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SUPER KUCHYNĚ
design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s tlumenným dovíráním dveří

KOMPLETNÍ NÁBYTEK
od podlahy

Přes 1000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.

Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ JARNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní

ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad

kuchynske-studio.cz s.r.o.
Praha 9, U Elektry 974/1C, tel. 739 544 558

Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuchynske-studio.cz
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i když venkovní teplota tomu ještě příliš
nenasvědčuje, jaro je tady. K procház-
kám nebo pobytu v přírodě už ale láká
příjemné sluníčko. Pro ty z vás, kteří
hodláte prožít volné chvíle aktivním
způsobem, přinášíme širokou nabídku
zajímavých akcí. Koho chladné počasí
ven netáhne, ten může navštívit nově
otevřené Centrum Černý Most s novými
obchody, nebo využít rozšíření tamních
služeb a zábavy. Pozitivní je i zřízení

pobočky pošty v prostorách CČM, která ulehčí lidem na sídlišti
přístup k jejím službám. Službám České pošty se budeme roz-
sáhle věnovat v příštím čísle Čtrnáctky.
Obyvatelé v okolí určitě ocení zklidnění této lokality spojené
s ukončením dva roky trvající výstavby. Chtěl bych vám poděkovat
za trpělivost, kterou jste s touto významnou stavbou měli,
a jsem upřímně rád, že je stavba za námi. 
Duben je, jak už jsem předeslal, tradičně měsícem plným
akcí, ať již jde o Den Země, různá setkání nebo novinku
v podobě zajímavé městské hry pro celou rodinu, která
proběhne v Kyjích a Hloubětíně.
Nově zahájí svůj provoz také Psí školka Prahy 14, kde se
mohou majitelé psů v rámci šesti lekcí bezplatně poradit s od-
borníky. S příchodem jara je spojeno znovuzavedení farmářských
trhů nebo spuštění již dříve plánovaných projektů, jako je Ple-
chárna, která by se měla stát v budoucnu zázemím nejen pro
obyvatele Černého Mostu, ale i další lidí z naší městské části.
Věřím, že nejen my na radnici, ale zejména vy obyvatelé
chcete, aby městská část Praha 14 byla místem, kde se dobře
žije a kde mají občané dostatek příležitostí ke kulturnímu
a sportovnímu vyžití. Proto bych rád všechny, kterým není
lhostejné, jak se bude Praha 14 do budoucna rozvíjet, pozval
na projednání pracovní verze kulturní strategie Prahy 14,
která definuje priority rozvoje v oblastech kultury, umění,
sportu a volného času. Dokument by se měl stát platformou
spolupráce MČ, organizací a jednotlivců, kteří působí v těchto
oblastech na území Prahy 14. Pozvánku na projednání najdete
v této Čtrnáctce.
Věřím, že společně vše daleko lépe zvládneme, a doufám,
že ve zdraví přečkáme i zatím nepříliš vlídné jaro. Zároveň
se brzy dočkáme intenzivnějšího sluníčka, které posune
rtuť teploměru už nadobro do vyšších pater, aby příroda
mohla naplno ukázat své krásy.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení čtenáři,

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři 
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JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
STAVEB V PRAZE 14, NOVÉ 
CENTRUM ČERNÝ MOST, SE 
V PÁTEK 22. BŘEZNA SLAVNOSTNĚ
OTEVŘELA VEŘEJNOSTI. SOUČASNĚ
TAK SKONČILO I DLOUHÉ OBDOBÍ
STAVEBNÍHO RUCHU NA OKRAJI
SÍDLIŠTĚ ČERNÝ MOST. ZÁKAZNÍ-
KŮM Z PRAHY 14 I TĚM, KTEŘÍ SEM
ZA NÁKUPY JEZDÍ Z JINÝCH ČÁSTÍ
PRAHY ČI OKOLNÍCH OBCÍ, OTEVŘE-
LO SVÉ BRÁNY NA 160 OBCHODŮ
A PROVOZOVEN SLUŽEB. NECHYBÍ 
TU ANI ODPOČINKOVÉ ZÓNY, 
OBČERSTVENÍ NEBO HERNÍ KOUTKY
PRO DĚTI. VEDLE NOVÉHO, PESTRO-
BAREVNÉHO DESIGNU NABÍDNE
NOVĚ OTEVŘENÉ OBCHODNÍ 
CENTRUM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM 
I CELOU ŘADU ZAJÍMAVÝCH SLUŽEB, 
KTERÉ BY JIM MĚLY ZPŘÍJEMNIT
A USNADNIT NÁKUPY. 

V pátek, kdy se centrum oficiálně ote-
vřelo veřejnosti, se podle očekávání
přišlo na nové obchody podívat tisíce
lidí a zdaleka nešlo jen o obyvatele
blízkého sídliště. Mezi zákazníky, kteří
si nenechali ujít speciální akce různých
obchodů, nechyběli ani ti mimopražští. 
„Přijeli jsme až z Českého Brodu. Na-
kupovali jsme tu už dříve, ale na první
pohled mohu říci, že se to teď několi-

kanásobně zlepšilo. Člověk sem může
vyjet na celé odpoledne a ještě si ve-
dle nákupu vyřídit třeba poštu. To mě
potěšilo, stejně jako pěkně řešené od-
počinkové zóny, kde mohu nechat
manžela, aby si v průběhu mých náku-
pů v klidu přečetl noviny,“ rozplývala se
Jarmila Tichá, která na Černý Most při-
jela i s dětmi a manželem hned ráno.

KONEČNĚ KLID 
Spokojení byli i místní obyvatelé, pro
které bylo otevření nového Centra
Černý Most tak trochu vysvoboze-
ním. „Bydlím odsud asi sto padesát

metrů a musím říct, že to bylo peklo.
Nákladní auta, hluk, prach, problé-
my s dopravou a parkováním… U tak
velké stavby je to pochopitelné, tak-
že si nestěžuji, jsem ale moc rád, že
to už máme za sebou. Obchoďák je
moc pěkný a překvapili mě i služba-
mi, které tu dřív chyběly,“ řekl na
dotaz Čtrnáctky František Klozar
z Černého Mostu. Slavnostní otevře-
ní provázela řada nejrůznějších
atrakcí, které připravilo Centrum
Černý Most i jednotlivé obchody,
z nichž se mnohé představily ve
zbrusu novém designu. Jednotlivé

CENTRUM ČERNÝ MOST
SE OTEVŘELO V NOVÉM

S dokončením monstrózní stavby končí i velká zátěž pro obyvatele blízkého sídliště Černý Most a projíždějící motoristy.

Starosta Prahy 14 Radek Vondra převzal při slavnostním otevření Centra Černý Most od provozovatele
společnosti Unibail-Rodamco dar pro městskou část ve výši půl milionu korun. Fo
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Téma – CČM otevírá

značky sázely především na speciál-
ní ceny a maskoty, kteří rozzářili ne-
jednu dětskou tvář. K vidění tu byl
například i sympatický mladý mim,
žonglér nebo jazzová kapela, která
bavila návštěvníky centra před obří
prodejnou New Yorker. Zábavný pro-
gram trval celý víkend a představil
se tu například i kouzelník, bublinář
a děti se mohly zabavit i u stánku
neziskové organizace Jahoda. 

NAKUPOVÁNÍ VE ZNAMENÍ 
KOMFORTU
Stovky lidí spojily příjemné s užiteč-
ným a své první nákupy v novém ob-
chodním centru si zpříjemnily svači-
nou či obědem v gastronomické zóně,
která se nachází na spojnici původní
a nové nákupní pasáže. Vedle tradič-
ních fastfoodů tu nechybí ani cukrár-
na, asijské bistro či provozovny nabí-
zející zdravou výživu. De facto v každé
části centra je rodičům k dispozici
i dětský koutek, kde se mohou zaba-
vit nejmenší i větší děti. V den otevře-
ní byly navíc k dispozici stánky s vi-
deohrami či promítáním pohádek.
Tvůrci unikátního konceptu ale mysleli
i na muže, pro které jsou často nákupy
spíše trestem než zábavou. V novém
Centru Černý Most si mohou užít na-
kupování „po svém“. Relaxační zóny,
kterých je tu hned několik, nabídnou
pohodlné posezení, kde jsou k dispozi-
ci i noviny, časopisy nebo třeba televiz-
ní přenosy sportovních utkání.
Mezi další speciálně koncipované
prostory centra patří místnost pro ko-
jící ženy, kterým jsou zde k dispozici
i přebalovací pult, půjčovna kočárků
nebo třeba ohřívač na dětské lahvič-
ky. Šatna zase nabízí možnost nabíje-
ní telefonu, prostor na odložení kol,

samozřejmostí jsou i toalety a napří-
klad i sprchy pro zákazníky. Návštěvní-
ci centra se také mohou zapojit do
jednoho z nejmodernějších věrnost-
ních programů a čerpat atraktivní be-
nefity včetně dalších nadstandardních
služeb. „Vnímáme každého svého
návštěvníka nejen jako zákazníka, ale
především jako váženého a vítaného
hosta. Této filozofii odpovídá velké
množství nových služeb, jež návštěvní-
kům dopřejí maximální komfort. V ce-
lém centru je k dispozici bezplatné
připojení k internetu a nákupy usnadní
také aplikace pro chytré telefony, kte-
rou si mohou návštěvníci bezplatně
stáhnout na webových stránkách či fa-
cebookovém profilu,“ popsala ředitel-
ka CČM Zdeňka Jakšić.

VĚRNOST SE V CČM VYPLATÍ
Centrum Černý Most spustilo i nový mo-
derní věrnostní program. „Zákazníkům
nabídne atraktivní slevy a také nadstan-
dardní služby. Držitelé věrnostní karty

mohou využít bezplatného poradenství
stylistky nebo například pomoci shop-
ping asistentů, kteří jim odnesou ná-
kupy až do vozu. Další výhody členství
zahrnují například šatnu či asistenci
osobní chůvy během nákupů zdarma,
zvýhodněný vstup do dětského koutku
nebo VIP servis v průběhu akcí cen-
tra,“ přiblížila ředitelka CČM, které je
historicky prvním nákupním centrem
v České republice. 
Jedinečnost tohoto věrnostního pro-
gramu spočívá také v tom, že body zá-
kazník získává nejen za utracené pení-
ze, ale také za samotnou návštěvu
centra. Přímo v pasáži centra jsou za
účelem načítání bodů umístěny tři sa-
moobslužné terminály, kde si zákazník
pomocí věrnostní karty body připíše.
„Nové Centrum Černý Most je od origi-
nální barevné fasády, přes vysokoka-
pacitní parkoviště, unikátní značky,
nadstandardní služby až po ty nejmen-
ší detaily zárukou jedinečného zážitku
z nakupování a skvěle stráveného času
pro celou rodinu,“ shrnul Arnaud Burlin,
výkonný ředitel Unibail-Rodamco pro
střední Evropu.

MILIONY HODIN, TUNY OCELI A KI-
LOMETRY KABELŮ
Nová podoba Centra Černý most se
začala rýsovat již před dvěma lety.
Právě tehdy začala výstavba, dokon-
čovací práce ale mohli v bezpro-
středním okolí centra i v interiérech
sledovat návštěvníci ještě dva dny
před oficiálním otevřením. Že šlo
o skutečně velkou stavbu, dokazují
i čísla, která byla zveřejněna v rámci
slavnostního zahájení provozu. Podle
informací CČM se na stavbě podílelo
na 1 200 dělníků, kteří zde dohroma-
dy odpracovali asi 2  miliony hodin. 

Děti i dospělé bavil v den otevření i tento sympatický mim.

Otevření se neslo ve znamení maskotů a hostesek, které korzovaly po všech prostorách nového CČM.
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Téma – CČM otevírá

Za své hovoří i celkové množství po-
užitého betonu (154 000 m2), které od-
povídá povrchové ploše 25 fotbalových
stadionů. Úctyhodná je i délka polože-
ných kabelů, která by s 550 kilometry
vystačila na trasu z Prahy například
do  Popradu ve Vysokých Tatrách. Ze
šesti tisíc tun oceli by se zase dala
postavit téměř celá Eiffelovka. Výstav-
ba byla navíc směřována k maximální
ohleduplnosti k životnímu prostředí
a to samé platí i pro samotný provoz
centra. To garantuje nadpoloviční po-

díl využité energie z obnovitelných
zdrojů, ke splachování toalet se tu
z asi osmdesáti procent používá voda
již použitá v umyvadlech a sprchách
nebo voda nashromážděná z dešťo-
vých srážek. Centrum využívá k osvět-
lení z velké míry denní světlo, za tmy
pak osvětlení šetrnými LED svítidly
s dlouhou životností. Zajímavostí jsou
také vyhrazená parkovací místa pro
elektromobily, z nichž některá mají
i možnost dobíjení. 

(jam)
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UNIKÁTNÍ ZNAČKY V CČM

PRO RODINY S DĚTMI:
SMYK – vůbec první obchod na čes-
kém trhu, hračky a dětské potřeby
RindoSquid Kids – móda pro nej-
menší, první obchod v ČR 

MÓDA:
Aeronautica Militare – italská znač-
ka, vlajková loď v síti poboček v ČR
Mohito – samostatná pražská znač-
ková prodejna s pestrou kolekcí
OODJI – první pražský obchod, 
kolekce dámského i pánského oble-
čení a doplňků za skvělé ceny
Minelli – francouzská obuv pro ná-
ročné zákazníky, první prodejna v ČR
Sinsay – první česká prodejna, móda
pro mladé rebelky

GASTRONOMIE:
Rancheros – pikantní mexická 
kuchyně, první provozovna  v ČR
Grycan – kvalitní zmrzlina vyrobená
výhradně z přírodních surovin dle
starých rodinných receptur, poprvé
na českém trhu
WinePoint – první pobočka v Praze,
„chytrá vinotéka“ s možností ochut-
návky před nákupem

BRITSKÁ KLASIKA: 
Marks & Spencer – druhá největší
evropská a největší česká pobočka,
součástí je i supermarket s čerstvý-
mi potravinami 

SPORT:
Decathlon – první pražská prodejna,
komplexní nabídka sportovního zboží 
Columbia – první samostatný ob-
chod outdoorové značky v Praze
Fjällräven – první prodejna nej-
prodávanější outdoorové značky
západní Evropy

KOSMETIKA:
Premier Israel – výrobce produktů
z Mrtvého moře poprvé v ČR

Novou nákupní pasáží Centra Černý Most se nesly i jazzové rytmy v podání živé kapely.

Děti i rodiče obdivovali triky žongléra Thomase (vlevo), který se předvedl s míčky, kužely i diaboly.
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Aktuality z MČ

AKTUALITY

ŘEKNĚTE ÚŘEDNÍKŮM SVŮJ NÁZOR!
Anketa prověří úroveň služeb MČ Praha 14 pro občany.
Stejně jako v loňském roce, tak i letos připravil Odbor interního auditu MČ Prahy 14
anketu spokojenosti zákazníků. Průzkum proběhne během celého měsíce
dubna. Jejím cílem bude získat informace, jak lidé vnímají kvalitu poskytova-
ných služeb, a následně nasměrovat možnosti jejich dalšího zlepšení. A co to
znamená pro obyvatele Čtrnáctky?
Při odchodu z úřadu budou ve vstupním prostoru obou budov občané požádáni
pověřenými pracovníky, aby vyplnili anketní lístek s několika otázkami. Po jeho
vyplnění vloží lístek do připravené schránky. Odpovědi budou vyhodnoceny
a možné návrhy realizovány. Všem, kteří se aktivně zúčastní této ankety, pře-
dem děkujeme. (MČ)

POŠTA OTEVŘELA POBOČKU V CENTRU ČERNÝ MOST

Obyvatelé Prahy 14 mohou využívat zcela novou pobočku České pošty, která
byla slavnostně otevřena v pondělí 18. března v prostorách Centra Černý Most
(CČM). Na slavnostním otevření 105. pražské pobočky se sešli zástupci vedení
České pošty a starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra, krátce po přestřižení slav-
ností pásky pak nová pobočka obsloužila první klienty. 
„Nová pobočka České pošty v CČM je určena především občanům Prahy 14,
obyvatelům sídliště Černý Most a přilehlého okolí, ale i těm mimopražským,
kteří jezdí do obchodního centra za nákupy,“ řekl redakci Čtrnáctky Jan Řihá-
ček z odboru komunikace České pošty. Podle jeho slov otevření nové pobočky
přispěje k ulehčení provozu Pošty 98 na Rajské zahradě. „Pro tuto pobočku na-
dále hledáme reprezentativnější a vhodnější prostory. Otevřením nové pobočky
v CČM navíc vyjdeme vstříc i klientům, pro které je otevírací doba pošty na Raj-
ské zahradě nedostatečná,“ dodal mluvčí. Nová pobočka sídlí přímo na hlavní
nákupní trase Centra Černý Most naproti hypermarketu Globus a klientům na-
bízí vedle moderního vyvolávacího zařízení a bezbariérového přístupu právě
nadstandardní otevírací dobu. 
Ve všední dny bude pošta otevřena od 8.00 až do 21.00 hodin, v sobotu a v ne-
děli pak od 9.00 do 17.00 hodin. Klientům budou v moderním prostředí pobočky
k dispozici čtyři univerzální přepážky. V tuto chvíli se jedná o poštu podací, to zna-
mená, že je možné ji využít k vyřízení klasických služeb, tedy pro podání listovních
i balíkových zásilek, k dispozici bude i služba CzechPOINT. „Postupem času plá-
nujeme přejít ke změně z pošty podací na poštu tzv. ukládací. Než se tak stane, je
praxe taková, že příchozí zásilky jsou ukládány pouze na písemnou žádost adre-
sátů. Jinými slovy, pokud si zde lidé chtějí zásilky i vyzvedávat, musejí na přísluš-
né poště vyplnit žádosti o zřízení této služby,“ vysvětlil Řiháček. V rámci Prahy se
jedná zatím o pátou pobočku České pošty otevřenou v nákupním centru. Další
jsou v nákupních centrech Eden, Fénix, Hostivař a Europark Štěrboholy. (jam)

KULATÝ STŮL 
STAROSTY
Za účasti zástupců radnice MČ Pra-
ha 14, církví a odborníků z řad psy-
chologů a neziskových organizací
Pacific a Slunečnice se 6. března
začala psát tradice Kulatých stolů.
Na těch by starosta Radek Vondra
rád otevíral problematiku, které ne-
byla v minulosti věnována potřebná
pozornost. Role MČ při neštěstích –
intervence nebo odstup? Takové
bylo první diskutované téma, kdy se
přítomní pokoušeli nalézt konkrétní
vhodnou reakci na neštěstí. „Cílem
našeho setkání bylo v neformální
atmosféře prodiskutovat, zda vůbec,
a jestli ano, tak jakým způsobem by
městská část měla působit ve
vzniklých obtížných životních situ-
acích,“ upřesňuje starosta Vondra.
Podle Vondry by lidé měli vědět, že
pokud se jich bude osobně tragédie
týkat a pokud se ocitnou tváří tvář
životnímu neštěstí, je Praha 14 při-
pravena nabídnout pomoc, která by
pomohla alespoň částečně ulevit
jejich hlubokému strádání.
Z následné diskuze o připomínání
výročí vyplynul podnět pro oživení
role Dušiček zavedením pravidelné-
ho rituálu Dušičky Prahy 14. Uctění
památky všech, kteří nás opustili,
a to formou ekumenické bohosluž-
by. „V  případě neštěstí dotýkajících
se národnostních menšin vycházejí-
cích z jiných než křesťanských tra-
dic bude nutný velmi obezřetný pří-
stup a respekt,“ řekl v závěru sta-
rosta, který celou diskuzi vedl.
Všichni zúčastnění se shodli na
potřebě konání Kulatých stolů
i v budoucnosti. (mu)

ZMRZLINA NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
V polovině března byl instalován nový
stánek s českou zmrzlinou z Opočna. 



08

OD STUDIÍ V PRAZE SE VĚNUJE
TEOLOGII, ALE TAKÉ HISTORII ŘECKÉ
LITERATURY A PATŘÍ MEZI PŘEDNÍ
ČESKÉ ODBORNÍKY NA VÝKLAD
PÍSMA SVATÉHO. JAKO DOKTOR
VĚD (DRSC.) A DRŽITEL ČESTNÉHO
DOKTORÁTU UNIVERZIT V BONNU
A BUDAPEŠTI (DR. H.C.) SE NA DVA
ROKY STAL TAKÉ PŘEDSEDOU
UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR, TEDY
NEJVYŠŠÍM PŘEDSTAVITELEM VĚDY
U NÁS. BIBLISTA PETR POKORNÝ,
KTERÝ LETOS V DUBNU OSLAVÍ 
KULATÉ OSMDESÁTÉ NAROZENINY,
SE NYNÍ VĚNUJE VĚDECKÉ PRÁCI,
ALE UMÍ SI I UŽÍVAT ŽIVOTA. JAK SE
NĚKDEJŠÍ EVANGELICKÝ FARÁŘ,
KTERÝ ŽIJE SE SVOU RODINOU
V DOMKU V HLOUBĚTÍNĚ, DÍVÁ 
NA SOUČASNOU SPOLEČNOST I NA
ROZVOJ V OKOLÍ SVÉHO DOMOVA,
SE DOČTETE V NÁSLEDUJÍCÍM 
ROZHOVORU.

POJĎME VÁS NA ÚVOD PŘEDSTAVIT
NAŠIM ČTENÁŘŮM. PŘIBLIŽTE
NÁM PROSÍM, CO VAŠE VĚDECKÁ
PRÁCE OBNÁŠÍ.
Svým zaměřením jsem biblista, vzdě-
láním jsem teolog na straně jedné, na
druhé pak klasický filolog, historik
řecké literatury. Aktuálně se zabývám
problémem vzniku evangelií, těch
nejstarších, která zachycují závěreč-
nou část Ježíšova života a zároveň
předpokládají, co zažívali první Ježí-
šovi stoupenci, z nichž se postupně
vyvíjeli křesťané. 

JAKÝ JE CÍL TOHOTO BÁDÁNÍ?
Cílem je zjistit, co to vůbec znamená
pro lidskou kulturu. Smysl vzkříšení
není o získání nějakého zázračného
argumentu. Smyslem je dokázat, že
to, co Ježíš dělal, je nějaká zásadní
hodnota, která skrze to vzkříšení má
také budoucnost. V podstatě jde o to-
též, co dnes má většina států v základ-
ní listině lidských práv a svobod a chá-
pe to jako základní závazek. 

O ČEM VLASTNĚ JE PRÁCE BIBLISTY?
Technicky spočívá v tom, že musí vy-
kládat zmíněné původní texty, které
jsou psány ve Starém zákoně většinou
hebrejsky a zčásti aramejsky, v Novém
zákoně pak řecky. Některé texty raného
křesťanství se ale dochovaly jen v Egyp-
tě, v koptském překladu, což je čtvrtý
jazyk, kterým se musí biblista zabývat.
Zásadním úkolem je konfrontovat 
jejich svět, který vyjádřili vyprávěním, 

se současným světem a vyjádřit jejich
vyprávění dnešním způsobem, což už
je ta vlastní filozofie.

V POSLEDNÍ DOBĚ SE OBJEVILA
CELÁ ŘADA KNIH, KTERÉ SE 
VĚNUJÍ V RŮZNÉ MÍŘE FIKCE PRÁVĚ 
TOMUTO TÉMATU. JAK NA NĚ 
JAKO ODBORNÍK NAHLÍŽÍTE?
V tomto ohledu jsem trochu zatížený
tím, že vidím, když obsah nehraje

Prof. ThDr. PETR POKORNÝ:

NEJDE O TAJNÝ KÓD
ANI O ZLATÉ ROUNO

Profesor Pokorný dnes často pracuje ve svém domku v Hloubětíně.
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Rozhovor

historicky. Jinak všechny tyto knihy
ukazují, že lidi problematika nábo-
ženství zajímá, protože jsou populár-
ní a lidé si je kupují. Nebezpečí je
trochu v tom, že lidé si myslí, že ná-
boženství je odhalení nějakých ta-
jemství, které když člověk zná, tak
bude žít šťastně nebo bude zkrátka
dobrý… Tak to samozřejmě není.

JAK VE SVĚTLE SVÝCH ZNALOSTÍ
Z HISTORIE VNÍMÁTE SOUČASNOU
SPOLEČNOST?
Není to tak, jak tvrdí skeptici, že je
pořád hůř a hůř, jen se to vyostřuje.
Tak to popsal v pátém století před
Kristem Hesiodos a čekal, že svět se
zhroutí, ale to se nestalo. Tady jde
spíše o to, co je světlo a co je stín –
a v tom hrajeme všichni určitou roli.
A když se podíváte na české dějiny,
tak ústřední roli hrají vždy ti bez-
branní, svatá Anežka Česká, Komen-
ský, Palacký, lidé, kteří neměli moc.
A páteř dějin se vždy, i dnes, tvoří
podle takových lidí, a ne podle něja-
kých tunelářů nebo miliardářů. O to
tady jde, ne o nějaký tajný kód nebo
zlaté rouno.

MYSLÍTE SI, ŽE JE NA TOM DNES
SPOLEČNOST HŮŘ NEŽ V MINULOSTI?
Přežil jsem komunismus a nemám
si ani moc na co stěžovat, ale jsem
smutný z toho, co se tady děje. To
jsou obrovské šance, které jsou
promrhány… Na druhé straně, když
se podíváte na společnost, třeba
jen tady na Praze 14, co je tu růz-
ných charitativních, dobrovolnic-
kých organizací a spolků – co
všechno lidé dělají z nějakého
spontánního zájmu bez nároku na
peníze… Z toho je patrné, že život
tady je možný, jen stačí lidem říci,
že to, co dělají, má smysl. 

VÍM, ŽE PRACUJETE S POČÍTAČEM,
ZMĚNILA SE NĚJAK VAŠE PRÁCE
S NÁSTUPEM SOUČASNÝCH 
TECHNOLOGIÍ?
Je jasné, že monografie potřebuje
vědec v knižní podobě, ale třeba řadu
velkých slovníků najde na internetu.
Někteří mí kolegové umějí na počíta-
či připravit perfektní prezentace. Já
raději píšu na tabuli křídou, kdy stu-
denti vidí, jak to vzniká. Internet stojí
dost času, svádí totiž k tomu, že se
člověk podívá ještě na to, na to a na
to… Také je to naprostá změna tech-
niky duševní práce. Dříve bylo umění
najít něco ve starých textech – zjišťo-

vat, co k danému tématu kdo říká.
Dnes, v době internetu, je to vlastně
naopak. Když něco hledáte, najdete
tolik výstupů, že pak dlouhé týdny jen
třídíte „zrno od plev“. Technologie
skutečně násobí možnosti dorozu-
mění, ale také obelhávání lidí. Situ-
ace se skutečně vyostřuje, představa
nezadržitelného pokroku, kterou žilo
devatenácté století, je pryč. Rozhod-
ně to ale nejde jen dolů.

ZAJÍMÁTE SE O DĚNÍ VE VATIKÁNU?
SLEDOVAL JSTE NEDÁVNOU 
VOLBU NOVÉHO PAPEŽE?
Změna na postu papeže mě pochopi-
telně velmi zajímá. Do Říma jezdím
každý rok na setkání s odborníky, kte-
ří se zabývají výkladem, exegezí Pa-
vlových listů. Když se vrátím k papeži,
vnímám jako určitý pokrok, že Bene-
dikt XVI. odešel „do penze“. To pova-
žuji za rozumné, tak by to mělo být.

SLEDUJETE I DOMÁCÍ POLITIKU
NEBO DĚNÍ V PRAZE 14?
Pořád si myslím, že i když se v ko-
munální politice stále dějí různá da-
rebáctví, je snazší je odhalit, a to
znamená, že se situace zlepšuje.
Lidé to více sledují. Ale jde jen o můj
dojem, protože se v tom nijak nean-
gažuji, v poslední době to nestíhám,
protože mám dost práce. Sice ne-
máme žádné striktní termíny, ale
člověk musí pořád myslet na několik
věcí najednou…

JAK DLOUHO VLASTNĚ ŽIJETE
V HLOUBĚTÍNĚ?
V Hloubětíně jsme už od roku 1989,
ještě před revolucí, tuším, že v září,
jsme koupili dům (v Horoušanské ulici
– pozn. aut.), který tehdy patřil svět-
ským. Měli tu umělé krápníky a další
dosti zvláštní záležitosti. Dnes tu žije-
me celá rodina. Já se ženou, dcera,
vnučky i syn. Manželka tu má pora-
denské centrum, kde dělá školení
a poradenství v oblasti kognitivní psy-
chologie, já zase malou pracovnu, kde
se mohu, pokud si přivezu potřebné
knihy, věnovat své práci. Vlastně jsme
tu zažili už sametovou revoluci, ale to
jsme dům teprve upravovali a jen jsme
tady přespávali. Když jsme tenkrát ko-
pali přípojku plynu, akorát šli kolem
nějací Poláci a říkali nám „teď už to
určitě vyhrajete“ – to bylo někdy kolem
Vánoc 1989. Jako čtvrť mám Hloubětín
moc rád, v létě tu je krásná zeleň.

TAK TO SI URČITĚ UŽÍVÁTE 
PROCHÁZKY PO OKOLÍ...
Velkou část života jsem běhal, pak se mi
po šedesátce znovu ozval úraz na koleni,
který jsem měl v mládí na lyžích. Teď jez-
dím na kole, jak mi doporučil doktor. Vy-
užívám cyklostezky v okolí, nebo se s ko-
lem svezu metrem do Holešovic a jedu
přes Stromovku a Trojský most a pak po-
dél Vltavy a Rokytky zpět. Často jezdím
také do Uhříněvsi, kde mám dceru – jez-
dím přes Hostavice, Štěrboholy a Dubeč.

(jam)

Přes vážnost své vědecké práce dokáže brát profesor Pokorný život s nadhledem.
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MÍSTO KOTELNY PLECHÁRNA:  
KOMUNITNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM
NÁŘKY MLADÉ GENERACE, 
SPORTOVCŮ, ALE TAKÉ MAMINEK
S DĚTMI A DALŠÍCH SKUPIN 
OBYVATEL ČERNÉHO MOSTU 
BY MOHL JIŽ OD PODZIMU 
ALESPOŇ ZČÁSTI ROZPTÝLIT 
PROJEKT REVITALIZACE TAKZVANÉ
PLECHÁRNY. OBJEKT BÝVALÉ 
VÝTOPNY V SOUSEDSTVÍ SKATE-
PARKU NA ČERNÉM MOSTĚ DALA
RADNICE K DISPOZICI PRO 
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ I VOLNO-
ČASOVÉ AKTIVITY PRO VŠECHNY 
GENERACE. TÍM DOSTAL ZELENOU
JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
PROJEKTŮ PRO LOKÁLNÍ 
KOMUNITU V HLAVNÍM MĚSTĚ.

„Projekt Plechárna má za cíl vytvořit
podmínky pro různé aktivity občanů
sídliště Černý Most. Bývalá kotelna
nabízí prostory pro společné zázemí
sportovních ploch v jejím okolí. Zóna
těsně před Plechárnou se stává veřej-
nou verandou – místem, kde se všich-
ni potkávají. Nenáročnými zásahy ten-
to prostor upravujeme tak, aby dostal
příjemnější atmosféru s lidským mě-
řítkem, které sídliště postrádá,“ vy-
světlili hned v úvodu veřejné prezenta-
ce přímo na místě architekti ze studia
EDIT!, které je partnerem projektu. 
Zájem místních obyvatel byl na akci,
která se konala 6. března, patrný už
před začátkem. Navzdory krásnému
slunečnému počasí sem ale lidé přišli
právě proto, aby se o projektu dozvěděli

více, a proto se po výzvě pořadatelů
odebrali do stínu dnes stále ještě
prázdné haly bývalé kotelny. Ta by se do
budoucna měla stát jakousi vstupní
branou do světa kultury a sportu a také
bodem, kde se na okraji sídliště střetá-
vá město s přírodou. Celý plánovaný
areál by měl být logickou součástí právě
budovaného parku Klánovice-Čihadla.
Přímo v hlavní hale někdejší kotelny si
lidé během dvouhodinové prezentace
mohli utvořit představu o tom, jak bude
tento velmi rozsáhlý projekt vypadat,
a debatovat přímo s autory jeho jednotli-
vých částí. „Věřím, že tento projekt přine-
se zdejší komunitě užitek a že nabídne
něco pro každého. Přestože je z velké
části odpovědí na nedostatek volnočaso-
vých aktivit pro mladé lidi, jak si je sami

definovali, naším cílem je, aby byla Ple-
chárna komunitním centrem pro všech-
ny generace,“ vysvětlil starosta Prahy 14
Radek Vondra.
Stejně jako představení plánovaných
aktivit si lidé pochvalovali i architekto-
nické návrhy, připravené studiem
EDIT!, které byly k vidění na stylových
panelech z vlnitého plechu přímo na
místě. Přes většinově pozitivní ohlas
zazněla i slova kritiky. Těmi nešetřila
zejména ředitelka organizace Pestrá
společnost, obávající se nízkého zapo-
jení handicapovaných spoluobčanů do
projektu. Dalších několik obyvatel
okolních domů pak v rámci diskuze
řešilo, zda a jak bude zajištěn v lokali-
tě klid a pořádek v době běžného pro-
vozu areálu a zda významný rozvoj ak-
tivit pro mladé lidi nepřinese negativní
jevy, jako jsou drogy a podobně. 
„Z vlastní zkušenosti vím, že to fungu-
je právě opačně. Chceme, aby se mla-
dí lidé neflákali a nepadali do šedi síd-
liště a nicnedělání. Právě proto dostali
příležitost se podílet na vzniku tohoto
projektu, tak jim dejme šanci, aby
ukázali, že umí mnohem víc, než se
mnohým z nás může na první pohled
zdát,“ reagoval na zmíněné ohlasy
Petr Košek, který se projektu účastní
jakožto zkušený sociální pracovník. 
„Přiznávám, že jsem čekal více kritic-
kých a méně konstruktivních ohlasů.
Veškerá kritika, která padla na veřej-
ném představení a projednání projektu,
je pro nás jasným podnětem pro to, co
musíme v projektu Plechárny více 

Do vyklizené haly Plechárny přišlo na prezentaci projektu mnoho lidí nejen z okolí.

Na stylovém plechu si mohli lidé prohlédnout vizualizace projektu.
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zohlednit, a skvělou zpětnou vazbou –
vždyť naštvaná koncepční reakce oby-
vatel je nejlepší známkou toho, že li-
dem není Černý Most vůbec lhostejný.
Na druhou stranu spousta lidí vnímá
projekt velmi kladně, přestože je zatím
žádná konkrétní aktivita úplně nezau-
jala. I nám jde o to, aby se tohle místo
oživilo, nebráníme se žádným nápa-
dům. V první řadě je ale třeba začít,
a to jsme právě udělali,“ říkal po skon-
čení prezentace i David Kašpar, ředitel
příspěvkové organizace Praha 14 kul-
turní, která je společně s městskou
částí a obecně prospěšnou společností
Zahrada realizátorem projektu. 
Přehled všech jeho plánovaných sou-
částí najdete v přiložené tabulce. Je
však třeba říci, že zářijový termín,
o kterém se na březnové prezentaci ho-
vořilo, je pouhým startem. „Až se tady
v září potkáme, uvidíte tu obrovskou
změnu. Bude to ale jen začátek, do té
doby rozhodně nestihneme vybudovat
vše, co je v plánu, další části projektu
budou vznikat postupně. Rádi bychom,
aby se obyvatelé Černého Mostu zapoji-
li i do přípravy projektu a mohli tuhle
proměnu plechové kotelny v kreativní
centrum sledovat s námi,“ upřesnil 
David Kašpar s tím, že už nyní má pro-
jekt jistou podporu ze strany radnice
a také od Nadace OKD, která v rámci
programu „Sídliště žije“ přislíbila na
jeho realizaci 815 000 Kč.

(jam)

PLÁNOVANÉ AKTIVITY V PLECHÁRNĚ A OKOLÍ

CO NABÍDNE INTERIÉR PLECHÁRNY
• CAFÉ PLECHÁRNA Kavárna s wi-fi připojením pro všechny
• SKATE and BIKE SHOP Obchod, poradenství, testování, servis a půjčovna in-line
• VNITŘNÍ SKATEPARK První skatepark v Praze pro celoroční ježdění 
• TĚLOCVIČNA Jóga, bodybuilding a bojové sporty
• BOOTCAMP Škola in-line a intenzivní kondiční tréninky bootcamp
• ZKUŠEBNY Dostupné zkušebny pro začínající kapely, škola beatboxu, výuka
hry na hudební nástroje, klubovna pro různé tvůrčí a volnočasové aktivity
• INTEGRAČNÍ CENTRUM Kurzy, poradenství, klub pro cizince, multikulturní klub
pro mladé lidi, výuka češtiny pro cizince a pořádání kulturních a sousedských aktivit
• DESIGN STUDIO Ateliér pro výtvarné činnosti všeho druhu
• CÍRKEV BRATRSKÁ Klubovna, příměstské tábory, poradenství, přednášky,
místo pro setkávání a komunitní duchovní život
• SOCIÁLNÍ PODNIK PRAHY 14, PRAHA 14 KULTURNÍ a STOP ZEVLING
Produkce venkovních akcí ve veřejném prostoru na Praze 14

DIRT BIKE
KOMUNITNÍ
ZAHRADA

DĚTSKÝ
KOUTEK

WORKOUT

PLECHÁRNA

SKATEPARK

PARKOUR

HLOUBĚTÍNŠTÍ DEBATOVALI O KOMUNITĚ 
O BUDOUCNOSTI KOMUNITNÍCH 
AKTIVIT V HLOUBĚTÍNĚ I MOŽNOS-
TECH VZNIKU ZÁZEMÍ PRO TYTO
ČINNOSTI SE DEBATOVALO VE 
STŘEDU 20. BŘEZNA V PROSTORÁCH
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ. CÍLEM BYLO SE-
ZNÁMIT ZAINTERESOVANÉ ZÁSTUPCE
MÍSTNÍCH OBYVATEL A NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ S NÁVRHY MOŽNÝCH
ŘEŠENÍ A STANOVIT, JAKÉ PRIORITY
MAJÍ HLOUBĚTÍNŠTÍ V OBLASTI 
KULTURY A VOLNÉHO ČASU.

Samo projednání, které pro městskou
část pořádala Praha 14 kulturní, se neslo
v příjemné atmosféře pod taktovkou mo-
derátorky Helen Lenda. V úvodu pozdravil
pozvané hosty i starosta Radek Vondra,
který po celý podvečer sledoval dění
a debatoval s přítomnými zástupci ve-
řejnosti, kterých dorazilo osmadvacet.
Pak se již ve třech pracovních skupinách
řešily konkrétní oblasti možného rozvoje

komunitních aktivit v Hloubětíně. Cílem
pracovních skupin bylo zodpovědět ná-
sledující čtyři otázky: Jaké volnočasové
aktivity a služby v Hloubětíně již existují?
Co zde chybí, co by místní obyvatelé uví-
tali? Kdo by mohl tyto služby provozovat?
Co je zapotřebí ke vzniku těchto služeb?
Po 45 minutách každá skupina před-
stavila ostatním své závěry, které byly
zapsány, a následně byly vybrány priority

pro jednotlivé body. Přestože se ukázalo,
že obyvatelé Hloubětína jsou k možnos-
tem rozvoje skeptičtí, bylo toto setkání
přínosem. Především se ukázalo, na co
se bude třeba zaměřit, a také díky setkání
vyvstaly jasně stanovené cíle, které budou
podkladem pro veřejné projednání, plá-
nované na 27. květen v rámci festivalu
Street for Art u metra Černý Most.

(jam)
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 56. JEDNÁNÍ KONANÉM 
DNE 4. 3. 2013 MIMO JINÉ:

Souhlasila s uzavřením dodatku č. 20
ke smlouvě o poskytování pečovatel-
ské služby na území Prahy 14 ze dne 
8. 12. 1997 pro rok 2013 mezi měst-
skou částí Praha 14 a Oblastním spol-
kem Českého červeného kříže Praha 9.
MČ Praha 14 se zavázala poskytnout
v roce 2013 finanční prostředky na
provoz pečovatelské služby dle kalku-
lace nákladů ve výši 2 800 000 Kč.
Schválila vyhlášení „Programu pre-
vence nádorového onemocnění prsu“
pro obyvatele městské části Praha 14.
Příspěvek v maximální výši 300 Kč
bude poskytnut občanům s trvalým
pobytem v městské části Praha 14. 
Seznámila se s dokumentací pro
územní řízení (DUR) na umístění stav-
by „Křižovatka Broumarská – Vajgar-

ská, Praha 14, č. akce 999363“ zpra-
covanou Atelierem PROMIKA, s. r. o.,
datovanou 12. 2012, a současně sou-
hlasí s umístěním navrženého zámě-
ru podle předložené DUR pro zlepšení
bezpečnosti a plynulosti provozu za
podmínky, že v dalším stupni projek-
tové dokumentace budou prověřeny
a doplněny prvky nutné pro vedení cy-
klotrasy Vajgarská – Čihadla.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 57. JEDNÁNÍ KONANÉM 
DNE 18.3. 2013 MIMO JINÉ:

Schválila „Zásady průběžné kontro-
ly užívání bytů a domů“. Městská
část Praha 14 pověřila správou své-
ho bytového fondu Správu majetku
Praha 14, a. s., Jejím úkolem je na
základě uzavřené mandátní smlouvy
provádět průběžné kontroly bytů a by-
tových domů. Cílem kontroly bytových

jednotek je ověření oprávněnosti uží-
vání a údržby bytových jednotek jed-
notlivými nájemci.
Schválila podání žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na výdaje realizo-
vané v rámci dotačního titulu Minis-
terstva vnitra na podporu integrace
cizinců ze třetích zemí na lokální
úrovni na základě usnesení vlády ČR
ze dne 9. února 2011 č. 99 Aktualizo-
vaná koncepce integrace cizinců –
Společné soužití. Dále schvaluje fi-
nanční spoluúčast ve výši 10 % z cel-
kových nákladů na projekt, tj. maxi-
málně 80 000 Kč.
Souhlasila s pronájmem nebytových
prostor v objektu č. p. 669 ulice Karda-
šovská, Praha 9, s účastníkem výběro-
vého řízení společností FIVE REAL,
s. r. o., za účelem prodeje potravin, la-
hůdek, zákusků, tisku, jízdenek, sazky,
drogerie a koloniálu. Společnost FIVE
REAL, s. r. o., splnila zadávací podmín-
ky a komise pro vyhodnocení nabídky
dne 11. 3. 2013 odsouhlasila uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let
s opčním právem na dalších 5 let.
Souhlasila se zněním soutěžních
podmínek veřejné urbanistické sou-
těže o návrh s názvem „Územní roz-
voj Starých Kyjí, potenciální nové 
lokální centrum MČ Praha 14“. 
Cílem soutěže je nalezení optimálního
urbanistického řešení, které pomůže
nově definovat identitu městské části,
podpoří spojitost urbanizovaného pro-
storu městské části, vytvoří lokální
centrum a bude přitom respektovat
a zhodnocovat osobité podmínky místa,
které představuje pro městskou část
nepostradatelnou hodnotu.

Městská část Praha 14
zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje výzvu na pronájem bytu na Praze 14, a to pro skupiny:
A – mladí lidé 18–30 let, D – bezdětní manželé nad 30 let a E – jednotlivci nad 30 let. 

Výzva je zveřejněna na www.praha14.cz v termínu od 26. 3. 2013 do 25. 4. 2013. 
Žádost společně s přílohami je nutné podat na SMP 14, a. s., do 12.00 hod. 
posledního dne zveřejnění, tj. do 25. 4. 2013.

Jedná se o byt č. 6 o velikosti 1+0 a celkové ploše 30,70 m2 v č. p. 764, Rochovská ul.,
Praha 9. Základní regulovaný nájem činí 2 398 Kč. Veřejné losování proběhne
13. 5. 2013 od 17.00 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9.

Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, tel. 281 021 462.
Prohlídky bytu proběhnou ve dnech 3. 4. 2013 (16.00–16.15 hod.), 9. 4. 2013
(10.00–10.15 hod.) a 17. 4. 2013 (16.00–16.15 hod.).
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HROZÍ V HLOUBĚTÍNĚ „BLANKA 3“?

V tomto příspěvku se opět vracím k tématu okruhů, jejichž
trasování má pro naši městskou část zásadní význam. Na část
Městského okruhu tvořeného tunelem Blanka má podle plánů na
Pelc-Tyrolce navázat pokračování přes Balabenku, Jarov, Malešice
až k Jižní spojce. Tím by se celý Městský okruh uzavřel, a podle
magistrátu tak vytvořil bariéru chránící centrum města před
automobilovou dopravou. Toto řešení s dalšími čtyřmi kilometry
tunelů a předpokládanými náklady 40 miliard Kč (tzv. Blanka 2)
bylo magistrátem na podzim roku 2012 „prozatím“ odloženo.
Jako náhradní „dočasné řešení“ předložil magistrát návrh na
využití Průmyslové ulice vedoucí přes Hloubětín. Místo nově vy-
budovanými tunely by tak řidiči jezdili po Průmyslové, Kbelské
a Liberecké ulici. Z hlediska magistrátu se možná jedná o „méně
problematické řešení“, které má řešit dopravní přetížení po
zprovoznění tunelu Blanka. Z hlediska místních podmínek je
tento návrh pro Hloubětín velmi problematický, v případě
přivedení další dopravy za stávající situace nepřijatelný.
Kromě nárůstu dopravy se všemi negativními důsledky
pro nás občany je tu samozřejmě vážné riziko, že toto „do-
časné“ řešení se stane řešením trvalým. Nic na tom
nezmění ani záměr na zkapacitnění Průmyslového poloo-
kruhu vybudováním předpokládané mimoúrovňové křižovatky
s ulicemi Poděbradskou a Kbelskou v oblasti Hloubětína.
Spíše naopak. Při navrhování tohoto řešení jsou zcela
ignorovány negativní vlivy zvýšené dopravy v této oblasti.
Toto řešení tedy rozhodně potřebuje vyhodnocení EIA,
včetně podrobné hlukové studie.
Městské části Praha 14 tedy reálně hrozí, že bude sevřena
mezi dva okruhy – Pražský silniční okruh, který stávající
vedení města prosazuje ve stopě kolem Černého Mostu,
a „dočasný“ Městský okruh. V podmínkách pro stavbu pláno-
vaného pokračování tunelu Blanka 2 je jasně stanoveno, že je
možné jej postavit teprve po dokončení Pražského okruhu
a zavedení mýta na vjezd do širšího centra Prahy. Odborníci
odhadují splnění těchto bodů v horizontu 15 až 30 let.

Ilona Picková, zastupitelka za Stranu zelených

JAK BUDE VYPADAT MČ?

Vyhlášení architektonické soutěže, jejímž předmětem je ur-
banistické řešení územního rozvoje Starých Kyjí a návazných
rozvojových ploch, je krok správním směrem. S „radniční
koalicí“ se v mnohých názorech rozcházíme, kritizujeme
postupy a navrhujeme jiná řešení, naštěstí v těchto zásadních
otázkách týkajících se budoucího rozvoje městské části, jak je
vidět, nacházíme společnou řeč. Nová kvalitní koncepce územ-
ního rozvoje byla jedním z důležitých bodů volebního programu
ODS, rovněž tak i zřízení urbanistického odboru bez navýšení
pracovních míst. Tato vize se sice úplně neuskutečnila, plusem
však je, že městská část má svého hlavního architekta. V sou-
časnosti, kdy vzniká nový územní plán, je to post velice důležitý.
Naším hlavním zájmem je prosadit vypracování regulačního
plánu a urbanistické studie k zájmovým územím a mít je při-
pravené jako podklad pro 2. úroveň územního plánu. Bude-
me-li dobře připraveni, zcela určitě se vyhneme znehodnocení
míst, která jsou nám milá a srdci blízká, ať je to architektonicky
vzácná památka jako třeba kostel sv. Bartoloměje, nebo
příroda na Čihadlech.

MUDr. Kateřina Pavlíčková, Klub ODS

JE VZDĚLÁVÁNÍ ZBOŽÍ?
Jsem profesí učitelka v mateřské škole. Svoji práci jsem
měla a mám ráda, neboť pracovat s dětmi mi přinášelo
radost i uspokojení ze smysluplné práce. V poslední době
stále častěji slyším jak ze strany učitelek MŠ, tak i učitelek ZŠ
slova, že „škola je služba“ a my musíme vycházet vstříc po-
žadavkům rodičů, protože oni jsou vlastně naši zákazníci.
Jde však o to, že některé požadavky rodičů nejsou pro děti
dobré, jsou osobní a mnohdy neodborné. Tím ale nechci
tvrdit, že by rodiče nemohli ovlivnit školu nebo nemít k ní
připomínky. Ale škola má být především, a doufám, že stále
bude, vzdělávací státní nebo soukromá instituce. Stát je ga-
rantem vzdělávání, připravuje na ně odborníky, kteří se
starají o kvalitu vzdělávání. Rodiče by měli se školou spolu-
pracovat a věřit učitelům i systému. Služba – to je obchod,
čistírna, cestovní kancelář, kde si koupíme, co nabízejí,
nebo nám to dle našich požadavků připraví. To je vzdělávání
na stejné úrovni? Je u nás již vzdělávání zboží?

Jitka Krátká, zastupitelka MČ Praha 14 za KSČM
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PROGRAM

10. 4. od 18.30 hod. 
KONCERT ROMSKÉ KAPELY KALE
Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
(vstupné zdarma)

13. 4. od 14.00 do 18.00 hod.
HAPPENING  NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ  
U METRA RAJSKÁ ZAHRADA
Přijďte za rytmu romské, iránsko-arabské, ugandské  
a další muziky ochutnat tradiční jídla z různých koutů 
světa! Pro děti bude na místě připraven stan s živě  
ilustrovanými pohádkami a výtvarnou dílnou.

DOPROVODNÉ AKCE KULTURNÍHO DOMU KYJE 
Šimanovská 47, Praha 9

11. 4. od 18.30 hod.
JAN BURIAN 
– portugalský večírek 
– netradiční cestování se známým písničkářem,  
  spisovatelem, fejetonistou, cestovatelem   
  a průvodcem v jedné osobě (vstupné 70 Kč)

12. 4. od 19.30 hod. 
BENEFIČNÍ PLES PRO KASHITU 
v Kulturním domě Kyje 
(vstupné 180 Kč, sponzorské vstupné 250 Kč)
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Zdravá MČ Praha 14
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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

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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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116

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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ORIFLAME
STUDIO Ý MOST

Bryksova 772, P9

www.studiopraha9.cz
732 779 959
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Městská část Praha 14 Vás ve spolupráci s kynology zve na šňůru pravidelných lekcí 
pro všechny chovatele psů

PRAHY 14 aneb JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES
PSÍ ŠKOLKA 
CO, KDY?
○ Výstroj  29. 4. / 30. 4. / 2. 5.
○ Ovladatelnost  6. 5. / 7. 5. / 9. 5.
○ Cestování se psem  13. 5 / 14. 5. / 16. 5.
○ Výživa  20. 5. / 21. 5. / 23. 5.
○ Aktivity  27. 5. / 28. 5. / 30. 5.
○ Psychologie  3. 6. / 4. 6. / 6. 6.

VŽDY od 17.00 do 18.30 hodin 

KDE?
PONDĚLÍ ČERNÝ MOST I 
- východní část parku u Aloisovského rybníku
ÚTERÝ HLOUBĚTÍN 
- travnatá plocha u statku v Hloubětíně (za bazénem)
ČTVRTEK ČERNÝ MOST II
- travnatá plocha u konečné metra (místo konání poutí)

ZÁZEMÍ PRO PSY I PÁNÍČKY ZAJIŠTĚNO

VSTUP 
ZDARMA

SOUTĚŽE
ODMĚNY

Po
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HŘIŠTĚ NA STŘEŠE
UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ PROSTORU V MŠ KORÁLEK
MATEŘSKOU ŠKOLU KORÁLEK
V BOBKOVĚ ULICI NA ČERNÉM
MOSTĚ NAVŠTĚVUJE 224 DĚTÍ
A LZE ŘÍCI, ŽE VÝZNAMNOU ČÁST
PROGRAMU PRO JEJÍ „ŽÁČKY“
TVOŘÍ POHYBOVÉ AKTIVITY.
ZAJÍMAVOSTÍ TU JE I JEDINEČNÉ
„STŘEŠNÍ“ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.

Pedagogové využívají obě tělocvičny
i zahradu od ranních do pozdních od-
poledních hodin v rámci standardní-
ho programu i zájmových alternativ,
harmonogram je stále plný. Děti tré-
nují běhání, skákání, atletické hry,
hry s míči, cvičí na velkých i malých
balančních míčích, paní učitelky po-
řádají pro děti různé sportovní soutě-
že, vyvrcholením pak jsou školní
sportovní hry. 
Výsledky dětí jsou změřeny a vy-
hodnocovány, tabulku výkonů pak
mohou rodiče i jiní zájemci najít na
webových stránkách školy. 

O prázdninách 2012 získaly děti no-
vou alternativu pro pobyt venku.
V rámci rekonstrukce poškozené
střešní krytiny nad budovou A pro
třídy „Kolečka“ byl realizován nápad
nahradit původní krytinu kaučuko-
vým granulátem, vhodným pro spor-
tovní i dopadové plochy dětských
hřišť, a dát tomuto povrchu grafický
tvar dopravního hřiště. 
Hřiště bylo dovybaveno přenosnými
dopravními značkami, semaforem
a novými koloběžkami a auty. Do
hry může být zapojena i role poli-
cisty – ve spolupráci s rodiči děti zí-
skaly i „pravé“ policejní uniformy,
a to pro dopravního strážníka i dív-
ku – dopravní strážnici. Mateřská
škola tak získala další prostor pro
hry dětí venku a děti novou mož-
nost velmi rády využívají.
Více na www.skolka-koralek.cz.

Bc. Olga Štěpánková, řed. MŠ Korálek

Naše školy
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VestavěnéVestavěné
skříně, skříně, 

kuchyně, kuchyně, 
nábytek
na míru

www.spilka-truhlarstvi.cz

Breicetlova 771, Praha 9Breicetlova 771, Praha 9
((HASSO - Černý MostHASSO - Černý Most)), tel.: 224 317 142, tel.: 224 317 142

Jarní slevy 30%

Jarní slevy 30%603 242 133
603 242 133
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CESKY FARMÁRSKY 

TRH
KAZDY PÁTEK 13–18 HODIN

DUBEN–LISTOPAD
V PROSTORU MEZI ÚRADEM 

A INFOCENTREM
(ULICE NÁRODNÍCH HRDINŮ, STARÁ OBEC A BAKURINOVA) 

CO NAKOUPÍTE:
ČESKOU ZELENINU A OVOCE, KOZÍ A KRAVSKÉ SÝRY, 

UZENINY, VAJÍČKA, MED, ČERSTVÉ KOLÁČE, 
ALE I SADBU A ŘEZANÉ KVĚTINY...

A SPOLEČNOST 
DOBRÝ TRH VÁS ZVOU NA

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA
– DOLNÍ POČERNICE

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT A NA KUS ŘEČI...
WWW.CESKYFARMARSKYTRH.CZ
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20 let 

 

Z
K

U

ŠENOSTÍ 

E
XARP A  

www.koupelnyza3dny.cz    tel.: 274 810 848

LINEA pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

spol. s r.o.
V Olšinách 61, 
P-10 (“M” Strašnická)

AKCE v dubnu

Bez bourání jádra!! Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč!!

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
� nyní sprchové boxy za super ceny �
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JAHODNICKÝ KARNEVAL
PRVNÍ VLAŠTOVKA NOVÉ TRADICE
PRVNÍ SOBOTA MĚSÍCE BŘEZNA
BYLA NA JAHODNICI VE ZNAMENÍ
KARNEVALU. I KDYŽ VENKU VLÁDLO
SKORO JARNÍ POČASÍ, DO PROSTOR
SOKOLA JAHODNICE ZAVÍTALO
KOLEM ČTYŘICETI BYTOSTÍ
Z POHÁDKOVÉHO I REÁLNÉHO
SVĚTA DOPROVÁZENÝCH RODIČI,
BABIČKAMI I DĚDEČKY. VŠICHNI SI
PŘIŠLI SPOLEČNĚ ZAŘÁDIT
A PŘIPRAVENÁ ZÁBAVA BYLA
OPRAVDU PESTRÁ. 

Na začátek nám předvedly své sesta-
vy dítka ze středečního cvičení baby
aerobiku, následovala dětská disko-
téka, kterou pravidelně střídaly růz-
norodé sportovní soutěže s nezbyt-
nou sladkou odměnou pro každého
zúčastněného. Společně jsme se vy-
blbli i při nácviku ptačího tance, kte-
rý do víru tance vtáhl i dospělé
účastníky. Nechyběla ani tradiční

tombola o ceny, ta naše byla speciál-
ní, protože v ní vyhrál každý. 
Nezapomněli jsme ani na dospěláky,
kteří tu s dětmi strávili celé odpoled-
ne – ti byli na závěr karnevalu dětmi

obdarováni dřevěnou květinou. Z výrazů 
v dětských tváří bylo patrné, že tato ko-
munitní akce děti oslovila, což by pro
nás mohlo být impulzem učinit z karne-
valu na Jahodnici novou tradici. (dm)

Zábavné odpoledne by pořadatelé jahodnického karnevalu pro úspěch rádi zopakovali.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

V Humenci/Sadská

Mochovská/Zelenečská

Šestajovická/V Chaloupkách

Liblická/Klánovická

Hloubětínská/V Chaloupkách

Váňkova/V Chaloupkách

Nehvizdská/Zelenečská

Želivská/Metujská

Tálinská/Oborská

Cvrčkova/Burdova

Splavná/Svárovská

Babylonská/Jordánská

Borská/Rotenská

Stropnická/Za Černým mostem

Koclířova/Vodňanská

Koclířova/Kačínská

Horusická/Osická

Dřítenská/Velkoborská

Herdovská/Bošilecká

Kardašovská u obch. střediska

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Nedvědická/Žehuňská

Lásenická/Lipnická

Novozámecká/Vidlák

Nežárská/Jansova

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ČT

ČT

ČT

ČT

PÁ

PÁ

ČT

PÁ

ČT

PÁ

ST

ST

ST

ČT

ČT

ČT

PÁ

PÁ

PÁ

10. 4.

10. 4.

10. 4.

17. 4.

17. 4.

17. 4.

11. 4.

11. 4.

11. 4.

18. 4.

19. 4.

12. 4.

18. 4.

19. 4.

18. 4.

12. 4.

24. 4.

24. 4.

24. 4.

25. 4.

25. 4.

25. 4.

12. 4.

26. 4.

26. 4.

Lomnická/Staňkovská

Lomnická/Zalinská

Doubecká/Baštýřská

Manž. Dostálových č. p.   1303

Bří. Venclíků/Vlčkova

Trytova/Paculova

Anderleho/gen. Janouška

Šromova/gen. Janouška

Vašátkova/Doležalova

Bryksova u zad. traktu č. p. 762

Bryksova proti č. p. 949

Kpt. Stránského/Vybíralova

Bobkova proti č. p. 747

Hlaďova proti č. p. 671

8. 4.

9. 4.

10. 4.

8. 4.

11. 4.

15. 4.

15. 4.

22. 4.

18. 4.

16. 4.

17. 4.

23. 4.

24. 4.

25. 4.

Sadská/V Humenci

Hejtmanská/Vranovská

Želivská/Metujská

Sklenská u č. p. 102

Hůrská u č. p. 528

Vlkovická/Bošilevská

Podededvorská/Podlišovská

Koberkova/Podlišovská

Hodějovická u separace

Staňkovská/pasecká

Panenská/lomnická

9. května/Písčitá

Doubecká/Baštýřská

Spolská/Milovská

Hamerská/Horusická

Dářská/Zvíkovská

Sýkovecká/Pavlovské náměstí

8.00–8.30

8.45–9.15

9.25–9.55

10.05–10.35

10.45–11.15

11.30–12.00

12.05–12.35

12.45–13.15

8.00–8.30

8.40–9.10

9.20–9.50

10.00–10.30

10.40–11.10

11.20–11.50

12.00–12.30

12.40–13.10

13.20–13.50

Přistavení VOK ze systému HMP dubenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 duben

Sběr bioodpadu proběhne po dvou trasách 7. 4. 2013

Upozornění: Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na
rostlinný odpad. Kmeny a větve musí být nařezány na menší
díly. Odpad nesmí obsahovat PVC, papír apod.
Kontejnery nejsou určeny: podnikatelským subjektům, na
odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky
ošetřené dřevo.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hodin
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.

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 rostlinný odpad, nebezpečné složky ko-
munálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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Krimi

ZPRÁVY Z ULIC V PRAZE 14 

HLÍDKA POMOHLA ZBITÉ ŽENĚ
Dne 24. 2. v ranních hodinách volala ne-
známá žena na OŘ MP Prahy 14, že ji
fyzicky napadl její přítel, a dále strážní-
kům sdělila, že si „něco udělá“. Žena
komunikovala zmateně a nebyla
schopná dozorčímu sdělit, kde se na-
chází, pouze věděla, že se nachází někde
na Černém Mostě. Operační dozorčí
zjistil, že telefonní číslo, ze kterého žena
volala, je číslo telefonní budky nachá-
zející se v ul. Kučerova. Autohlídka se
ihned vydala k této telefonní budce, kde
se strážníkům podařilo dotyčnou ženu
ještě nalézt. Na místo byla ženě přivo-
lána lékařská péče a zároveň o této udá-
losti byla informována Policie ČR.

ZA ZLODĚJNU POPUTUJE ZA HRANICE
Dne 26. 2. v ranních hodinách byl vyslán
okrskář k řešení krádeže v prodejně Al-
bert v ul. Cíglerova. Při řešení přestupku

vyšlo najevo, že na pachatele krádeže byl
vydán soudní příkaz k vyhoštění z repu-
bliky. Muž byl předán hlídce Policie ČR.

NA ZÁCHYTCE SKONČILA JEN VE  
SPODNÍM PRÁDLE A KABÁTU 
Dne 26. 2. ve 22.09 hod. hlídka převzala
oznámení, že v ulici Šromova ve vinotéce
„Vínečko“ tropí opilá žena výtržnost.
Uvnitř baru byla žena, která hystericky
plakala. Tato žena urážela hosty vinotéky
a tvrdila, že jí někdo z nich odcizil šaty.
Na sobě měla pouze kabát, kalhotky
a boty. V uvedeném oblečení se dle ob-
sluhy již dostavila do vinotéky. Lustrací
přes Policii ČR bylo zjištěno, že žena není
v pátrání. Po nějaké době při komunikaci
s hlídkou žena uvedla, že se léčí blíže
neurčenými antidepresivy a že na tyto
léky zároveň pila alkohol. Vzhledem k to-
muto přivolala hlídka rychlou záchran-
nou službu. Na žádost záchranářů byla
u ženy provedena dechová zkouška pří-
strojem Drager, kdy jí byla naměřena
hodnota přesahující 2 ‰ alkoholu v de-
chu. Následně byla žena odvezena RZS
do Nemocnice Na Bulovce.

NADITOU PENĚŽENKU VRÁTILA 
POCTIVÁ NÁLEZKYNĚ
Dne 26. 2. odevzdala poctivá nálezkyně
na služebnu OŘ MP Prahy 14 nalezenou
peněženku, ve které se nacházely osobní
doklady spolu s větší částkou v hotovosti.
Majitelka ztracené peněženky byla ná-
sledně strážníky zkontaktována v místě
bydliště a ztracená peněženka spolu
s hotovostí jí byly navráceny.

ZLODĚJI KABELŮ OHROŽOVALI 
BEZPEČNOST VLAKŮ
Dne 12. 3. bylo na OŘ MP Prahy 14 ozná-
meno, že za OD Makro se pohybují dvě
podezřelé osoby, které zde zřejmě kradou
elektrické kabely zabezpečující bezpeč-
nost vlaků ČD. Pomocí městského kame-
rového systému byly tyto osoby nelezeny,
jak neoprávněně vstupují do objektu dráž-
ního domku. Dle sdělení výpravčí českých
drah by tento objekt měl být zabezpečen
proti vniknutí a cizí osoby by se v něm ne-
měly nacházet. Po příjezdu na místo obě
osoby strážníci omezili na osobní svobodě
a následně předali Policii ČR.

(MP)

 trvalý pobyt na území MČ Praha 14 (prokazuje se platným OP 
nebo cestovním pasem s údajem o trvalém pobytu),

 věk od 25 do 44 let (ve věku nad 45 let hradí toto vyšetření zdravotní pojišťovna),
 absolvované vyšetření musí být provedeno ve zdravotnickém zařízení na území ČR,
 absolvované vyšetření musí být provedeno v období od 1. 1. 2013 do 11. 12. 2013,
 o příspěvek je možné požádat pouze jednou,
 na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Úřadu městské části Praha 14: Bc. Jana Štosková, e-mail: stoskova@p14.mepnet.cz, tel. 281 005 450.

O příspěvek lze žádat v období od 11. 3. 2013 do 11. 12. 2013,
v pondělí a středu od 7.30 do 18.00 hod.

Více informací naleznete na www.praha14.cz

Podmínky pro 
poskytnutí pŘíspĚvku:

á-
řed-
ného

ou.

č bude
tem na

d 11. 3.
2013 do 11. 12. 2013, kteří se podrobili

nebo podrobí sonografi ckému nebo
mamografi ckému vyšetření prsou

v období od 1. 1. 2013 do
11. 12. 2013.

Program 

prevence 

nádorového 

onemocnění
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RECEPTY PANÍ MARIE ŠEDIVÉ
KYNUTÝ BRAMBORÁK
500 g syrových 
nastrouh. brambor
100 g hladké mouky 
1–2 vejce
50 g droždí
125 ml mléka
15–20 škvarků
sůl, pepř, majoránka,
česnek 

Droždí namočíme do vlažného mléka. Ze strouhaných
brambor scedíme vodu, vařené brambory poté přidáme
k základu společně s utřeným česnekem, majoránkou
pepřem, solí a vejcem a vykynutým kváskem zaděláme
těsto. Nakonec přidáme posekané škvarky. Těsto nalije-
me do důkladně vymaštěného pekáčku vysypaného
hrubou moukou a necháme v teple vykynout asi hodinu.
Poté těsto potřeme žloutkem a pečeme dozlatova.
V průběhu pečení potíráme máslem. Upečený bramborák
nakrájíme na kostky a můžeme podávat teplý i studený,
doplněný zeleninovým salátem.
Tip: Místo škvarků můžeme při přípravě těsta použít
také vařené uzené maso nebo slaninu.

TRHANEC
300 g hrubé mouky
120 g másla
6 vajec
3 vrchovaté lžíce 
cukru
250 ml mléka
50 g hrozinek
citronová kůra, 
špetka soli, máslo 
na vymazání pekáče 

Máslo utřeme současně s cukrem a postupně přidáváme
žloutky. Potom po lžících přidáváme do základu mouku
a mléko. Do vzniklého řídkého těsta vmícháme hrozinky
a nakonec i sníh ušlehaný z bílků, které jsme předtím
ochutili špetkou soli. Hotové těsto nalijeme do vymaště-
ného pekáče a pečeme dočervena. Opečené roztrháme
dvěma vidličkami a můžeme je servírovat s moučkovým
cukrem a různým ovocem dle chuti a možností. Trhanec
je rychle připravený lehký moučník, který lze podávat
i s ovocnými šťávami či kompotovým ovocem.
Tip: Místo hrozinek můžeme do těsta přidat také sušené plo-
dy – borůvky, meruňky, ale například i brusinky nebo višně.

Senior park

JARO JE TADY A MY SPOLEČNĚ SE
SENIORY Z KLUBU PRAHY 14
PŘINÁŠÍME DALŠÍ RECEPTY,
TENTOKRÁT Z RODINNÉHO
RECEPTÁŘE PANÍ MARIE ŠEDIVÉ.
TA PATŘÍ SPOLU S OSTATNÍMI
ČLENKAMI KLUBU MEZI AKTIVNÍ
SENIORY, KTERÝM AKTUÁLNĚ
ZAČÍNÁ OBDOBÍ AKCÍ. 

Jednou z novinek v klubu, která ukazu-
je, že kyjští senioři jsou vždy tam, kde
se něco děje, bylo nedávné pověření
Věry Angerové vedením pobočky kardi-
aků v Hloubětíně. Dalším dokladem
aktivity seniorek a seniorů z Prahy 14 je
pak i aktuální příprava na Den Země. 
Do této kampaně se společně se ško-
láky senioři zapojili již vloni. A protože
spolupráce přinesla své ovoce, byli
kyjští senioři opět požádáni, aby při-
pravili své výrobky pro tuto příležitost.
„Svědomitě se na to připravujeme pod
vedením Blanky Řádové, která vede
náš výtvarný kroužek. Vyrábíme nej-
různější módní doplňky, háčkované

bačkory, pouzdra na mobilní telefony,
vycpané kočičky a podobné drobnosti,
které měly vloni velký úspěch na stán-
ku ZŠ Vybíralova na Rajské zahradě,“
upřesnila kronikářka klubu Jaroslava
Makalová s tím, že spolupráce se ško-
láky byla přínosem i pro seniory.
Senioři ale myslí i na své zdraví a po-
hodu. „Nově se učíme využívat čínskou

masáž pro zdraví. Také jsme navštívili
stylistku a vizážistku Pavlu Sitovou,
která nám ukázala, jak o sebe pečovat
i po stránce zevnějšku,“ dodala Makalo-
vá a pozvala čtenáře Čtrnáctky na plá-
nované klubové vycházky po Praze 14,
které bude klub od dubna opět pravi-
delně pořádat.

(jam)

JARO KYJSKÝCH SENIORŮ
VE ZNAMENÍ AKCÍ
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Tipy pro vás

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
POKUD MÁTE V PLÁNU STRÁVIT
PRÁZDNINY V HLAVNÍM MĚSTĚ
A CHTĚLI BYSTE JE DĚTEM ZPESTŘIT
NĚKTERÝM Z NABÍZENÝCH PŘÍ-
MĚSTSKÝCH TÁBORŮ, MÁTE NEJ-
VYŠŠÍ ČAS. MNOHO Z TÁBORŮ JE TO-
TIŽ V TĚCHTO DNECH NAPLNĚNO,
A PROTO NEVÁHEJTE A VYBÍREJTE
Z NABÍDKY VOLNÝCH MÍST JIŽ NYNÍ.

HRAD RYCHLOV
Rychlov, Benecko (Krkonoše)
7.–14. 7. 2013. Věk: 5–8 let
Cena: 2 800 Kč (záloha 2 500 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku)
Hrad je v ohrožení a královna svolává
všechny statečné chlapce a dívky, aby
se připojili k její královské stráži a ubrá-
nili hrad před tříhlavým drakem.

BAJLANDO MINI
Radvanice – Orlí skála
30. 6. – 2. 7. 2013. Věk: 10–28 let
Cena: 3 100 Kč
Náplní tohoto prodlouženého víkendu je
tanec ve všech jeho podobách. Účastní-
ci okusí trochu z klasiky, dance aerobi-
ku, rock´n´rollu, hip hopu či základů
street dance. Pro volné chvíle jsou při-
praveny míčové hry, trampolína, bazén
a také odreagování při navlékání korál-
ků a kreslení triček.

TÁBOR S TANCEM A SPORTEM
Louňovice pod Blaníkem (CHKO Blaník)
27. 7. – 3. 8. 2013. Věk: 9–13 let
Cena: 3 150 Kč (záloha 2 400 Kč – v pří-
padě získání grantu MHMP se jedná
o konečnou částku). Na tanečníky če-
kají lekce v nejrůznějších tanečních

stylech, na sportovce pohyb všeho dru-
hu a společně si užijeme dobrodružství
při celotáborové hře. 

HOBIT ANEB CESTA BILBA PYTLÍKA
TAM A ZASE ZPÁTKY
Strážné (Krkonoše)
10.–24. 8. 2013. Věk: 7–13 let
Cena: 5 100 Kč (záloha 3 600 Kč – v přípa-
dě získání grantu MHMP se jedná o ko-
nečnou částku). Vydejte se s námi na neví-
danou a nebezpečnou výpravu hobita Bilba
Pytlíka, čaroděje Gandalfa a třinácti oprav-
dových trpaslíků za uloupeným pokladem. 

Více informací získáte vDDM Černý Most,
Gen. Janouška 1060. Tel. 286 889 428, 
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz

(jam)
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Bytová jádra / Modernizace bytů
 11 let na trhu   více než 1750 rekonstrukcí   studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových 
jader, nebytových prostorů, cihlových 
bytů, kompletní servis včetně 
projektu, stavební povolení.

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat 

v bytě 2+1. Více informací na ww.panelreko.cz

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

Naši  práci Vám rádi ukážeme.
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BENEFIČNÍ BAZAR PRO JAHODU 24.–26. DUBNA NA TŘECH MÍSTECH 
24. 4. st (8.00–19.00 hod.) u metra Rajská zahrada
25. 4. čt (8.00–19.00 hod.) ve Vybíralově 969
26. 4. pá (8.00–19.00 hod.) u metra Černý Most
Máte doma věci, které Vám je líto vyhodit, ale někomu by se moh-
ly ještě hodit? Přispějte dobré věci a přineste je do JAHODY!
Oblečení, malé spotřebiče, boty, hračky, hry, malý nábytek, kytky,
nádobí... Větší a objemnější věci po dohodě.
Výtěžek půjde na potřeby dětí z neziskové organizace JAHODA!
Věci přijímáme ve Vybíralově 969 na Černém Mostě do 19. 4.: 
PO–ČT 8–19 hod. a PÁ 8–12 hod. – Kontakty pro více informací:
777 674 060, www.facebook.com/ejahoda, WWW.JAHODAWEB.CZFo
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Sport v MČ

KYJE HALL CUP – ŠESTÝ ROČNÍK V NOVÉM
Již pošesté se le-
tos sešli milovníci
sálové kopané v tě-
locvičně kyjských
sokolů k dnes již
tradičnímu turnaji
Kyje Hall Cup. Ob-
líbená sportovní
akce v režii Stop
Zevling Producti-

on, kterou letos podpořili i další partneři, zaznamenala
velký zájem sportovců. Vedle čtveřice týmů z domovské
Prahy 14 přijeli i fotbalisté z různých koutů hlavního
města, a dokonce i tým z Kolína.
Hned úvodní klání ve skupinách bylo divácky atraktivní
a společně s hráči je sledovalo na sto návštěvníků turnaje.
Akci letos navíc poprvé zpestřil i bohatý doprovodný pro-
gram, ve kterém se představil například i Honza Weber, mi-
str ČR ve footbagu, který předvedl neuvěřitelné triky s ma-
lým pleteným míčkem. Celou akcí provázela speakerka
Nikita a lze říci, že se bavili všichni, bez ohledu na věk. Sou-
částí programu byl i fotbalový kvíz. Ten nejlépe z žen zvládla
fanynka týmu Nevim-vypadni Zuzana Kejhová, z pánů potom
kapitán domácího týmu Naděje Černý Most Martin Vávra. 
Do play-off samotného turnaje nakonec postoupily týmy
Hustec, Sebranka, Kobylisy a Masers. V tvrdých vyřazo-
vacích bojích nakonec překvapivě uspělo mužstvo 
Sebranka, druhé místo bral Hustec, třetí byly Kobylisy
a bramborovou medaili si odvezli Masers. 
Poděkování patří spolupořadateli Praha 14 kulturní a všem
partnerům, kterými byly letos MČ Praha 14, BigShock, Mul-
tikino Ládví, Kapybara a Český sport 21. Ti, kteří by rádi na-
sáli skutečnou atmosféru akce, se mohou již brzy těšit na
fotky a videa na internetu. (dm)

PŘÍPRAVKA TJ KYJE SE BLÝSKLA VÍTĚZSTVÍM NA TURNAJI V BĚCHOVICÍCH

Začátkem března se fotbalisté mladší přípravky TJ Kyje
Praha 14 blýskli vítězstvím na turnaji v Běchovicích. Natě-
šené malé sportovce z Kyjí čekalo sedm soupeřů a hned od
prvního utkání proti týmu z Úval to bylo napínavé. 
Přestože nešlo o snadného soupeře, podařilo se kapitánovi
Kyjí Maxovi Klímovi vstřelit první gól a následně, i přes sna-
hu Úvalských, kterým se podařilo vyrovnat po nádherném
boji, získal tým TJ Kyje první vítězství. Do druhého zápasu
los přinesl TJ Kyje tým z Vršovic. Tento tým odolával stateč-
ně, v brance měl skvělou gólmanku. My jsme však v brance

měli Luku Buratčuka, který předváděl po celý turnaj parádní
výkon. Výsledné skóre bylo 4:1 ve prospěch týmu z Prahy 14.
Ten zakončil základní skupinu remízou 0:0 s týmem Kun-
ratic, kde působí i bývalý hráč TJ Kyje Erik Barák, který
v rámci přátelského vztahu s bývalým klubem nenastoupil. 
Postup z prvního místa skupiny znamenal přímý postup
do finále, na které se malí fotbalisté z Kyjí i jejich soupeři
z Xaverova náležitě těšili. Před zápasem začala stoupat
nervozita u obou týmů. TJ Kyje šla do boje s nadšením
a začalo se velmi tvrdě. Náš tým ale soupeře téměř ne-
pustil před branku TJ Kyje a nechyběly fauly i drobné
ústrky rozhodčího, které naši přešli, neboť rozhodčí je pá-
nem hřiště a soupeřovi patří respekt. Houževnatost, výdrž
a hlavně fotbalové srdíčko našeho týmu se projevilo.
V druhé polovině hrací doby se nám konečně podařilo po
několika nepovedených šancích dát Maxi Klímovi po asis-
tenci Vládi Chytrého gól, který nakonec znamenal celkové
vítězství v turnaji. Všichni se chtěli pro štěstí dotknout zlaté-
ho poháru. Kluci a slečna Míša si ho ostatně po právu za-
sloužili. Vítězné „hip, hip Kyje“ znělo po celých Běchovicích.
A jako bonbonek na závěr vyhrál náš Filda Lysko nádhernou
penaltou k levé tyči i rozstřel o Krále střelců. Kompletní
soupisku vítězů a informace o mladší přípravce TJ Kyje na-
jdete na www.fotbalkyje.webnode.cz. (red)

„Mistr hakisak“ Honza Weber ukázal své umění žonglování. 

Vítězové turnaje dostali kromě poháru i věcné ceny od sponzorů.
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IKEA: PLNÍME SVŮJ SLIB,
SÁZÍME NOVÉ STROMKY

Zdravá MČ Praha 14

VE VÁNOČNÍ KAMPANI SE IKEA
ČESKÁ REPUBLIKA KAŽDOROČNĚ
ZAVAZUJE, ŽE ZA KAŽDÝ PRODANÝ
VÁNOČNÍ STROMEK ZAJISTÍ
VÝSADBU NOVÉHO VE VYBRANÝCH
LOKALITÁCH ČECH A MORAVY. 
DO AKTIVITY SE ZAPOJUJÍ
ZAMĚSTNANCI VŠECH ČTYŘ
OBCHODNÍCH DOMŮ IKEA V ČESKÉ
REPUBLICE. ZAMĚSTNANCI SE 
VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ
PŘÁTEL PŘÍRODY ČMELÁK TÍMTO
SNAŽÍ CHRÁNIT ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A NAVRACET LESŮM
PŮVODNÍ CHARAKTER. 

V letech 2011 a 2012 se díky společ-
nosti IKEA vysadilo v českých a morav-
ských lokalitách na 57 000 kusů nových
sazenic. V letošním roce 2013 přibude
dalších 31 500 sazenic. Společnost
Čmelák pěstuje široké spektrum pů-
vodních dřevin včetně těch vzácnějších
a sazenice se poté vysazují v daných
oblastech. Výběr sazenic je volen v ná-
vaznosti na přirozenou skladbu míst-
ních dřevin, aby se co nejlépe uchytily.
Nejčastěji se vysazují původní druhy
dřevin, zejména buků, klenů, jedlí,
mléčů, jasanů, jilmů a ptáčnic. Příkla-
dem takovéhoto sázení pak může být
ve střední Evropě unikátní projekt
„Nový prales”, v jehož rámci Čmelák
vykupuje pozemky na Ještědském hře-
benu poblíž Liberce a provádí na nich
postupnou přeměnu nepřirozených

smrkových monokultur na původní lesy
plné života. Od zahájení projektu „Nový
prales” se prosvětlil porost prořezáním
smrků a do připravených míst se dosa-
dily sazenice. Na prosvětlené plochy se
díky pomoci pomalu začíná spontánně
navracet život.  Nový prales dnes tvoří
šest oddělených pozemků o celkové
rozloze 35 hektarů, kdy cílem je po-
stupně je propojit v jediný, druhově
pestrý a ekologicky plnohodnotný les.
Společnost IKEA spolupracuje na svých
ekologických aktivitách se skutečnými
profesionály, proto již pár let společ-
nost Čmelák stojí pevně po jejím boku
při každoročním sázení stromků.
Společnost přátel přírody Čmelák je
největší severočeská ekologická organi-
zace. Již více než 18 let se stará o životní
prostředí okolo nás a celkově se pod její

záštitou vysázelo přes 500 tisíc sazenic
původních druhů dřevin. V pozemkovém
spolku pečují o 62 hektarů přírodně
cenných lokalit a každoročně připravují
environmentální výukové programy pro
více než 4 500 žáků a studentů z růz-
ných krajů republiky. Do aktivit se snaží
zapojit co nejširší veřejnost, a to aktivně,
například praktickými pracemi v terénu.
Pokud vás oslovila činnost  společnosti
Čmelák, více informací se dozvíte na
stránkách www.cmelak.cz.
Každým rokem se na sázení stromků
podílí kolem 130 zaměstnanců, kteří se
akce zúčastňují v rámci dobrovolnictví.
Jejich neutuchající nadšení  a elán je
zárukou dobře odvedené práce a větši-
na z nich se na jarní akci již předem
velmi těší a zároveň i každoročně vrací.
Sázení stromků připadá většinou na
dubnový nebo květnový den, kdy je již
počasí příznivější. O to větší překvapení
pak nastává, když začátkem května při
sázení nenadále přepadne účastníky
husté sněžení, jako tomu bylo v roce
2011. Nicméně i přes tuto nepřízeň po-
časí je akce sázení stromků velmi po-
pulární mezi všemi zaměstnanci a v le-
tošním roce je již kapacita opět
beznadějně vyčerpána. Zaměstnanci si
odnášejí nové zkušenosti, nové infor-
mace a krásné vzpomínky. 
Sázení nových stromků je součástí ši-
rokého programu, kdy IKEA jakožto
zodpovědná společnost poukazuje na
skutečnost, že zachování biodiverzity
v přírodě a krásných míst pro budoucí
generace patří mezi její hlavní priority.
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3. 4.―26. 4. 
dny činu pro planetu zemi
ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1060 

18. 4. 14.00―19.00 
den země s jahodou
Vybíralova 969, Praha 9
 občanské sdružení JAHODA ve spolupráci s PENTHEA

– program pro malé i velké s ukázkou živých 
dravců, soutěžní hry pro děti

19. 4. 15.00―17.00 
hrátky s přírodou
YMCA Praha, MC Klubíčko, Vlčkova 1067 

– zábavné hry pro menší i větší

22. 4. 15.00―18.00 
den země v IKEA
IKEA Černý Most

22. 4. 16.00―18.00
rekordy v říši zvířat a rostlin
DDM Praha, Generála Janouška 1060

– program plný her a soutěží pro děti všeho věku

23. 4. 16.00―17.00
vítání cykloobčánků
tubus metra Rajská zahrada, MČ Praha 14 ve spolupráci 
s Městskou policií

24. 4. 10.00―16.30
farmářské trhy
jarní jahodový benefiční bazar
prostranství před stanicí metra Rajská zahrada

25. 4. 10.00―16.30
den země městské části praha 14
prostranství před stanicí metra Rajská zahrada

– tradiční akce plná soutěží s bohatým kulturním a doprovodným 
programem a dárky pro soutěžící

26. 4. 10.00―16.30
farmářské trhy
jarní jahodový benefiční bazar 
prostranství před stanicí metra Černý Most

27. 4. 13.00―16.30
tajemství legionářovy truhly
KD KYJE, Šimanovská 47, Praha 9

– zážitková hra, v níž může vyhrát každý

Městská část Praha 14 ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška, 
IKEA Černý Most a dalšími partnery pořádá v měsíci dubnu kampaň

Partneři:Hlavní partner:

Mediální partner:

25. 4.
DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ 
ČÁSTI PRAHA 14

Více informací naleznete na www.praha14.cz
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KULTURNÍ DŮM KYJE

ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ

WWW.KDKYJE.CZ

TOP KONCERT
Jiří Stivín
Sám se svým stínem
Sólové vystoupení zaměřené na interpretaci 
jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb 
a improvizací za doprovodu předem připrave-
ných základů. Cena 150 Kč, číslovaná místa! 

KDO ŠETŘÍ MÁ ZA TŘI 
Divadlo PERIPETIE DS-14
Pojďme si připomenout léto s bláznivou českou 
letní komedií s vůní dovolené, plnou absurdit, 
paradoxů a humoru o českém naturelu a touze 
ušetřit Eura na dovolené v zahraničí. Autor a re-
žie: Ivana Boháčová. Premiéra hry divadelního 
souboru PERIPETIE DS-14. Cena 90/70 Kč. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Color 
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
Cena 50 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Divadlo Špílberg
Králíci z klobouku 
Muzikálová podoba příběhů dvou králíků - Boba 
a Bobka. Osm nových písniček k nim vytvořila 
dvojice renomovaných tvůrců - hudební sklada-
tel Petr Skoumal a textař a básník Pavel Šrut. 
Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma. 

ROLE KULTURY V NAŠEM ŽIVOTĚ 
PhDr. Jiří Sommer
Sbližování kultur, globalizace současného světa. 
Ztrácíme svoji vlastní lidskou identitu? O tom všem 
trochu jinak s historikem, sociologem a cestovate-
lem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Cena 45 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
DS Kejklíř 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
Třičtvrtěhodinka s loutkovým divadlem našich 
předků nad jednou z nejkrásnějších národních 
pohádek, zapsaných Karlem Jaromírem Erbe-
nem. Scénář a režie: Luděk Richter, DS Kejklíř. 
Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

SKVOSTY JORDÁNSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ 
RNDr. Pavel Mrázek, CSc. 
Kamenný zázrak Petra, to jsou nádherná průčelí 
paláců, vytesaná z rudého pískovce a přes velké 
úsilí archeologů dosu  opředena mnoha tajem-
stvími. Cestuje, vypráví a fotografie komentuje 
RNDr. PAVEL MRÁZEK, CSc. Cena 45 Kč. 
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Color 
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
Cena 50 Kč.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Jak Karolínku bolely zoubky
Princezna má ze všeho nejraději lízátka a také 
snídá bonbóny. Vůbec si je nečistí a tak se jednou 
stane „chrupy, chrup“, že Karolínku začne bolet 
zub. Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

DEN KULTUR V KD KYJE 
Kale
Koncert legendární romské kapely Kale. Zdarma! 

JAN BURIAN
Portugalský večírek 
Pokračujeme v netradičním cestovatelském vy-
právění se známým písničkářem, spisovatelem,  
cestovatelem a průvodcem v jedné osobě, Janem 
Burianem. O brilantní humor a nevšední postře-
hy z běžného života Portugalců zde nebude nou-
ze. Cena 70/50 Kč. 

BENEFIČNÍ PLES PRO KASHITU 
Hudba, tombola, překvapení… Pro bližší infor-
mace o plese a rezervaci vstupenek se můžete 
obrátit na Janu Höferovou (jhoferova@seznam.
cz, tel: + 420 724 296 049) Cena 180/250 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Čert a Káča
Divadélko Na koleně 
Pohádková hra se zpěvy Čert & Káča vznikla 
na základě klasické pohádky Boženy Němcové. 
Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

HISTORICKÁ BESEDA
Příběh Zimního krále
PhDr. Jiří Sommer 
Aneb o panovníkovi, který více dbal na svůj ze-
vnějšek než na blaho národa. O historii trochu 
jinak s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. 
Cena 45 Kč. 

PLATÍ AKCE 5 + 1 VSTUP ZDARMA! 
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte razítka 
a získejte 6. vstup zdarma! Více informací v po-
kladně KD nebo na www.kdkyje.cz.

TOP KONCERT
Sám se svým 
st ínem 
18/4 19:00

SO / 14:00

6 
NE / 15:00

7 

ST / 19:00

10

PÁ / 19:30

12

ČT / 18:30

11

NE / 15:00

14 

ČT / 19:00

18 

PÁ / 19:00

19

SO / 14:00

20 
NE / 15:00

21 

PO / 17:30

22

NE / 15:00

28 

PO / 17:30

29

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!

PO / 17:30

15

TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ
SO / 13. 4. 14:00 
MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ — Zahrada na sídlišti
Chcete letos okusit opravdovou chuť rajčat a zároveň mít 
dobrý pocit, že vám něco roste pod rukama? Pusťte se do 
pěstování na svém balkóně. Vše, co k tomu potřebujete, 
získáte na tomto workshopu s KOKOZOU. POZOR: workshop 
se přesouvá před naše nové prostory – Plechárna na Černý 
Most (Bryksova 1002). Cena 50 Kč, děti do 3 let zdarma. 

SO / 27. 4. 13:00 
URBAN GAME — Za tajemstvím legionářovi truhly
Městská hra pro rodiny s dětmi po stopách legionářského 
pokladu v Hloubětíně. 

TIPY NA KVĚTEN
16. 5. ČT JAROSLAV HUTKA - koncert jak ho neznáte
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Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – 27. 4. ALOISOV

V sobotu 27. dubna pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého
rybářského svazu a místní organizací ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody.
Závody pro děti do l5 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mos-
tě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 5 q kaprů. Pro rybář-
skou veřejnost bude nádrž uzavřena od 23. do 27. dubna včetně. Podmínky
závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude
k  zapůjčení na místě u instruktorů. Po skončení vlastního závodu mohou
děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb. řádu. Důležité upozornění: do
vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v  jednom kole, ryby ne-
dosahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě. Vstup volný.

DĚTI Z MŠ OBLÁČEK
VYSTAVUJÍ V GALERII 14
OD STŘEDY 3. DUBNA
Ve středu 3. dubna v 10.00 hodin bude
v  Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, zahájena výstava vý-
tvarných prací dětí z mateřské školy
Obláček v  Šebelově ulici. Výstava
potrvá do 23. dubna a bude otevřena
vždy v  úterý, ve středu a ve čtvrtek
14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

KONCERT KOMORNÍ
HUDBY – 10. DUBNA

10. dubna od
18.30 hodin
se uskuteční
v Galerii 14
koncert ko-
morní hud-
by. Vystoupí
d e c h o v é
kvinteto Za

pultem. Na programu budou skladby
J. Iberta, D. Milhauda, V. Trojana
a dalších. Vstup volný.
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KDE: KDY:

podle Boženy Němcové napsal K. M. Walló, režie a úprava Pavel Klečka

Divadlo AKORÁT uvádí pohádku

Princezna se zlatou
hvězdou na čele

?KD Kyje
Šimanovská 47

Sobota 27. 4.
od 16.30 hod.

KDY:
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz

Dopolední programy pro děti 0–6 let
a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
8.00–12.00 hod. pro Vaše děti bude po-
kračovat celodopolední program. O Vaše
děti se postarají zkušené lektorky. 
Středa 9.30–12.00 Rodinné dílničky pro
maminky, táty, ale i babičky a další členy
rodiny společně s dětmi 0–6 let.
Výtvarný kroužek Pastelka – každé úte-
rý od 16.30 cena 100 Kč/hod. Srdečně
zveme všechny děti.
Logopedický program pro rodiče s dět-
mi s chybnou výslovností. Spolupráce
i s rodičem dítěte.
Montessori pracovna – pro děti od
1,5 roku, od dubna do června každou
středu 8.30–9.30 hod.
Sobotní workshopy Čtrnáctky pro ce-
lou rodinu
Na sobotní odpoledne od 16.00 hod.
budeme připravovat Workshopy Čtr-
náctky – na akce je nutné se přihlásit
vždy do pátku do 12.00 hod. 
Program na duben:
6. 4. 2013 výstava kreativita, pojeďte
s námi do Dubče, ve 13.00 sraz před
Čtrnáctkou, centrem volného času. 
14. 4. 2013 pojďte si vytvořit mýdlo
podle své fantazie 
20. 4. 2013 kreativní přáníčka plná
nápadu ozdůbek a mašliček 
Připravované akce:
12. 4. DOPRAVNÍ DOPOLEDNE – sou-
těže na motorkách, kolech, koloběž-
kách, tradičně v atriu Čtrnáctky, centra
volného času, od 10.00 hod., za nepříz-
ně počasí se bude o týden posouvat
25. 5. SE ČTRNÁCTKOU DO POHÁDKY
Den dětí plný soutěží a zábavy od 15.00
hod. do 18.00 hod.
17. 6. Tradiční koncert od 17.00 ve
Čtrnáctce
Příměstský tábor: 22.–26. 7. 2013,
Vodní hrátky nejen v okolí vody.
19.–23. 8. 2013 – Hledaní pokladů 
26.–30. 8. 2013 – Hrajeme si s anglič-
tinou 
Cena 1 600 Kč – nedotované týdny 
Dotované týdny – cena 900 Kč 
Podrobný program včetně rozvrhu na-
jdete na našich webových stránkách
www.centrum14.cz, tel.: 603 24 94 27,
Kateřina Chvátalová

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320 
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz

Stále můžete využít volná místa v našich
pravidelných kroužcích.
9. 4. 2013 15.00–18.00 Kadeřnice Laď-
ka stříhá malé čertíky
Nechte své dítě ostříhat v prostředí, kte-
ré je mu známe a příjemné.
Cena: od 70 Kč (dle náročnosti střihu)
12. 4. 2013 od 10.00 – On si začal, mami
Přednáška o sourozeneckých vztazích
a vzájemném soužití.
Cena: 100 Kč (+50 Kč/hlídání dětí)
17. 4. 2013 od 20.00 – Malování na textil
Přijďte si vyrobit originální triko, se kte-
rým všude zazáříte.
Ukázky technik: savování, tiskání, tupo-
vání, frotáž, tisk ze skla nebo fólie, pře-
nos obrázků na textil, výroba šablon
a jejich použití. Cena: 250 Kč
19./20. 4. 2013, 18.00–10.00 Pyžámko-
vá noc v Čertíkovi 
Toužíte po volném večeru? Svěřte své
děti do našeho čertovského nočního
doupěte a načerpejte novou energii. 
Cena: 450 Kč/1 dítě, 700 Kč/sourozenci
26. 4. 2013 od 10.00 – Návrat do práce
po mateřské dovolené
Plánujete návrat do zaměstnání po ma-
teřské nebo rodičovské dovolené? Vše se
dozvíte na našem interaktivním seminá-
ři, který je pro Vás připraven ZDARMA.
(+50 Kč/hlídání dětí)

MC KLUBÍČKO 
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz

Novinky v programech:
Montessori pracovna – od 25. 4. ně-
kolik volných míst. Přihlášení a infor-
mace: andrea@sikovnamama.cz, tel.
724 433 865.
Hlídací hernička (od 1 roku) – čt 11. 4.
a 25. 4. 8.15–11.30 hod. Přihlášení
nutné: tel. 777 596 163 nebo klubic-
ko.ymca@seznam.cz.
Sborový zpěv – čt 4. 4. a 18. 4. 9.30–11.30.
Zveme rodiče, kteří rádi zpívají.
Odborné programy, přednášky:
17. 4. od 10.15 Sociálně stimulační

skupina Hrátky s ptákem Zlobivákem 
24. 4. od 10.30 Seminář pro rodiče
Pozitivní vztahy v rodině
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno ob-
jednat M. Nováková, tel. 775 204 208 
Jednorázové akce: 
Tričkování a výroba mýdel – sobota 13. 4.
14–18 hod. Vstup 50 Kč/rodina+mate-
riál. Přihlášení nutné.
Hrátky s přírodou aneb Slavíme den
země – pátek 19. 4. 15–17 hod. – na za-
hradě MC. Můžete se těšit na zábavné
soutěže s tematikou přírody, tvoření z re-
cyklovaných materiálů a na netopýry!
Třpytivé šperky z fima – úterý 23. 4.
od 19.30 hod. – vyrobíte si 2 sady
šperků s využitím textur a perleťových
pudrů. Přihlášení nutné.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
– úterý 16. 4. od 20 hod.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko. 

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz

NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00. 
NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00. 
TERÉN (12–26 let), Černý Most – po,
st. Rajská, Lehovec, Hloubětín – út, čt
15.00–20.00. Tel.: 777 747 067.
SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JA-
HODA (2–7 let) každé úterý 8–12 ho-
din zápis na šk. rok 2013/14
KLUB pro rodinu JAHŮDKA (0–? let)
otevřeno: středa 10.00–19.00 a pá-
tek 9.00–14.00
AKCE JAHODY V DUBNU 2013:
2. 4. út (15.00–17.00 hod.) Street
party před JAHODOU
3. 4. st (10.00–19.00 hod.) Relax
herna Jahůdka
5. 4. pá (9.00–14.00 hod.) Program
pro rodiče s dětmi – Jmenovka
5. 4. pá (18.00–10.00 hod.) Hlídání
dětí od 1 roku přes noc
10. 4. st (10.00–19.00 hod.) Relax
herna Jahůdka
12. 4. pá (9.00–14.00 hod.) Program
pro rodiče s dětmi – Magnetky
17. 4. st (10.00–19.00 hod.) Relax
herna Jahůdka
18. 4. čt (14.00–18.00 hod.) Den Země
19. 4. pá (9.00–14.00 hod.) Program
pro rodiče s dětmi – Malovaná trička
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Pomáhají nám

19. 4. pá (18.00–10.00 hod.) Hlídání
dětí od 1 roku přes noc
BAZAR PRO JAHODU 
24. 4. st (8.00–19.00 hod.) BAZAR
pro JAHODU u metra Rajská zahrada
25. 4. st (8.00–19.00 hod.) BAZAR
pro JAHODU ve Vybíralově 969
26. 4. st (8.00–19.00 hod.) BAZAR
pro JAHODU u metra Černý Most
26. 4. pá (9.00–14.00 hod.) Program
pro rodiče s dětmi – Koláž
29. 4. po (15.00–20.00 hod.) Jahodo-
vé Čarodějnice 
Podrobnosti na www.jahodaweb.cz.

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343 
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz

Základní škola – Mateřská škola – Jesle
Dny otevřených dveří a zápisy
• na letní prázdninový provoz MŠ
a jeslí na Černém Mostě
• do předškolní přípravné třídy v Sa-
talicích se speciálním rozvíjejícím
programem (školní rok 2013/2014)
23. 4. a 28. 5. 2013 v 15.30–17.00 hod.
Vybíralova 969/2, Praha 9 – Černý Most.
Více informací na www.prorodinu.cz,
na e-mailu info@prorodinu.cz
nebo na tel. 724 692 085.

BB KLUB 
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada

ENGLISH CLUB (13–19 let).
Hry a konverzace s Američany.
Středa 16.45–18.30, MŠ Heřmánek
(Vybíralova 969).
13.–20.7.  ENGLISH CAMP RODINNÝ
(0–99 let)   Jizerské hory. (3 290 Kč
dospělí, 2 190 Kč 6–12 let). Výuka
angličtiny Američany.
27. 7. – 3.8. ENGLISH CAMP (14–19 let) 
Jizerské hory (3 190 Kč). Výuka anglič-
tiny Američany.

DĚTSKÉ STUDIO 
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz

Nabízíme VOLNÁ MÍSTA v naší 
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČCE Po–Pá 8–12 hod.
ODPOLEDNÍ ŠKOLIČCE Po–Pá 12–16 hod.
Pro děti 2,5–6 let. Cena 140–200 Kč.
Hlídání dětí od dvou let. Vždy v úterý
a pátek od 8–16 hodin za 60 Kč/hodinu.

Lze využít i jen jednotlivé hodiny.
NOVĚ   cvičení „Maminky s dětmi“
(1,5–3 let). Vždy středa 10–11 hodin,
cena 65 Kč/hod. Volná místa!!!
Představení v KD KYJE. V úterý 23. 4.
v 17 hodin se uskuteční představení  na-
šich odpoledních kroužků. 
Večerní CVIČENÍ a TANEC  pro ženy
s Luckou vždy v úterý a ve čtvrtek ve 
20 hodin. Svou účast nahlašte na tel. 
777 556 165 nejpozději do 19 hodin.
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35, 
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, 
Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka provozuje celo-
denní školku (pro děti 2–6 let), ve
které se pracuje Montessori meto-
dou, a zároveň organizuje vzdělávání
a zájmové odpolední kroužky pro
děti ve věkové kategorii 0–6 let:
ZÁPIS na školní rok 2013/2014 do MŠ
PASTELKA začíná 1. dubna! PŘIHLÁŠ-
KY PŘIJÍMÁME OD 1. 4. DO 15. 4. 2013. 

NOVÉ KROUŽKY: Logopedie pro
předškoláky (3–6 let), každé úterý
od 16.00 hod. Milí rodiče, věnujte po-
zornost výslovnosti a řečovým schop-
nostem svých dětí co nejdříve! Přede-
jdete řečovým defektům a zlozvykům.
Vstupní diagnostika součástí kurzu. 
Pro maminky s batolaty 8–18 měsí-
ců – BABY SIGNS (znakování batolat).
Naučte se porozumět svému dítěti
ještě před tím, než začne mluvit.
Úvodní informační kurz ve středu 10. 4.
2013 od 17.00 hod. Seznam kroužků
a další informace na webových stránkách.

KC MOTÝLEK 
Vlčkova 1067, Praha 14 
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org 
www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem: po, út 8.30–11.30 hod.,
1900 Kč/pololetí, 150 Kč/návštěva
Školička Motýlek: čt 8.30–12.00 hod.,
2 890 Kč/pololetí, 200 Kč/návštěva 
Volná herna: po, čt 14–17 hod., 
pá 13–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: po 16–17 hod.
1 600 Kč/pololetí 
Logopedie a poradenství – dle dohody
st 24. 4. od 17.30 do 19.30 hod. – před-
náška Být dobrým rodičem, cena: 30 Kč,

možnost hlídání dětí v herně za 50 Kč.
Hlídání nutné předem domluvit, případ-
ně i odvolat – potvrzení účasti do 18. 4.
na behava@motylek.org.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
poskytuje dětem se zdravotním   po-
stižením keramiku, plavání, muziko-
terapii, klub s výtvarným tvořením,
sportovní klub, logopedii, arteterapii
v odpoledních hodinách ve všední dny. 
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NE-
PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: 
Školička – středa od 9–12 hod. 
Herny s programem – pátek 9–12 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psy-
chologické oblasti – dle dohody.
Doučování – dle dohody.
Nízkoprahový klub PACIFIC:
V pondělí 1. 4. KLUB UZAVŘEN
Vyzdob svůj klub – úterý 2. 4. od 14 hod.
Hrabárna – čtvrtek 4. 4. od 14.30 hod. 
Vaření – pondělí 8. 4. od 16.30 hod.
Filmový klub – čtvrtek 11. 4. od 15 hod.
Vaření – v úterý 16. 4. od 14.30 hod.
Noc v Pacifiku – pátek 19. 4. od 19 hod 
Zumba – pondělí a středa 17–18 hod.

FARNÍ CHARITA KYJE 
Maňákova 754, Černý Most
tel.: 739 203 254
www.charitakyje.cz

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY:
Začátečníci: Úterý 18.00–19.30
Pokročilí: Čtvrtek 18.00–19.30
Bezkonkurenční cena! 
100 Kč/lekce (90 min.)
NOVĚ ANGLIČTINA PRO MAMINKY –
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ: Pátek 10.00–11.30
100 Kč/lekce (90 min.) +50 Kč hlídání
/lekce (90 min.)
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DĚTSKÉM KOUTKU
každý všední den bez objednání.
Otevírací doba: Po, Čt: 10.00–14.00
Út: 10.00–15.00; St, Pá: 10.00–17.30
Cena: dítě na hlídání 49 Kč/1 h, 2 souro-
zenci = 1 vstupné, dítě s doprovodem
rodičů: 49 Kč na neomezený čas
PROGRAM PRO CIZINCE, MIGRAN-
TY, AZYLANTY
Kurzy českého jazyka:
Začátečníci: Út, Pá 17.45–19.15
Pokročilí: Po, St 17.50–19.20
Bezkonkurenční cena! 35 Kč/lekce
(90 min.)
Sociálně právní poradenství a job po-
radna. Úterý 15.30–17.30 ZDARMA!
Z kapacitních důvodů je lepší se pře-
dem objednat! Více informací na
www.charitakyje.cz nebo nás kon-
taktujte na info@charitakyje.cz nebo
telefonicky na tel. 252 549 649.
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,
dost často na sídlišti obtěžují různí
podomní prodejci, hlavně co se týká
telekomunikací, pojištění, energetiky
a dalších. Není jim sprosté prozvánět
celý panelák a dožadovat se vstupu do
objektu třeba i ve dvě odpoledne v ne-
děli, kdy lidé mají úplně jiné potřeby.
Uvažuje radnice o zavedení zákazu po-
domního prodeje? Vím, že zákaz vstou-
pil v platnost již v Karviné a v Břeclavi.

Jaromír Vít 

V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb.
o hlavním městě Praze má hlavní
město postavení hlavního města, kraje
a současně i obce (§1). Zákaz podom-
ního prodeje je možno na území obce
realizovat vyhláškou obce. V souladu
s výše uvedeným je vydávání obecně
závazné vyhlášky ve věcech patřících
do samostatné působnosti Hlavního
města Prahy (ust. § 59 odst. 2 písm. f)
výše uvedeného zákona) vyhrazeno
Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Bc. Michaela Všetečková, 
Úřad městské části Praha 14, 

Oddělení strategického plánování 
a komunikace kanceláře starosty

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

ODBĚRY KRVE NOVĚ NA HAVANĚ
Odběrová místnost RMA Lab (člen skupiny synlab czech) se nachází 
na adrese Mochovská 535/38 (Havana). Otevřeno po–pá  7–12 hod. 
Odběr veškerého biologického materiálu dospělých i dětí.
Kontakt: 281 867 505
Přehled nabízených služeb lze najít na www.synlab.cz

❱ Privatizace a převody bytů do vlast-
nictví. T: 724 304 603.

❱ !!Upozornění!! Odvoz starého ná-
bytku k likvidaci. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí aj. Levně. 
Tel.: 777 227 840.

❱ Hledám dlouhod. pronájem pro 2 oso-
by – pár, garsonka až 2+kk max. do
ceny 11 tis. Předem děkuji za nabídky.
T: 774 514 241.

❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-
mů. Realizace a údržba zahrad. 
606 662 223, 723 899 561.

❱ JM-ÚKLID, uklidím váš dům nebo
byt. Češka 38 let, ŽL, zkušenost 
s úklidem mám. Jsem spolehlivá.
Nejraději Praha 8, 9. Tel.: 608 471 700,
www.1jmreality.cz.

❱ Nabízím vám kadeřnické služby
všeho druhu v prostředí vašeho do-
mova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.

❱ Účetnictví, daňovou evidenci včet-
ně DPPO, DPFO, DPH a vedení
mzdové agendy včetně zastupování
před úřady. Tel.: 725 358 501, 
e-mail: vmucto@raz-dva.cz.

❱ Virtuální Sídlo pro Vaše s.r.o., 
250 Kč s dph/měsíčně. Tel.: 728 991 247,
unimoservis@seznam.cz,
www.SidloproFirmuPraha.cz.

❱ Čistíme koberce, postele, matrace, se-
dačky, křesla a židle mokrou metodou
profi stroji Karcher – zbavte se prachu 
a roztočů, které nevidíte, ale pořád 
jsou s Vámi. Rychle, kvalitně a levně.
Doprava Praha 9 ZDARMA. Objednávky na 
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

❱ Chcete voňavou práci, která vás do-
opravdy uživí? Jinak jak to znáte? 
Vydělejte s Oriflame a proměňte 
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.

❱ Kadeřnický salon Any nabízí ve-
škeré kadeřnické služby, kosmetiku,
pedikúru a manikúru. Náš salon se
nachází v Praze 9 – Kyje na Hutích,
Za Černým mostem 1425, ve squash
centru, 5 min. od M Rajská zahrada.
www.kadernictviany.estranky.cz.
Tel.: 776 480 177. Přijímáme i bez
objednání.

❱ Nabízím malířské a lakýrnické práce 
+ štukování, stěrkování. 
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

❱ Min. 8 000,- zapl. za st. zlatou minci
10 Rb, 6 000,- za st. Svatováclavský
dukát a st. zl. šperky a kvalitní obra-
zy čs. mistrů. Interantik Praha 9.
Tel. 283 893 334, 605 829 440 – nákup
út–pá po 10 h.

❱ Cvičení pro ženy, speciální kruhový
trénink na strojích Shapemaster!
Stačí 48 min. 2x týdně. Možno využít
vibrační plošinu, cyklotrenažér, roto-
ped, solárium. Odborný personál. 
S tímto inzerátem sleva 20 % na 1 hod.!
www.studio-recon.cz, tel.: 602 227 651.

❱ Nabízíme malování, tapetování, stěrko-
vání, štukování, dekorativní malby, byto-
vé rekonstrukce a jin. Tel.: 776 099 543,
www.malbykucera.cz.

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

❱ Pronajmu 1 200 m² + stodola + buňka,
800 m od metra Č. M. Cena 8 800 Kč/měs.
Tel.: 777 263 261.

www.pauline-design.cz

 +420 605 306 071

           
        
úpravy a harmonizace interiéru

kvìtinový servis
svatební floristika

pradelna@duhovapradelna.cz | duhovapradelna.cz 

Duhová prádelna

VÁŠ NOVÝ SOUSED
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HLEDÁ SE PES! ODMĚNA!

23. 3. 2013 se v Hloubětíně ztratila
12letá fenka výmarského ohaře. Má
tetování v  uchu č. 4749. Slyší na
jméno Lexinka. V  případě nálezu
prosím volejte na tel. 736 486 620. 
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Křížovka o ceny

William Saroyan (1908–1981); americký spisovatel a dramatik: 
„Pro každého z nás, bez rozdílu, platí, že dvacet tři a půl hodiny …“ (dokončení v tajence)

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné 
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 4. 2013 
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, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

J. Petrová, Hloubětín; M. Bergelová, Černý Most; J. Čermáková, Kyje
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