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Úvod

Obsah
letošní mírná zima pomalu končí a stále častěji

se objevuje sluníčko, které vzbuzuje pocit opti-

mismu a snad i lepší nálady. Věřím, že k tomu

přispějí i zajímavosti a témata z naší městské

části, které vám přinášíme vbřeznové Čtrnáctce.

Tentokrát se zaměřujeme na jednu z novinek,

která si klade za cíl najít a propojit aktivní jed-

notlivce i celé komunity v Praze 14. Komunitní

koordinátoři, okterých se dočtete na následujících

stránkách, nejsou dalšími úředníky, ale jakýmisi

nezávislými moderátory společenského dění

v naší městské části, od kterých si slibujeme

především zlepšení podmínek pro aktivní občany, kteří se chtějí podílet na

rozvoji svého okolí a přispět svou trochou k tomu, aby se nám tu společně

dobře žilo. Jsem přesvědčen, že tato cesta má smysl, protože i z osobní

zkušenosti vím, že aktivních lidí, kteří chtějí realizovat své nápady, je vPraze14

dost, a jako starosta si uvědomuji, že právě oni jsou tím klíčovým potenciálem

ke změně, o niž v posledních letech tolik usilujeme. Příkladem ostatně může

být i Václav Nehasil, jeden z aktivních členů a pamětníků dlouhé historie

hloubětínských skautů. Zatímco městská část letos slaví dvacet let od svého

vzniku, oddíl vlčat, který sídlí v klubovně u hloubětínského fotbalového hřiště,

si letos připisuje ještě o pětadvacet let více. V rozhovoru s ním se můžete

dozvědět o začátcích našich skautů, ale také o těžkém období za vlády jedné

strany, kdy byla tato organizace hned několikrát zpolitických důvodů zakázána

a skauti museli pro své přesvědčení podstoupit i výslechy státní bezpečnosti.

Tato doba je naštěstí už pryč a my žijeme ve svobodné zemi. O to větší je ale

naše odpovědnost za to, v jakém stavu ji předáme budoucím generacím.

Věřím, že námi zvolená cesta, vedoucí ke zlepšování životních podmínek,

k udržitelnému rozvoji a zapojování veřejnosti do rozhodování o budoucí

podobě městské části, vede správným směrem. Aktuálním příkladem mohou

být třeba veřejná projednání, která jsme uspořádali k tématu revitalizace vni-

trobloků na Černém Mostě s nabídkou řešení. Je pro nás potěšující, že lidé

mají stále větší chuť se zapojovat do těchto procesů spojených s modernizací

a zlepšováním podmínek pro život ve svém okolí. Věřím, že s příchodem

jarního slunečného období bude pro nás všechny motivací k ještě větším

aktivitám, ať už v práci či ve volném čase.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení občané, milí přátelé,

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

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.

Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 3. 2014.

Časopis ČTRNÁCTKA • 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: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. 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 pocházejí z archivu
redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme
zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Václav Nehasil

MČ Praha 14: Michaela Všetečková
Tiskové oddělení 
tel.: 225 295 214 
e-mail: vseteckova@praha14.cz
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TAKOVÉ JE PRIMÁRNÍ SDĚLENÍ KO-
MUNITNÍCH KOORDINÁTORŮ, KTEŘÍ
POD HLAVIČKOU MČ PRAHA 14 A STU-
DIA ANTROPOLOGICKÉHO VÝZKUMU
ANTHROPICTURES VYRAZILI V ÚNORU
DO ULIC V MĚSTSKÉ ČÁSTI. PRÁVĚ
MEZI LIDMI V JEDNOTLIVÝCH LOKALI-
TÁCH PRAHY 14 MAJÍ ZA ÚKOL HLE-
DAT A PROPOJOVAT AKTIVNÍ JEDNOT-
LIVCE I KONKRÉTNÍ KOMUNITY. TATO
V HLAVNÍM MĚSTĚ ZATÍM OJEDINĚLÁ
NOVINKA JE DALŠÍM KROKEM VEDENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI SMĚREM K OTEVŘE-
NOSTI A KOMUNIKACI S OBČANY. 
CO SI ALE POD POJMEM KOMUNITNÍ
KOORDINÁTOR PŘEDSTAVIT?

Vše začalo už v loňském roce, kdy se

trojice antropologů z Anthropictures

na základě objednávky ze strany

městské části vydala hledat aktivní

komunity v Praze 14. „Setkávali jsme

se s lidmi a pátrali po skupinách,

které vytvářejí něco společensky po-

zitivního. Roli hrály jejich sdílené po-

třeby, motivace potkávat se a spolu-

pracovat. Sledovali jsme také ohniska

– místa, která společenské aktivaci

napomáhají. Na Černém Mostě jsme

například našli paní, která organizuje

bytový hudební kroužek, na Jahodnici

jsme zase objevili ožívající zahrádko-

vou kolonii, nebo jsme popsali mnohé

sousedské aktivity v Hloubětíně. Vznikl

tak obsáhlý volně dostupný dokument

o dvou stech čtyřiceti stránkách na-

zvaný Komunitní monitoring,“ uvedl

Pavel Borecký, který je od letošního

února hlavním komunitním koordiná-

torem Prahy 14.

Ten si podle svých slov uvědomil, že

městská část, která myslí spolupráci

s občany vážně, s nimi potřebuje být

v intenzivním neformálním kontaktu.

„To ovšem platí i obráceně. Obyvatelé

‚čtrnáctky‘ by měli chápat, že radnice

je pro ně solidní partner, nikoliv

místo, kde jim nějaký bezejmenný

úředník komplikuje život. Obě strany

se potřebují znát a rozumět si. Je to

o dialogu a o postupně vznikající dů-

věře, což je ovšem běh na dlouhou

trať,“ vysvětluje počátek myšlenky. 

Komunitní koordinátor je něco jako

průzkumník, propojovatel, překladatel

a ladič v jednom. Pohybuje se v lokali-

tách Prahy 14, které perfektně zná. Zá-

roveň se setkává s velkým množstvím

lidí, kterým naslouchá. Je tedy jakýmsi

uzlovým bodem, který zajišťuje, aby se

ty „správné“ komunity a „správní“ lidé

poznali. „Snaží se také porozumět,

proč například mají někde starousedlí-

ci rezervovaný vztah k novousedlíkům

nebo jak funguje veřejný prostor z po-

hledu dětí i seniorů. Bez chápání sou-

vislostí je totiž strašně těžké rozvíjet

složité městské prostředí, jehož nedíl-

nou součástí mezilidské vztahy bezpo-

chyby jsou,“ vysvětluje Borecký.

POMÁHÁ SBLÍŽIT POHLEDY LIDÍ
V praxi vidí uplatnění koordinátora

například v situaci, kdy se ze strany

městské části začne projednávat

úprava parkových ploch v některé

z lokalit. Různí lidé, různé pohledy na

věc. A právě zde podle antropologů

může pomoci komunitní koordinátor

jako překladatel a moderátor, který

pomáhá osvětlit, proč má někdo ta-

kový postoj, jaký má.

„Je ale důležité říct, že koordinátoři

zůstávají za každé situace sociálními

vědci, kteří pracují na základě etického

kodexu. Z toho plyne, že nejsme žád-

nými zběsilými propagátory ‚sluníčko-

vých‘ nápadů, ani politickými figurka-

mi. Nebude to vždy snadné, ale pouze

taková pozice nám může zajistit a udr-

žet respekt. Pak už je jen krok k oné

zmiňované důvěře,“ vysvětluje Borec-

ký, který je současně ředitelem studia

Anthropictures, které vloni získalo

ocenění Social Impact Award 2013.

Právě ta je podle starosty Prahy 14 Rad-

ka Vondry klíčem k tomu, aby se mohly

na povrch dostat konkrétní „nápady

zdola“, které je pak možné přetvářet

v komunitní projekty. „Naším základním

heslem stále je, aby byla Praha 14 mís-

tem, kde se dobře žije, a já osobně vě-

řím, že takovým místem může být jedině

v případě, kdy se mohou místní obyvate-

lé realizovat v jejím rozvoji,“ vysvětlil sta-

rosta Radek Vondra.

PRACOVNÍ DEN KOORDINÁTORA 
A jak tedy vypadá takový obyčejný pra-

covní den komunitního koordinátora?

„Jelikož jsme projekt s podporou Pra-

hy 14 kulturní rozjeli teprve na začátku

února, zase tolik těch běžných pracov-

DEJTE NÁM 
O SOBĚ VĚDĚT!
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Ukázkou práce s komunitami bylo i Fórum MČ, které se vloni konalo v rámci festivalu Street For Art.

„Obyvatelé Prahy 14 by měli chápat,
že radnice je pro ně solidní partner,
ne místo, kde jim bezejmenný úřed-
ník komplikuje život.“
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ních dní ještě nebylo. I tak je ovšem

jasné, že jádrem naší práce je přítom-

nost mezi lidmi. Chodíme po obcho-

dech, hospodách, sportovištích i na

osobní návštěvy. Pozorujeme, mluvíme

a děláme si zápisky. Je to vlastně tro-

chu jako práce investigativního repor-

téra, ale bez bombastických novino-

vých titulků. Nikdo se ovšem nemusí

bát s námi hovořit ani o citlivých téma-

tech, protože podobně jako doktora

váže slib mlčenlivosti, nás zavazuje

etický kodex. To znamená, že pokud si

to přejete, zůstanete v anonymitě.

Ochrana lidí je pro nás v tomto směru

svatá,“ vysvětluje Borecký s tím, že

k této práci patří i pravidelné týdenní

porady s ostatními koordinátory, kteří

mají Prahu 14 rozdělenou podle loka-

lit. Právě od nich se pak dostane pra-

videlně i k vedení městské části.

PROJDĚTE SE SÍDLIŠTĚM POMALU 
„Když člověk běhá po louce, je to sice

opojné, ale unikne vám, že pod noha-

ma máte neuvěřitelně zajímavý svět.

My jsme ti, kteří zpomalují, dívají se

do trávy a snaží se porozumět tomu,

co se v ní děje,“ přirovnává Borecký

svůj pohled na dění v prostředí města

s tím, že bez snahy podívat se člověk

nemůže ani nic zahlédnout.

Podle jeho slov je proto dobré zpo-

malit, aby člověk prohlédl pod po-

kličku povrchního života například na

sídlišti. „Sprinter si může lehce říct,

že na sídlišti se nic neděje, že se

v něm lidé neznají, a proto je ve vý-

sledku pouhou změtí hlasů. Opak je

přitom pravda, což dokládá i výše

zmíněný komunitní monitoring, v je-

hož rámci identifikovali antropologo-

vé na 120 aktivních komunit v Praze

14,“ dodává s tím, že průzkum probí-

hal pouze od února do dubna 2013.

Fakt, že aktivní komunity ve městě

jsou, je zřejmý, Praha 14 je ale jed-

nou z mála městských částí, která je

v rámci hlavního města na svém úze-

mí aktivně hledá a chce s nimi praco-

vat. Už nyní je také proto v plánu cel-

kovou studii komunit v Praze 14 na-

přesrok zaktualizovat.

ODVÁŽNÁ MODERNÍ SAMOSPRÁVA 
Přestože je Anthropictures nezávislá

odborná organizace, s radnicí ji podle

Boreckého spojuje především zvěda-

vost, touha porozumět komplikova-

ným procesům, která se však u měst-

ských samospráv vídá spíše zřídka.

„Je vlastně s podivem, kolik zásad-

ních rozhodnutí se i přes proklamace

politiků v naší zemi dělá jaksi od stolu

a za zavřenými dveřmi. Je proto vždy

inspirativní setkat se s politiky a úřed-

níky, kteří se s cílem zlepšit fungování

města nebojí zkoušet nové věci,“ míní

antropolog.

Faktem ovšem zůstává, že mnohé

z těchto nových věcí jsou již ve světě

běžné. Slova jako participativní de-

mokracie, ekonomika sdílení, lidská

kreativita, sociální soudržnost či tr-

valá udržitelnost jsou totiž v západ-

ních metropolích běžnou součástí

politického slovníku a také se převá-

dějí do praxe. Praha 14 je v tomto

směru podle Boreckého na dobré

cestě a mnohé městské části se od ní

mají co učit.

(jam)

Téma - komunity v Praze 14

SLOVO STAROSTY
Jako starosta měst-

ské části si uvědo-

muji, že základem

každého města jsou

spokojení obyvatelé.

Město totiž netvoří stavby, silnice

nebo radnice, ale právě lidé, kteří

v něm žijí. Jistě, samospráva, a tedy

úřad jsou instituce, které k tomu vy-

tvářejí vhodné podmínky, je ale

především na nás všech, občanech

Prahy 14, abychom si udělali naši

městskou část místem, kde se dobře

žije. A právě to je naším cílem a mo-

tivací, proč se snažíme aktivním ko-

munitám, kterých je v Praze 14 celá

řada, vyjít pokud možno vstříc. Nejde

přitom o to jakkoliv jejich činnost

korigovat nebo ovlivňovat, chceme

jen aktivním jednotlivcům i skupi-

nám nabídnout pomocnou ruku. 

Pavel Borecký (Kyje, Hostavice, Jahodnice)
Spoluautor konceptu ahlavní komunitní koordinátor, doktorand sociální
antropologie FF ZČU v Plzni, spolurealizátor výzkumu Komunitní
monitoring Prahy 14, věnuje se rozvoji měst tažených občany. 
Kontakt: pavel@anthropictures.cz

Barbora Bírová (Hloubětín, Lehovec, Hutě, Aloisov)
Doktorandka sociální antropologie FHS UK v Praze, dlouhodobě
se věnuje urbánní antropologii, výzkumům fenoménu bezdo-
movectví a sociální rezilience. 
Kontakt: barbora@anthropictures.cz

Michal Lehečka (Černý Most)
Doktorand sociální antropologie FHS UK v Praze, dlouhodobě
se věnuje zkoumání života na sídlišti Stodůlky. 
Kontakt: michalleh@anthropictures.cz
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Ve středu 19. března se uskuteční v Galerii 14 
koncert komorní hudby. V programu „Jablúčko a sakura“ 
vystoupí Nao Higano – soprán, Yukiko Sawa – klavír, 
Yasuko Tanaka – trubka a Čiho Igarashi – violoncello.
Na programu jsou skladby Kósaku Yamady, Akira Nakaty, Ikuma Dana, Leoše Janáčka
a dalších, vstup volný.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY

O
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„Praha 14 je v rámci hlavního města
jednou z mála obcí, která komunity
aktivně hledá a chce s nimi pracovat.“
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Tip pro vás
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PROGRAM
Předtančení – Fit Studio D

Hudba Hradní stráže

Kapela Mp3

Tombola o zajímavé ceny

OD 19.00 HODIN    

KULTURNÍ DŮM KYJE — ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 14

Více informací naleznete na www.praha14.cz a www.kdkyje.cz

PÁTEK 14. BŘEZNA 2014

Městské části Praha 14 a Policie České republiky
pod záštitou starosty Městské části Praha 14 Bc. Radka Vondry
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V sobotu 8. března se uskuteční 
ve sportovní hale Plaveckého areálu
Hloubětín (Hloubětínská 80) turnaj 
ve stolním tenisu pro neregistrované
hráče od 15 let, pro hráče organizace
PRST od 40. místa žebříčku mužů,
ženy bez omezení. 

Prezence 8.30–8.50 hod.
Začátek turnaje v 9.00 hodin.
Startovné 50 Kč na osobu. 
Vstup pouze v sálové obuvi.

TURNAJ 
VE STOLNÍM 
TENISU
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Fotografie svého miláčka zasílejte 
do 31. července 2014 na e-mail 
pesprahy14@praha14.cz
ve formátu jpg. V mailu uveďte své
jméno a stručný popis vašeho psa.

Vítěz soutěže bude vyhlášen a odměněn na akci
PEStival Prahy 14 aneb „Kdo si hraje, nezlobí…“ 2014. 
Podmínkou pro zařazení do soutěže je účast 

alespoň na jedné lekci Psí školky (květen 2014).

FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ
PES PRAHY 14
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FARMÁŘSKÉ TRHY ZAČÍNAJÍ V BŘEZNU

Aktuality

POKUS O REKORD VE SBĚRU STARÝCH POČÍTAČŮ 
„Praha plná počítačů“ je název akce, kterou pořádá hl. m. Praha ve spolupráci

s kolektivním systémem Asekol a agenturou Dobrý den. Ekovýchovná akce bude

probíhat od 1. 4. 2014 od 9 hod. do 3. 4. 2014 do 15 hod. V uvedeném termínu bude

všem občanům i právnickým subjektům na sběrných dvorech hl. m. Prahy umož-

něno odložit své staré počítače i notebooky bezplatně a v jakémkoli počtu. Občané

MČ Praha 14 mohou využívat nejbližší sběrný dvůr hl. m. Prahy – ulice Tepláren-

ská 5, Praha 14 – Dolní Počernice, tel.: 777 301 201. Městská část, která nashro-

máždí nejvíce PC a notebooků, získá od kolektivního systému Asekol věcné ceny

a bude zapsána agenturou Dobrý den do České knihy rekordů. Výsledky soutěže

budou zveřejněny na ww.asekol.cz a http://envis.praha-mesto.cz. (red)

SATALICE BOJUJÍ PROTI
TŘÍDÍRNĚ ODPADU
Kontroverzní záměr společnosti IPODEC

– Čisté město, a.s., vybudovat na území

MČ Praha Satalice dopravně-skladovací

středisko byl aktuálně odložen, jak po-

tvrdila tamější místostarostka Milada

Voborská, která byla také iniciátorkou

otevřeného dopisu primátorovi Prahy

Tomáši Hudečkovi. Právě velká nevole

místní samosprávy a většiny obyvatel

Satalic iblízkých obcí je zřejmě důvodem,

proč společnost plán na zřízení velko-

kapacitní třídírny odpadu stáhla ze zjiš-

ťovacího řízení o dopadech stavby na

životní prostředí. Podle Voborské bude

ale městská část v boji proti „sběrnému

dvoru“ v blízkosti obytné zástavby bo-

jovat i nadále. „Chceme ubezpečit ob-

čany Satalic, že budeme požadovat re-

vokaci stavebního povolení na sběrný

dvůr a nadále sledovat další záměry

této společnosti,“ uvedla na webu

www.satalice.cz. I obyvatelé Satalic se

totiž bojí, že odstoupení od záměru je

pouze dočasné, jelikož společnost in-

vestovala do svých plánů v Satalicích

částku odpovídající ročnímu zisku. 

V případě, že bude investor i nadále

v záměru pokračovat, počítá s vyjá-

dřením nesouhlasu v rámci řízení EIA

i MČ Praha 14. „Přestože nemá stavba

přímý vliv na život v naší městské části,

budeme situaci pozorně sledovat. Osob-

ně si myslím, že budování takových

center odpadového hospodářství v blíz-

kosti obcí je naprosto nevhodné, as tímto

záměrem nesouhlasím,“ uvedl starosta

Radek Vondra. (jam)

Již čtvrtým rokem se každé jaro vra-

cí před Rajskou zahradu a na Černý

Most farmářské trhy s nabídkou ze-

leniny, ovoce, masa a uzenin, s pe-

kařskými laskominami a čerstvým

chlebem, s kořením, s mlékem a jo-

gurty, se sýry mnoha druhů a také

s jarními kytičkami a sazenicemi. 

Letos začínáme na Rajské zahradě

na Josefa (19. března). Se všemi Pe-

píky se na trzích budeme radovat

z jara s harmonikou i kapelou, která

nám bude zpívat písně staré Prahy.

Pro letošek počítáme kromě pravi-

delných týdenních trhů také s několi-

ka speciálními akcemi, které budou

zaměřeny, jak jinak, na gastronomii

a na dobré pití, ale které nám přiblíží

i nejrůznější aspekty života na Čer-

ném Mostě (budeme vás pravidelně

informovat ve Čtrnáctce, na webo-

vých stránkách městské části Praha

14 a také formou letáčků).

Trhy na konečné metra na Černém

Mostě, které se tradičně budou ko-

nat vždy v pátek, startují 21. března,

přesně 16 hodin po začátku letošní-

ho astronomického jara, a s výjim-

kou dvou pátků (3. a 10. května) po-

běží pravidelně přes léto i podzim až

do Vánoc. Oba trhy ve středu i v pá-

tek budou otevřeny od 10 do 19 ho-

din, aby si mohli pohodlně nakoupit

i ti, kdo se vracejí z práce později. 

Pro řadu z vás, kdo jste milovníky čer-

stvých a kvalitních potravin, se stanou

farmářské trhy vítanou změnou pro ná-

kup pod otevřenou oblohou. (red)

ARCHITEKTI NAVRHNOU KOMUNITNÍ CENTRUM PRO HLOUBĚTÍN

Po víceletých přípravách městská část
Praha 14 vyhlašuje veřejnou meziná-
rodní architektonickou soutěž na ko-
munitní centrum pro občany Hloubě-
tína. Účastnící se mají možnost regis-
trovat do 17. 3. 2014 a své návrhy
budou moci podávat do 31. 3. 2014.
Lokalita se nachází v historickém jádru

Hloubětína, je to jedna z nejcennějších

částí Prahy 14 s původní zástavbou, kos-

telem sv. Jiří, Křižovnickým dvorem, zá-

mečkem azámeckou zahradou. Historická

zástavba se zde střetává s dopravními

stavbami posledních třiceti let, které jsou

zmísta více slyšet než vidět. Městská část

plánuje v této lokalitě vystavět komunitní

centrum již několik let, vypsání architek-

tonické soutěže předcházelo sociální ma-

pování: monitoring místních komunit, do-

tazníky pro občany ajednání spotenciálními

organizacemi. CCEA – Centrum pro stře-

doevropskou architekturu jako organizátor

soutěže doporučilo vyhlásit jednokolovou

mezinárodní architektonickou soutěž, kde

účastníci můžou odevzdávat své návrhy

v českém nebo anglickém jazyce.

Po ukončení soutěže MČ Praha 14 na-

váže s vítězem spolupráci, která by

měla vést k co nejkratší realizaci ko-

munitního centra. Porota byla vybrána

tak, aby k řešenému tématu měl každý

z porotců blízko, ale přitom aby nešlo

o „odborníky“ na komunitní centra.

Předseda poroty doc. Ing. arch. Michal

Kohout je architekt s bohatou zkušeností

hlavně na projektech městského ko-

munitního bydlení. Architektka Anne

Catherine Fleith z rakouského studia

feld72 je zárukou hledání svěžích řešení,

Ing. arch. Svatopluk Sládeček je archi-

tekt duchaplného výrazu. Starosta Bc.

Radek Vondra a Ing. arch. Milan Veselý

budou v porotě zastupovat vypisovatele,

tedy MČ Praha 14. V podobném duchu

byli vybráni náhradníci poroty: Ing. arch.

Juraj Calaj, Ing. arch. Regina Loukotová,

Ph.D., Josef Kutmon a Mgr. David Kašpar.

Podrobné informace o soutěži najdete

na www.h55.cz. (red)
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POZVÁNKU K POSEZENÍ U PRASKA-
JÍCÍCH KAMEN VE SKAUTSKÉ 
KLUBOVNĚ, KTERÁ VYROSTLA 
JIŽ ZAČÁTKEM ŠEDESÁTÝCH LET
V AREÁLU SLAVOJE HLOUBĚTÍN,
JSME PŘIJALI NEJEN KVŮLI TOMU,
ŽE ZDEJŠÍ ODDÍL SLAVÍ 45. VÝROČÍ
SVÉ „NOVODOBÉ“ HISTORIE. KO-
ŘENY HLOUBĚTÍNSKÝCH SKAUTŮ,
KTEŘÍ JSOU POKRAČOVATELI OD-
DÍLU, KTERÝ V LIBNI VZNIKL JIŽ
V ROCE 1917, TOTIŽ STÁLE ŽIJÍ,
A PROTO NÁS ZAJÍMALO, JAK TITO
LIDÉ, KTEŘÍ ZASVĚTILI ŽIVOT
LÁSCE KE SVÉ ČTVRTI I PRAVID-
LŮM CTI A PRAVDY, VNÍMAJÍ ŽIVOT
V PRAZE 14 I PROMĚNY MĚSTSKÉ
ČÁSTI, KTERÁ SE ZA UPLYNULÁ
LÉTA ZMĚNILA Z PERIFERIE PLNÉ
ROMANTICKÝCH ZÁKOUTÍ DO SVÉ
DNEŠNÍ PODOBY MODERNÍHO
MĚSTA. O TOM VŠEM JSME SI 
POVÍDALI S DOCENTEM VÁCLAVEM
NEHASILEM, NEJSTARŠÍM Z PA-
MĚTNÍKŮ SOUČASNÉHO ODDÍLU,
KTERÝ JE STÁLE ČLENEM VEDENÍ,
A TAKÉ SE DVĚMA DALŠÍMI VEDOU-
CÍMI – MILANEM ČEČRDLEM 
A JAKUBEM KAROU, KTEŘÍ JAKO
ODCHOVANCI ODDÍLU DNES VEDOU
SKUPINY VLČAT A JUNÁKŮ. 

POJĎME NA ÚVOD VYSVĚTLIT, 
JAK TO BYLO S HISTORIÍ SKAUTŮ
Z HLOUBĚTÍNA…
Je to taková zajímavost, náš oddíl má číslo

35 a pětatřicátý oddíl junáků vznikl už

v roce 1917 v Libni. Potom, když byl po

roce 1948 Skaut komunisty rozpuštěn,

začala naše novodobá historie až v roce

1969. V Hloubětíně byl totiž v roce 1968

obnoven 35. oddíl junáků a při něm byla

v lednu 1969 založena 35. smečka vlčat.

Obě jednotky byly přímí pokračovatelé

původního libeňského oddílu a náš

dnešní oddíl se vyvinul právě z tehdejší

35. smečky vlčat. Proto letos slavíme zmi-

ňované pětačtyřicáté výročí. Od té doby si

vedeme kroniku a leden 1969 považujeme

za začátek naší novodobé historie. Osud

skautského hnutí byl v době komunismu

složitý. Režim s výjimkou krátké doby

právě na konci šedesátých let skauting

zakazoval a podobné aktivity se snažil

vtěsnat pod pionýrskou organizaci.

KDYŽ UŽ ZMIŇUJEME
PŘEDVÁLEČNOU HISTORII
A PŮSOBENÍ SKAUTŮ V ODBOJI,
MŮŽETE PŘIBLÍŽIT VÍCE VÁŠ
PŘÍSTUP K TOMUTO OBDOBÍ
LIBEŇSKÉHO ODDÍLU?
Jako lidí si jich nesmírně vážím, což

obecně platí pro všechny, kteří měli

tehdy odvahu bojovat. V 35. oddíle to

byli hlavně takzvaní oldskauti, což je

dnes označení pro členy Junáka, kte-

rým je většinou šedesát sedmdesát let.

Tehdy ale byli oldskauti mladí kluci ko-

lem pětadvaceti a řada z nich se na zá-

kladě svých hodnot a ideálů účastnila

odboje i bojů na barikádách. V roce

1969 byl náš oddíl registrován ve stře-

disku pojmenovaném po Jaroslavu Ra-

dovi. To byl předválečný člen oddílu,

který v době Pražského povstání jezdil

se sanitkou a byl smrtelně zraněn na

barikádě na Balabence. Bylo mu asi

šestnáct let. V mnohých lidech z této

generace přetrvaly ty původní skautské

myšlenky, a proto bylo pochopitelné,

že budou vůči změnám, které přinesly

nesvobodu, více a otevřeněji vystupo-

vat, stejně jako tomu bylo v případě

okupace za druhé světové války.

VRAŤME SE TEDY DO
POVÁLEČNÉHO OBDOBÍ. JAK SE
SITUACE ZMĚNILA V PADESÁTÝCH
LETECH, KDYŽ SE MOCI CHOPILI
KOMUNISTÉ?
Starý oddíl byl rozpuštěn na začátku pa-

desátých let minulého století, kolem

roku 1955 se ale situace okolo Skautu

trochu změnila a některým někdejším

skautům, pochopitelně těm, kteří nebyli

zrovna v kriminálech za své postoje vůči

komunistům, bylo umožněno zakládat

turistické oddíly tělovýchovné a případně

i oddíly v rámci pionýrské organizace.

Důvod byl prostý, pionýrská organizace

byla totiž v krizi a potřebovala nějak zí-

skat nové členy. Jedním z někdejších

skautů, kterým to režim dovolil, byl i pan

Josef Odehnal, který bydlel v Konzumní

ulici v Hloubětíně a jenž spolu se svou

ženou Ludmilou v roce 1955 založil tu-

ristický oddíl při Slavoji Hloubětín. Po

revoluci v roce 1989 se stali jako jedni

z prvních i čestnými občany Prahy 14,

bezesporu zaslouženě, protože pro

zdejší děti udělali nesmírně mnoho.

V TÉ DOBĚ TEDY VZNIKLA
I SOUČASNÁ KLUBOVNA U HŘIŠTĚ
SLAVOJ HLOUBĚTÍN?
Původně oddíl působil v hloubětínské

sokolovně, která stála až do začátku še-

desátých let na místě dnešní Havany. Po

jejím zbourání, když se začalo stavět

NAŠI PŘEDCHŮDCI 
BOJOVALI NA BARIKÁDÁCH

VÁCLAV NEHASIL

Vedoucí hloubětínských skautů zleva Milan Čečrdle, Jakub Kara a Václav Nehasil.
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hloubětínské sídliště, začal pan Odehnal,

za pomoci několika tatínků a starších

členů oddílu, stavět novou klubovnu

v areálu Slavoje Hloubětín, tedy místo,

kde se setkáváme dodnes. Postupem

času došlo k několika přístavbám. První

přístavba z konce šedesátých let byla

menší klubovna pro smečku vlčat. Zají-

mavé je, že byla postavena ze starých

dveří, které měl pan Odehnal na půdě,

a z částí rozebrané rozhlasové budky,

která se rušila na hřišti Slavoje.

PO KRÁTKÉ DOBĚ PŮSOBENÍ
V RÁMCI JUNÁKA JSTE TEDY
MUSELI ZNOVU POD PIONÝRSKOU
ORGANIZACI? 
Do pionýrské organizace oddíl vstoupil po

poměrně silném nátlaku v roce 1972.

Tehdy se tu scházelo až sto čtyřicet členů

v několika skupinách, většina dětí přitom

byla ze školy Hloubětínská, kde pro srov-

nání měla pionýrská organizace okolo de-

seti členů. To byl důvod, proč dostal oddíl

de facto ultimátum. Buď vstup do pionýr-

ské organizace, nebo rozpuštění oddílu.

JAK JSTE TO TEHDY VNÍMAL A JAK
VLASTNĚ TEN NÁTLAK PROBÍHAL?
Já jsem tehdy chodil do deváté třídy

a byl jsem předtím členem oddílu Ju-

náka na Proseku, který měl dost po-

dobný osud. Náš vedoucí ale tenkrát

řekl, že za takových podmínek nebude

pokračovat. Tak jsem na popud spolu-

žáka, který navštěvoval oddíl v Hloubě-

tíně, přestoupil sem. Vedení oddílu nám

to vysvětlovalo tak, že bude lepší oddíl

udržet, byť za cenu různých ústupků, to

bych ale nerad dnes hodnotil, protože

oni byli v té době v mnohem těžší situaci

a chtěli oddíl udržet. Jak samotný nátlak

probíhal, jsem tehdy, jako žák devítky,

nevěděl, ale už jsem to vnímal celkem

s nelibostí, víc jsme pochopili ale až

v pozdější době, kdy jsme začali dospí-

vat, a to už byla zase situace jiná.

JAK SE VÁM PODAŘILO PŘEJÍT DO
TOHOTO „NAŘÍZENÉHO“ REŽIMU?
CO NAKONEC ODDÍLU PŮSOBENÍ
POD PIONÝREM PŘINESLO A JAK
REŽIM TENTO PŘESTUP PŘIJAL?
Nejdřív jsme si jako oddíl žili celkem

v klidu, ale pak přišel rok 1975 a Akce

Skaut, kdy StB začala cíleně pronásle-

dovat vedoucí těch několika přeživších

skautských oddílů a řadu dalších lidí,

kteří se v tom mezidobí na konci šede-

sátých a začátku sedmdesátých let po-

hybovali v této sféře. U nás to odnesla

asi nejvíc paní Odehnalová, která přišla

o práci tady ve škole, a také další,

včetně nás řadových členů, byli popo-

tahováni po výsleších. Bylo to tehdy zlé,

ale z dnešního pohledu jsme tenkrát

zažili i humorné historky, protože celá

ta situace i ta konkrétní obvinění byla

zcela absurdní. Na jedné schůzi, na

které jsem nebyl, se údajně muselo ob-

hajovat, proč se jeden sousední oddíl

jmenuje bobři a ne soboli. Nakonec

jsme se tehdy museli i přejmenovat,

namísto vlčat jsme tedy přijali název

práčata, který přetrval dodnes.

JAK SE TO PODEPSALO 
NA FUNGOVÁNÍ ODDÍLU?
Vzhledem k tomu, že jsme tehdy nebyli

moc nadšení pionýrským přístupem,

činnost některých sousedních oddílů,

například bývalého 35. oddílu junáků,

se pomalu utlumovala. V té době jsme

se začali osamostatňovat. Pořád jsme

ale jezdili na společné tábory do Lu-

kavce, což byl velký tábor pionýrské

skupiny s kuchařkami a nástupy v pi-

onýrském kroji a podobně. Po čase

nám ale přestal velký tábor vyhovovat

a chtěli jsme si uspořádat vlastní tábor,

což se nám podařilo nedaleko od Lu-

kavce v Jiřičkách. Nejdřív jsme tam jez-

dili jen krátkodobě, ale v roce 1982 už

jsme tam strávili celý měsíc a od té

doby pořádáme samostatné tábory do-

dnes. V roce 1988 jsme také definitivně

vystoupili z pionýrské organizace, ale

to říkám upřímně, že v té době už to

nebylo žádné hrdinství. Nešlo o to, že

bychom předtím museli nějak zvlášť

prožívat ty myšlenky pionýrské organi-

zace, to jsme si řekli už na začátku, že

si budeme oddíl vést v nějakých mezích

podle sebe, ale už tehdy jsme třeba

měli pracovat podle pionýrského zá-

kona, což nám bylo proti srsti už jen

tím, že to tu formálně někde viselo na

zdi. Nakonec jsme si koncem roku 1980

sestavili podle Skautského zákona náš

vlastní Oddílový zákon. To byla pravidla,

podle kterých jsme naše členy vycho-

vávali, a také jsme navázali na tradici

Junáka v tom, že jsme si vychovávali

vlastní starší členy, kteří pak pokračo-

vali v našem oddílu. Na začátku roku

1990 jsme znovu vstoupili do obnove-

ného Junáka. Přestože stále působíme

v Hloubětíně a pořád máme děti

z Prahy 14, jsme registrovaní v Praze 2.

KDYŽ SROVNÁME ZÁJEM DĚTÍ
V DOBĚ NORMALIZACE A DNES,
JAKÉ VNÍMÁTE ROZDÍLY? 
Dřív byl zájem mladých lidí větší, jed-

nak se vědělo, že nejsme ten typický

pionýr, ale hlavně naše klubovna byla

taková základna, kde se naši členové

scházeli nejen na svých schůzkách, ale

Tváře Prahy 14
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i ve svém volném čase. Byli jsme tu

v podstatě denně. To trvalo i krátce po

roce 89, kdy byl velký zájem o skauty

jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů.

Tehdy jsme hodně expandovali ze-

jména na Černý Most. Máme ale stále

děti ze všech částí Prahy 14.

Teď je situace jiná. Je podstatně širší

nabídka volnočasových aktivit obecně

a trochu je dnešní doba jiná i v pří-

stupu dětí. Dřív chodily děti ven, dnes

častěji tráví čas doma u televize nebo

u počítače. Prvotní impulz dnes častěji

vychází od rodičů, kteří to tak trochu

postrčí, a kluk potom přijde a zjistí, že

je to tu vlastně dobré a že ho to baví.

Bohužel ale do dnešní doby přetrval

i jakýsi despekt, což je zřejmě důsle-

dek té dřívější neoblíbenosti pionýra. 

MŮŽETE TO TROCHU PŘIBLÍŽIT?
Dnes nemáme problém sehnat kluky

ve druhé, třetí třídě, ale kdybychom

udělali nábor v šesté třídě, tak jsme

v podstatě bez šance. Dřív se přitom

z vlastního zájmu hlásili i čtrnáctiletí.

Zatímco mladí nám pak i v oddílu od

té třetí třídy vydrží, v tom vyšším věku

už je nezískáme, protože to považují

za něco, co je pod jejich úroveň, nebo

mají už jiné zájmy. Přežívá ta před-

stava, že jenom chodíme v krojích, že

na zapískání stojíme v pozoru a po-

dobně. To je právě ten přežitek z doby

pionýra. Když se starší kluk přihlásí na

fotbal nebo judo, je to v pohodě. Když

se přihlásí na angličtinu, tak to všichni

pochopí, že ho tam přihlásili rodiče,

ale aby se sám šesťák nebo osmák při-

hlásil do skautského oddílu, to se už

takřka nestává, protože by se styděl

před spolužáky. Nedokážu říct, jestli

jsme si to způsobili jako organizace

sami, nebo je to vývojem společnosti.

KOLIK MÁ NYNÍ VÁŠ ODDÍL ČLENŮ
A JAK ZÍSKÁVÁTE NOVÉ ČLENY?
V současnosti máme v rámci oddílu

skupinu vlčat, to jsou menší děti,

dejme tomu mezi sedmi až jedenácti

lety, junáky mezi jedenácti až zhruba

patnácti lety a rovery, což jsou starší

příznivci skautingu, kteří z nějakého

důvodu nechtějí nebo třeba kvůli pra-

covnímu vytížení nemohou být vedou-

cími, ale stále mají zájem o skautskou

činnost a oddílu pomáhají. Je nás řá-

dově několik desítek, ale rozhodně se

nebráníme novým členům a pravi-

delně pokračujeme i v náborech.

V tom se nám osvědčily třídní schůzky,

kde můžeme po dohodě se školami

v Hloubětínské ulici, v Kyjích a na Čer-

ném Mostě občas oddíl prezentovat.

NA ZÁVĚR SE JEŠTĚ MUSÍM ZEPTAT
NA VÁŠ VZTAH K HLOUBĚTÍNU
A JAK VNÍMÁTE SITUACI OHLEDNĚ
AREÁLU SLAVOJE, KDE JSTE
VLASTNĚ DOMA?
Hloubětín se za tu dobu, kdy tu žiji,

tedy od začátku šedesátých let pocho-

pitelně změnil. Nejde jen o výstavbu,

ale postupně se vytratila určitá roman-

tika periferie a trochu až venkovský

přístup lidí mezi sebou, což platilo pro

starou zástavbu, ale i pro sídliště. Vel-

kým zásahem byla i výstavba Průmys-

lové, která nás vlastně odřízla od krás-

ných luk okolo rybníka, kam jsme si

dříve chodili hrát i hledat první dobro-

družství. Celá Praha 14 se změnila

z periferie na moderní město a to s se-

bou nese pozitiva i negativa. Je to

i otázka doby, můžeme nostalgicky

vzpomínat na potemnělá zákoutí, kde

jsme si hrávali, ale kdybychom je tu

měli i dnes, jako rodiče bychom se

báli, protože je dnes vyhledávají bez-

domovci a narkomani, kteří se tu ukrý-

vají před světem.

Podobně vnímám i situaci kolem Slavoje.

Na jedné straně tu máme povětšinou

klid a můžeme si zablbnout na zpustlém

hřišti, na druhé straně sem ten fakt, že

je areál nevyužitý, přitahuje bezdomovce,

takže musíme všechno schovávat a co

chvíli něco opravujeme. I když teď už je

situace o hodně lepší i díky přístupu so-

kolů, úřadu a policie, ale je jasné, že

dlouhodobě v tomto stavu udržitelná

není. V minulosti jsme tu s fotbalisty fun-

govali bez problémů, tak věřím, že to

bude dobré i po oživení areálu, které, co

vím, se už připravuje.                     (jam)

Tváře Prahy 14

35. ODDÍL PRÁČATA – skautský
chlapecký oddíl se skládá ze 3 částí:
35. smečka vlčat – věk 7–12 let –
v současné době asi 25 členů
35. oddíl skautů – věk 12–15 let –
v současné době asi 15 členů
35. roverský kmen Havrani – věk
od 16 let – v současné době 7 členů

Klubovnu máme na stadionu Sla-
voje Hloubětín, ulice Hloubětínská.

Vlčata i skauti se dělí na dvě skupi-
ny (šestky a družiny), které se schá-
zejí samostatně jednou týdně. Jed-
nou měsíčně se schází celý oddíl.
Krom toho jezdíme jednou za dva
týdny na výlety, jedno či vícedenní.
V létě jezdíme na oddílový tábor.
Při své činnosti se věnujeme tábo-
ření, pěstování tělesné zdatnosti
a podobně. Naši členové se učí sta-
vět stany, vázat uzly, signalizovat,
pracovat s nástroji (sekera, nůž…),
vařit na ohni, znát přírodu a podob-
ně. Tyto znalosti se učíme a uplat-
ňujeme hlavně v praxi, tedy na výle-
tech a na táboře, a procvičujeme je
pomocí nejrůznějších her a soutěží.
V oddíle se snažíme žít podle skaut-
ského zákona. Ten vede naše členy
k poctivému přístupu k životu a vlast-
ním povinnostem a skutečnému ka-
marádství. Při své činnosti hrajeme
nejrůznější hry, ale dostaneme se
i k řešení skutečných úkolů, protože
se o sebe musíme postarat na výle-
tech a na táboře. To znamená, že si
musíme sami postavit celý tábor,
uvařit si, v noci tábor hlídat a vůbec
zajistit celý běh tábora. I když je naše
činnost poměrně náročná, baví kluky,
kteří si rádi samostatně zkusí, jak
dokážou vyřešit některé problémy.
Věříme, že je přínosná pro jejich další
život, kdy budou nejspíš řešit problé-
my mnohem náročnější.
Další informace a podrobnosti na
www.pracata.cz.

10

O
zn

á
m

e
n

í



Kauza

ČÁST OBYVATEL VÍTÁ NOVÉ HŘIŠTĚ
NA HUTÍCH, JINÁ JE ODMÍTÁ
PROCES VÝSTAVBY
MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ, KTERÉ
V RÁMCI DOHODY S MĚSTSKOU
ČÁSTÍ PŘIPRAVUJE U JAMSKÉ
ULICE NA HUTÍCH SPOLEČNOST
EKOSPOL, SE KOMPLIKUJE.
PŘESTOŽE ZÁMĚR VYCHÁZÍ 
Z DVA ROKY VEŘEJNOSTI ZNÁMÉ
KONCEPCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
V PRAZE 14 A LIDÉ DALI
V PRŮZKUMU A V RÁMCI
PROJEDNÁNÍ JASNĚ NAJEVO, 
ŽE HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
V LOKALITĚ HUTÍ CHYBÍ,
V POLOVINĚ ÚNORA RADNICE
OBDRŽELA PETICI PROTI
UMÍSTĚNÍ STAVBY SPORTOVNÍHO
AREÁLU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH
PLOCH, TERÉNNÍCH ÚPRAV,
PARKOVACÍCH STÁNÍ,
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OPLOCENÍ. 

Petice vytýká záměru zejména likvi-

daci zeleně a výstavbu nových par-

kovacích míst v blízkosti multifunkč-

ní plochy, která má sloužit jako

volnočasová plocha pro více genera-

cí. „Z hlediska projektu je pro měst-

skou část primární dětské hřiště,

které v lokalitě dlouhodobě chybí,

veřejné sportoviště je pak určeno

především místní mládeži a dospě-

lým. Vznik parkovacích míst je však

daný vyhláškou, a to neovlivníme.

Také je nutno upřesnit, že se nejed-

ná o bezúčelnou likvidaci hodnotné

zeleně, ale odstranění především

zeleně náletové a následné smys-

luplné zapojení a výsadbu zeleně

nové,“ vysvětlil místostarosta Aleš

Kuda, který má problematiku dět-

ských hřišť na starosti. Signatářům

petice přitom vadí především vznik

nových parkovacích míst, se kterými

musí stavebník počítat na základě

vyhlášky právě kvůli sportovišti. Pe-

tenti se totiž obávají, že nová parko-

vací místa přivedou do obytné zóny

v blízkosti plánovaného areálu ne-

úměrnou dopravní zátěž, čímž dojde

i ke snížení bezpečnosti zdejších

obyvatel. Vadí jim také kácení stro-

mů v prostoru plánovaného hřiště

a sportoviště jako takové podle textu

petice považují za nepotřebné.

RADNICE NABÍZÍ KOMPROMIS
Vedení městské části vzalo petici

na vědomí, podle místostarosty

Aleše Kudy ale nebude reálné vyho-

vět všem jejím požadavkům. „Co se

týká zeleně, už před vznikem petice

jsme jednali o tom, aby v prostoru

mezi hřištěm a obytnými domy

s komunikací vznikl hustší pás ze-

leně, který jednak omezí hluk hřiš-

tě vůči místním obyvatelům a záro-

veň ochrání hřiště samotné od vlivu

dopravy,“ vysvětlil místostarosta

Kuda. Vzhledem k tomu, že se rad-

nice snaží najít mezi oběma tábory

kompromis, vyjednala už s realizá-

torem stavby další změnu. „Jak po-

žadovali petenti, nechali jsme

upravit projekt, čímž se nebude re-

alizovat výstavba beachvolejbalové-

ho hřiště, aby byl více podtržen pří-

rodní charakter území,“ upřesnil

vstřícný krok městské části Pra-

ha 14 místostarosta Kuda. 

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY 
O existenci petice ví ostatně i společ-

nost Ekospol, která hřiště v Jamské

realizuje na základě dohody s MČ

Praha 14. Právě jejím novým i stáva-

jícím obyvatelům Hutí má areál při-

nést širokou nabídku volnočasových

aktivit různého druhu. „Není na svě-

tě člověk ten, jenž by se zalíbil lidem

všem. A to samé platí i o jakémkoli

záměru, plánu či stavbě. Nevidíme

reálnou možnost, jak vyjít vstříc

všem požadavkům petice, ale je i na-

ším záměrem, aby se lidem na Hu-

tích dobře žilo, a uděláme pro to ma-

ximum možného,“ říká generální

ředitel Ekospolu Evžen Korec.

DÁ SE ČEKAT ZDRŽENÍ
Podle jeho slov územní rozhodnutí

ještě nebylo vydáno, lze však před-

pokládat, že po vydání územního

rozhodnutí budou následovat odvolá-

ní, která pak v rámci odvolacího ří-

zení bude řešit nadřízený orgán (od-

bor stavební a územního plánu

MHMP). „Časový horizont, kdy bude

možné stavbu hřiště zahájit, lze tedy

odhadnout jen obtížně,“ dodal Korec.

Právě Ekospol je investorem a reali-

zátorem nově připravovaného multi-

funkčního sportoviště, které by po

jeho výstavbě měla přebrat a provozo-

vat městská část Praha 14. Sportovní

komplex má sloužit široké veřejnosti.

My můžeme závěrem pouze slíbit, že

redakce časopisu Čtrnáctka bude

situaci a vývoj kauzy i nadále sledo-

vat a že vám budeme průběžně při-

nášet aktuální informace.

(red)
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Hřiště v podobě, která je aktuálně uvažována k realizaci.
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PRAHA 14 ROZŠÍŘÍ KAPACITU 
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE O 56 MÍST
Zvyšovat dostupnost a úroveň mateř-

ských školek se Praha 14 snaží kro-

mě jiného rekonstrukcemi a zateplo-

váním jejich budov. Od září tak

vzniknou v MŠ Vybíralova 968 na Čer-

ném Mostě dvě nové třídy s celkovou

kapacitou 56 míst. „Každá třída má

jiné barevné provedení, jedna je v od-

stínu modré a druhá v červené. Od

září tedy bude moci školku navštěvo-

vat celkem 168 dětí. Rekonstrukce

školek a jejich zateplování je jednou

z našich priorit. Snažíme se tím nejen

vytvářet příjemné prostředí pro děti,

ale také snižovat náklady na provoz

těchto zařízení. Zároveň se věnujeme

i rozšiřování jejich kapacit,“ popsala

místostarostka Lucie Svobodová.

Nové prostory tříd budou až do

prázdnin využívat děti ze školky Štol-

mířská v Hloubětíně, která se bude

rekonstruovat, aby mohla v září přiví-

tat předškoláčky v novém prostředí.

Letos bude také zateplena školka

Chvaletická na Lehovci, Generála Ja-

nouška a MŠ Šebelova na Černém

Mostě a MŠ Zelenečská v Hloubětíně.

O PRÁZDNINÁCH BUDOU
V PROVOZU ČTYŘI ŠKOLKY 
O letních prázdninách budou moci

navštěvovat děti předškolního věku

čtyři školky. Náhradní provoz byl stano-

ven po dohodě s ředitelkami těchto zaří-

zení, a to od 7. července do 22. srpna

2014. „Termíny a provoz jsme vyhlásili

takto s předstihem, aby si rodiče s dětmi

mohli ve větším klidu naplánovat třeba

dovolené nebo jiné letní aktivity,“ vysvět-

lila zástupkyně starosty MČ Praha 14

Lucie Svobodová s tím, že v provozu bu-

dou MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova 967, 

MŠ Paculova a MŠ Kostlivého. „V provo-

zu vždy bude jedno ze zmiňovaných za-

řízení a termínově budou na sebe plynu-

le navazovat,“  dodala Svobodová.

PRAHA 14 PODPOŘILA
VYBUDOVÁNÍ „TICHOVIŠTĚ“
Prostor bývalé prodejny hudebnin v ulici

Kardašovská znovu ožije. O tento pro-

stor projevila zájem nezisková organi-

zace APPN, o. p. s. (Agentura pro nesly-

šící), která by zde ráda vybudovala

multifunkční prostor „Tichoviště“. „Pro-

stor by měl sloužit pro setkávání a kul-

turní vyžití místních obyvatel a provo-

zované aktivity budou zaměřeny

především na rodiny s dětmi a mlá-

dež,“ sdělila ředitelka APPN, o. p. s., Ma-

rie Horáková. Záměrem APPN, o. p. s., je

ve spolupráci s partnerskou organizací

365, o. p. s., postupně rozvíjet řadu slu-

žeb, které budou poskytovány primárně

neslyšícími zaměstnanci a dalšími zne-

výhodněnými osobami. V Tichovišti

vznikne kromě jiného herna pro děti,

kde budou nabídnuty mimoškolní akti-

vity a akce, kterých se mohou zúčastnit

celé rodiny. Pro mládež bude k dispozici

nejen sportovní vybavení a deskové hry,

ale budou se také moci zapojit do míst-

ních kroužků, jako např. fotokroužek,

žurnalistický kroužek pro mladé repor-

téry, výtvarné dílny, kurz znakového ja-

zyka a mnoho dalších aktivit pro zimní

i letní období. Místní obyvatelé i návštěv-

níci Tichoviště z jiných částí Prahy se

mohou těšit i na divadelní představení,

filmová promítání, outdoorové zážitkové

akce, v rámci kterých se místní mládež

seznámí se světem znevýhodněných

spoluobčanů. V provozu bude také ka-

várna, která nabídne mimo jiné i cuk-

rářské výrobky neslyšících z Tiché pe-

kárny. „Naše městská část takové

projekty velice ráda podporuje. Multi-

funkční prostor, který zde má vzniknout,

má podle mého názoru dobré předpo-

klady k hojné návštěvě už i z toho důvo-

du, že jsme mladá městská část, kde

žije spousta mladých rodin s dětmi, kte-

ré by rády svůj volný čas trávily smys-

luplně,“ uvedl starosta MČ Praha 14

Radek Vondra.                                     (red)
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Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na 
15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná
v úterý 25. 3. 2014 od 15.00 hodin v prostorách Galerie 14, 
náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

Podrobný program jednání najdete na www.praha14.cz v sekci termíny

a programy jednání.

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 14O
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PROVOZ MŠ V PRAZE 14 
O PRÁZDNINÁCH:
MŠ Bobkova: 7.–18. 7. 2014
MŠ Vybíralova 967: 21. 7. – 1. 8. 2014
MŠ Paculova: 4.–15. 8. 2014
MŠ Kostlivého: 18.–22. 8. 2014 
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Ve středu 5. března 2014 v 17.00 hodin vás zveme do Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, na vernisáž výstavy obrazů a kreseb Karla Pešiny.

Výstava potrvá do 27. března a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin
a v neděli 14.00–17.00 hodin. Vstup volný.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
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PŘEDŠKOLÁCI A ŽÁCI ŠKOL PŘEKVAPILI 
VEŘEJNOST KVALITOU SVÝCH PRACÍ
CELKEM TŘI SOUTĚŽNÍ OKRUHY PRO
PŘEDŠKOLÁČKY A ŽÁKY PRVNÍHO
A DRUHÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PŘIPRAVILA MČ PRAHA 14
U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍHO
„ŠKOLNÍHO“ VYDÁNÍ ČASOPISU
ČTRNÁCTKA. VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ
SOUTĚŽ BĚŽELA NA ŠKOLÁCH OD
ZÁŘÍ LOŇSKÉHO ROKU A VÝSLEDNÉ
PRÁCE BYLY POTÉ UVEŘEJNĚNY VE
ZMÍNĚNÉM SPECIÁLNÍM VYDÁNÍ
ČTRNÁCTKY. OD ZAČÁTKU PROSINCE
AŽ DO POLOVINY LEDNA PAK MOHLA
VEŘEJNOST HLASOVAT O NEJLEPŠÍ
PREZENTACE MATEŘSKÝCH
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Zadání výtvarné soutěže pro před-

školáčky bylo prosté, namalovat ob-

rázek na téma „Jaká je moje školka“.

Mnozí z čtenářů byli jistě stejně jako

my překvapeni, jak dobře se malíři

z mateřských škol tohoto úkolu

zhostili. Tři školky, které získaly za

svou prezentaci nejvíce hlasů veřej-

nosti, pak v průběhu února dostaly

hodnotné ceny z rukou místostarost-

ky Lucie Svobodové.

„Věřím, že jsme touto netradiční cestou

pomohli rodičům při rozhodování, do

kterého ze školských zařízení zapsat

své děti. Dětem jsme zase daly příleži-

tost ukázat svou školku tak, jak ji vní-

mají samy, a také možnost soutěžit

se svými vrstevníky. Všechny soutěžní

práce byly krásné a děti byly nadšené

z dárečků, které za své obrázky do-

staly,“ poznamenala zástupkyně sta-

rosty Svobodová při předávání cen.

Na základních školách bylo zadání sou-

těže o něco pestřejší. Žáci prvního stup-

ně měli vytvořit ručně psaný slohový

útvar, žáci druhého stupně pak na počí-

tači psanou esej. Témata byla na výběr

dvě – Největší školní zážitek a Co se mi

na mé škole líbí. I v tomto případě byla

kvalita poslaných materiálů i jejich zpra-

cování překvapivě vysoká, což ostatně

svědčí o kvalitě škol samotných. Jejich

žáci měli navíc možnost soutěžit i ve

videosoutěži na téma Co je na mé škole

cool, které se nakonec účastnily základ-

ní školy Generála Janouška, Hloubětín-

ská, Chvaletická a Šimanovská. Také

tato díla hodnotila veřejnost prostřed-

nictvím hlasování na facebooku a výher-

ci Jiří Švehla a Matěj Brunclík získali po

jednom tabletu. Jejich domovská škola,

ZŠ Gen. Janouška, navíc vyhrála díky je-

jich povedenému spotu i kvalitní video-

kameru. „Videosoutěž byla nepovinná

a nevěděli jsme, jaký bude zájem žáků.

O to více mě překvapilo, jak pěkná a ob-

sahově zajímavá videa školáci vytvořili.

Na základě této zkušenosti jsme se roz-

hodli, že soutěž u příležitosti dvacátého

výročí založení MČ Praha 14 zopakuje-

me. Téma bude tentokrát: Co se mi

v městské části líbí a nelíbí. Věřím, že to

pro nás dospěláky bude zajímavá zpět-

ná vazba, která ukáže, jak mladí lidé

vnímají své bezprostřední okolí,“ dodala

Lucie Svobodová s tím, že prezentace

těch nejlepších snímků proběhne v rám-

ci festivalu Street for Art, víkendové pro-

mítání děl (21.–22. září 2014, Centrální

park, Černý Most). (jam)

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEŘSKÝCH 
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Nejhezčí prezentace ZŠ:
1. ZŠ Chvaletická (38 hlasů)
2. ZŠ Gen. Janouška (27 hlasů)
3. ZŠ Vybíralova (12 hlasů)

Nejhezčí prezentace MŠ:
1. MŠ Chvaletická (75 hlasů)
2. MŠ Vybíralova 968/4 (49 hlasů)
3. MŠ Obláček (36 hlasů)

Nejhezčí video ZŠ:
1. ZŠ Gen. Janouška (460 hlasů)*
2. ZŠ Hloubětínská (233 hlasů)
3. ZŠ Gen. Janouška (102 hlasů)**

*   Soutěžní video číslo 1
** Soutěžní video číslo 3
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JAK JSME CESTOVALI DO AFRIKY
V RÁMCI CELOROČNÍHO PROJEKTU
,,CESTUJEME PO SVĚTĚ“ JSME SE
I V NAŠICH TRADIČNÍCH HRÁTKÁCH
S HUDBOU A MALOVÁNÍM ROZHODLI
VYDAT NA CESTY.

V listopadu jsme sbírali cestovatelské

zkušenosti po naší krásné české zemi,

ale na únor jsme připravili mnohem delší

a náročnější výpravu do sluncem zalité

Afriky. Na cestu jsme se vydali v úterý

4. února, a protože venku bylo okolo 0 °C,

všichni se těšili, že se trochu ohřejí. Ve

třídě nás již očekávala naše věrná a dobře

naladěná kapela a mohli jsme vyrazit.

Ale čím, když Afrika je táááák daleko?

Vybrali jsme si dopravní prostředek věru

netradiční, a to létající balon. Naštěstí

jsme jeden ve školce měli, a tak zbývalo

jen nechat se vyfotit do cestovního pasu

od fotografky Žofky a už jsme se vznesli.

Trochu neplánovaně jsme přistáli vpralese.

Museli jsme se brodit bažinami, podlézat

spadané stromy… a zrovna když jsme

zdolali úzkou cestu plnou hadů, zjevil se

domorodý náčelník, který na nás něco

křičel. Po chvilce strachu jsme poznali,

že nás jen přátelsky zdraví, a postupně

jsme se od něho naučili řeč afrických do-

morodců. Společně jsme si zahráli na

drumbeny a jiné africké hudební nástroje,

vyrobili si vlastní chřestidla a nasmáli se

u pro nás doposud neznámých afrických

tanců. V Africe se nám tak líbilo, že jsme

úplně zapomněli na balon, který měl kaž-

dou chvilku odlétat zpět. Ten byl ovšem

na druhém břehu řeky Nil, ze které vy-

kukovali hladoví krokodýli. Ještě že s námi

cestovali šikovní rodiče, ti prokázali spoustu

odvahy a postavili most, po kterém jsme

bezpečně všichni přešli. A to už byla naše

další výprava u konce. Naposledy jsme si

zazpívali, rozloučili se a odletěli zpět domů

plni dojmů a s dobrým pocitem, že jsme

poznali zase další kus světa. Kam se asi

vydáme příště?

Kluci a holčičky z MŠ Chvaletická

Naše školy 
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Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení 
na funkci ředitelky/ředitele Základní školy Bří Venclíků 1140,
Praha 9 – Černý Most. Předpokládaný nástup k 1. 8. 2014.

Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 

Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, 

vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 14. 3. 2014.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE 
ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ 1140
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Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení 
na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Zelenečská 500,
Praha 9 – Hloubětín. Předpokládaný nástup k 1. 1. 2015.

Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 

Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, 

vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 11. 4. 2014.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE 
MŠ ZELENEČSKÁ 500
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Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení 
na funkci ředitelky/ředitele Základní školy Vybíralova 964, 
Praha 9 – Černý Most. Předpokládaný nástup k 1. 8. 2014.

Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 

Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, 

vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 14. 3. 2014.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE
ZŠ VYBÍRALOVA 964
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Naše školy

NOVINKA NA LEHOVCI – ŠKOLIČKA U MAŠINKY
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
V METROPOLI, ALE I V PRAZE 14
PŘEVYŠUJE POPTÁVKA VOLNÝCH
MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
NABÍDKU, SNAŽÍ SE MĚSTSKÁ ČÁST
V TOMTO OHLEDU PODPOROVAT
I SOUKROMÉ PROJEKTY. PRÁVĚ
DÍKY VSTŘÍCNÉMU PŘÍSTUPU
RADNICE SE TAK V TĚCHTO DNECH
OTEVÍRÁ NOVÁ ŠKOLIČKA
U MAŠINKY V KARDAŠOVSKÉ ULICI
NA LEHOVCI. 

Tu otevírá ve zrekonstruovaných pro-

storách městské části Ivana Ševčíková

společně s týmem zkušených vycho-

vatelek a lektorek již v březnu. „Máme

mnohaleté zkušenosti při práci s dět-

mi, takže pro tento projekt jsme se

okamžitě nadchly, zvláště proto, že je

stále nedostatek míst ve školkách.

Praha 14 náš nápad podpořila a vše-

stranně nám vyšla vstříc, a tak jsme

hned mohly začít s přestavbou,“ popi-

sovala situaci Ivana Ševčíková ještě

v době, kdy finišovaly stavební práce. 

Školička splňuje veškeré předpisy

schválené Evropskou unií a je vybave-

na podle současných trendů pro mo-

derní výchovu dětí. K dispozici tu děti

mají šatnu, jídelnu, hernu, koupelnu

a také vlastní dětské hřiště.

„Ve školičce bude maximálně 12 dětí,

přijímáme i děti s cystickou fibrózou,

abychom pomohli rodinám začlenit je

do kolektivu. Já sama mám více jak

dvacetiletou zkušenost s péčí o děti

s touto nemocí,“ vysvětluje Ševčíková

s tím, že školička rodinného typu

bude dbát především na individuální

potřeby každého dítěte v úzké spolu-

práci s rodiči. 

Výukové a tematické programy budou

jinak podobné jako v klasických MŠ,

a to z toho důvodu, aby děti neměly

výukový handicap, až přejdou do před-

školního zařízení.

Pro děti jsou připraveny i kroužky an-

glického jazyka, kroužek tance se zpí-

váním pod vedením vynikající lektorky

Diany Hořínkové. Dále děti budou

v rámci výukového programu cvičit

dětskou jógu. Máme připravenou i vý-

tvarnou dílnu – „šikovné ručičky“. Na

své si přijdou i rodiče, zejména pak

maminky, pro které je připraveno něko-

lik vzdělávacích aktivit z oblasti kosme-

tiky a estetiky. V nabídce je také indivi-

duální hlídání dětí. Další výhodou je

dobrá dostupnost hromadnou i indivi-

duální dopravou. Cena školného za-

hrnuje celodenní stravu, pitný režim,

hygienické potřeby, pomůcky a materiál

pro výukový a vzdělávací program, po-

jištění a různé drobnosti. „Nápad jsme

podpořili, protože kromě celodenního

pobytu zde budou moci maminky vy-

užít i volná místa pro krátkodobé

umístění svých dětí, aby si mohly

v klidu v okolí nakoupit nebo dojít na

kosmetiku,“ dodala zástupkyně sta-

rosty Lucie Svobodová.

Více informací a kontakty najdete na

www.skolickaumasinky.cz.
(jam)
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
Bludi‰tû

Správné odpovědi posílejte 
s vaší adresou a telefonem 

do 15. 3. 2014 
na e-mailovou adresu: 

michaela.vseteckova@praha14.cz, 
nebo je můžete předat 
v zalepené označené 

obálce na podatelnu úřadu 
na adrese ÚMČ Praha 14, 

Bratří Venclíků 1073, 
198 21 Praha 9.

(vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK)

Čtrnáctníček ztratil klíček. Pomůžete mu ho najít? 
Které číslo označuje správný vchod?

Řešení z minulého čísla – obrázek k vybarvení: Kostel svatého Bartoloměje v Kyjích.

Správnou odpověď se dozvíte v příštím vydání časopisu Čtrnáctka.

Najdi deset rozdílů.

1

2

4

3

5 6

VÝHERCI
z minulého čísla:

Jana Nováková
Pavlína Daňková
Klárka Ševčíková
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Teenage area

PLECHÁRNA NOVĚ OTEVÍRÁ 
KAVÁRNU I KOMUNITNÍ ZAHRÁDKU
VOLNOČASOVÉ A KREATIVNÍ CEN-
TRUM PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
LÁKÁ OD DUBNA NA KVALITNÍ
KÁVU, VYBRANÉ ČAJE A DOMÁCÍ
LIMONÁDY ZA PŘÍZNIVÉ CENY.
OTEVÍRÁ TOTIŽ KAVÁRNU S NÁ-
ZVEM CAFÉ PLECHÁRNA. 

Mimo teplé nápoje budou mít návštěv-

níci příležitost objednat si i něco malého

na zub, připravovat se budou domácí to-

asty, párek v rohlíku a koupit si budou

moci třeba i nakládaný hermelín a uto-

pence. Kavárna bude otevřená každý

den vždy od 15.00 do 19.00 hodin, v úterý

a v sobotu od 15.00 do 21.00 hodin.

„Přirozené a plynulé propojení vnitřní

multifukční volnočasové haly a veřejných

prostorů u Plechárny se nám zdá zá-

sadní. Plechárna tak mimo jiné chce dát

doslova svou otevřenost všem ná -

vštěvníkům, kteří u nás rádi stráví svůj

volný čas. Vítáni jsou všichni – ti, kteří

cíleně přijedou na hodinu boxu nebo

parkourové tréninky, ale i zvědaví ko-

lemjdoucí, kteří si u nás rádi vypijí šálek

dobré kávy. Plechárna by tak mohla být

příjemnou zastávkou při procházce

k místnímu rybníku nebo při projížďce

bruslařů a cyklistů místní cyklostezkou,”

popisuje využití a důvody vzniku kavárny

Plechárny ředitel příspěvkové organi-

zace Praha 14 kulturní David Kašpar.

Pilotní týden Café Plechárna proběhne

od 1. do 6. dubna 2014. Těšit se mů-

žete mimo jiné i na speciální otevírací

nabídku. Více informací najdete na

www.plecharnacernymost.cz.

ZAHRADA MEZI PANELÁKY
V březnu zahajuje také další komunitní

projekt Plechárny – Zahrada mezi pane-

láky. Jedná se ovůbec první komunitní za-

hradu na sídlišti Černý Most. Zahradní se-

zona bude zahájena 26. března od

17hodin. Součástí prvního společného od-

poledne bude také přednáška o kompos-

tování a společné pojmenování budoucí

zahrádky. Za mírný poplatek 500 Kč si tak

nově na Plechárně můžete pořídit svůj

vlastní záhonek, pěstovat v pytlích o ploše

1 m² a sázet své vlastní bylinky, rajčata,

česnek nebo i malé dýně. První sezona

trvá od 1. dubna do 1. listopadu 2014. „Ko-

munitní zahrada není jen o pěstování do-

mácí zeleniny uprostřed sídliště, ale také

o setkávání s těmi, kteří mají podobné zá-

jmy. Součástí projektu zahrady tak budou

pravidelná společná grilovaní nebo před-

nášky o tom, co vše se dá v podobných za-

hradách pěstovat,” popisuje ideu zahrady

programová ředitelka Prahy 14 kulturní

a Plechárny Michaela Hečková.

Všichni zájemci se mohou ozvat Mo-

nice Hillebrandové, která je koordiná-

torkou zahrady, na e-mail: monika.hil-

lebrandova@praha14kulturni.cz.

POKRAČUJÍ DĚTSKÉ SOBOTY 
NA PLECHÁRNĚ
Plechárna se od února o sobotách po-

stupně proměnila v dětskou zónu s po-

hádkou. Nově s otevřením kavárny Ple-

chárny ablížícím se jarem dojde kposunutí

času začátku pohádky – dětská herna se

otevře pravidelně ve14.00 hodin, samotná

pravidelná pohádka pak začne od 15.00

hodin. Vedle hraných a živě ilustrovaných

pohádek, které herci a animátoři vytváří

přímo před očima dětí, si během dětských

sobot můžete vyzkoušet také nový skákací

hrad, zahrát si stolní fotbálek, vyzkoušet

box, zahrát si ping-pong nebo badminton,

půjčit si pro děti skateboard a koloběžky,

nechat ratolesti zaskákat na trampolíně

nebo si společně postavit cokoliv dle libosti

z obří dřevěné skládačky inspirované kul-

tovní stavebnicí Merkur od designéra Petra

Bakoše. Během března se Plechárna navíc

promění v dětský bazárek – 22. března od

9 hodin si můžete přijít koupit oblečení,

hračky nebo sportovní pomůcky pro nej-

menší přímo od samotných maminek.

Součástí bude také ranní pohádka v režii

Divadla Kaká a ranní šálek kakaa.

Novinkou je také další doprovodný pro-

gram dětských sobot – jedna ze sobot

bude vždy doplněna uměleckým progra-

mem pro celou rodinu. Poprvé tak budou

zájemci moci vyzkoušet třeba hudební

dílnu během otevření kavárny. Na sobotu

5. dubna je připraven hudební workshop,

který vás přesvědčí, že hudba nemusí

být jenom písnička, kterou zahraje paní

učitelka na piano. Ale i tlačítka, světýlka,

páčky, kroutítka, kolečka, beaty, zvuky,

samply, smyčky, praskání, cvakání a na-

konec tanec. Martin Tvrdý alias rapper

Bonus, který vede na Plechárně mimo

jiné sérii pravidelných hiphopových

workshopů, připraví stůl plný elektro-

nických hudebních nástrojů, na nichž si

můžete sami nebo s kamarády vyzkou-

šet, jak a na čem vzniká třeba elektro-

nická hudba a hiphop. (red)

NEVÍTE, CO SE ZELENÝM ODPADEM?
JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT?

MČ Praha 14 a EKODOMOV pořádají

v rámci otevírání komunitní zahrady

na Plechárně osvětovou akci k trvale

udržitelnému nakládání s bioodpady

na téma Kompostování.

Kdy: 26. 3. 2014 od 18.00 hod.
Kde: Plechárna, Bryksova 1002,
Praha 14 – Černý Most
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 ho-
din dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou

zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky

komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Upozornění: Velkoobjemové kontejnery 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 podla-

hových krytin (lina, koberce). Porušení výše uvedených
zásad je pod pokutou dle platných předpisů.

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.
VOK nejsou určeny: 
na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný odpad a rost-

linný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu

a odpad z podnikatelské činnosti.
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Mochovská/Zelenečská

Svépravická/Šestajovická

Liblická/Klánovická

Vaňkova/V Chaloupkách

Zámečnická/Mochovská

Nehvizdská/Zelenečská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská – u č. p. 15

Vírská/Branská

Splavná/Svárovská

Světská/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Spolská/Milovská

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Vlkovická/Dvořišťská

Šimanovská/Za Školou

Kardašovská – u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Lásenická/Lipnická

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

Sicherova

ST

ČT

ST

ST

ČT

ST

ST

ČT

ČT

ST

ČT

ČT

ST

ST

ČT

ČT

ČT

ČT

PÁ

ST

ST

PÁ

PÁ

ST

5. 3.

6. 3.

5. 3.

12. 3.

13. 3.

5. 3.

12. 3.

13. 3.

20. 3.

19. 3.

20. 3.

20. 3.

26. 3.

26. 3.

27. 3.

27. 3.

13. 3.

6. 3.

7. 3.

12. 3.

19. 3.

28. 3.

28. 3.

19. 3.

9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Ronešova/Volkova

Smikova/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Doležalova – chodník proti 1051

Vašátkova/Dygrýnova

Dygrýnova/Breitcetlova

Bryksova/Fejfarova

Bryksova/Kpt. Stránského

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

12. 3.

17. 3.

5. 3.

13. 3.

18. 3.

6. 3.

24. 3.

20. 3.

27. 3.

19. 3.

10. 3.

11. 3.

25. 3.

26. 3.

Přistavení VOK ze systému HMP březenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 březen

křižovatka Zámečnická – Mochovská

křižovatka Sadská – V Novém Hloubětíně

křižovatka Klánovická – Liblická

křižovatka Šestajovická – V Chaloupkách

křižovatka Šestajovická – Svépravická

křižovatka Cidlinská – Maršovská

křižovatka Kukelská – Chvaletická – Žárská

ulice Kardašovská (u nákup. střediska)

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa A (23. března) čas

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU



19

Krimi

POLICIE NA STOPĚ 
HLOUBĚTÍNSKÉHO VRAHA
HNED DVA HRŮZNÉ NÁLEZY 
POZNAMENALY PŘELOM ROKU
V HLOUBĚTÍNĚ. PRVNÍ Z MRTVÝCH
TĚL NAŠLA PŘI ODPOLEDNÍ PRO-
CHÁZCE SE PSEM ŽENA V PARČÍKU
PŘI ULICI V CHALOUPKÁCH 30. 
PROSINCE. ZHRUBA PO TÝDNU, 
7. LEDNA, ZALARMOVAL POLICII
JEDEN Z BEZDOMOVCŮ, KTERÝ 
OBJEVIL MRTVOLU ŽENY V KŘOVÍ
POBLÍŽ TOČNY TRAMVAJE U VOZOVNY
HLOUBĚTÍN. OBĚMA PŘÍPADY 
SE ZABÝVÁ PRAŽSKÁ POLICIE
I KRIMINALISTÉ.

V prvním případě je již téměř jisté, že se

jedná o vraždu. Přestože stav těla podle

prvních informací zmísta činu neumožňoval

stanovit přesný čas ani příčinu smrti, nařízená

soudní pitva později dala za pravdu prvotním

odhadům kriminalistů. „Výsledky provedené

soudní pitvy podezření kriminalistů potvrdily.

Zatím neznámý muž ve věku cca 40–50 let

zemřel násilnou smrtí v důsledku četných

bodnořezných poranění. S ohledem na

množství zranění apohmožděnin je víc než

pravděpodobné, že dotyčný byl před svou

smrtí fyzicky napaden. Okolnosti případu

také ukazují, že místo nálezu není zároveň

místem činu. Vyšetřovatelé proto předpo-

kládají, že tělo zabalené do látky a igelitu

na místo nálezu dovezla dosud neznámá

osoba nebo osoby někdy během posledního

adventního víkendu. Vzhledem ktomu uvítají

jakékoli svědectví o výskytu neznámého

vozidla či pohybu osob v lokalitě ulic Po-

střižínská, V Chaloupkách,“ upřesnila do-

savadní poznatky kriminalistů policejní

mluvčí Andrea Zoulová s tím, že policii

mohou případní svědkové kontaktovat pro-

střednictvím linky 158 nebo na kterékoliv

služebně Policie ČR.

Vzhledem k závažnosti případu, na kte-

rém policisté spolupracovali i se strážníky

městské policie v Praze 14, dosud platí

informační embargo, přesto se zdá, že

policie je již na stopě vraha. O dalším

vývoji případu vás budeme na stránkách

Čtrnáctky i nadále informovat.

ŽENU ZABIL PATRNĚ ALKOHOL 
Detektivové pražské mordparty zamířili

do Hloubětína i o osm dní později,

když místním strážníkům oznámil nález

mrtvé ženy jeden z bezdomovců, kteří

se pohybují v oblasti Hloubětína. Bez-

vládné a podle informací policie i čás-

tečně svlečené tělo ženy, bylo nalezeno

v křoví při ulici Na Obrátce u zdi hlou-

bětínské tramvajové vozovny, jen pár

kroků od konečné zastávky, kde občas

přespávali bezdomovci.

Protože případ na základě prvotních po-

znatků koronera policie šetřila s pode-

zřením na cizí zavinění, sešli se na místě

činu kriminalisté z „pátračky“ i detekti-

vové z oddělení vražd. Násilné pozadí

smrti však nakonec vyloučila nařízená

pitva. „Cizí zavinění pitva vyloučila, žena

zemřela na nespecifikované následky

v souvislosti s alkoholem,“ potvrdila

redakci policejní mluvčí Jana Rösslerová.

Mrtvá žena byla ostatně z prostředí lidí

bez přístřeší známá i strážníkům z Pra-

hy 14. Přestože se podle našich informací

pohybovala zejména na území deváté

městské části, několikrát byla strážníky

kontrolována i v Hloubětíně.

(jam)
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, 
obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní 
práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků.

Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377, 

604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK 

• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK

• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO

• DEPONIE PRAHA 9

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz
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ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
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ODS Praha 14 si Vás dovoluje pozvat na IV. OBČANSKÝ PLES v sobotu 22. března 2014 
od 20.00 hodin v kulturním domě v Šimanovské ulici 47 v Praze 9, Kyjích.
PROGRAM: předtančení – Taneční soubor Jaro, k tanci i poslechu hraje orchestr City Band. Moderuje Jan Smolík, dražba exkluzivních

předmětů ve prospěch Farní charity v Praze Kyjích. Bohatá tombola o hodnotné ceny, diskotéka DJ Peat. Cena vstupenky 214 Kč.

Předprodej denně v KD Kyje, pan Carlos Žák, od 8 do 17 hod., nebo po telefonické dohodě Vilma Roubíčková, oblastní kancelář

ODS Bratří Venclíků 1070, tel. 603 489 870. Možnost zakoupení VIP vstupenky za 2014 Kč pro 2 osoby. Oděv společenský.

IV. OBČANSKÝ PLES
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NOVÁ PRODEJNA PODLAH
ČERNÝ MOST, vedle SIKO

Skorkovská 1310, Praha 9 - Černý Most (vedle SIKO koupelny)

PO – NE   9 – 20 hodin
cernymost@avanti-koberce.cz

tel.: 267 990 189 • mobil: 724 957 474

www.avanti-koberce.cz

10% sleva
s tímto inzerátem na celý sortiment

(Nevztahuje se na již zlevněné a akce.)

ZDE
PRODEJNA

AVANTI

ZDE
PRODEJNA

AVANTI

PODLAHY
KOBERCE
VINYL

PODLAHY•DŘEVO•KOBERCE
LAMINÁT•PVC•VINYL•TAPETY

PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ
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Inzerce

www.

.cz
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ZIMNÍ SLEVY 30 %MNZIM

Breicetlova 771, Praha 9 
(HASSO) Černý Most 
Tel.: 224 317 142

www.spilka-truhlarstvi.cz

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ | KUCHYNĚ | NÁBYTEK NA MÍRU
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Inzerce
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I. Občanské sdružení Hloubětín 
zve na 

JOSEFSKOU VESELICI 
14. 3. 2014 od 18.00 hod. 

v Čínské restauraci (Havana).
Přijďte se pobavit, přijďte si zazpívat. 

Hrát budou přátelé.

Dobrovolný příspěvek na režii a na tombolu
(do tomboly) vítán.
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Představujeme

KLUB PRO MATKY, FOTRY 
A MALÝ LOTRY V JAHŮDCE
JAHŮDKA JE JEDNÍM Z NEJSTARŠÍCH
RODINNÝCH CENTER V PRAZE 14. JE
JEDINEČNÁ SVOU NÍZKOPRAHOVOSTÍ
A NEOTŘELÝM STYLEM.

Nízkoprahový znamená, že vstup do do-

poledního klubu je zdarma a je otevřen

všem, kdo mají chuť vypustit děti a páru.

V Jahůdce neplatí žádná běžná omeze-

ní. Můžete se tady každou středu a pá-

tek dopoledne při procházce s kočár-

kem a pejskem zastavit na kávu, limo

nebo pivo. Klub je otevřen každou stře-

du i v odpoledních hodinách od 14 do 17

hodin. Jahůdka je fotr-friendly! Tátové,

u nás zabavíte děti a vy si zahrajte třeba

stolní fotbálek, ping-pong, deskové hry

nebo po domluvě Playstation.

Každou první středu v měsíci vás zve-

me na setkávání „Pro rodiče otevře-

no!“. Podnět vzešel od zoufalých man-

želek a matek, které mají potřebu vidět

a slyšet, že se v problémech s výcho-

vou, s mužem, s financemi atp. netopí

samy. Pro rodiče otevřeno! je bezpečný

prostor, kde budete mít možnost sdílet

s ostatními rodiči své rodičovské sta-

rosti, obavy a nejistoty, ale také radosti,

rodičovské zkušenosti a zážitky, které

máme každý jedinečné, přesto někdo

podobné a někdo rozdílné. Protože je

důležitý pohled z obou stran, velmi ví-

táme i mužskou část. Pro rodiče star-

ších dětí a teenagerů chystáme

16. dubna seminář „Co by měli rodiče

vědět o drogách“. Získáte informace,

které vám pomohou zorientovat se

v oblasti drog, abyste nebyli před vaší

ratolestí za mimoně. Budete schopni

rozpoznat varovné signály rizikového

chování nebo situaci, kdy není třeba

dělat z komára velblouda.

Na matky, fotry a malý lotry se těší

Káča s Mirkou! Náš nabitý program na-

jdete na facebooku nebo webu. (jam)

KLUB PRO RODINU JAHŮDKA
je otevřen všem rodičům a dětem každou středu a pátek od 9 do 12 hodin. 

Každý pátek v měsíci Vás čeká něco jiného. Cyklus Vaříme dětem, 
finanční a výživová poradna či tvořivé dílny. 

VAŘÍME DĚTEM 
cyklus tréninkových aktivit v rámci pátečního klubu
14. 2. Netradiční suroviny v kuchyni
14. 3. Zdravé domácí mlsání
11. 4. Svačinky pro děti
09. 5. Pečeme kváskový chléb
13. 6. Domácí marmeláda a sirup

PRO RODIČE OTEVŘENO!
Otevíráme pro Vás bezpečný prostor, kde budete mít možnost sdílet s ostatními rodiči 
své rodičovské starosti, obavy a nejistoty, radosti, rodičovské zkušenosti a zážitky, 
které máme každý jedinečné, přesto podobné, někdo rozdílné. To vše může člověku 
pomoci a obohatit jej. Protože je důležitý pohled z obou stran, velmi vítáme i tatínky. 
Od 5. 3. vždy 1. středu v měsíci od 17 hodin. 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
PORADNA
Vám pomůže se zorientovat v oblastech 
jako je sociální poradenství, dávky státní 
sociální podpory, mateřská a rodičovská 
dovolená, zdravotní a sociální pojištění, 
pracovně-právní vztahy, poradenství 
v krizových situacích jako je rozvod, 
domácí násilí atp. Službu poskytujeme 
zdarma každou druhou a čtvrtou 
středu v měsíci od 14:30 do 16:30. 
Po telefonické dohodě i mimo 
vymezený čas.

PORADNA 
PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
Nastávajícím rodičům poskytuje 
informace a doporučení, které jim 
pomohou zorientovat se v dnešním 
nepřeberném množství informací ohledně 
porodů a přípravy na příchod nového 

člena rodiny. Poskytneme rady ohledně 
péče o novorozence, poradíme co a jak, 
pomůžeme s kojením. Cena konzultace 
je 20,- Kč. Poradna je otevřena každou 
druhou a čtvrtou středu v měsíci. 
Po telefonické dohodě i mimo 
vymezený čas

INDIVIDUÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Obsahem této aktivity je psychická 
pomoc a podpora lidem, kteří se 
ocitnou v tíživé životní situaci a potřebují 
odbornou pomoc. Tuto pomoc Vám 
a Vašim blízkým nabízíme zdarma. 
Na pokec za Vámi přijde Mgr. Mirka 
Šindelářová každou lichou středu v měsíci 
od 10 do 11 hodin. 

Středa 19. 3. 2014 od 16:30 hodin

DĚTI A OČKOVÁNÍ
Beseda o povinnostech, rizicích, komunikaci 
s lékaři a právních aspektech odkladu, 
rozložení či odmítnutí očkování. Besedu vede 
Martina Suchánková, zakladatelka sdružení 
ROZALIO.

Čtvrtek 8. 5. 2014 od 10 hodin

FREE-DAY
Druhý ročník pohodového volného dne, který 
si u nás užije celá Vaše famílie.  Kadeřnice, 
pedikérka, poker, pivo, limo, fotbálek, hudba, 
velká herna, tvoření a hry pro děti, gril... 

Sobota, neděle 26. - 27. 4. 2014 

KURZ EFEKTIVNÍHO 
RODIČOVSTVÍ
Možná patříte mezi rodiče, kteří se snaží být 
zodpovědní, chápající, kteří chtějí pro své 
děti to nejlepší, ale přesto se občas dostáváte 
do situací, které neumíte řešit „správně“.  
Možná se také ptáte: „A co mám tedy dělat? 
Jak s dětmi jednat, mluvit a vychovávat je 
respektujícím ale přesto pevným způsobem?“ 

JAHODA o.p.s., Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
WWW.JAHODA.CZ, facebook.com/RCKLUBJAHODA
Kontakt: jahudka@jahoda.cz, 777 674 060

N E J B L I Ž Š Í  A K C E

P
o

zv
á

n
k

a

P
o

zv
á

n
k

a

F
o

to
: 

a
rc

h
iv

 J
a

h
o

d
a



23

Představujeme

NOVINKY Z POHÁDKY
DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA PATŘÍ
MEZI ZAVEDENÉ ORGANIZACE,
KTERÉ V PRAZE 14 NABÍZÍ
AKTIVITY NEJEN PRO DĚTI, ALE
TAKÉ PRO JEJICH RODIČE. VEDLE
ZAVEDENÝCH KROUŽKŮ, KDE SE
NABÍZÍ JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH
MÍST VE ŠKOLIČCE
A V ODPOLEDNÍCH KROUŽCÍCH,
VSTUPUJE POHÁDKA DO NOVÉHO
POLOLETÍ I S NĚKOLIKA
NOVINKAMI, KTERÉ
PŘEDSTAVUJEME NÍŽE.

Ve školičce se budeme připravovat

na Velikonoce, můžete se přijít za-

psat na další docházkové období du-

ben–červen. Dopolední školička

po–pá 8.00–12.00 hod., Odpolední

školička po–pá 12.00–16.00 hod. pro

děti 2,5–6 let. Cena se pohybuje v roz-

mezí 35–60 Kč/hodina, podle četnosti

náštěv. Přijďte se podívat kdykoliv po

dohodě. Od února jsme nově otevřeli

páteční herničku s programem pro

rodiče s dětmi. Pá 9.00–12.00 hodin.

Čtvrtek 16.15–17.00 hodin nabízíme

Cvičení maminky s dětmi 1–3 roky.

Můžete přijít pouze jednorázově, cena

65 Kč/hodina.

Nově nabízíme kroužek „Povídánky“.

Kroužek má několik cílů: podpora při-

rozeného rozvoje komunikačních

schopností a dovedností u dětí v před-

školním a mladším školním věku, pre-

vence vzniku poruch řeči, pomoc při

nápravě vad výslovnosti u dětí, rozvoj

slovní zásoby. Grafomotorická cvičení

(příprava na první třídu – správný

úchop tužky aj.). Individuální přístup

a péče, odborné konzultace s klinickou

logopedkou. Kroužek bude probíhat

v úterý 16.30–17.30 hodin. 

Volná místa v kroužcích: Dramaťáček,

Povídánky, Zpívánky. Večerní cvičení

a tanec pro ženy s Luckou vždy v úterý

a ve čtvrtek ve 20.00 hodin. 

Svou účast nahlaste na tel. 777 556 165

nejpozději do 19.00 hodin. 

Jitka Šindelářová, tel. 739 034 435,
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz,
www.pohadka-praha14.cz

se uskuteční v úterý 
15. 4. 2014 v 17.00

Jako hosté vystoupí děti z tanečního 
oddělení ZUŠ Rajhrad u Brna.

Představení 
odpoledních kroužků 

Dětského studia 
Pohádka v KD Kyje
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MČ Praha 14 a Praha 14 kulturní nabízí půjčovnu
techniky, mobiliáře a drobného vybavení svým 
neziskovým organizacím a dalším lokálním 
pořadatelům akcí na Praze 14.

Praha 14 kulturní (venkovní a vnitřní mobiliář):
• nůžkový stan 3x3 m (1 ks)

• dřevěné nástěnky cca 100x120 cm (6 ks)

• skládací židle (10 ks)

Praha 14 kulturní (technické vybavení): 
• reprobedny (2 ks) • stojan na reprobedny (2 ks)

• mixážní pult malý (1 ks) • drátový mikrofon (2 ks)

• kabeláž • projektor (1 ks) 

• plátno 172,9x181 cm, hmotnost 10 kg (1 ks) 

• zahradní světla (6 kusů) • samostojné světlo (1 ks)

Praha 14 (volnočasové a sportovní vybavení):
• kompresor na nafukování míčů • trampolína

• elektronická tabule (např. pro běžecké a jiné závody)

• sportovní kužely • vnitřní minigolf • skákací hrad

ÚMČ Praha 14 (venkovní mobiliář):  
• dřevěný stánek 2x2x1, 5 m (12 ks)

• nůžkový stan 3x3 m (2 ks)

• party stan 17x5 m (2 ks)

• malé pódium 4x2, 5 m (1 ks) 

• velké pódium 7x4 m (1 ks)

Informace o podmínkách zapůjčení najdete na webových stránkách MČ Praha 14 a Praha 14 kulturní. Půjčovna
Prahy 14 bude fungovat od 1. 4. 2014. Půjčovna je určena pro právnické a fyzické osoby působící na území MČ Praha 14

a výhradně pro akce pořádané na území Prahy 14. MČ Praha 14 tím chce podpořit další rozvoj komunitních aktivit

a pořádání akcí samotných neziskových organizací či menších subjektů. Půjčení veškerého vybavení bude zdarma.

PŮJČOVNA VYBAVENÍ 
NA POŘÁDÁNÍ AKCÍO
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Í
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Zdravá MČ Praha 14

VNITROBLOKY BY MĚLY
SLOUŽIT MÍSTNÍM
VNITROBLOKY BYTOVÝCH DOMŮ
PATŘÍ MEZI MÍSTA, KTERÁ MAJÍ
ZVLÁŠTĚ V SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBĚ
VELKÝ POTENCIÁL. SLOUŽIT BY
MĚLY PŘEDEVŠÍM OBYVATELŮM
PŘILEHLÝCH DOMŮ A ZEJMÉNA
PAK DĚTEM, KTERÉ MOHOU MÍT
RODIČE BEZPEČNĚ „POD OKNY“.
REALITA JE DNES NICMÉNĚ JINÁ,
ALESPOŇ TEDY NA ČERNÉM MOSTĚ.
A PRÁVĚ TO BYL DŮVOD, PROČ 
VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘIŠLO SE
ZAJÍMAVÝM NÁPADEM, JAK VRÁTIT
SÍDLIŠTNÍM VNITROBLOKŮM JEJICH
PŮVODNÍ FUNKCI. A PROTOŽE SE
TOTO TÉMA PŘÍMO TÝKÁ OBYVATEL
ZMÍNĚNÝCH DOMŮ, BYLI I ONI 
POZVÁNI K VEŘEJNÝM PROJEDNÁ-
NÍM, KDE MOHLI PŘEDNÉST SVÉ
PODNĚTY A NÁPADY. 

Jednotlivá veřejná projednání, která

se konala v polovině února v Kavárně

Maňána a v MŠ Bobkova na Černém

Mostě, se týkala tří konkrétních vni-

trobloků v nové sídlištní zástavbě

v blízkosti konečné stanice metra. 

TŘI LOKALITY, TŘI JEDNÁNÍ
Jako první se společně se zástupci

městské části, starostou Radkem

Vondrou, jeho zástupkyní Lucií Svo-

bodovou, architekty a úředníky sešli

obyvatelé vnitrobloku mezi ulicemi

Bobkova, Maňákova a Bryksova. Ná-

sledující den se v MŠ Bobkova sešli

lidé z domů v ulicích Kučerova, Ma-

ňákova, Bobkova a Mansfeldova, kte-

ré tvoří další z vnitrobloků, a na závěr

se konalo veřejné projednání, které

se týkalo otevřeného prostoru přímo

sousedícího s nástupním prostorem

stanice metra Černý Most, který je

ohraničen rovněž domy v ulicích

Bobkova, Maňákova a Bryksova. 

Po úvodním slovu starosty, který vy-

světlil aktuální stav, mohli pozvaní

obyvatelé domů sdělit své připomín-

ky ke stávajícímu stavu vnitrobloku

a společně s architekty pak i nad plá-

ny navrhovat možné úpravy. „Všechny

zmíněné vnitrobloky jsou dnes za-

nedbané, nevyužívané a pro místní

obyvatele i vnímané jako nebezpečná

místa, kde se scházejí bezdomovci

nebo problémová mládež. Většina lidí

přitom stejně jako my vidí jejich

funkci především jako odpočinkovou

zónu a prostor pro dětské hry,“ při-

blížil starosta Radek Vondra. Ten ve

svém úvodním slovu na veřejných

projednáních mimo jiné vysvětlil, že

v současné době spravuje plochy vni-

trobloků hlavní město Praha, a tudíž

městská část nemá možnost o jejich

revitalizaci rozhodovat. To by se ale

v brzké době mělo změnit. „Současný

stav je neúnosný. Ve všech třech pří-

padech jsme proto požádali hlavní

město o svěření do naší správy, aby-

chom mohli, v případě, že vše vyjde,

stav a funkci vnitrobloků ovlivnit,“

dodal starosta. 

LIDÉ POPSALI PROBLÉMY 
VE VNITROBLOCÍCH
Z domů, které vnitrobloky svírají, se

sešlo vždy mezi deseti až dvaceti oby-

vateli, bylo tedy patrné, že lidé mají

zájem současný stav vnitrobloků řešit.

Potvrdili také slova starosty, že největ-

ším problémem jsou bezdomovci

a hluk, který působí v pozdních hodi-

nách skupinky mladých lidí a navrátilci

z blízkých restaurací a barů. „Je dob-

ře, že jsme s občany problémy identi-

fikovali, teď jde o to, vymyslet takové

řešení, které bude těmto problémům

předcházet,“ dodal starosta, který se

osobně účastnil všech tří projednání.

Ta proběhla v klidné tvůrčí atmosféře

a zajistila sběr podnětů občanů, což

bylo záměrem. Jako další z akcí realiza-

ce MA 21 může být považována za

úspěšnou, jelikož se podařilo zapojit

občany do rozhodování v plánovacím

procesu o prostoru, který se jich bez-

prostředně dotýká a který denně užívají.

Je zde i reálná šance k vytvoření užší

vazby obyvatel na nově zrekonstruovaný

prostor, a tím se otvírá i cesta k možné

návazné péči o něj, což je z hlediska

udržitelnosti priorita, o kterou se měst-

ská část realizací MA 21 snaží.

„V praxi to znamená, a to je naším cí-

lem, že když občané vezmou ten pro-

stor za svůj, přirozeně o něj budou

i pečovat tak, aby tu nedocházelo

k vandalismu a aby sloužil těm, kteří

v jeho sousedství žijí,“ uzavřel staros-

ta Vondra s tím, že konkrétní podněty

občanů nyní zpracovávají architekti

do podoby, na jejímž základě bude

moci městská část žádat o dotace

z EU v rámci Operačního programu

Praha – Konkurenceschopnost.

(jam)



5 + 1 VSTUP ZDARMA!
Vyzvedněte si Věrnostní kartu, sbírejte razítka 
a získejte 6. vstup zdarma! 
Více informací v pokladně KD (+ 420 724 099 889, 
+ 420 226 220 533) nebo na www.kdkyje.cz.
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FRETEK
Mezinárodní výstava fretek, během které je při-
praven bohatý doprovodný program i pro rodi-
ny bez fretek. Více informací na www.mvf2014.
webnode.cz.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Ham-Ham aneb Velký hlad já mám… 
DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU
Pohádka, která se odehrává na louce plné kvě-
tin a broučků. 
VHODNÉ: OD 3 LET, 45 MINUT. 
DĚTI DO 3 LET ZDARMA. CENA 50 KČ.

PESTRÉ P(L)ESÁNÍ 
Své pětileté výročí působení na poli výcviku asi-
stenčních psů oslavíme s PEStrou společností ve 
stylu „Učitelé a žáci - dostali jsme za 5!“Více in-
formací na www.pestraspolecnosti.cz.

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Color Club Praha
Color Club Praha pod taktovkou kapelníka Jo-
sefa Šráma. 
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
I houby mají pod čepicí
DIVADLO AKORÁT
Princ Blažej se toulá světem a hledá svou nevěs-
tu. Rezervace: +420 724 065 377, divadloako-
rat@seznam.cz.
VHODNÉ: OD 3 LET, 45 MINUT. DĚTI DO 3 LET 
ZDARMA.

PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 
A POLICIE ČR
Srdečně Vás zveme na 3. reprezentační ples MČ 
Praha 14 a Policie ČR. Lístky jsou připraveny k 
zakoupení na ÚMČ Praha 14 (Bří Venclíků 1073, 
7. patro, č. d. 702). 
KONTAKT: MICHAELA VŠETEČKOVÁ, MICHAELA.
VSETECKOVA@PRAHA14.CZ, +420 605 222 256, 
+420 281 005 214.CENA 150 KČ. 
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KULTURNÍ DŮM KYJE

ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ

WWW.KDKYJE.CZ

Registrujte se 
mezi přátele KD Kyje, dostávejte od nás 
pravidelný elektronický Kyjský pondělník 
s aktuálními informacemi o kulturním dění nejen 
v KD a soutěžte s námi.
Každý měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro 
registrované uživatele na libovolný program v KD!

TOP KONCERT

Taxmeni
26/3 19:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Sůl nad zlato
DIVADLO E. HRUŠKOVÉ A J. PŘEUČILA
Klasická pohádka 
VHODNÉ: OD 3 LET. DĚTI DO TŘÍ LET ZDARMA. 
CENA 50 KČ. 

BESEDA
Pro stávající i budoucí maminky 
KAMILA MOKRÁČKOVÁ
Povídat se bude o tom, kdo je Dula a čím může 
být užitečná mamince i rodině. 
CENA 45 KČ. VÍCE INFORMACÍ NA 
KAMILA.MOKRACKOVA@SEZNAM.CZ.

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Color Club Praha
Color Club Praha pod taktovkou kapelníka Jo-
sefa Šráma. 
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Á-Á-Á, Atlas, ten se má!
DIVADLO NEKLID
Pohádkami tří různých světadílů provází veselý-
mi písničkami za doprovodu kytary poutník, kte-
rý nejen pobaví, ale především poučí. 
VHODNÉ: OD 3 LET. DĚTI DO 3 LET ZDARMA. 
VSTUPNÉ 50 KČ. 

TOP KONCERT
Taxmeni
Českou hudební scénu střídavě křižuje jednou 
pomyslný dostavník jakoby vystřižený z filmové-
ho westernu, jindy vojenský džíp. Posádku i pa-
sažéry tvoří v obou případech stejná kapela mo-
derní country. 
ČÍSLOVANÁ MÍSTA. CENA 220 KČ. 

TVOŘENÍ BEZ HRANIC
Ateliér Surjaloka
Tentokrát si budete moci vyrobit pěkné veliko-
noční stojánky, nejen na sváteční stůl. Počet míst 
omezen, rezervujte si prosím místo včas. Rezer-
vace: Ela Gaurí, surjaloka@seznam.cz, či tel.: + 
420 608 020 326. 
CENA 150 KČ.

TVOŘENÍ BEZ HRANIC 
Ateliér Surjaloka
Za použití Powertexu, barvení a dalšího bude-
me dekorovat velké polystyrenové vejce s kuřát-
kem. Nůžky s sebou. Rezervace: Ela Gaurí, surja-
loka@seznam.cz, či tel.: + 420 608 020 326. Pro-
sím, rezervujte si své místo včas! Počet míst :15.
CENA NA OSOBU: 100 KČ. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Túdle núdle aneb příběh drzého 
kuřete 
M. VEČERÍKOVÁ, P. ŠNAJDAROVÁ
Živě ilustrované pohádky. Pohádka se rodí pří-
mo před vašima očima. 
VHODNÉ:OD 3 LET, 50 MINUT. DĚTI DO 3 LET 
ZDARMA. CENA 50 KČ.

DEN UČITELŮ
Koncert k Mezinárodnímu dni učitelů. Vystoupí 
učitelské pěvecké sbory. Dobrovolné vstupné.
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14 

Dětské soboty na Plechárně
26/3 Otevření komunitní zahrady na Plechárně
1 — 6/4 Otevření kavárny na Plechárně

PRAHA 14 KULTURNÍ DOPORUČUJE
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RC MUM
www.rcmum.cz

Školička pro předškoláky, 10. 3.
8.30–12.00 hod. Denně kromě čtvrtka.

Hry, tanec, zpěv, cvičení. Vybavená

herna, kuchyňka i venkovní prostor

s pískovištěm. V ceně svačina. Děti od

2,5 let, cena 200 Kč/dopoledne, nutno

objednat, info u Hanky – 775 720 585

nebo hanka.schovancova@rcmum.cz.

Mimík, 10. 3. 9.00–12.00 hod. dopolední
herna s programem pro rodiče s dětmi.
Program od 9.30 a trvá zhruba 30 minut.

Vstupné 50 Kč, pro rodiče s dětmi 4 až

18 měsíců, bez objednání, pravidelně

každé pondělí.

Obřík, 12. 3. 9.00–12.00 hod. dopolední
herna s programem pro rodiče s dětmi.
Program začíná v 9.45 hod. a trvá zhruba

30 minut. Vstupné 50 Kč, pro rodiče

s dětmi od 1 do 3 let, bez objednání,

pravidelně každou středu.

ASOCIACE CZECH SHUBUKAN
KARATEDÓ DOJÓ
www.karate-shorin-ryu.cz
www.rbka.cz

Učíme se bránit – sebeobrana, oki-
nawské karate pro malé i velké. Každé

pondělí a středa 17.30–19.00 hod. na

Jahodnici, každé úterý a čtvrtky od

16.00 do 17.30 hod. na Lehovci, mimo

prázdnin a svátků. Sokolovna Jahodnice,

ZŠ Chvaletická, gymnastický sál. 

Výuka původní okinawské formy 
sebeobrany – Shorin-ryu. Těšíme se

na vás na našich trénincích.

JAHODA, O.P.S.
www.jahoda.cz, fb/rcklubjahoda

NZDM Jahoda (6–14 let), otevřeno: pon-
dělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00 hod. 
NZDM Džagoda (13–26 let), otevřeno:
pondělí, úterý, čtvrtek (13–18 let)
15.00–20.00 hod., středa (17–26 let)
15.00–20.00 hod. 
Terén (12–26 let), Černý Most – po, st
15.00–20.00 (773 674 060). Rajská, Leho-
vec, Hloubětín – út, čt 15.00–20.00 hod.
(777 747 067). Martin, Ivana, Honza. Pixla
je otevřena po dohodě s pracovníky.
Soukromá mateřská škola Jahoda (2–7
let), nové děti do školky přijímáme iběhem
školního roku. Informace o školce a o zá-
pisu u Mgr. Markéty Křivkové, e-mail:
skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161.

Kurzy šití, 100 Kč/lekce; Sociálně-
právní poradenství, každou sudou
středu 14.30–16.30 hod., zdarma; Po-
radna pro nastávající rodiče, každou
sudou středu 14.30–16.30 hod., 20 Kč.
Herna, st, pá 9.00–12.00 hod.; Pyžám-
ková noc, pá–so 14.–15. 3., hlídání dětí
od 1 roku přes noc v čase 18.00–10.00
hod.; Jahůdková dopolední školka –
hlídání dětí od 1 roku, po, út, čt 8.00–
12.00 hod., cena při koupi permanentky
180 Kč/dopoledne. Informace a rezervace
u Hanky Sekerové na tel.: 775 238 485.

CENTRUM REHAFIT 
www.rehafit.cz

Rehabilitace: po–pá 9.00–20.00 hod. 
Posilovna: po–pá 9.00–20.00 hod. 
Masáže: po–pá 9.00–20.00 hod. 
Psychoterapie: po–pá 9.00–20.00 hod. 
Objednání na tel.: 602 692 868.

BB KLUB CÍRKVE
BRATRSKÉ
www.zkusebny.com

Úterý 16.00–18.00 hod. Křesťanský
skaut Royal Rangers pro děti ve věku
6–13 let. V budově PTH – Stoliňská

41B, P–9 Chvaly. Středa 16.30–18.00
hod. English Club pro náctileté (13–
19 let), středa 18.30–19.30 hod. English
Club pro VŠ (19–26 let). Konverzační

angličtina s Američany.

ZKUSEBNY.COM
www.zkusebny.com

Volnočasové kulturní centrum zku-
šebny.com – prostor pro realizaci
uměleckých ambic každého hudeb-
níka, divadelníka, fotografa, filmaře
či výtvarníka. Místo konání akce: Ple-

chárna Černý Most, Bryksova 1002/20,

Praha 14.

DDM PRAHA 9
www.ddmpraha9.cz

Středa 12. 3., 19. 3., 26. 3. 2014 – Ho-
meopatie pro děti a maminky – cyklus

přednášek 18.00–19.30 hod., DDM Pra-

ha 9, pracoviště Černý Most. 

12. 3. Homeopatie pro děti a maminky
– akutní problémy; 19. 3. Jarní očista
těla – proč a jak ji provádět; 26. 3. Dětské
strachy – jejich vliv na zdraví dítěte.
Cena: 20 Kč/jedna přednáška; věk:

neomezený.

INTEGRAČNÍ CENTRUM
PRAHA, POBOČKA P-14
www.icpraha.com

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí
cizincům ze zemí mimo EU sociální
a právní poradenství zaměřené na po-
bytové záležitosti, hledání zaměstnání
a bydlení, zdravotní péči a vzdělávání.
Organizujeme multikulturní akce –srdečně

zveme všechny obyvatele Prahy 14.

Otevírací doba: po, út, čt: 9.00–17.00

hod.; kontakt: praha14@icpraha.com,

775 553 188.

FARNÍ CHARITA 
PRAHA 14
www.charitakyje.cz

Program podpora pečujících osob: od-
borné přednášky (vždy poslední čtvrtek
v měsíci), svépomocné skupiny, sociální
poradenství, právní poradenství, psy-
chologické poradenství, duchovní po-
radenství. Všechny služby tohoto pro-

gramu zdarma. 

Program podpora integrace cizinců:
Kurzy českého jazyka – Děti: pondělí
a pátek 13.30–15.00 hod.; Dospělí – za-
čátečníci: pondělí a pátek 15.00–16.30
hod.; Dospělí – pokročilí: úterý a čtvrtek
16.30–18.00 hod. Cena: 35 Kč/lekce 

(90 minut). 

Kurzy angličtiny – začátečníci: středa
17.30–19.00 hod.; mírně pokročilí: pon-
dělí 17.00–18.30 hod.; úterý 18.00–19.30
hod.; pokročilí: pondělí 18.40–20.10
hod.; dopolední kurzy – mírně pokročilí:
středa 10.00–11.30 hod. (vhodné přede-

vším pro rodiče s dětmi – zajišťujeme

hlídání). Cena: 100 Kč/lekce (90 minut).

Dětský koutek – otevřen denně po celou

naši otevírací dobu. Hlídání lze na ob-

jednání zajistit. Cena: 50 Kč/hodina. Do

všech programů se můžete objednat

mailem, telefonicky nebo přímo v naší

kanceláři.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

Pravidelné kurzy pro děti – baby aerobik,
sportovní hry, tanec hrou; volná místa
– pondělí 15.30–16.20 hod. Tanec hrou
– děti cca 3–5 let; pondělí 16.30–17.20
hod. Tanec hrou – děti cca 4–6 let, kur-

zovné 300 Kč/únor–červen 2014.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – BŘEZEN 2014
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Čtvrtek 16.30–17.20 hod. Sportovní hry
– děti cca 6–10 let, čtvrtek 16.30–17.20
hod. Sportovní hry – děti cca 11 –18 let,
jednorázový vstup 20 Kč. Pravidelné
lekce cvičení: mládež a dospělí – bez

rezervace/objednání. Cena lekce 60 Kč.

Aerobik, stepaerobik, pilates, hooping,

power jóga, posilujeme – tvarujeme,

fitbally (cvičení na velkých míčích),

lady dance/zumba, trampolínky.

KC MOTÝLEK
www. motylek.org

Herna s programem: po, út 8.30–11.30
hod., 1 900/pol. nebo 150 Kč za návštěvu.

Školička Motýlek: čt 8.30–12.00 hod.,
2 890 Kč/pol. nebo 200 Kč za návštěvu.

Volná herna: po 14.30–17.00 hod.,
čt 14.00–17.00 hod., pá 13.00–15.30 hod.,
50 Kč /rodina. Keramická dílna: čt
15.30–16.30 hod., 1 600 Kč/pol. Pora-

denství – dle dohody. 

Centrum denních služeb poskytuje
dětem se zdravotním postižením –
keramiku, plavání, muzikoterapii,
klub s výtvarným tvořením, sportovní
klub, logopedii, arteterapii v odpo-
ledních hodinách ve všední dny. 
Podpora rodinám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci: 
Školička – ve středu 9.00–12.00 hod.
Herny s programem – v pátek
9.00–12.00 hod. Poradenství v sociální,
bytové a psychologické oblasti – po
telefonické nebo osobní dohodě. Do-
učování dle dohody.
Nízkoprahový klub Pacific: rozmanitý

program najdete na www.motylek.org.

SPORTOVNÍ KLUB 
KAMILY ŠEBÍKOVÉ
www.aerobic-deti.cz

Probíhá nábor nových členů od 2 let
až po závodní skupinu – aerobik, tram-
polínky, stepy.
Připravujeme nové republikové soutěže,

v dubnu chystáme soutěž minitýmu,

dvojice, trojice, sóla v komerčním

a sportovním aerobiku.

V případě dotazů můžete kontaktovat

ředitelku, lektorku a trenérku Kamilu

Šebíkovou: kamilasebikova@seznam.cz,

606 499 821.

VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

Volná herna po, st, čt 9.00–12.00 hod.;
15.00–18.00 hod.; út, pá 9.00–12.00 hod.
– 50 Kč/rodina.

Dopolední školička pá 8.30–12.30 hod.
– 250 Kč/dítě. 

Kurzy a kroužky: Jarní semestr – 10. 2.
2014 – 20. 6. 2014; kurzy lze navštěvovat

i jednorázově dle potřeby. 

Seznam kroužků: 
Cvičení a říkadla s rodiči 1–2 roky; První
krůčky k hudbě (Yamaha Class) 1,5–2,5
roku; Cvičení a říkadla s výtvarkou
1,5–3 roky; První krůčky k hudbě (Ya-
maha Class) 2,5–3,5 roku; Baletní
přípravka 3–6 let; Cvičení a říkadla
s rodiči 6–12 měsíců; Čertovský kom-
bo-mix 2–4 roky; První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 1,5–3 roky; Znakujeme
se zpěvem a hrou I. 6–24 měsíců; Po-
wer jóga fit and slim s hlídáním dětí;
Dětská jóga 2,5–5 let; Znakujeme se
zpěvem a hrou II. 6–24 měsíců; Ta-
neční hrátky 3–6 let; Výtvarka v po-
hybu 3–6 let; Robátka (Yamaha Class)
4–18 měsíců; Čertovský kombo-mix
2–5 let; GoKids English Preschoolers
3–6 let začátečníci; GoKids English
Preschoolers 3–6 let pokročilí; Cheer
academy Malé roztleskávačky 4–6
let; Španělština s výukou latinsko-
amerických tanců; Montessori dílna
1,5–3,5 roku; Angličtina pro nejmenší
1,5–3 roky.

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz

Pro dospělé lidi se zdravotním posti-
žením.
Pondělí: 9.30–14.00 hod. PC kurzy (in-
dividuální výuka), 14.00–17.30 hod. ke-
ramická dílna (skupinový program)
Středa: 9.00–13.00 hod. výtvarná dílna
(skupinový program)
Pátek: 10.30–13.00 hod. bowlingový klub

CENTRUM 14
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let: pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00–12.00
hod. Stále volná místa ve školičce. Každý

čtvrtek bude školička do 15.30 hod. 

Každou středu od 8.45 hod. kurz Mon-
tessori pro děti 1,5–3 roky, cena kurzu:

1300 Kč. 

5. března Montessori pro děti před-
školního věku, cena 1 300 Kč. 

Středa dopoledne od 10.00 hod je vy-
hrazena rodičům a prarodičům.
Logopedický program každé pondělí.
Novinky: 
Doučování českého jazyka a matematiky
pro děti prvního a druhého stupně. 
Studijní kresba, kurz od 14. 3. každý
pátek od 17.00 hod. – 10 lekcí cena

1 500 Kč, 14–99 let – základy studijní

kresby – zátiší, technika kresby tužkou,

uhlem, problematika perspektivního

zobrazování, modelace objemu pomocí

světla a stínu.

Burza jaro–léto, oblečení i hračky 
21. 3. příjem zboží 17.00–20.00 hod. 

22. 3. prodej zboží 9.00–12.00 hod.

a 14.00–17.00 hod. 

23. 3. prodej zboží 10.00–13.00 hod. 

24. 3. výdej zboží 16.00–19.00 hod. 

MC PASTELKA
www.pastelka.net/cz

Vzdělávání a zájmové programy pro
děti ve věkové kategorii 0–6 let, celo-
denní školka pro děti 2,5–6 let.
Zájmové kroužky – 2. pololetí 2013/2014:
Montessori krůčky (děti 1–2 roky + rodič),
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky +
rodič), Pohybové hry (děti 3–6 let). Zápis

pouze na volná místa.

Nový kroužek od března 2014: Před-
školní angličtina – pilotní tříměsíční
kurz pro děti 3–5 let. 
Přihlášení je možné od 1. do 15. 3. 2014.

Zápis do školky Pastelka na nový školní
rok 2014/2015 probíhá v týdnu od 31. 3.
do 4. 4. 2014 (příjem přihlášek). Školka
je otevřena denně 7.30–16.00 hod. 
Program Hurá – jdeme do školky! je
otevřen v Pastelce od února 2014. Tento

program je určen dětem od 2 let, které

se chystají od září do školky a chtějí si

to vyzkoušet. Děti navštěvují školku

1–2x týdně dopoledne. Zápis je možný

pouze na volná místa. 

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

Volná místa v programech: Mini English
Club pro děti 2–4 roky s rodiči – úterý
10.00–11.00 hod. 
Montessori pracovna (děti od 1,5 roku)
– čtvrtek 13.30–14.30 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku
bez rodičů – čtvrtek 8.15–11.30 hod. 
Školička Šikulka pro děti od 3 let bez
rodičů – v úterý 8.15–12.15 hod. 
Pohybové hry pro rodiče s batolaty –
pondělí 13.40–14.20 hod.
Cvičení pro zdraví a veselou náladu –
pondělí 19.15–20.45 hod. 
Aby záda nebolela – čtvrtek 18.00–20.30
hod.
Herny probíhají v pondělí, ve středu
a v pátek 9.00–12.00 hod. a v úterý
15.00–17.30 hod., multikulturní herna
v pátek 16.00–18.00 hod. Přihlášení

do programů na tel. 777 596 163 nebo

klubicko.ymca@seznam.cz.

Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno

objednat M. Nováková, tel. 775 204 208. 

Volnočasové aktivity v Praze 14
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7. 16:00 PŘÍŠTĚ U VÁS… S ICP
  Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den žen s rusky a ukrajinsky mluvící komunitou. Vstup 

zdarma. Místo konání: Galerie 14.
 INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA a PRAGMATIKI, www.icpraha.com 

7. 19:00 PESTRÉ P(L)ESÁNÍ
  Ples Pestré společnosti k jejímu pětiletému výročí se letos ponese ve stylu „Učitelé a žáci 

- dostali jsme 5!“ Místo konání: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9   Pestrá společnost,  
www.icpraha.com 

7.—8.  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
  Přijďte prodat jarní a letní dětské oblečení a nakoupit nové za velmi zajímavé ceny. Hlídání 

dětí zajištěno. Více info na webu.  RC MUM, www.rcmum.cz

9.  10:00 TANEČNÍ SPECIÁL S ALICÍ STODŮLKOVOU
   Plavková sezona začíná opatrně klepat na dveře! Pojďme se na ni začít připravovat 

tancem. Cena 170 Kč. Věk: 13–60 let.  DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz

12. 19:15 NEAGRESIVNÍ KONFLIKT 
   Seminář postavený na vlastních prožitcích s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou. 

Přihlášení nutné! Vstup 100 Kč.  MC Klubíčko YMCA Praha, 
www.mcklubicko.cz

12. 20:00 KERAMIKA PRO MAMINKY
   Večerní tvoření z hlíny na téma Velikonoce.  Veselý Čertík, www.veselycertik.cz

14.  19:00 GOSPEL R&B 
   Hudební večer gospelové skupiny. Místo konání: Kavárna Maňána. Vstupné dobrovolné. 

 Centrum Slunečnice, o.p.s., www.slun.cz

15.   VOLNÁ MONTESSORI HERNA
   V našem pojetí „Montessori“ se zaměříme především na nácvik činností praktického 

života a rozvoj smyslového vnímání světa za pomoci speciálních pomůcek a vytvořením 
připraveného prostředí.  Vstup 100,- Kč/1 dítě, další 50,- Kč, třeba hlásit se předem.  RC 
MUM, www.rcmum.cz

17.  18:00  PŘEDNÁŠKA: SETKÁNÍ S DĚTSKOU KRESBOU
   Základní charakteristika specifické dětské kresby. Můžete přinést kresby svých dětí. Mgr. 

Zuzana Fišerová, nutné přihlášení, kapacita omezena.  Centrum volného času 14, www.
centrum14.cz

18.  10:00 BYLINKY PRO DĚTI A MAMINKY
   Zajímavé tipy na zdravé vaření a léčení bylinkami a oleji  v předjaří. Vstup 30 Kč, možnost 

hlídání dětí 50 Kč. Účast a hlídání dítěte je třeba předem potvrdit na mail: behava@
motylek.org nebo tel.: 775 964 765.  KC Motýlek, www.motylek.org

18.  19:15 KDE A JAK NA JÍT VNITŘNÍ SÍLU
   Každý člověk je tak silný, za jak silného sám sebe považuje. Zážitkový seminář, přihlášení 

nutné. Vstup 100 Kč.   MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

19. 10:15 HRÁTKY S P TÁKEM ZLOBIVÁKEM
   Sociálně stimulační skupina pro děti s rodiči, zaměřená na rozvoj dítěte, přípravu na vstup 

do kolektivu školky a spolupráci. Herna otevřena 9-12 hod. Vstup 50 Kč.   MC Klubíčko 
YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

21.  14:00 BEAUTY DAY
   Nemáte čas zajít ke kadeřníkovi, kosmetičce, pedikérce nebo na masáž? U nás vše 

nalezete na jednom místě a vaše dítko si může zatím hrát v herně. Rezervace a více na 
info@veselycertik.cz.  Veselý Čertík, www.veselycertik.cz

BŘEZEN NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ PRAHY 142014

Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt kulturniprehled@praha14kulturni.
cz vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Přehled vychází první týden aktuálního 
kalendářního měsíce. Vaše Praha 14 kulturní

RODINA DĚTI DOSPĚLÍ DOPORUČUJEMETEENAGEŘI BEZBARIÉROVÉ

Kulturní přehled připravuje Praha 14 
kulturní pro Městskou část Praha 14.

www.praha14kulturni.cz



21.  18:30 KVĚTINY – V(D)ĚČNÉ TÉMA V HUDBĚ A POEZII
   Hudebně poetický večer moderovaný Marií Kozákovou. Místo konání: Kavárna Maňána. 

Vstupné dobrovolné.  Centrum Slunečnice, o.p.s., www.slun.cz

22.  09:00 DĚTSKÝ BAZÁREK S RANNÍ POHÁDKOU
   Dětský bazárek s ranní pohádkou a domácím kakaem. Na bazárku koupíte oblečení, 

hračky, sportovní pomůcky, nejen pro nejmenší děti, ale i pro školáky.  
 Plechárna Černý Most, www.plecharnacernymost.cz

22.  09:00 BOSU MÁNIE
   Sportovní sobotní dopoledne. Vstup 150 Kč.  TJ Sokol Jahodnice, www.tjsokoljahodnice.cz

22.   09:30 ZA JÍČEK NA KONI SE LOUČÍ SE ZIMOU
   Tradiční jarní akce u koní ve Stáji Artuš v Bučovicích. Na programu je vyjížďka na koních, 

arteterapie, čtení pohádek a další zábava.  Zajíček na koni, o.p.s., www.zajiceknakoni.cz

22.  10:00 NA MERKUR NA PETŘÍN
   Vyjedeme lanovkou na Petřín, navštívíme rozhlednu a výstavu Věže z Merkuru, kde si 

smontujeme věž podle vlastního návrhu. Cena: 50 Kč. Věk: 5–12 let.  DDM Praha 9, 
www.ddmpraha9.cz

22.  14:00 RUČNĚ V YRÁBĚNÉ KORÁLE A TALISMANY
   Rodinná tvůrčí dílna pro děti s rodiči, vlastnoručně si vyrobíte, nabarvíte a navléknete 

korále. Vstup 130 Kč/rodinu, přihlášení nutné.  
 MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

22.  14:00 VELKÝ POČERNICKÝ BAZAR
   Přijďte se zbavit přebytečných věcí, nebo naopak výhodně nakoupit. Pro děti je 

připravený dětský koutek.  Veselý Čertík, www.veselycertik.cz

22.—23. JARNÍ LITERÁRNÍ NOCOVÁNÍ
  Literární nocování je určené všem děvčatům a klukům, kteří rádi píší příběhy. Místo konání: 

DDM Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 1. Věk: 8–15 let  DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz

24.   10:00 DĚTSKÝ VZDOR
   Nevíte si rady s obdobím vzdoru? Přijďte se poradit. Vstup 50 Kč. 

 MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

25. 15:00 KADEŘNICE LAĎKA STŘÍHÁ MALÉ ČERTÍKY
   Nechte své dítě ostříhat v prostředí, které je mu známé a příjemné. Cena: od 70,- Kč / dle 

náročnosti střihu.  Veselý Čertík, www.veselycertik.cz

26.  10:30 EMOČNÍ KONFRONTACE PODLE JIŘINY PREKOP
   Chcete se dozvědět, jak usměrnit negativní emoce  a zvládnout dětskou agresivitu? Na 

tyto i jiné otázky vám odpoví interaktivní seminář Ing. Mgr. Marie Novákové. Vstup 50 Kč. 
 MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

26.  17:00 ZAHRADA MEZI PANELÁKY
   Plechárna otevírá první komunitní zahradu na Černém Mostě. Můžete mít svůj vlastní 

záhonek, pěstovat na pytlích o ploše 1m2, sázet bylinky, rajčata, česnek, dýně. Cena: 500 
Kč. Kontakt: Monika Hillebrandová, monika.hillebrandova@praha14kulturni.cz, + 420 
606 053 095  Plechárna Černý Most, www.plecharnacernymost.cz 

27.  16:30 PŘEDNÁŠKA OŠETŘOVATELSTVÍ
   Vstupné je dobrovolné, přednášku povede paní Mgr. Renata Vytejčková. Od 18:00 

následuje svépomocná skupina. Bezbariérový přístup.   
 Farní charita Kyje, www.charitakyje.cz

28.  09:00 BROŽ Z TYLU A ŠIFONU
   Přihlášky a další informace na jahudka@jahoda.cz. Cena: 40,-Kč, materiál v ceně.  

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

28.—29. PYŽÁMKOVÁ NOC V ČERTÍKOVI
  Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti do našeho čertovského nočního doupěte 

a načerpejte novou energii.  Cena: 400,- Kč / 1 dítě, 600,- Kč / sourozenci.  
 Veselý Čertík, www.veselycertik.cz

28.—29.  NOCOVKA: PENÍZE, MONEY, CHECHTÁKY — PENÍZE.
  Provázejí nás na každém kroku. Ale víme, jak s nimi správně nakládat? Cena: 200 Kč. Věk: 

7–15 let.  DDM Praha 9, www.ddmpraha9.cz

28.—30. ENGLISH WEEKEND PRO NÁC TILETÉ (13—19 LET)
  Skautská základna Tortuga Nymburk, 555 Kč plus doprava 80 Kč.  

 BB klub Církve bratrské, www.cb.cz/rajska.zahrada

29.  10:00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
   Tanec, soutěže, občerstvení, zajímavé ceny. Vstupné 80 Kč, děti do 2 let zdarma, rezervace 

nutná.  RC MUM, www.rcmum.cz
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,

velice by mě zajímalo, proč se v únoru, ve

chvíli, kdy již slezl sníh, v Hloubětíně solily

chodníky. Bydlím vZelenečské ulici asama

pravidelně uklízím před naším domem, ale

solit suché chodníky by mě nikdy nenapadlo.

Všichni víme, že solení škodí přírodě ibotám

chodců, navíc mi to přijde jako zbytečná

práce aplýtvání prostředky na zimní údržbu.

Ato vpřípadě, kdy předpovědi počasí hovořily

o tom, že bude dlouhodobě nadprůměrné

teplo bez sněžení. Děkuji za odpověď.

Ivana Hanychová, Hloubětín

Vážená paní Hanychová,

velice děkujeme za podnět, který jste nám

prostřednictvím časopisu Čtrnáctka po -

slala. Za městskou část musím nicméně

konstatovat, že je vyloučené, aby se podle

pokynu MČ Praha 14 provádělo solení

chodníků tak, jak popisujte. V případě

zimní údržby, prováděné na komunikacích

ve správě MČ, které se v této části Hlou-

bětína nenacházejí, je každý jednotlivý zá-

sah samostatně objednáván udodavatele,

a to platí zvláště pro solení, které je pří-

pustné jen v odůvodněných případech,

tedy v místech, kde není možné zajistit

bezpečně schůdnost nebo sjízdnost ko-

munikace. Přestože neuvádíte konkrétní

místo, kde mělo k solení dojít, předpoklá-

dáme, že šlo o komunikaci ve správě TSK

hlavního města Prahy. Postup této orga-

nizace při správě jí svěřených komunikací

bohužel jako městská část nemůžeme

přímo ovlivnit. TSK jsme nicméně důrazně

vyzvali k tomu, aby posyp solí v neodů-

vodněných případech nepoužívala.

Bc. Michaela Všetečková, 
tisková mluvčí MČ Praha 14

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

� Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít.
Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva
zdarma. Info – 606 227 390.

� Nabízím vám kadeřnické služby vše-

ho druhu v prostředí vašeho domova

a dle vašich časových možností. Volej-

te 774 901 193.

� !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklíze-
ní sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

� 41letá VŠE s AJ a praxí v auditu, jako

sam. i hl. účetní, hl. práci na plný či

část. úvazek. PC: Excel, Word, Money S3,

6K, SAP. T: 606 180 151.

� 1JMREALITY – Vaše realitní kancelář.
Zajistíme Vám prodej, pronájem nemovi-
tosti. Kompletní servis v oblasti nemovi-
tostí – nízké provize. Tel.: 608 703 343,
www.1jmreality.cz (kancelář Praha 9).

� Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.

Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10

od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,

e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:

www.SidloproFirmuPraha.cz.

� Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, při-
hlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

� Instalatér – voda, topení, zed. prá-

ce. Výměna kuch. dřezů a desek. 

Tel.: 602 649 359.

� Prohlášení vlastníka, převody bytů do

vlastnictví, nové stanovy BD a SVJ, zaměře-

ní objektu, zakládání SVJ. T.: 724 304 603.

� Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky. Nejlépe celé sbírky, nebo po-
zůstalosti. Přijedu, ocením, zaplatím
v hotovosti. znamky-mince@seznam.cz.
T. 603 938 271.

� Přenechám hrob. místo v Hloubětí-

ně. Tel. 605 547 083.

� Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky, kvalit-
ní obrazy českých mistrů kupuje IN-
TERANTIK, Praha 9, Pod pekárnami 3.
T. 283 893 334, 605 829 440, út a čt.
Po 10 hod.

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,

opravy, tel.: 775 132 921.

� Přímý zájemce koupí jednotlivě dva
byty v Praze. Menší byt 1–2+1 pro dce-
ru a větší byt 3–4+1 pro sebe. Na vy-
stěhování nespěchám, platba hotově,
vyplatím dluhy či exekuce, lze i byt
před privatizací. Kontakt: 608 661 664.

� Rizikové kácení, řez, ošetřování

stromů. Realizace a údržba zahrad.

T. 606 662 223, 723 899 561.

� AUTOOPRAVNA 
A OPRAVY LODÍ A LODNÍCH MOTORŮ 
Jaroslav Snížek, Farská 468, Praha 9
Hostavice. Tel.: 604 822 327, po–pá
8.00–17.00, nebo dle dohody.

� Koupím rodinný dům v Praze 9. Přímo

od majitele. Tel. 604 617 788.

O
zn

á
m

e
n

í

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry 
na pronájem níže uvedených bytů MČ Praha 14 ve veřejné soutěži formou licitace. 
Záměry budou zveřejněny na www.praha14.cz v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014. 
Jedná se o byty:
byt č. 32 – velikost 1+1, Kardašovská 753, Praha 9; byt č. 3 – velikost – 1+1, Kardašovská 670, Praha 9;

byt č. 21 – velikost 1+1, Rochovská 767, Praha 9; byt č. 15 – velikost 1+1, Kardašovská 670, Praha 9; 

byt č. 18 – velikost 1+0, Rochovská 764, Praha 9; byt č. 24 – velikost 1+1, Bří. Venclíků 1071, Praha 9; 

byt č. 13 – velikost 2+1, nám. Plk. Vlčka 694, Praha 9; byt č. 13 – velikost 3+1, Ronešova 1133, Praha 9.

Dne 26. 3. 2014 od 16.00 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace s podmínkou odkoupení

pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu. Bližší informace vč. termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvě

na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14, tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.

Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, tel. 281 021 462.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 
NA PRONÁJEM BYTŮO
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Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Mahátma Gándhí: „Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na…“ (dokončení v tajence)

Lehké

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

tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 3. 2014 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.

J. Běhounek; M. Rickl; V. Břízová

Střední Těžké
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