtnutí věcí ze
soupisu, a to do 30 dnů ode dne,
kdy se dověděl o soupisu věcí.
O vypořádání návrhu exekutor

rozhodne do 15 dnů od jeho
doručení. V případě zamítnutí může
navrhovatel podat žalobu
k exekučnímu soudu na vyloučení
majetku z výkonu rozhodnutí. Má
na to lhůtu 30 dnů od doručení
rozhodnutí exekutora.

■ Odklad exekuce se podává
u exekutora, který vede exekuci.
Návrh na zastavení exekuce může
podat povinný (dlužník) u exekutora
do 15 dnů ode dne, kdy se dověděl
o důvodu zastavení exekuce.
Nevyhoví-li exekutor s návrhem na
zastavení exekuce, rozhoduje o tom
exekuční soud.

■ Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí
ze soupisu do pravomocného
rozhodnutí exekučního soudu
nemůže exekutor movité věci
prodat (neplatí v případě
společného vlastnictví manželů 
– více v § 321 a 322 občanského
soudního řádu).
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Ty jsou pro klienty organizace, která li-

dem pomáhá překonat těžkosti spojené 

s postižením, zásadní. Poškození mí-

chy upoutá člověka na vozík. Ochrnutý 

člověk nemůže hýbat končetinami, má 

poruchu citlivosti (například necítí horké, 

studené, či otlačené kosti z dlouhého 

sezení), hrozí mu otevřené rány, prole-

ženiny. Je potřeba přizpůsobit bydlení 

a auto, zařídit ZTP průkaz i další sociální 

dávky a příspěvky. Nejen s nelehkými 

začátky po změně zdravotního stavu 

CZEPA klientům dokáže pomoct. Její 

záběr aktivit je široký. 

CZEPA podporuje klienty s poškozením 

míchy z celého Česka. Kdokoli se na ni 

může obrátit a to nejen v prvotní fázi ži-

vota s postižením. Asociace tak nabízí 

komplexní pomoc a podporuje klienty 

tam, kde dlouhodobě bydlí.  V rehabili-

tačních zařízeních se vozíčkáři sice nau-

čí základní soběstačnosti, ale v adaptaci 

na život se zdravotním postižením je ne-

smírně důležitá podpora v místě bydliš-

tě člověka a samozřejmě podle potřeby 

i v průběhu života. 

Poradenství i osvěta

„CZEPA se snaží klienty připravit na jiný 

život a pomoct jim zorientovat se v těž-

kých situacích,“ vysvětluje Jančíková. 

Asociace nabízí sociální poradenství 

v oblasti příspěvků a dávek, zdravotní 

poradenství, během něhož klienti napří-

klad konzultují výběr vhodných zdravot-

ních pomůcek. Součástí servisu je také 

tréninkové a startovací bydlení v bez-

bariérových bytech, ve kterých mohou 

klienti až rok žít, než se po propuštění 

z nemocnic upraví jejich vlastní domov. 

Pro organizaci pracuje i jedna z předních 

odbornic v oboru Zdeňka Faltýnková, 

specialistka na spinální problematiku, 

která se aktuálně intenzivně podílí i na 

připomínkování legislativy týkající se lidí 

s poraněním míchy. 

Organizace se věnuje i osvětové činnos-

ti. „V rámci projektu BanalFatal! pořádá-

me přednášky na školách zaměřené na 

prevenci úrazů. Pro naše klienty vozíčká-

ře zase pořádáme v různých regionech 

setkání, při kterých upozorňujeme na 

důležitost správného sezení, péče o po-

kožku či výběr zdravotních pomůcek. 

Učíme je, jak se vyhnout proleženinám 

nebo jak by měli cvičit. Vydáváme také 

informační publikace pro lékaře, aby 

se zkvalitnil přístup zdravotníků k lidem 

s postižením,“ vysvětluje Jančíková.

CZEPA zároveň provozuje tréninkový 

obchod Hvězdný bazar v centru Prahy 

a rozjíždí projekt peer mentoringu v re-

gionech. Jedná se o poradenství zkuše-

ných a proškolených lidí s postižením. 

Ti pak mohou pomáhat dalším klientům 

a jejich rodinám se zvládnutím životní 

změny, kterou poranění míchy způso-

buje. 

Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která na Praze 14 působí.  
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli. 

Více informací na www.czepa.cz.
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Život na vozíku:  
CZEPA pomáhá překonat problémy
Stačí skočit po hlavě do vody, nezvládnout adrenalinový sport nebo prostě jen upadnout. Nejen úrazy 

často vedou k poškození míchy. To je trvalé a člověku od základu změní život. Sama si tím prošla 

i ředitelka České asociace paraplegiků CZEPA Alena Jančíková. CZEPA našla svou základnu na 

Praze 14 a Jančíková říká, že je tu dobrá spolupráce s městským úřadem. „Praha 14 má navíc silnou 

základnu bezbariérových bytů,“ doplňuje. 



„Bylo to neudržované, zanedbané pískoviště. Viděla jsem 

v tom potenciál pro pěstování bylinek,“ vzpomíná Karo-

lína na dobu, kdy se musela dívat na nevyužívaný kus 

zeleně. „Když jsem se sousedy o svém nápadu mluvila, 

říkali mi, že to nemá cenu, protože lidé zahrádku zničí,“ 

vypráví nadšená zahradnice. Na nejhorší scénář ale ne-

došlo a bylinková zahrádka letos obrazila již počtvrté.

Karolína je členkou Strany zelených, pracuje v Agentu-

ře pro sociální začleňování a je lektorkou komunikace 

s tělesně postiženými. „Zajímá mě, co se děje na Čer-

ném Mostě, ráda se tu zapojuji do rozvoje veřejného 

prostoru,“ vysvětluje. Právě proto, že jí život v městské 

části není lhostejný, zahrádku před nikým nezavírá. „Vím 

o sousedkách, které sem chodí pro bylinky do polévky,“ 

usmívá se. 

Karolínina maminka a další sousedky sem zasadily 

i okrasné květiny, ale ty Karolínu moc nezajímají. „Ne-

dají se jíst,“ směje se. Projekt si Karolína zaplatila sama, 

protože chtěla hezké okolí svého domu. Se sázením po-

máhali přátelé i kolemjdoucí děti, část hlíny dodala Ple-

chárna, které zemina zbyla ze zakládání vlastní komunit-

ní zahrady. 

Zpočátku zahrádka vyžadovala péči, ale teď ji stačí zalé-

vat, když přijdou sucha. Rostou tu meduňka, máta, libe-

ček, pažitka, rozmarýn nebo šalvěj. „Znám jeden výborný 

recept se šalvějí,“ dělí se Karolína o své nápady. „Stačí 

šalvěj nasekat, osmažit na másle, posolit, popepřit a pro-

míchat s bramborovými noky. Může se přidat parmazán. 

Výsledek je skvělý!“ 

Karolína žije na Černém Mostě už dvanáct let a rozhodně 

se neplánuje stěhovat. „Zvedla se tu životní úroveň, je tu 

park, spousta zeleně a Plechárna nabízí různé aktivity. 

Bydlím sice dál od centra, ale kvůli přírodě mi to za to 

stojí,“ říká.

P r a h a  1 4  k u l t u r n í  k v ě t e n  2 0 1 8

Černý Most má 
bylinkovou zahrádku. 

VZNIKLA Z ČIRÉHO NADŠENÍ

Dřív to bylo nepoužívané 

zarostlé pískoviště, dnes 

tu rostou bylinky a okrasné 

květiny. Karolína Chloubová 

proměnila nevzhledný kout za 

panelovými domy v ulici Kpt. 

Stránského v místo, kam se 

vydávají lidé z okolí třeba pro 

meduňku anebo mátu.
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kvetenˇ

9:00 Výlet po Praze 14: Cestou necestou do Dolních Poèernic
Sportem ku zdraví! Jestli rádi chodíte na procházky, pøidejte se k nám. 

9:30 Jóga pro dìti
Cvièení jógy pro dìti s lektorkou Katkou Chvátalovou. 

17:00  Galerii 14
 

školy.

14:00 Oslava 73. výroèí ukonèení II. svìtové války
 

19:30 A 
   

v Kyjích. Jak se vztahy rozmotají?

11:00 Enkaustika pro zaèáteèníky. V pøípadì zájmu se hlaste v KC – kapacita 
je omezena.

9:00 Ornitologická vycházka po Hutích
Co zpívá v   

Cross People dog racing

a  

10:30   
dìtí, pøíprava na vstup do MŠ.

 

17:30
a  

z 

O inovacích ve vzdìlávání. 

9:00  
 

9:00
dne.

14:00 Taneèní odpoledne
 -

 

09:00
pøesnì na vaši nohu.

14:00

 

 

9:00 Výlet po Praze 14: Cestou necestou do Satalic
Sportem ku zdraví! Jestli rádi chodíte na procházky, pøidejte se k nám. 

10:00  

17:30
a  

 Galerii 14
V  
step. 

Divadlo: Charleyova teta

/ /
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17:30  veøej-
 

7:30

10:00 Divoký workshop

  

09:30   

14:00  

 
  

a Cestou za pokladem.

 

10:30  
 

14:00  
a 

14:00

Workshop: Servis kola
 

19:00   pøivo-
 

9:30

Divadélko v Motýlku

Pohádková zahrada
aby 

17:30   

  

17:30 Veèerní Svìrácká 10
  

9:00 Sportem ku zdraví! Jestli rádi chodíte na procházky, pøidejte se k nám. 

17:00  

17:30
a  

17:00   
   

17:00  

/

 

/

 

/ /

Kompletní přehled akcí najdete na 
www.praha14.cz/kalendar-akci

Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14



Hydepark

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

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116

Uzávěrka 
inzerce pro

květnové 
vydání

časopisu
Čtrnáctka je 
15. 5. 2018.

KONTAKTY:
tel. 296 114 911, 

e-mail:
inzerce@casopis14.cz

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

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

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

❱ ÚKLIDOVÁ FIRMA PENJAK.CZ nabízí
pravidelný úklid kanceláří, firem a ko-
merčních prostor. Dodávky hygienic-
kých potřeb. Strojní čištění koberců
a čalounění. Na trhu již 15 let. E-mail:
j.penjak@seznam.cz, tel.: 603 701 992.

❱ 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.

❱ 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 trávy a vyklízení. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

❱ Vyměním obecní byt 2 + KK, 46 m2,
klidná lokalita, veškerá vybavenost,
tramv., M, za 3 (4) + 1 v Praze 14, 9.
Vysoký doplatek, za vybavenost můžeme
dát do 200 tis. Kč. Tel.: 602 854 905.

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

O
zn

ám
en

í

Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út a čt 8.00–16.00 hod., 
tel. +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com, 
www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje
bezplatné služby občanům zemí mimo EU:
právní a sociální poradenství, kurzy čes -
kého jazyka, vzdělávací semináře a také
komunitní a kulturní akce, na které jsou
srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers free
of charge services for third country nation-
als: legal and social counselling, Czech
language courses, educational seminars
and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung
cấp những dịch vụ miễn phí cho công
dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và
tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc,
buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП)
пропонує безкоштовні послуги гро-
мадянам третіх країн: юридичні та
соціальні консультації, курси чесь-
кої мови, освітні семінари та інтег-
раційні заходи.
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❱ Jako rodinnou investici koupím dva
byty v Praze a okolí. Seniora mohu nechat
v bytě na dožití. Na velikosti a stavu bytu
nezáleží. Na vystěhování nespěchám.
Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy,
exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.:
608 661 664.

❱ Čištění koberců a čalounění,  pro fir-
my i domácnosti. Jedná se o hloubkové
čištění profesionálním strojem. Infor-
mace a objednávky na tel.: 603 701 992. 

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

❱ ANTIGRAFFITI OCHRANA – aplikace
ochranného antigrafittického nátěru,
odstraňování graffiti. HOPRI stav s.r.o.;
Tel.: 724 373 035, hopristav@seznam.cz.

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

❱ Převody družstevních bytů do vlast-
nictví, prohlášení nemovité věci, za-
měřování bytů, zakládání SVJ, likvidace
BD, jednání na KN. Tel. 724 304 603.

❱ Praha 14 kulturní hledá správce vol-
nočasového centra Plechárna na půl
úvazku, DPČ 20 h/týdně. Údržba, drob-
né opravy, objednávky a další. Kontakt:
lucie.zarubova@praha14kulturni.cz.

S originálním českým
dokumentem do
Santiaga. Na vozíku…

Poutníci většinou chodí pěšky, jenže
co když to nejde? Honza Dušek trpí
roztroušenou sklerózou a pohybuje
se pouze na kolečkovém křesle. Je-
ho snem bylo vydat se po cestě
poutníků až do slavného města
Santiago de Compostela v severo-
západním Španělsku a navštívit
tamní poutní místo. Jeho kamarád,
cestovatel Petr Hirsch, mu ten sen
splnil a vzal s sebou i filmový štáb.
Vznikl tak dokument o síle, přátel-
ství i víře, který 16. května od 19 ho-
din uvede Biograf Kyje. 
„Na besedu po promítání dorazí
protagonista dokumentu Honza
Dušek i cestovatel Petr Hirsch
a také režisérka filmu Eva Toulová.
Jsme rádi, že se nám podařilo do-
stat do Kyjí zásadní osobnosti
snímku,“ říká Simona Vlašimská
z KD Kyje. „Určitě bude zajímavé si
s nimi promluvit. Cesta do Santia -
ga nebyla vždy jednoduchá, ale
překonali ji. Bude to inspirativní
setkání,“ doplňuje. Promítání je
i pro neslyšící diváky, beseda bude
překládána do znakového jazyka. 
Tým urazil 640 kilometrů a trvalo
mu to 29 dní. Musel se potýkat
s vedrem, deštěm a blátem. Diváky
zaujmou jak záběry španělské kra-
jiny, tak úžasné odhodlání, s jakým
se Honza Dušek do Santiaga vydal.
Film zároveň upozorňuje na prob-
lematiku onemocnění roztrouše-
nou sklerózou a ukazuje, že kvalitní
život se dá prožít i s touto nemocí. 
Biograf Kyje najdete v budově KD
Kyje. Za 50 korun si můžete pořídit
klubovou kartu, která vám do kon-
ce roku zajistí vstupy na všechna
promítání zdarma. Kartu lze poří-
dit před promítáním přímo v KD
Kyje nebo každou středu mezi 15.
a 18. hodinou.     (P14K)
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „stojíme místo ve stanici Velký Osek ve stanici Velký Osel“.
Výherci: R. Jakubička, Hostavice, M. Kopřiva, Černý Most, L. Yevpatchenko, 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. 5. 2018 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: „Přijedou manželé z dovolené a zjistí, že jim mluvící papoušek protelefonoval 10 tisíc. Za trest ho přibijí za křídla na
zeď. Jak tak visí, dívá se na druhou stranu a tam visí Ježíš na kříži, a tak se ho zeptá: „Hej INRI, jak dlouho tu visíš?“ Ježíš
zvedne hlavu a tichým hlasem odpoví: „...“  (dokončení v tajence)



EXISTUJÍ 
MOŘSKÉ
PANNY?

PŘIJĎ
A DOZVÍŠ

SE TO. 

12.–19. 5.
INTERAKTIVNÍ

VÝSTAVA

VSTUP PRO ZÁKAZNÍKY
VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
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