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Objevte sílu tradice v kombinaci

s nadstandardní výbavou v jedinečné

řadě kuchyňských spotřebičů Teka

Country. Světoznámý výrobce se vydává

na cestu tradičního, až retrospektivního

designu, který doslova sálá atmosférou

honosných venkovských sídel s odkazem

na řemeslnou zručnost a kvalitu práce

mistrů z počátku minulého století. 

I vy máte nyní možnost podlehnout

tomuto jedinečnému stylu, který v sobě

skrývá nejmodernější technologické

vymoženosti dneška, pro příjemné 

chvíle v kuchyni.

Spolu s dlouholetým vývojem a garancí

nejvyšší kvality zpracování nabízí řada

Teka Country především uživatelské

pohodlí. Svou uceleností

a nezaměnitelným designem nabízí

každému možnost prodchnout svůj

domov stylem romantiky dávných časů.

To vše v kombinaci s nejnovějšími

trendy v kuchyňské „architektuře“

i technologii samotné. Vedle moderních

prvků obsluhy a řady vlastních

uživatelských řešení zůstává

samozřejmostí i snaha o maximální

úspornost provozu...
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Úvod

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE? 
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele: 
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer
vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296  114  911 • Redakční rada: předseda: Bc. Radek Vondra, členové: Ing.  Břetislav
Vodák, Josef Kutmon, Ing. Ilona Picková, Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat
došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný)
• Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme
zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Anca Covrigová
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jsem velmi rád, že se nám podařilo
schválit rozpočet a přijmout závazné
Programové prohlášení rady pro volební
období 2014–2018. Ač se to nezdá, jsou
to dva nejzásadnější dokumenty, které
nejen umožňují městskou část odpo-
vědně spravovat, ale také podporují
její rozvoj. Právě v těchto bodech se
většinou odehrávají nekonečná jednání
jak mezi koaličními partnery, tak s opo-
zicí. Doba vyjednávání a sestavování
jednotlivých priorit je za námi a nastává

čas začít programové prohlášení naplňovat. Pro vás občany je
pak tento dokument důležitým ukazatelem toho, jak se nám
v aktuálním volebním období daří tyto sliby vyplnit a převést
někdejší vize do praxe. Já osobně jako starosta věřím, že to
současný tým ve vedení radnice zvládne a že si za toto volební
období budeme moci říct: dokázali jsme splnit většinu před-
sevzetí, která ovlivní život v naší městské části k lepšímu.
Už z rozsahu programového prohlášení, jež je v plném znění
k dispozici na radničních stránkách www.praha14.cz, je patrné,
že to rozhodně nebude snadný úkol. Například ohledně parku
U Čeňku, jehož výstavbu financuje a řídí přímo pražský ma-
gistrát, se situace stále více komplikuje, s čímž se my
nechceme smířit, a usilujeme o nápravu a dodržování původního
záměru se schválenými termíny. Věřím, že i s nepříznivými
stavy se nám podaří vypořádat. A to i proto, že starosta
a vedení radnice jsou vám nejblíže, a bez ohledu na to, zda
něco investuje magistrát či městská část, je naší povinností
naplnit sliby nejen vůči voličům, ale i vůči všem obyvatelům
Prahy 14. Věřte, že pro to děláme maximum, přestože někdy
je to boj s větrnými mlýny.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 4. 2015.

12 ZDRAVÁ PRAHA 14 – OVĚŘOVACÍ ANKETA
VEŘEJNÉHO FÓRA



První ze zmíněných kapitol progra-
mového prohlášení se zabývá územ-
ním rozvojem a výstavbou v městské
části. „Základem je pro nás vytvoření
celkové koncepce rozvoje Prahy 14.
Ta musí být šetrná k životnímu pro-
středí, ale také musí brát ohled na
budoucí kvalitu života našich obyva-
tel,“ vysvětluje starosta Bc. Radek
Vondra (TOP 09), který má toto téma
ve své gesci. Podle jeho slov se bude
městská část věnovat i zlepšování
a vhodnému rozmístění občanské
vybavenosti, řešení urbanistických
detailů klíčových veřejných prostor.
„Konkrétně se budeme v brzké bu-
doucnosti věnovat například revitali-
zaci náměstí v Hloubětíně a posilovat
přirozené centrum této čtvrti. Rege-

nerace by se měly dočkat i vnitroblo-
ky sídliště na Černém Mostě, prostor
u konečné stanice metra nebo po-
zemky severně od Kolbenovy ulice.
Ve vazbě na novou výstavbu Na Hu-
tích bude zase rada podporovat zalo-
žení nového multifunkčního centra
této čtvrti kolem ulice Budovatelská.
„Důležitým závazkem je pro budoucí
rozvoj Prahy 14 také vytvoření regu-
lačních limitů pro jednotlivé obytné
lokality, které zajistí, že zde zástavba
nebude dále zhušťována. Vše však vy-
žaduje podporu a soulad s Metropolit-
ním územním plánem připravovaným
magistrátem,“ doplnil starosta Vond-
ra. Nezapomíná se ani na již zahájený
projekt parku U Čeňku, který odstar-
toval loni mimo jiné i díky cílenému

tlaku ze strany MČ Praha 14, rychlost
jeho realizace ze strany hlavního
města Prahy však zůstává daleko za
původními sliby. Změn by se měla do-
čkat i přírodní lokalita Čihadla.

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
V oblasti dopravy by se do budoucna
mělo při posuzování staveb více dbát
na dopravní situaci, požadovat kvalitní
dopravní řešení a zajištění dostateč-
ného počtu parkovacích a odstavných
stání. „Ve spolupráci se správci komu-
nikací budeme také usilovat o zlepšení
technického stavu silnic a chodníků,
tlačit na maximalizaci investic do na-
šeho území ze strany města a pokra-
čovat v opravách komunikací, které
patří městské části,“ přiblížila zástup-
kyně starosty Ing. Ilona Picková (SZ).
Pokračovat bude podle jejích slov
i trend zklidňování dopravy, omezení
tranzitu a zpomalení dopravy v obyd-
lených oblastech či podpora protihlu-
kových opatření.
Městská část bude tlačit také na kul-
tivaci autobusového terminálu na
Černém Mostě, který je ve správě
TSK, na zkvalitňování MHD v Praze 14
a na její propojení s železnicí na Raj-
ské zahradě a Jahodnici. Ve spolu-
práci s pražským magistrátem se pak
bude jednat o zřízení parkovacích zón
pro rezidenty v okolí stanic metra.
„Více chceme v budoucnu podporovat
i pěší a cyklistickou dopravu v kon-
textu sousedních městských částí
i celé Prahy,“ slibuje Ilona Picková,
která je sama aktivní cyklistkou.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V případě životního prostředí se vede-
ní městské části zaměří v první řadě
na další zkvalitňování péče o zeleň.
Nadále bude také podporovat to, aby
se do úklidu chodníků a veřejných
prostranství zapojovali lidé vykonáva-
jící veřejně prospěšné práce, veřej-
nou službu či osoby ve výkonu trestu.
„Asi nejviditelnější bude v této oblasti
realizace projektů, jako je park Pilská
nebo úprava břehu Kyjského rybníka.
Na základě schválené koncepce se
budou dále rozvíjet i dětská hřiště

CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO 
VOLEBNÍM OBDOBÍ 
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RADA MČ PRAHA 14 SCHVÁLILA PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ NA OBDOBÍ
2014–2018. DOKUMENT, KTERÝ JE DOHODOU KOALIČNÍCH PARTNERŮ
TOP 09, ČSSD, ODS A SZ, VYCHÁZÍ Z VOLEBNÍCH PROGRAMŮ A REAGUJE
NA POTŘEBY OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI. MY VÁM JEJ NYNÍ STRUČNĚ
PŘEDSTAVÍME PODLE DESETI KAPITOL, KTERÉ POPISUJÍ PLÁNY VEDENÍ
RADNICE V PRAZE 14. PLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU NAJDETE V SEKCI RADA
NA WEBU MĚSTSKÉ ČÁSTI.
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a nových ploch se dočkají i pejskaři,“
vysvětluje místostarostka Ilona Pic-
ková, která má na starosti vedle do-
pravy i životní prostředí. Podle svých
slov se zaměří na zlepšení situace
v oblasti sběru tříděného odpadu
a rozšiřování sběru dalších komodit.
Radnice také zváží zavedení podzem-
ních kontejnerů a zpřísní kontroly
pořádku na stanovištích kontejnerů. 
„S ohledem na životní prostředí
chceme zlepšit i provoz úřadu, dove-
du si představit například využití slu-
žebních elektrokol pro úředníky,“ po-
pisuje Ilona Picková. 
Radnice je podle ní připravena podpo-
řit rovněž vznik nových komunitních
zahrad, zaměří se také na postupné
omezení velkoplošné reklamy ve ve-
řejném prostoru. Pokračovat budou
i informační kampaně a programy
z oblasti ochrany životního prostředí.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
V oblasti kultury a volného času je
nyní nejaktuálnějším tématem do-
končení rekonstrukce volnočasového
centra Plechárna. Realizovat se bude
také projekt komunitního centra
Hloubětínská 55. „Současně budeme
dále rozvíjet volnočasové plochy
a sportoviště, dětská hřiště a dále vy-
tvářet podmínky pro rozvoj komunit-
ního života v Praze 14. Pokračovat
budeme i v pořádání různých kultur-
ních a sportovních akcí,“ slibuje rad-
ní Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09). 

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Radní Kolmanová má na starosti
i bezpečnost v Praze 14. Chce se sou-
středit především na situaci v okolí
školských zařízení. „V oblasti bezpeč-
nosti je nejdůležitější prevence. Od té
primární, která se dlouhodobě osvěd-
čila na základních školách, až po cíle-
né preventivní programy zaměřené
na předcházení rizikovému chování
u dětí i dospělých,“ vysvětluje Irena
Kolmanová. Do budoucna také plánuje

podpořit program Asistentů prevence
kriminality.

MA21, KOMUNIKACE, PODPORA
PODNIKÁNÍ
Tyto oblasti rovněž patří do gesce rad-
ní Kolmanové. „Místní agenda 21 je
mezinárodní program zaměřený na
zlepšování kvality veřejné správy a ži-
vota v dané obci. Letos budeme usilo-
vat o větší míru zapojení veřejnosti do
rozhodovacích procesů, pokusíme se
zefektivnit spolupráci s neziskovými
organizacemi i našimi partnery z pod-
nikatelského prostředí. Zapracujeme
i na nové koncepci podpory podnikání
a začneme ji co nejdříve realizovat,“
popisuje Irena Kolmanová.

BYTOVÁ POLITIKA
V oblasti bytové politiky, kterou dostal
na starost zástupce starosty Jiří Zajac
(ODS), chce rada zapracovat přede-
vším na zkvalitnění správy bytů a ga-
ráží v majetku městské části, zvýšit
obsazení garážových stání a získané
prostředky dále investovat do oprav
bytového fondu. „Abychom splnili náš
předvolební slib, připravíme převod
bytů do osobního vlastnictví pro
všechny nájemníky, kteří o to projeví
zájem v domech, ve kterých je převod
možný, za podmínky, že zájem projeví
alespoň 60 % nájemníků,“ slibuje
místostarosta Zajac s tím, že měst-
ská část si ponechá dostatek bytů pro
sociální a stabilizační funkci nebo po-
skytnutí bytu ve veřejném zájmu.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
V oblasti školství chce rada přede-
vším navázat na úspěšný program
oprav a rekonstrukcí a dále rozšiřo-
vat kapacity, především v lokalitách
s novou výstavbou. „Hlavním úkolem
je zřízení školky na Jahodnici a Hu-
tích,“ říká k tomu „staronová“ zá-
stupkyně starosty Mgr. Ing. Lucie
Svobodová, která za školství i nadále
zodpovídá. Neopomíná však připo-

menout, že v takto rozsáhlých inves-
ticích je městská část závislá na do-
tační podpoře, ať už ze strany státu či
hlavního města. „Příslušné žádosti
jsou dílem připraveny a dílem podá-
ny, a jak jsem slíbila, budu s mateř-
skou péčí leštit kliky, kde bude potře-
ba,“ připomíná Svobodová žertem
svůj netradiční slib. Investiční priori-
tou nové rady je pak také dostavba
tělocvičny při ZŠ Šimanovská a po-
kračovat bude i program oprav škol-
ských budov. „Školství však nejsou
jen budovy a technické zabezpečení.
Více se zaměříme i na další oblasti,
které můžeme z radnice pozitivně
ovlivnit,“ uzavírá zástupkyně starosty
Svobodová. Konkrétně se podle jejích
slov chce radnice podílet na proměně
školních jídelen. Ty by podle její vize
neměly pouze produkovat „vyhovující
stravu“, ale měly by být místem
chutného a zdravého stravování. 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
V této oblasti se plány na příští roky
z velké části opírají o priority středně-
dobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb MČ Praha 14 a o komunitní plán
sociálních služeb. „Důraz klademe
především na zachování a postupné
rozšíření nabídky takových sociálních
služeb, které umožní zdravotně posti-
ženým, nemocným a seniorům se-
trvat v jejich přirozeném prostředí co
možná nejdéle,“ vysvětluje radní
Ing. Břetislav Vodák (ČSSD), do jehož
kompetence spadá mimo jiné i oblast
sociální péče, zdravotnictví a komunit-
ního plánování. Věnovat se bude také
využití dotací k vytváření pracovních
míst pro dlouhodobě nezaměstnané
občany MČ Prahy 14, integraci cizinců
nebo rozvoji infrastruktury pro zdravot-
ně znevýhodněné občany. „Důležitým
tématem je také rekonstrukce Domova
pro seniory v Bojčenkově ulici, která
je projektově připravena ve dvou va-
riantách,“ uzavírá Vodák.

(jam)

Téma

Vážení občané, jsem upřímně rád, že vám
můžeme představit Programové prohlá-
šení rady pro volební období 2014–2018,
dokument, který je naším klíčovým závaz-
kem vůči vám, voličům.
Závazkem, který současně dokládá koaliční

shodu na zásadních otázkách života v Praze 14 a umož-
ňuje nám splnit předvolební sliby, které jsme vám dali.
Pro vás, občany, je pak tento dokument důležitým ukaza-
telem toho, jak se nám v aktuálním volebním období po-

daří tyto sliby vyplnit a jak dřívější vize převést do praxe.
Já osobně jako starosta věřím, že to současný tým ve ve-
dení radnice zvládne a že si za tři roky budeme moci říct,
že jsme zvládli alespoň ty klíčové úkoly, které přímo ovlivní
k lepšímu život v naší městské části.
Už z rozsahu Programového prohlášení, které je v plném
znění k dispozici na radničním webu, je patrné, že to roz-
hodně nebude úkol snadný. Splnit tyto sliby je ale naší
povinností vůči Praze 14

Bc. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14

SLOVO STAROSTY BC. RADKA VONDRY
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Téma

PRAHA 14 – LETOS INVESTICE
HLAVNĚ DO ŠKOL A ŠKOLEK

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 BUDE
LETOS HOSPODAŘIT S ROZPOČTEM
ZHRUBA 296 MILIONŮ KORUN,
Z TOHO VÍCE NEŽ 82 MILIONŮ 
POPUTUJE NA INVESTICE. RADNICE
POČÍTÁ ZEJMÉNA S VÝDAJI NA
OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍST-
NÍCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH
ŠKOL A DOSTAT BY SE VE VĚTŠÍ
MÍŘE MĚLO I NA OPRAVY KOMUNI-
KACÍ. NA SVÉM POSLEDNÍM 
JEDNÁNÍ, KTERÉ SE KONALO 
10. BŘEZNA 2015, O TOM ROZHODLI
ZASTUPITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

„Schválili jsme vyrovnaný rozpočet.
S příjmovou stránkou sice úplně spoko-
jeni nejsme, ale věříme, že budeme
úspěšní při žádostech o finanční pro-
středky z evropských fondů,“ řekla zá-
stupkyně starosty Prahy 14 Mgr. Ing. Lu-
cie Svobodová, do jejíž gesce rozpočet
spadá. „Velmi si vážím, že rozpočet byl
schválen i většinou opozičních zastupi-
telů a že se na něm našla taková široká
shoda,“ dodala Svobodová.
Rozpočet počítá s příjmy lehce přes
255 milionů korun, přičemž do něj
budou zapojeny i úspory z předcho-
zích let. Ty však podle Svobodové
půjdou zejména na investice. 

Dokončeno bude zateplení ZŠ Chvale-
tická (pavilon Rochovská). Výrazné fi-
nanční injekce nově čekají MŠ Paculovu
a všechny tři objekty MŠ Vybíralova,
které budou kompletně zatepleny.
Počítá se také s prostředky na pro-
jektovou dokumentaci zcela nové
mateřské školy na Jahodnici, po níž
tamní rodiče už delší dobu volají.
Peníze poputují také do vylepšení
stavu komunikací. Největší investici –
zhruba sedm milionů korun – si vy-
žádají povrchové úpravy chodníků
v oblasti ulic Metujská a Vajgarská,

kde společnost Pražské vodovody
a kanalizace v březnu začala s opra-
vou vodovodního řadu. Městská část
nezapomene ani na cyklostezky, po-
čítá se například s výstavbou pěšího
propojení páteřní cyklotrasy mezi
Černým Mostem a Satalicemi s cy-
klotrasou spojující Vysočany, Hloubě-
tín, Kyje a Hostavice.
S čím se letos už začalo, je první eta-
pa revitalizace parku Pilská v Hostavi-

cích, kde kromě plochy pro odpočinek
či aktivní pohyb přibude nový venkovní
mobiliář, plot a veřejné osvětlení.
V běhu jsou rovněž opravy komunitní-
ho centra Plechárna, které také čeká
zateplení, a dojde i na úpravy interiéru.
S pokračováním projektové přípravy
se počítá v případě Domu pro seniory
Bojčenkova, v němž je dlouhodobě
nedostatečná lůžková kapacita. Ne-
zastaví se ani příprava projektu vý-
stavby nového komunitního centra
Hloubětínská 55, kde bude navázáno
na mezinárodní architektonickou sou-
těž uzavřenou v loňském roce.
U většiny zmíněných projektů, ale
i dalších menších investic bude měst-
ská část usilovat o získání dotací, ze-
jména o dotace z evropských fondů.
„Zůstává bohužel smutnou realitou
každého rozpočtu, tedy i toho letoš-
ního, že naše příjmy stačí stěží na fi-
nancování chodu běžných agend. Bez
dotačních prostředků by tak v pod-
statě jakékoli investice nebyly mož-
né. V letošním roce počítáme, že až
40 procent nákladů na konkrétní in-
vestiční akce budeme financovat
z dotačních titulů,“ uzavírá téma
Svobodová.

(red)
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„Bez dotačních prostředků 
by v podstatě jakékoliv investice
nebyly možné,“ říká zástupkyně

starosty Lucie Svobodová.
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Aktuality

VYJEĎTE DO PRÁCE NA KOLE

Zastupitelé Prahy 14 na svém zase-
dání dne 10. března 2015 schválili
přidělení dotací v sociální oblasti
a v oblasti sportovních, kulturních
a volnočasových aktivit. Dostalo se
i na podporu programu Zdravá
městská část – místní Agenda 21, je-
hož úkolem je zvyšovat kvalitu veřej-
né správy. V rámci dvouletého dotač-
ního programu v oblasti 1 – sociální
a návazné služby a doplňkového pro-
gramu příspěvek na zajištění služby
zastupitelé uvolnili 3 miliony 884 ti-
síc korun. V případě dotací určených
na kulturu, sport, volnočasové vyžití
a na podporu MA21 bylo mezi žada-
tele – zejména místní školy, mateř-
ské školky a neziskové organizace –
rozděleno zhruba 1,4 milionu korun.
Podrobné informace k výsledkům
dotačních řízení jsou zveřejněny na
www.praha14.cz.                           (red)

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE Z PRAHY 14
Od 1. ledna 2015 platí novela živnos-
tenského zákona, která zrušila jednu
z povinností podnikatelů, a to opako-
vaně předkládat živnostenskému
úřadu doklady, které byly již po
1. lednu 2015 předloženy některé-
mu živnostenskému úřadu v ČR.
Živnostenský úřad zákonem stanove-
né doklady převede do digitální podoby
vytvořením jejich elektronických kopií
(skenů), které uloží do živnostenského

rejstříku. Tyto doklady pak může využí-
vat kterýkoliv živnostenský úřad,
jestliže podnikatel v budoucnu
opětovně ohlásí živnost, podá žá-

dost o koncesi, příp. oznámí
změnu a příslušný doklad ne-

pozbyl platnosti.
Další úpravy se týkají oblasti
živnostenského rejstříku ve

vztahu k ochraně soukromí a osob-
ních údajů. Z rejstříku zmizely adresy

bydliště a adresy místa pobytu podni-
katelů. Další novinkou živnostenského
rejstříku je, že po uplynutí čtyř let ode
dne, kdy bylo zrušeno poslední živnos-
tenské oprávnění podnikatele, budou
všechny dosud zveřejněné údaje pře-
vedeny do neveřejné části rejstříku.
Přístupné pak budou na vyžádání těm,
kteří na to budou mít právo.

Bc. Naděžda Šebková,
vedoucí živnostenského odboru 

Cesta do práce nemusí znamenat če-
kání v kolonách nebo mačkání se
v přeplněné tramvaji. Díky jízdě na kole
si ráno můžete provětrat hlavu a přijet
do práce čerství. Získáte nové zážitky
i pocit, že svým dílem přispíváte ke
zlepšování životního prostředí. Zveme
vás, abyste se zapojili do pátého roční-
ku Do práce na kole, který se koná

v dvaceti pěti českých městech. V mi-
nulých letech se přihlásilo téměř 6 000
lidí. Staňte se dalšími z nich a sestavte
se svými kolegy soutěžní tým.
Úřad MČ Praha 14 se tradičně zapojuje
do této akce a v loňském roce dokonce
získal 1. cenu v soutěži pravidelnosti.
Více informací naleznete na webu
www.dopracenakole.net. (red)

Praha 14 je určitý slepenec historic-
kých vesnických sídel, poválečné zá-
stavby rodinných domků a sídlišť
z doby socialismu. Jako mladá měst-
ská čtvrť proto hledá svou identitu.
Z toho těží architektonické vycházky,
které se budou konat od dubna do
listopadu každý měsíc s výjimkou
prázdnin. Na jaře a na podzim se na-
víc můžete těšit na speciální přírodo-
vědnou vycházku po Praze 14.
Vycházky se zkušeným průvodcem
pořádá Hnutí Brontosaurus za podpory
MČ Praha 14 a Prahy 14 kulturní.
Termíny jarních vycházek:
Neděle 19. 4. – Staré Kyje
sraz: 15.00, autobusová zastávka Kyje 
Neděle 24. 5. – Hutě
sraz: 15.00, metro Rajská zahrada
Neděle 21. 6. – Jahodnice
sraz: 15.00, zastávka (bus) Jahodnice
Sobota 27. 6. – Přírodovědná 
vycházka okolo toku Rokytky
sraz: 9.30, autobusová zastávka Kyje
Více na www.krasnapraha14.cz.

(red)

ODOP ÚMČ Praha 14 oznamuje, že
na základě písemného podnětu 
občanů z ulice Rochovská budou
v průběhu měsíce dubna odstraněny
3 ks laviček, pískoviště a vahadlová
houpačka.                                   (red)

GRANTY ROZDĚLENY

Tradiční ples MČ Praha 14 a Policie ČR se konal v polovině března v KD Kyje. Kromě tance byla 
k vidění i vystoupení stepařek z Hany Dance, tanečníků nebo unikátní show leteckých modelářů.

V květnu bude pobočka České spořitelny, a. s., přemístěna z ulice Rožmberská do
Centra Černý Most. Bude k dispozici 7 dní v týdnu a kromě moderního vzhledu
nabídne i služby osobních bankéřů BLUE. Součástí pobočky bude také bankomat
a transakční automat na příkazy. Otvírací doba bude 9.00–19.00, s polední pauzou
12.30–13.30. Spojení zůstane stejné, tel.: 956 721 930, e-mail: 01.521@csas.cz.
O termínu stěhování bude banka klienty informovat e-mailem a SMS. (dm)

POBOČKA ČESKÉ SPOŘITELNY 
SE PŘESTĚHUJE DO CENTRA ČERNÝ MOST

§

VYCHÁZKY UKÁŽÍ
KRÁSY PRAHY 14 
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PRAHA 14 JE V PRÁCI
S CIZINCI NEJLEPŠÍ

ANCA COVRIGOVÁ

MŮŽETE NA ÚVOD ZAČÍT TÍM, 
JAK SE VÁM TU ŽILO NA ZAČÁTKU,
A SROVNÁNÍM ŽIVOTA MIGRANTŮ
ZDE A NA JIŽNÍM MĚSTĚ?
Na Jižním Městě jsem žila asi čtyři
roky, ale v té době jsem tu neměla ta-
kové zázemí jako dnes, neuměla jsem
česky a stýkala jsem se v podstatě jen
s několika málo maminkami na dět-
ském hřišti. V Praze 14 žijeme od roku
2006. Předtím jsem téma života mi-
grantů na pražských sídlištích tolik

nevnímala, těžko se to dá srovnat. Co
se mne osobně týká, v Praze 14 jsem
doma. A doma se vždy žije nejlépe.

JAK VNÍMÁTE SITUACI CIZINCŮ
V PRAZE 14 Z PROFESIONÁLNÍHO
POHLEDU?
Práci s migranty se věnuji poslední
čtyři roky, a když to vezmu z profesi-
onálního hlediska, tak je Praha 14
jednou z mála městských částí
v hlavním městě, které s cizinci umí

pracovat. Když to budeme porovná-
vat, tak v rámci Prahy je v tomto
ohledu čtrnáctka asi nejlepší. Možná
je to dáno i zkušeností. Tady cizinci
žijí dlouho, pracovalo se tu s nimi už
v době, kdy integrační mechanismy
zajišťovaly v Praze jen neziskové or-
ganizace. Je to dobře vidět i přímo na
lidech z úřadu, že v tom, jak se říká,
umí chodit. To platí od matriky přes
sociální odbor a tak dále. Také tu ne-
vznikly lokality na způsob ghetta,
obydlené čistě jednou skupinou mi-
grantů, které se pak svým způsobem
vyčleňují z ostatní společnosti. Žijí tu
společně různé skupiny migrantů,
nejen jedna, jak známe třeba z Libu-
še, kde žije velká vietnamská komu-
nita. Ty skupiny jsou více roztříštěné
a vzájemně se prolínají, což je z hle-
diska integrace lepší.

PLATÍ TADY, ŽE SE KOMUNITY RŮZ-
NÝCH NÁRODNOSTÍ VZÁJEMNĚ PRO-
LÍNAJÍ A TŘEBA I SPOLUPRACUJÍ?
Takový stav by byl vlastně vzorem doko-
nalé integrace, ale tak to zatím určitě
není. Různé komunity do kontaktu moc
často nepřicházejí. V tomto ohledu se
teď v ICP snažíme jít cestou menších
komunitních akcí. Ve většině případů se
zaměříme na jednu danou komunitu. Ta
by se měla do organizace akce sama
zapojit a touto cestou ukázat ostatním,
a nejen Čechům, o čem vlastně jejich
kultura je. Svým způsobem představit
sebe, své zvyky, otevřít se ostatním. Za-
tím jsme ale na začátku a bude to nej-
spíš ještě běh na dlouhou trať.

MOHOU K TOMU NAPOMOCI AKCE,
KTERÉ POŘÁDÁTE?
Větší šance, aby se různé migrantské
skupiny setkaly, je v tomto směru
účast na větších akcích, jako třeba
Open Stage, kdy se na jednom pódiu
vystřídala celá řada kapel migrantů
žijících v Česku. Tam se pak spíše po-
tkají různé skupiny cizinců. Na druhé

Z RODNÉHO RUMUNSKA ODJELA NA STUDIA DO POLSKA, KDE POTKALA
SVÉHO BUDOUCÍHO MANŽELA. A PROTOŽE TO JE ČECH, SPOLEČNĚ SE
PŘESTĚHOVALI NA PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ JIŽNÍ MĚSTO. NYNÍ ŽIJE NA 
ČERNÉM MOSTĚ A PRACUJE V OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 
INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, JEŽ SE SNAŽÍ POMÁHAT CIZINCŮM 
Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA, KTEŘÍ ŽIJÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ.
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Rozhovor

straně jsou to akce, kde je mnoho
lidí, takže zase nenabízejí prostor pro
to skutečné bližší poznání. To, čeho
chceme dosáhnout, je možné právě
na menších setkáních, kdy si lidé
mohou v klidu popovídat mezi sebou,
říci si něco víc o sobě a o životě tady.

JAK V TOMTO KONTEXTU HODNOTÍ-
TE SETKÁNÍ KULTUR, KTERÉ PO-
ŘÁDÁ PRAHA 14?
Setkání kultur je velmi dobrá akce a to
zejména proto, že je otevřená všem,
není omezena žádným jazykem, národ-
ností nebo tak. Rozhodně je to akce,
která má do budoucna obrovský poten-
ciál. Na druhé straně se mi zdá, že za-
tím stále trochu bojuje s určitou návaz-
ností na jinou akci, protože jde vlastně
o nadstavbu tradičních oslav k Meziná-
rodnímu dni Romů. V té současné podo-
bě tak ještě pořád hledá své místo
a snaží se vytvářet vlastní tradici. Mys-
lím si, že je to otázka pár let, než k tomu
dojde. Před dvěma lety, kdy jsme na této
akci spolupracovali, bylo vidět, že větši-
na účastníků byli Romové. Přestože to
bylo u metra, kde chodí mnoho lidí,
přestože to byla perfektně připravená
akce, kde se účastníci bavili, hrála
hudba, tančilo se a byla tam třeba
ochutnávka exotických jídel, jen mini-
mum kolemjdoucích se přišlo podívat
a něco blíže poznat. To je právě případ
migrantských komunit, mnohé se neza-
pojí, když nemají pocit, že se jich to týká.

JAKÝ JE VLASTNĚ MEZI MIGRANTY
ZÁJEM O KULTURNÍ NEBO SPOLE-
ČENSKÉ AKCE?
V Praze 14 je v migrantských komuni-
tách velká fluktuace lidí. Je to dáno

tím, že sem mnozí přijíždějí za prací
a po čase zamíří někam dál. Lidí, kteří
tu založí rodinu a usadí se, je poměrně
málo. To je také důvod, proč není mezi
cizinci až takový zájem o kulturní akce.
Mnozí z nich celý den pracují a pak už
nemají energii a možná ani náladu se
nějak družit nebo poznávat něco nové-
ho. Jiná věc je třeba oslava MDŽ, což je
v ukrajinské a ruské komunitě svátek
s velkou tradicí. Když tedy připravíme
nějaké setkání k takové příležitosti, tak
si čas udělají. Stejné je to u migrantů
z Asie s oslavou asijského lunárního
roku. Dobrou cestou, jak nalákat mi-
granty na kulturní akce, je zapojit do
organizace členy dané komunity.

CO VLASTNĚ OBNÁŠÍ PRÁCE INTE-
GRAČNÍHO CENTRA?
Naše práce probíhá v několika rovinách.
Základem je sociálněprávní poraden-
ství, které nabízíme cizincům na poboč-
ce v Praze 14 ve spolupráci s Organizací
pro pomoc uprchlíkům. V centru Prahy,
v Žitné ulici, máme komunitní centrum,
kde pořádáme různé workshopy a před-
nášky. Také pořádáme kurzy českého
jazyka pro cizince, a to pro začátečníky
i pokročilé, kteří třeba už usilují o získá-
ní občanství, a tudíž musí zvládnout
určitou úroveň jazyka. Nabízíme záro-
veň i vzdělávání odborníků v otázkách
multikulturních kompetencí – to se týká
zejména úředníků z různých institucí
nebo pedagogů ve školách. Přímo na
pobočkách pak řešíme s migranty kon-
krétní problémy v rámci již zmiňované-
ho poradenství. Nejčastěji jsou to otázky
ohledně pobytu v České republice. Řeší
se ale i další věci, jako je například
nalezení školy pro děti nebo práce.

V případě potřeby nabízíme i doprovod
při vyřizování různých záležitostí. Hodně
se zároveň věnujeme i práci v terénu.

MŮŽETE TO PŘIBLÍŽIT?
V podstatě obcházíme místa, ať už jsou
to instituce, obchody nebo třeba ubyto-
vací zařízení, kde očekáváme, že pracují
nebo žijí migranti. V případě čínské nebo
vietnamské komunity jsou to restaurace,
obchody se zeleninou nebo s oblečením,
v případě ruské a ukrajinské zase
obchody s ruskými potravinami nebo
ubytovací zařízení. Tam se pak snažíme
mluvit s lidmi, informovat je o možnos-
tech poradenství v otázkách, které řeší.
Máme i informační letáky v devíti ja-
zykových mutacích, kde jsou uvedené
kontakty na pobočky a komunitní
a informační centrum, ale také celková
nabídka služeb ICP. (jam)
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A KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 8. dubna od 18.30 hod. v Galerii 14 
Ve středu 8. dubna se uskuteční v Galerii 14 klavírní koncert. Vystoupí Lukáš Klánský. 
Začátek koncertu je v 18.30 hodin. Vstup volný.
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A DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 25. dubna od 7.30 do 12.00 hodin u rybníčku Aloisov v parku
na Černém Mostě pro děti do 15 let

V sobotu 25. dubna pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací
ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody. Závody pro děti do 15 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě
od 7.30 do 12.00 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od
20. do 25. dubna včetně. Podmínky závodu se účastníci dozvědí 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
rybářského řádu. Důležité upozornění: do vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby
nedosahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě.

Anca Covrigová
skončila ve funkci
vedoucí pobočky
IC Praha v Pra-
ze 14 k 1. dubnu
2015 a odchází na
pozici metodické
ředitelky na cen-
trální pracoviště

organizace. Vedení pobočky Praha 14
přebírá od dubna její dlouholetá ko-
legyně Mgr. Kateřina Phamová (na
obrázku), která na pobočce působila
jako integrační pracovnice. „Od za-
čátku se na ni mohu ve všem spoleh-
nout, má nejlepší zkušenosti a přijde
mi proto logické, že pobočku převez-
me právě ona,“ říká na adresu své
nástupkyně Anca Covrigová.

NOVÁ VEDOUCÍ POBOČKY ICP
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Vážení spoluobčané, přinášíme vám náměty na zlepšení života v Praze 14, které vyplynuly z Veřejného fóra 2015 konaného 
16. 3. 2015. Cílem této diskuse i této ankety je dát vám, občanům, prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co vám v naší městské 
části chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je vaším domovem.

Hlasovat můžete v období 30. 3. – 13. 4. 2015. Anketu je možné také vyplnit: 
1. online na www.praha14.cz

2. anketní lístek stáhnout z www.praha14.cz, vyplnit a:  
 a) odeslat mailem na pavlina.george@praha14.cz 
 b) vytisknout a odevzdat na ÚMČ Praha 14 do označené schránky

3.  v dubnovém čísle Čtrnáctky – anketní lístek vystřihnout a odevzdat na ÚMČ Praha 14 do označené schránky

  Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka 

  Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol  
dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

  Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov

  Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu  
a Kyje – Na Hutích

  Odhlučnit Pražský okruh

  Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti 
na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, 
Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín)

  Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě 
nezaměstnané

  Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti 
Černý Most

  Pokračovat v privatizaci bytového fondu

  Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

  Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň  
na jedné základní škole v Praze 14 

  Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou 
vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

  Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích  
na sídlišti Černý Most

  Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská   
– ul. Hloubětínská a Šestajovická

  Zajistit zveřejnění rozpočtu MČ na webových stránkách 
formou rozklikávacího rozpočtu 

  Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek v Praze 

Další: ....................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí. Anketa je anonymní a probíhá od 30. 3. do 13. 4. 2015 !!! Výsledky budou zveřejněny 
v měsíčníku Čtrnáctka, na www.praha14.cz, FB městské části Praha 14 a budou předloženy Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Případné dotazy směřujte na adresu pavlina.george@praha14.cz.

Označte maximálně dvě políčka, nebo označte pouze jedno políčko a svůj tip napište do řádku „Další“.  
V případě, že označíte více políček, lístek se stává neplatným!!!

Vaše bydliště:  Černý Most  Hloubětín   Kyje   Hostavice 

Pokud máte zájem podílet se na rozvoji naší městské části  a aktivně  být informován o akcích s tím spojených, zanechte na sebe 
čitelné údaje:

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................... ....................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

DESATERO PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 
– VIDÍTE JE STEJNĚ? 

Zdravá Praha 14
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Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
KDYŽ SE PÍŠE O PRAZE 14

Ve čtvrtek 12. března jsem ráno jela na
schůzku do centra. Na Rajské zahradě
jsem nastoupila do metra a začala si
číst, když ke mně po chvíli přistoupila
starší paní. Pozdravila a zeptala se, co
říkám na pana Zajace z ODS. Paní jsem
neznala, ale ona očividně přesně věděla,
s kým mluví. Řekla jsem jí, že právě
předevčírem (10. března) jsme měli jed-
nání zastupitelstva, kde pan Zajac před-
kládal jen dva standardní materiály. Navíc
se mu podařilo rozesmát všechny pří-
tomné odpovědí na dotaz, kolik bytů zů-
stane v majetku MČ. Přestože se jedná
o důležitou věc, po několikavteřinovém
„ehm“ a bezradném překulování očí zleva
doprava totiž vyřkl: „Asi 500…“ – jen tak,
aby vůbec něco řekl. Paní ze mě ne-
spouštěla přísný pohled, zdálo se, že ji
to vůbec nezajímá, a ptala se dál, co
říkám tomu, že náš místostarosta už ne-
bydlí na Praze 14. Tentokrát jsem se za-
mračila já a odpověděla, že o ničem ta-
kovém nevím. „Tak buď se kryjete všichni
navzájem, nebo Vám radím doplnit si in-
formace,“ vyhrkla ostře. Stačila mi ještě
poklepat prstem na noviny Metro, které
jsem držela v ruce, a vystoupila. Zaraženě
jsem se dívala, jak paní mizí v davu,
a pak jsem nechápavě začala hledat
„něco“ v novinách. Hned na straně 5
jsem našla. Ostrý článek pod názvem
„Vrtěti psem na radnici v Praze 14“ si
s Jiřím Zajacem nebral servítky a popsal,
jak pan Zajac hned po volbách prodal
svůj byt a žije v Zelenči – otevřeně jej
nazval politikem, který pro svůj prospěch
neváhá porušovat zákon (článek můžete
najít na webových stránkách deníku Metro
i na našem facebooku). Co neuniklo mé
pozornosti, je fakt, že článek byl placenou
reklamou a že nejen já, ale nejspíš ani
ostatní opoziční zastupitelé nevěděli o od-
stěhování pana Zajace z Prahy 14. Jsem
si totiž jistá, že někteří by se na toto
choulostivé téma na jednání zastupitelstva
s gustem zeptali. Ať už se jedná o mo-
censký boj uvnitř ODS, nebo jde o jiné
vyřizování účtů, nic to nemění na tom, že
situace je tristní a vrhá špatné světlo
nejen na vedení, ale na celou městskou
část. Přála bych nám, aby naši zastupitelé

a zvlášť místostarostové byli skuteční
občané Prahy 14, prozatím popřeji alespoň
krásné a veselé Velikonoce.

Soňa Tománková, 
zastupitelka KA 2014

DUBEN – JEŠTĚ 
S KOALICÍ BUDEM

Tak by se dalo shrnout poslední setkání
zastupitelů. Rád bych tímto přiblížil jeho
atmosféru a věnoval se některým zají-
mavým bodům.  První perličkou byla
skutečnost, že se Rada MČ Praha 14
musí popasovat s vlastním navýšením
počtu členů v komisích. Obecní rozpočet
jaksi nepamatuje na odpovídající navýšení
odměn všech členů staronové koalice,
kde je tentokrát více hladových krků.
Navrhnout snížení odměn nebo vypuštění
je přece nemyslitelné a úplně scestné.
Další perlou bylo rozšíření počtu oddá-
vajících, kdy se prý minule „opomenulo“
na pana Maška. Vkrádá se otázka, zda
se neopomenulo ještě na někoho jiného
v rámci jiné funkce. Všeobecný rozruch
byl u projednávání kupní smlouvy k po-
zemku pro výstavbu školky na Jahodnici.
Je zcela nepopiratelným faktem, že
v této oblasti nesoukromé vzdělávací
zařízení chybí, a stejný problém je i v při-
lehlých Hostavicích. Naštěstí zde máme
projekt společnosti UNIMEX, která nám
za symbolickou částku umožní odkoupit
pozemek o výměře 3 000 m2, a to za
3 000 Kč. Nikdo si neklade otázku: „Proč
by developer prodával pozemek, který
může využít i k jiným účelům?" Vkrádá
se myšlenka, že jeho důvody jsou možná
zištné. Smlouva opravdu podmiňuje
MČ Praha 14 postavit školku o velikosti
sídlištní školky uprostřed jeho projektu.
O tom, že ji časem obklopí více než 300
bytovými jednotkami s občanskou vy-
baveností mimo jeho náklady, se zmi-
ňovat nemusím. Zda by hodný developer
nepostavil objekt a pak ho MČ za stejně
symbolických podmínek prodal, o tom
se nejednalo. Smlouva navíc stanovuje
penále, pokud by MČ školku nepostavila!
Takže rodiče, těšte se, brzy budeme mít
školku na nejvzdálenějším výběžku Ja-
hodnice. Děti se mohou příštích deset
let těšit na přímý pohled na Jižní spojku,

spánek za zvuku vrtných souprav, čilý
ruch stavební mechanizace, krásné pro-
cházky mezi bagry a při pobytu na za-
hradě na menší písečnou bouři zvířeného
stavebního prachu. Jak sám starosta
tvrdí: „Lepší pozemek se v dané oblasti
nedá najít.“ Máme se věru nač těšit.

Jan Adámek 
za zastupitelský klub ANO

DOPRAVNÍ KOMISE 
ZAHÁJILA ČINNOST

Na konci ledna schválila Rada naší měst-
ské části vznik a obsazení komisí, které
jsou poradním orgánem pro její následné
rozhodování. Tímto okamžikem začala
existovat i dopravní komise pro volební
období 2014–2018. Mile mne překvapil
zájem veřejnosti o oblast dopravy a také
o členství v tomto orgánu. Díky tomu za-
sedají vdopravní komisi kromě dopravních
odborníků, zastupitelů azástupce Městské
policie Prahy 14 také občané z různých
míst naší městské části. To mne naplňuje
optimismem, a to hned ze dvou důvodů.
Prvním z nich je fakt, že při přípravě
našich doporučení bude zohledněno více
pohledů na danou věc, ale zároveň bude
komise získávat od svých členů cenné
podněty přímo z terénu. A první dvě
schůze, které se od jejího vzniku již usku-
tečnily, jsou toho důkazem. Kromě před-
ložených bodů, kterými bylo projednání
dopravních opatření vHostavicích, vyjádření
ke stavbě Pražského okruhu (stavba 511
Běchovice – Říčany) nebo řešení problému
zásobování na bývalém Vetiškově náměstí,
jsme zaregistrovali připomínky ke stavu
povrchů komunikací v Hloubětíně nebo
žádost o obnovení přímého autobusového
spojení Jiráskovy čtvrti s Hloubětínem.
Když se podívám do mnohařádkového
seznamu dalších bodů k projednání, trou-
fám si říci, že členy čeká v následujícím
období mnoho náročné práce. Pevně však
věřím, že bude následně vyvážena pozi-
tivními přínosy v podobě zlepšení života
v Praze 14. Komise se nebrání ani pod-
nětům a připomínkám našich občanů.
Budu velmi rád, pokud mne s nimi se-
známíte na e-mailu petr.hukal@zeleni.cz.

Petr Hukal, Strana zelených, 
předseda dopravní komise
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Naše školy

TULÁČCI Z MŠ SLUNÍČKO
Jedním z projektů, do kterých se v naší
mateřské škole děti střední věkové sku-
piny mohou zapojit, je Tuláček. Děti se je-
denkrát za měsíc společně s učitelkami
Helou a Ivanou „toulají“ a poznávají krásy
a taje města, ve kterém bydlí. A co se
událo při naší poslední výpravě? Posuďte
sami. „To jsme ještě nezažili! Jedeme do
České televize na natáčení magazínu Jů
a Hele. Pozval nás tam tatínek Ríši, který
je v ČT redaktorem. Cestovali jsme přes

celou Prahu, museli jsme několikrát pře-
stupovat, ale stálo to za to.
Nejprve jsme zašli do kostymérny, kde
bylo strašně moc stojanů plných převleků
za všechno, na co si jen vzpomeneme.
My jsme některé dokonce vyzkoušeli.
Převlékli jsme se za sluníčko, čaroděje,
tuláka, levharta, myšku, berušku, Sně-
hurku a z paní učitelky se na chvíli stala
princezna. Potom jsme se už dostali do
ateliéru na kouzelný palouček a oprav-
dické natáčení Studia kamarád. To bylo
něco! Opravdický Jů i Hele, opravdický
pan Jirák a pan Lábus, kteří za oba dob-
rácké medvědy mluví, zpěvák a hous-
lista Filip, kameraman i pan režisér,
který všem říkal, že musí hrát tak, aby
se to dětem v televizi líbilo. My jsme ani
nedutali, aby se natáčení povedlo. A na-
konec se nám splnilo naše tajné přání
– s Jůheláky jsme se vyfotografovali!“

Tuláčci z MŠ Sluníčko

Žáci 3. a 4. ročníku ZŠ Generála Janouška
se účastnili preventivního programu „Ne-
kuřátka“, jehož cílem bylo děti informovat
nejen o zdravotních následcích kouření,
ale i o sociálních aspektech kouření,
marketingových strategiích a o závislosti
jako takové. Žáci se dozvěděli spoustu
informací o složení cigaretového kouře,
kolik stojí kuřáka jeho závislost na ciga-
retách, a prozkoumali, jak působí ciga-

retový kouř na lidské zdraví. Lektoři se
snažili podporovat v dětech zodpovědnost
za své zdraví, rozvoj zdravějšího životního
stylu a vytvářet kolektiv s odmítavým po-
stojem ke kouření. Součástí programu
byl i kvíz a velmi pěkně sehraná scénka
obou lektorů, kde jeden představoval Ni-
kotin a jeden Mozek. Celá akce byla
uspořádána ve spolupráci s Českou ko-
alicí proti tabáku.                               (red)

KARNEVAL V MŠ VYBÍRALOVA 967

Naše mateřská škola uspořádala
25. února karneval, na který se všechny
děti už moc těšily. Ráno ani nemohly do-
spat, aby se mohly obléknout do svých
vysněných karnevalových kostýmů.
Jako mávnutím kouzelného proutku se
v tu chvíli děti proměnily v princezny,
vodníky, kovboje, šašky, kouzelníky, zví-
řátka a různé pohádkové postavičky.
Všechny děti se zapojily do programu
s klauny Mirečkem a Valentýnkou. Děti

si zazpívaly, zatančily, prohlédly své
přestrojené kamarády a společně se
radovaly při diskotéce.
Nechybělo ani občerstvení v krásně vy-
zdobených třídách. Všechny děti dostaly
za účast na karnevalu diplom na pa-
mátku a Fidorku. Společně jsme všichni
prožili krásné dopoledne, hodně jsme
se nasmáli, vyfotografovali se a vůbec
se nám nechtělo končit. Poděkování pa-
tří všem paním učitelkám, které vše
připravily, a paním uklízečkám, které
nám při této akci pomáhaly. Děkujeme
také maminkám jménem všech dětí za
připravené karnevalové kostýmy a za to,
že s dětmi prožívaly nadšení a očekává-
ní na karneval. Největší odměnou nám
všem byly spokojené děti a jejich rozjá-
sané obličeje. Nezbývá nám nic jiného
než se zase těšit na příští karneval.

kolektiv MŠ Vybíralova 967

MASOPUST ČI KARNEVAL?
Od každého trochu. Ale určitě radost, zá-
bava, soutěže, tvoření a dobroty. Zkrátka
dovádění s úsměvem na tváři, dopoledne
v MŠ Zelenečská a odpoledne i s rodiči
v MŠ Sadská.        kolektiv zaměstnanců

VÝUKA PRO 
PŘEDŠKOLÁKY
Už poněkolikáté jsme v naší mateřské
škole rádi přivítali zástupce z řad poli-
cistů a zdravotního záchranného systé-
mu, kteří dorazili v rámci výukového
programu zajišťovaného Magistrátem
hlavního města Prahy. Tento program
se zabývá prevencí úrazů dětí, prevencí
šikany, kontaktu s nebezpečnými oso-
bami a prevencí dalších sociálněpato-
logických jevů. Rozdělení do dvou sku-
pin poskytlo možnost být v neustálé
interakci. Děti se seznámily s tím, jak se
zachovat v případě nebezpečí a kterak
mu – ať již v případě úrazu, či v kontaktu
s lidmi, které neznají – předcházet. Do-
šlo i na prověření znalostí v silničním
provozu. Naši předškoláci už vědí, na
koho se obrátit o pomoc, a nebojí se ani
přístrojů, které záchranář potřebuje
v sanitce. Díky možnosti vyzkoušet si
jednotlivé situace mohou říci: „Už víme!“

Mgr. Andrea Benešová, 
ředitelka MŠ Paculova

NEKUŘÁTKA Z GEN. JANOUŠKA
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
SoutûÏ o ceny Čtrnáctníček chce na Velikonoce navštívit svou kamarádku. Aby se k ní

dostal, musí projít bludištěm a objevit heslo. Pomůžete mu?

Správné řešení 
z minulého čísla:

Vlak odjede z nástupiště
v 17.12 hod.

Výherce: 
Jaroslava Veselá, Kyje

Správné odpovědi s vaší
adresou a telefonem posílejte 
do 15. 4. 2015 na e-mailovou

adresu: skritek@casopis14.cz,
nebo je můžete poslat

v zalepené označené obálce 
na adresu PRINCO

International, spol. s r. o., 
Panuškova 1299/2, 140 00

Praha 4 – Krč
(vždy uvádějte heslo

SKŘÍTEK).

Před vyzvednutím výhry 
prosím kontaktujte 

pověřeného pracovníka 
na e-mailu: 

veronika.berna@praha14.cz.

Najděte cestu bludištěm a posbírejte 9 písmen, která tvoří přesmyčku. 
Jaké slovo vám vyjde po jejich správném seřazení?

VELIKONOCE S KOHOUTEM ALBERTEM V ZŠ BŘÍ. VENCLÍKŮ
JIŽ V PONDĚLÍ 23. BŘEZNA BYL 
ZAHÁJEN JARNÍ VÝSTAVOU ŠKOLNÍ
PROJEKT ŽÁKŮ 1.–5. ROČNÍKŮ 
NAZVANÝ VELIKONOCE S KOHOUTEM
ALBERTEM ANEB JARO A TRADICE
MÁME RÁDI VELICE.

Žáci se zde pochlubili svými vlastno-
ručně vyrobenými velikonočními vý-
robky. Na stolky plné kohoutků, kuřá-
tek, zajíčků, velikonočních kraslic,
pomlázek a zeleného osení dohlížel
obrovský kohout Albert vytvořený dět-
mi z barevných víček od PET lahví. Děti
z keramického kroužku naplnily novou
vitrínu pracemi z keramické hlíny.
V barevně vyzdobených třídách se děti
naučily spoustu jarních písniček a bás-
niček. Předvedly je na školní besídce
žáků přípravného ročníku a všech čtyř
prvních tříd.
Prvňáčci se vydali do skanzenu v Pře-
rově nad Labem, kde se seznámili
s velikonočními tradicemi. Žáci 2. tříd
se potěšili s mláďaty na farmě v Šesta-
jovicích a pozorovat domácí zvířata
mohli i třeťáci na statku v Třebízi.
Jarní svátky mají děti rády, a proto ne-
byl problém školu slavnostně vyzdobit.

Dekorace vytvořené dětmi ve školní
družině mohli obdivovat i rodiče, kteří
se přišli podívat do 2. třídy na ukázko-
vou hodinu prvouky na téma Jaro
a jeho svátky. Děti se svou paní učitel-
kou předvedly využívání moderních
metod výuky, např. brainstormingu
nebo kooperativního vyučování.
Ve školní tělocvičně proběhla soutěž
„Vajíčko“ ve skocích přes švihadlo. Vítě-
zové byli odměněni diplomy s fotografií
nejlepších skokanů. Velikonoční téma
se zamíchalo též do ostatních předmě-
tů. Že Easter znamená anglicky Veliko-
noce, vědí jistě i ti nejmenší díky výuce
angličtiny. V rámci multikulturní výcho-
vy nám malí cizinci povyprávěli, jestli
se i v jejich zemi slaví svátky jara. Pro
české Velikonoce se ale nadchly stejně
jako všechny české děti.
Bylo nesmírně těžké vybrat vítěze lite-
rární soutěže žáků 4. a 5. ročníků. Děti
napsaly téměř sto krásných a vtipných
pohádek, příběhů a velikonočních bás-
niček. Dobrá nálada panovala ve škole
poslední březnový den, kdy děti a rodiče
navštívili velikonoční dílnu ve vstupních
prostorách školy. Společně vytvořili
barevné velikonoční ozdoby, pletli

pomlázky z pružných vrbových proutků
a ochutnali beránky, které upekly
ochotné maminky a paní učitelky.
Velikonoční projekt děti potěšil a s ko-
houtem Albertem všichni zvládli spoustu
nových dovedností. Úspěšný projekt byl
zakončen zajímavou rozhlasovou relací
o křesťanském původu Velikonoc, kterou
si připravili žáci 5. ročníku.                 (dm)
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VLASTNÍ DŮM V PRAZE? NA RAJSKÝ VRCH
SE MŮŽETE STĚHOVAT UŽ LETOS!
VELKORYSÁ HERNA PRO DĚTI,
DOMÁCÍ FITNESS CENTRUM SE
SAUNOU, PROSTORNÁ DÍLNA PRO
DOMÁCÍ KUTILY NEBO PRACOVNA
S VEŠKERÝM ZÁZEMÍM… 

I to jsou důvody, proč si zájemci vybí-
rají pro své budoucí bydlení řadové
rodinné domy v projektu Rajský vrch.
Ten se nachází v nádherné lokalitě
u parku Čihadla, na dohled Kyjskému
rybníku, kousek od stanice metra
Rajská zahrada.
Popsané nápady využití se týkají tří-
podlažních variant velkoryse řeše-
ných domů stavěných v 2. fázi úspěš-
ného projektu. Budoucí obyvatelé
totiž mohou počítat se 180 čtverečný-
mi metry užitné plochy ve třech pod-
lažích, s dispozicí 5+kk. A právě v pří-
zemí se nachází „bonusová“ místnost
s vlastním sociálním zařízením. Ostat-
ně jde vlastně i o skvělou příležitost
pro vícegenerační bydlení s oddělenými
pobytovými zónami.

Společnost Landia Management, s. r. o.,
do druhé etapy s 22 řadovými domy,
které realizuje firma Metrostav, pro-
mítla to, co nejvíce oceňovali klienti
úvodní fáze. Ta byla mimochodem veli-
ce rychle vyprodána už v loňském roce.
„Kvalita řemeslných prací, účelné
dispozice, vysoký standard, zahradní
altán a v neposlední řadě umístění
ve vznikající vilové čtvrti – to vše
v kombinaci s velice vstřícnými ce-
nami a finančním modelem, kdy na

začátku klientům stačí pouze 10 %
z kupní ceny složit na vázaný účet
u banky, zbytek hradí až po kolauda-
ci domu," vypočítává Petr Tomášek,
ředitel společnosti Landia Manage-
ment důvody zájmu o řadové domy.
Obyvatelé, kteří se do domů nastěhu-
jí ještě do konce tohoto roku, oceňují
navíc výhled směrem k parku, skvělé
zázemí Prahy 14 a pěší dostupnost
stanice metra Rajská zahrada, jež
spojuje tuto oblast s centrem města.
Řadové domy na Rajském vrchu nava-
zují na kompletně vyprodané stavební
parcely pro individuální výstavbu.
Doplňuje je 48 krásných bytů ve dvou
bytových domech, které budou do-
končeny na jaře 2016. Za pozornost
stojí, že prodána už je téměř polovina
bytů a vysoké procento tvoří klienti,
kteří v Praze 14 už žijí a hledají nové
bydlení v klidné lokalitě, blízko metra
a v přírodě.
Více informací na www.rajskyvrch.cz.

(pr)

Komerční sdělení

CYKLOJÍZDA
PRAHOU 14

Ve středu 22. dubna 
od 16.30 hodin
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Společná komentovaná projížď ka po cyklotra-
sách Prahy 14. Sraz u oblouku před stanicí
metra B - Černý Most, délka trvání cca 1,5 hod.
Pořádá občanská iniciativa Cyklisté sobě – 14. kolo.
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PROGRAM
15.00 Baba Yaga / pohádkové divadlo pro děti 
16.00 Čarodějnická dílna pro děti 
17.00 Hudební vystoupení 
19.00 Vyhlášení nejlepší masky čarodějnice 
19.15 Vystoupení fakíra 
19.30 Zapálení fatry

Následuje opékání špekáčků,  
zpívání u ohně a volná zábava.

Konec akce ve 21.00.

Skákací hrad, 
dětské atrakce, 

malování na obličej atd.
Vstup a parkování zdarma.

Občerstvení zajištěno.

U Minigolfu na Hutích Splavná 652/2
Praha-Kyje

www.praha14kulturni.cz

Čarodějnice 
na Hutích 30. 4.

2015
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START MEZI 14.00  
A 15.30 V AREÁLU  
TJ SOKOL JAHODNICE 
(BEZDREVSKÁ 26, 
PRAHA 9)

URBAN GAME

Nedoručené 
psaní

III. ročník zážitkové hry, 
ve které může vyhrát 
každý

26. 4. 20
15

BÝT POŠŤÁKEM JE NEOBYČEJNÉ ZAMĚSTNÁNÍ — ČLOVĚK SE MUSÍ 
DOBŘE ORIENTOVAT, MÍT DOBROU PAMĚŤ I KONDIČKU — MĚL BY BÝT 
NAVÍC PEČLIVÝ A BYSTRÝ — DORUČOVÁNÍ NĚKTERÝCH DOPISŮ MŮŽE 
BÝT TOTIŽ DOCELA OŘÍŠEK — PŘIJĎTE SI I VY VYZKOUŠET, JAKÉ JE TO 

BÝT POŠŤÁKEM V JAHODNICI A V HOSTAVICÍCH.

TJ Sokol Jahodnice

Akce je určená pro jednotlivce i týmy. 
U dětí mladších 12 let doporučujeme 
doprovod rodičů. 

Doba trvání hry cca 2 h. Akce je zdarma. 
Do hry se registrujte na   

www.praha14kulturni.cz/urbangame
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VYFOŤ ČERŇÁK!
ŽIVOT NA SÍDLIŠTI ČERNÝ MOST 

ZACHYŤTE ŽIVOT NA 
ČERNÉM MOSTĚ TAK, 
JAK HO VIDÍTE JEN VY.

do 30.6.
2015

III II I II

FACEBOOK.COM/PRAHA14KULTURNI

Vaše projekty můžete zaslat elektronicky 
na michaela@praha14kulturni.cz nebo 
doručit na adresu Plechárna Černý Most, 
Bryksova 1002, 198 00.

Pro autory nejzajímavějších prací je 
připravena řada cen od našich partnerů 
a možnost představit svou práci na 
společné výstavě v rámci Festivalu Fotograf.
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HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

Šestajovická/V Chaloupkách

Poříčanská/Klánovická

Hloubětínská/V Chaloupkách

Konzumní/Na Obrátce

Želivská/Metujská

Jordánská/Svárovská

Cvrčkova/Burdova

Babylonská/Jordánská

Stropnická/Za Černým mostem

Koclířova/Vodňanská

Horusická/Osická

Hamerská/Církvičná

Dřítenská/Velkoborská

Herdovská/Bošilecká

Jednostranná

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Nedvědická/Žehuňská

Novozámecká/Vidlák

Nežárská/Jansova

Hodějovická/Za Rokytkou

ST

ST

ČT

ČT

ČT

ČT

ST

ČT

PÁ

ČT

ST

PÁ

PÁ

ST

PÁ

PÁ

PÁ

ST

ČT

ST

ST

8. 4.

8. 4.

23. 4.

23. 4.

9. 4.

9. 4.

15. 4.

16. 4.

24. 4.

16. 4.

15. 4.

10. 4.

24. 4.

29. 4.

10. 4.

17. 4.

17. 4.

29. 4.

30. 4.

22. 4.

22. 4.

Lomnická/Staňkovská

Lomnická/Zalinská

Doubecká/Baštýřská

Manž. Dostálových – č. p. 1303

Bří. Venclíků/Vlčkova

Trytova/Paculova

Smikova/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Vašátkova/Dygrýnova

Bryksova u zad. traktu – č. p. 762

Bryksova/Fejfarova

Bryksova proti – č. p. 949

Bobkova/Maňákova

8. 4.

23. 4.

29. 4.

9. 4.

13. 4.

20. 4.

14. 4.

21. 4.

22. 4.

28. 4.

15. 4.

27. 4.

16. 4.

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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

křižovatka Panenská – 9. května

křižovatka Baštýřská – Bezdrevská

křižovatka Horusická – Osická

křižovatka Dářská – Zvíkovská

křižovatka Zacharská – Velkoborská

křižovatka Dvořišťská – Vlkovická

křižovatka Lánská – Oborská (u rybníka)

křižovatka Hejtmanská – Vranovská

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.10–18.30

18.40–19.00

Praha 14 – trasa C – čtvrtek 30. dubna čas

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin

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

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY

22. 4./12.00–18.00

13. 5./12.00–18.00

17. 6./12.00–18.00

24. 6./12.00–18.00

Datum/Čas Stanoviště

Rožmberská x Medlovská

Bryksova x Kpt. Stránského 

(u spodní trafostanice)

Malšovské náměstí

Travná – parkoviště za trafostanicí

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) je dočasné stanoviště
velkoobjemových kontejnerů určené pro krátkodobý sběr
určených druhů odpadu od osob s  trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy. MSD je označen a s obsluhou.

V MSD lze odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad
a kovy. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamenává
jméno, příjmení a adresu občana.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

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). 
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.



Informace

SVOZ BIOODPADU ÚMČ Praha 14

25. 4. – Sadská x V Humenci

25. 4. – Jordánská x Svárovská

25. 4. – Hůrská – u č. p. 528

25. 4. – V Chaloupkách x Poříčanská

25. 4. – V Chaloupkách x Kyjská

25. 4. – Šestajovická x Svépravická

25. 4. – Tálinská – u č. 1038

25. 4. – Dářská x Zvíkovská

26. 4. – Vlkovická x Dvořišťská

26. 4. – Podedvorská x Podlišovská

26. 4. – Rožmberská x Medlovská

26. 4. – Sýkovská x Pávovské náměstí

26. 4. – Lomnická x Panenská

26. 4. – 9. května x Písčitá

26. 4. – Doubecká x Baštýřská

26. 4. – Staňkovská x Pasecká

8.00–8.30

8.45–9.15

9.30–10.00

10.10–10.40

10.45–11.15

11.20–11.50

12.00–12.30

12.45–13.15

8.00–8.30

8.40–9.10

9.20–9.50

10.00–10.30

10.45–11.15

11.25–11.55

12.05–12.35

12.45–13.15

Datum – Stanoviště čas

SVOZ BIOODPADU hl. m. Praha

18. 4. – Spolská x Milovská (2)

18. 4. – Hejtmanská x Vranovská (2)

19. 4. – Lipenské náměstí (1)

19. 4. – Froncova x Jezdovická (1)

19. 4. – Vodňanská x Skorkovská (1)

19. 4. – Branská x Vírská (1)

9.00–12.00

9.00–12.00

9.00–12.00

9.00–12.00

13.00–16.00

13.00–16.00

Datum – Stanoviště (počet VOK) čas

Na základě přidělené kvóty ze systému hl. m. Prahy, který
tento projekt financuje, proběhne na území Prahy 14 sběr
bioodpadu, a to formou pevných stanovišť. 

VOK budou přistaveny po dobu maximálně 3 hodin
a v případě naplnění určené kvóty nebudou přistaveny
nové kontejnery.

Upozorňujeme: 
Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný
odpad včetně větví, dřevin. Kmeny a větve musí být naře-
zány (upraveny) na menší díly kvůli lepší manipulovatel-
nosti a uložení do kontejneru.

Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. 
Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob
(PVC pytlů, bedniček apod.).

Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu domácností,
dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnika-
telským subjektům.

19

800 910 910   I   canaba.cz

1+kk, 38 m2   od 2+kk, 55 m2   od1,7 mil. 2,5 mil.

Horní Počernice

Velké byty
za malé ceny
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PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY
JEDNÍM Z HLAVNÍCH ÚKOLŮ, KTERÉ
SI VYTYČILO NOVÉ VEDENÍ NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI, JE VYTVÁŘENÍ
A ROZŠIŘOVÁNÍ MÍST PRO AKTIVNÍ
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. 

Do tohoto okruhu patří nejen zkrášlo-
vání prostranství, jež má Praha 14 ve
svém vlastnictví, ale také revitalizace
ploch, které jí sice nepatří, ale leží na
jejím území. Právě do druhé zmiňova-
né kategorie spadá park U Čeňku –
původně s napětím očekávaný magis-
trátní projekt, který představitelé Pra-
hy 14 vehementně prosazovali, v sou-
časnosti spíše zdroj negativních emocí.
„Park U Čeňku vzniká od loňského
jara v chráněné lokalitě Čihadla –
Klánovice a zasahuje do území dvou
městských částí – Prahy 14 a Dolních
Počernic. Jde o stavbu, na kterou
může 30 tisíc obyvatel Černého Mostu
koukat z okna a rozhořčeně sledovat,
jak se místo zvýšeného pracovního
úsilí pouze prodlužuje termín a stavba
nabírá skluz. Bohužel naše důvěra
v Magistrát hlavního města Prahy, ja-
kožto vlastníka dotčených pozemků
a realizátora akce, se nám nevyplácí.
Hlavní město Praha nenaplňuje dříve
dojednané sliby,“ vysvětluje starosta
Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

DALŠÍ PRAŠNÉ LÉTO
Důvodů k rozčarování je podle něj hned
několik. Zaprvé: práce nabírají zpoždě-
ní. První etapa parku, s jehož výstav-
bou hlavní město začalo loni na jaře,
měla být dokončena letos v březnu.
Ovšem nestalo se tak. Magistrát ohlá-
sil, že dokončení prací předpokládá až
na podzim, což lidem žijícím v okolí
mimo jiné „zajistí“ další prašné léto
a zvýšenou dopravní zátěž způsobe-
nou stavbou. „My jsme přitom s pů-
vodními termíny revitalizace souhlasi-
li právě s ohledem na minimální
zatížení obyvatel Prahy 14,“ zdůraz-
ňuje starosta. Zpoždění oproti původ-
nímu harmonogramu zástupci velké
radnice vysvětlují vznikem takzvaných
víceprací. Co to znamená? Firma, kte-
rá práce provádí, musela při tvarování
terénu nakládat a rozvážet větší
množství ornice, než se zpočátku
uvažovalo, a radní hlavního města
Prahy se nepochopitelně od října loň-
ského roku vypořádávají  s procesem
schválení. Dokud tak neučiní, jsou po-

zastaveny práce na stezce pro pěší
a in-line stezce, s nimiž souvisí i re-
alizace veřejného osvětlení či osazení
mobiliáře. „Radě byl předložen zá-
měr na realizaci jednacího řízení bez
uveřejnění, které se týká právě na-
kládání s vyšším množstvím ornice,
než bylo v prostoru stezek původně
uvažováno,“ podotkla mluvčí magis-
trátu Petra Hrubá.

PLÁNY VERSUS REALITA
Druhá a ještě výraznější potíž se podle
starosty Vondry týká samotné podoby
první etapy. Podle původní projektové
dokumentace z roku 2011, ke které
úřad Prahy 14 vydal i stavební povole-
ní, měly na území vzniknout ještě dět-
ská hřiště, senior park, hřiště na pé-
tanque, velký val neboli kopec, který by
mohli lidé v zimě využívat na sáňkování
a v létě třeba na cyklokros, a rozsáhlá
cestní síť. Mimo to se samozřejmě po-
čítalo i se sadovými úpravami. Jaká je
realita? Do zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele stavby,
kterou Rada hl. m. Prahy schválila loni
v lednu, magistrát vyňal jen část z pů-
vodního projektu – poptal částečné za-
travnění území, realizaci dvou valů na-
místo tří, dále vybudování pouze
základní cestní sítě, stavbu in-line drá-
hy, vybudování parkoviště a osazení
části území lavičkami, odpadkovými
koši a cyklostojany. „Přestože loni

zveřejněná veřejná zakázka svým
rozsahem ani zdaleka neodpovídala
původnímu projektu, městská část byla
od začátku ujišťována, že magistrát za-
tím vypsal výběrové řízení na realizaci
pouze první části úvodní etapy. Mýlili
jsme se. Dokončení tohoto výseku,
který parkem ani nazvat nelze, ma-
gistrát nyní považuje za dokončení celé
úvodní etapy realizace,“ říká starosta
Vondra. Zároveň upozorňuje, že pokud
se s hlavním městem nepodaří dohod-
nout, hrozí, že rozpracované území zů-
stane nedokončené minimálně dalších
pět let – tedy do doby, než skončí tzv.
udržitelnost projektu, na nějž magistrát
získal dotaci z evropských fondů.

MĚSTO SE ZBAVUJE ODPOVĚDNOSTI
RNDr. Jana Plamínková, radní hlavní-
ho města Prahy, která má na starosti
mimo jiné i životní prostředí, dává ak-
tuální tahanice kolem parku za vinu
zejména minulému vedení magistrá-
tu. „Nové vedení města projekt v této
podobě zdědilo, a protože je hrazený
z fondů EU, tak ho musí realizovat
v podobě, v jaké byl vysoutěžen. Na
tuto podobu jsou ostatně uzavřeny
i smlouvy se zhotovitelem. Nyní je sa-
mozřejmě prvořadým úkolem pro-
jekt  co nejrychleji dokončit. Peníze na
akci vyčleněny jsou. Je ovšem nutné
se dohodnout na tom, kdo se o park
a hřiště bude následně starat – v ji-
ných částech města se stará vždy pří-
slušná městská část, zde to není do-
sud dořešeno,“ uvádí Plamínková.
Starosta Vondra se proti jejímu vyjá-
dření ohrazuje. S cílem domluvit se
na co nejrychlejší nápravě se podle
něj městská část hodlá obrátit přímo
na primátorku hlavního města, pří-
padně i na Ministerstvo životního
prostředí či EU. „Původně plánova-
nou a nakonec realizovanou první
etapu realizace parku jsem na ma-
gistrátu od loňského roku řešil něko-
likrát. K ničemu to nevedlo. Dále
bych rád podotkl, že ohledně případ-
né následné údržby parku nás ani
Dolní Počernice hlavní město ještě
vůbec nekontaktovalo a že paní radní
Plamínkovou zmiňované hřiště neby-
lo vůbec součástí zadávací dokumen-
tace veřejné zakázky. Financování
z fondů EU by mělo být výhodou,
a nikoliv překážkou pro dokončení,“
uzavírá starosta. (red)

Součást zadávací dokumentace na první 
etapu projektu. Mnohé dohodnuté prvky 

chybí, jiných je méně. Kompletní nákresy 
naleznete na www.praha14.cz.
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NÁVRAT K PŘÍRODĚ U MARTIŇÁKU
SVÉPRAVICKÝ POTOK, KTERÝ ÚSTÍ
Z RYBNÍKA MARTIŇÁK NA POMEZÍ
ČERNÉHO MOSTU A DOLNÍCH 
POČERNIC, SE LETOS VRÁTÍ DO 
PŘIROZENÉHO KORYTA. UMĚLE 
NAROVNANÝ TOK, KTERÝ SE POBLÍŽ
PÍSKOVNY VLÉVÁ DO ROKYTKY, 
BY MĚL ZNOVU „MEANDROVAT“. 

Možnost vytvořit přirozené přírodní ko-
ryto dá Svépravickému potoku aktu-
álně startující projekt magistrátu,
který na tento „návrat k přírodě“ získal
zdroje z evropských fondů. „Aktuálně
by měl být dokončen prořez náletových
dřevin podél koryta potoka a potom už
by měla začít samotná revitalizace,“
přiblížila místostarostka Ing. Ilona Pic-
ková, která má na starosti mimo jiné
i životní prostředí. Projekt podle jejích
slov připravil magistrát a počítá
s úpravou koryta od rybníka Martiňák
až k suchému poldru v Hostavicích.
Cílem je odstranit nevyhovující beto-
nové zpevnění a koryto dostane přija-
telnější, přírodě blízký vzhled, tak jak
se to povedlo již dříve na Rokytce. 

„Součástí úprav je také vznik dvou tůní
a úprava porušených břehů Pískovny.
Výsledek budete moci posoudit při svých
procházkách v září, kdy budou práce
ukončeny,“ dodává zástupkyně starosty.
Změny se dočká mostní propust poblíž
zahrádkářské kolonie (na snímku)
a také systém nátoku do Pískovny, kudy
bude nově možné odvést veškerou ka-

pacitu Svépravického potoka. Cílem
plánovaných úprav je vedle zkrášlení
krajiny i zlepšení zavodnění přírodního
mokřadu mezi Svépravickým potokem
a pravým břehem Rokytky.
Podobné úpravy navracející vodní tok do
přírodního rázu magistrát v březnu do-
končil i v případě Hostavického potoka.             

(jam)

DOSPĚLÍ I DĚTI OPĚT HLEDALI, CO VYLEPŠIT

Téměř stovka lidí dorazila na Veřejné fó-
rum, které letos v polovině března hos-
tila ZŠ Bří Venclíků. Stejně jako v minu-
losti se debatovalo u osmi tematicky
rozdělených kulatých stolů, kde se řeši-
lo, co je možné zlepšit v jednotlivých ob-
lastech života v Praze 14. „V diskusích
se zástupci městské části a odbornými
garanty z řad úředníků jsme se zabývali
například dopravou, sociální a bytovou

problematikou, kulturou nebo životním
prostředím. Osobně mě těší, že byla
účast hojná, navíc bylo vidět, že si naši
občané už zvykli na tento formát partici-
pace na veřejném dění, a diskuse tak
byly velmi kultivované a věcné,“ pochva-
loval si starosta Bc. Radek Vondra. 
Výsledkem více než dvouhodinového
živého setkání byl přítomnými občany
odhlasovaný žebříček příležitostí a ne-

dostatků, kterými by se podle obyvatel
měla městská část zabývat a u kterých
by měla nabídnout řešení. Ty budou po
ověření v anketě, která je součástí to-
hoto vydání Čtrnáctky, předloženy radě
a zastupitelstvu k řešení. 

DISKUTOVALY I DĚTI
Stejnou možnost jako dospělí tradič-
ně dostali v rámci Dětského fóra také
školáci a studenti z Prahy 14, kteří se
sešli o týden dříve v KD Kyje. I mladí
lidé tak mohli říci, co by chtěli
v městské části změnit. I v případě
Dětského fóra, které spolupořádalo
Žákovské zastupitelstvo MČ Praha 14,
je postup stejný. Desítka vybraných
bodů bude ověřena anketou a násled-
ně předána kompetentním orgánům
městské části.
O tom, jaké problémy letos dospělí
i děti vybrali, vás budeme podrobně
informovat po vyhodnocení výše zmí-
něných anket. (jam)

Příroda

OBYVATELÉ PRAHY 14 NEJSOU LHOSTEJNÍ KE SVÉMU OKOLÍ A TÝKÁ SE 
TO NEJEN DOSPĚLÝCH, ALE I DĚTÍ A STUDENTŮ. DŮKAZEM JE ÚČAST NA 
VEŘEJNÝCH FÓRECH, KDE OBYVATELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI OPĚT DEFINOVALI,
CO BY SE MOHLO ZMĚNIT K LEPŠÍMU. 
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Komunita

XTERRA MÍŘÍ DO PRAHY 14
XTERRA NEBO TAKÉ TERÉNNÍ TRI-
ATLON, JAK UŽ NÁZEV NAPOVÍDÁ,
JE SPORTEM, KTERÝ KOMBINUJE
PLAVÁNÍ NA OTEVŘENÉ VODĚ,
HORSKOU CYKLISTIKU A TERÉNNÍ
BĚH, TEDY TŘI NEJPOPULÁRNĚJŠÍ
LETNÍ SPORTY DNEŠNÍ DOBY. 

Její zakladatelé vlastně terénní triat-
lon vymysleli, a to když v roce 1996
uspořádali první ročník mistrovství
světa na havajském Maui. Prvním Če-
chem, který se na Havaji představil,
byl v roce 1999 Michal Piloušek a o tři
roky později se již konal první světový
pohár v Hluboké nad Vltavou. Od roku
2003 se každoročně koná také Český
pohár a v letošním roce se prvně za-
pojí i městská část Praha 14.
Ačkoliv se závodů účastní i špičkoví
závodníci, většinu startovního pole
tvoří rekreační sportovci, podobně jak
je tomu třeba u běhů nebo cykloma-
ratonů. Tratě Xterry budou jistě vý-
zvou, ale jsou bezpečné a zvládne je
každý víkendový jezdec. Navíc k hlav-

nímu závodu, který bude mít v Praze
délku 1 200 m plavání, 25 km kolo
a 8 km běh, neodmyslitelně patří
i Easy varianta na polovičních distan-
cích, závody tříčlenných štafet a dopo-
lední dětské závody. I proto je Xterra

považována za sport pro celou rodinu.
A kde že se vlastně bude závodit?
V neděli 21. června 2015 bude patřit
fotbalové hřiště u Kyjského rybníka
triatlonistům. První část závodu – pla-
vání – proběhne samozřejmě v Kyj-
ském rybníce, poté závodníci přeběh-
nou na hřiště, kde nasadí helmy
a vyrazí na 4kilometrové okruhy na Či-
hadlech. Kromě prašných cest čekají
na závodníky také pěšinky, technické
sjezdy i výjezdy a zpestření v podobě
průjezdu přes motokrosové překážky.
Poslední disciplíny se odehrají také na
Čihadlech a na březích Rokytky. Celý
program začne už v ranních hodinách
a končit bude v podvečer vyhlášením
vítězů. Kromě závodu se můžete těšit
na atrakce pro děti, občerstvení, per-
fektní sportovní zážitek a příjemnou
rodinnou atmosféru. Neváhejte a za-
čněte se připravovat, výzva jménem
Xterra je tady! Více informací, tipy na
tréninky a termíny dalších závodů
Xterra v České republice najdete
na www.xterra.cz. (red)
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ 
INFO@KDKYJE.CZ

TOP KONCERT

KAMELOT
29/4 19:00

Představíme vám brněnskou folkovou kapelu Kamelot. Jistě znáte jejich 
debutové album Zachraňte koně.
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ.

PÁ 10.4. 15:00  Setkání kultur P14 – Život 
rap a tanec, na Kyjáku nás je 
Ranec

SO 11.4. 14:00 Taneční odpoledne

NE 12.4. 15:00  Pohádková neděle - 
Čarodějnická pohádka 

SO 18.4. 9:00 Jarní bazárek s Neposedou  

NE 19.4. 15:00  Pohádková neděle - Zvířátka 
a loupežníci 

ÚT 21.4. 17:00   Představení Dětského 
studia Pohádka „Příběhy 
z Pohádky“

SO 25.4. 10:00   13. Stepařská přehlídka 
„Pražské 14“

SO 25.4. 14:00  Taneční odpoledne

NE 26.4. 15:00   Pohádková neděle - 
Doktorská pohádka 

ST 29.4. 19:00  TOP koncert Kamelot
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Inzerce/oznámení

www.spilka-truhlarstvi.cz

SPILKA truhlářství, Breitcetlova 771 
Praha 9 (HASSO) – Černý Most, tel.: 224 317 142

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

JARNÍ SLEVA
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Historie

PECE NALEZENÉ PO ŠEDESÁTI LETECH
V MINULÉM DÍLU NAŠEHO HISTORIC-
KÉHO SERIÁLU JSME HOVOŘILI O NÁ-
LEZECH V HLOUBĚTÍNĚ A NÁZNA-
CÍCH TOHO, ŽE ZDE JIŽ NAŠI DÁVNÍ
PŘEDKOVÉ PRACOVALI SE ŽELEZEM.

Zajímavé doplnění historické mozaiky se-
stavené archeology z padesátých let mi-
nulého století přinesl záchranný arche-
ologický výzkum, který probíhal v roce
2008 v Horních a Dolních Počernicích pod
vedením Archeologického ústavu Akade-

mie věd ČR. Odkrýt střípky dávné historie
mohli archeologové v rámci průzkumu
v areálu tehdy nově budovaného golfo-
vého hřiště „Golf Resort Black Bridge“
na Černém Mostě. Po více než dvoumě-
síční mravenčí práci se odborníci dočkali
hned několika významných nálezů.
„Na soutoku Šestajovického potoka a po-
toka Chvalky bylo prozkoumáno sídliště
zobdobí kultury bylanské (cca 750–500 př.
n. l.), z doby laténské (500/400 př. n. l. – 0)
a ze starší doby římské (0–400 n. l.),“
uvádí Archeologický ústav ve své tiskové
zprávě, na kterou redakci upozornil Vác-
lav Baborský, jeden ze čtenářů Čtrnáctky.

GERMÁNSKÉ KMENY 
NA ČERNÉM MOSTĚ 
Především v posledně uvedeném ob-
dobí, kdy na našem území sídlily ger-
mánské kmeny, probíhala podle zjištění
archeologického týmu na zkoumaném
sídlišti intenzivní železářská činnost, do-
ložená dvěma skupinami pecí, různými
topeništi a množstvím železné strusky.
Železáři bydleli v mělce zahloubených
pravoúhlých chatách. Podle archeoložky

Michaely Mácalové z průzkumného týmu
archeologové v roce 2008 souvislost
s předchozími průzkumy a nálezy strusky
v Hloubětíně nehledali, jelikož nálezy
pecí byly datovány do pozdějšího období
starší doby římské.
„K zvláštnostem tohoto výzkumu patří
pohřeb psa,“ říká archeolog Jan Frolík,
který průzkum vedl. Dodává, že mezi
dalšími vzácnými nálezy byla například
i mince z území římského impéria.
Mladší část archeologických terénů
v této lokalitě patří podle průzkumu za-
niklé středověké vesnici Babice, ležící na
břehu potoka Chvalky. Písemně je dolo-
žena ve 14. až 16. století. Archeologické
nálezy posunují její počátky do starší
části 13. století.           (jam)

24

✂ Víte, ze kterého historického 
období pocházejí nálezy 
železářských pecí objevených
v roce 2008 na Černém Mostě?

a) z doby laténské 

b) ze starší doby římské

c) z období kultury bylanské

Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.
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Tip pro vás

FLORISTKA MARKÉTA KECLÍKOVÁ
VÁM KROK ZA KROKEM VYSVĚTLÍ,
JAK VYTVOŘIT SVĚŽÍ KVĚTINOVOU
DEKORACI.

CO BUDEME POTŘEBOVAT
Skleněná nádoba různého tvaru, ale
doporučuji bez jakéhokoli zdobení. Sa-
mozřejmě můžete použít i košík, pak
bude aranže působit více rustikálně.
V tom případě ale nezapomeňte vložit
nepromokavou fólii, abyste mohli
aranžmá zalévat. 
Dále budete potřebovat hrnkové narcisy
a primuli, jednu chryzantému santini,
aranžovací hmotu, mech, větvičku břízy,
větvičky břečťanu (my použili panašo-
vaný), tillandsii (popř. kokosové vlákno),
vajíčka (my máme křepelčí) a peříčka
(přírodní i barvená).

JAK JI PŘIPRAVÍME
1) Necháme si namočit kousek aran-
žovací hmoty a vložíme ji do nádoby.
Protože máme transparentní nádobu,
zabalíme hmotu do mechu, aby nebyla
vidět. Stačí jen malý kousek, protože
jí budeme potřebovat jen kousek pro
chryzantému. Hmota by měla končit
cca 1/2 cm pod okrajem.
2) Vyjmeme z květináče narcisy a očis-
tíme je od zeminy. Zemina není potřeba 
– vlhkost potřebnou pro květy zajišťuje
cibulka. Cibulky, popř. i kousky zeminy
mohou být v aranžmá přiznány – není
třeba je nijak maskovat, k jaru patří!
Primule může v květináčku zůstat, po-
kud se rozhodneme ji vyjmout, pak zem
kolem kořínků ponecháme.
3) Na aranžovací hmotu položíme kou-
sky tillandsie nebo jiného pokryvného
materiálu, kterým zakryjeme aranžo-
vací hmotu. Opatrně nastříháme květy
chryzantémy a přidáme je do hmoty.
Přidáváme pouze květy – listy velmi
rychle ovadnou. Nastříháme a vložíme
větvičky břízy nebo třeba kroucené
vrby, nastříháme také větvičky břeč-
ťanu, jehož konce vložíme rovněž do
aranžovací hmoty.
4) Nakonec přilepíme pomocí lepicí pis-
tole vajíčka a peří. Není potřeba to se
symboly Velikonoc nikterak přehánět –
v jednoduchosti je krása! Barvy použí-
váme povětšinou pastelové, chybět by
neměla zelená v různých odstínech.

Aby nám aranže dlouho vydržela, je
zapotřebí ji pravidelně rosit a zalévat.

Čím větší chlad jí dopřejeme (ideální je
teplota mezi 5 až 20 ̊ C), tím déle vydrží.
Pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy.
Po odkvetení můžeme cibulky narcisu
vyjmout, nechat uschnout (i s květy!)
na nějakém chladnějším tmavém

místě a na podzim opět zasadit do zá-
honu. Na jaře by měly znovu vykvést,
ale počítejte s tím, že již nebudou květy
tak pěkné – jde o rychlené cibulky. Pri-
mule už znovu nevykvetou.

(jam)

JARNÍ DEKORACE PRO VÁŠ DOMOV

Pokud vás květinové tvoření baví,
můžete si přijít vytvořit své vlastní
aranžmá pod dohledem zkušené
floristky, která vám ráda pomůže
a prozradí tipy a triky, kterými se
profesionálové řídí. Vybrat si můžete
na www.kvetinovekurzy.cz nebo nás
kontaktujte na tel. 777 112 115.
Nejbližší kurz Základy aranžování
pro začátečníky proběhne 6. 5. 2015
od 18.30 do 20.30 hod.

KURZY I PRO ZAČÁTEČNÍKY
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MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz

CENTRUM PASTELKA – vzdělávání a zá-
jmové programy pro děti ve věkové kate-
gorii 0–6 let, i pro jejich rodiče. Zároveň
provozuje celodenní Montessori školku
(pro děti 2,5–6 let).
Nový kurz Montessori dílnička, začíná 14. 4.
2015, probíhá každé úterý, přihlášky přijí-
máme do 10. 4. 2015. Kurz (9 týdnů) je
určen rodičům, kteří se zajímají o Montessori
pedagogiku, chtějí se s ní seznámit, vyzkoušet
si práci s Montessori pomůckami, naučit
se uplatňovat Montessori metodu doma.
Kurz je určen pro rodiče a dítě ve věku
1,5–3 roky a vede ho zkušená lektorka opa-
kovaně již několik let. Cena 125 Kč za lekci.
Zápis do Montessori školky Pastelka (pro
děti od 2,5 let) na školní rok 2015/2016 probíhá
do konce dubna pouze na volná místa (na
dotaz). Školka je otevřena denně 7.30–16.00
hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Mon-
tessori metody, kvalitní výuka dle vzdělávacího
plánu, projektové vzdělávání, kvalifikovaní
učitelé s Montessori vzděláním a partnerským
přístupem, připravené a motivující prostředí
pro vzdělávání dětí, bio stravování, exkurze,
výlety, angličtina 2x týdně v odpoledním krouž-
ku, který navazuje na školku, výtvarné a kre-
ativní činnosti, milé, klidné a přátelské jednání
s dětmi i rodiči, pravidelné informace pro
rodiče o práci jejich dětí.
Program Hurá – jdeme do školky!
Program pro děti od 2 let, které se chystají
od září do školky a chtějí si to přímo ve školce
vyzkoušet. Stejně jako v minulých letech byl
otevřen tento program od druhého pololetí,
zápis během dubna pouze na volná místa.
Děti navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada

Royal Rangers – křesťanský skaut pro
děti 6–12 let. Každé úterý 16.00–18.00
hod. v PTH (Stoliňská 2502/41B). 

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz

Pondělí: 9.30–14.00 hod. Počítačové kurzy
(skupinový kurz do 5 osob pro veřejnost;
individuální výuka pro dospělé se zdravotním
znevýhodněním). 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Pondělí: 14.00–17.30 hod. keramický ateliér
(skupinový program). 
Středa: 9.30–13.00 hod. výtvarný ateliér
(skupinový program).
Pátek: 11.00–13.00 hod. bowlingový klub.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.chyrita.cz

Výuka českého jazyka pro cizince – dětské
kurzy (stále přijímáme nové žáky), vedené
formou individuálního doučování, každé
úterý od 14.30 do 16.00 hodin.
Výuka českého jazyka pro cizince – dospělí
začátečníci a pokročilí, vždy v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek odpoledne a v podvečer. 
Bazárky dětského oblečení – 13. 4., 15. 5.
a 17. 6., vždy 10.00–12.00 hodin. Systém vý-
měny metodou „kus za kus“. V rámci charitní
pomoci je možné také oblečení darovat
anebo v omezené míře i nějaké dostat. Jsou
vítány i maminky s dětmi, které by si chtěly
pouze poklábosit a nechat pohrát svoje děti
v koutku. Bude zajištěna káva, čaj i drobné
občerstvení.

Pozvánky na jednorázové akce:
Hledání velikonočních vajíček – 6. dubna,
na velikonoční pondělí od 14.00. Jsou při-
praveny soutěže a zábavný program, spousta
dobrot a veselé odměny na farní zahradě
v Kyjích – Prelátská 12, Praha – Kyje.
Dívčí klub – 23. 4. pro malé i velké holky.
Vše o péči a zdobení vlasů, naučíme se nové
zajímavé účesy a zdobení vlasů. Dívčí klub
otevírá v 17.30 ve Farní charitě Praha 14,
Bobkova 755/34, Praha 14, asi 100 metrů
od metra Černý Most.
Dívčí klub – 21. 5. Další v pořadí, tentokrát
na téma Líčení a přirozená krása. Povíme
si, jak pečovat o svoji pleť, ukážeme si masáž
obličeje a jak a čím se rychle namalovat.
Jako tradičně zahajujeme dívčí klub od 17.30
ve Farní charitě Praha 14.
Detektivní hra k MDD – 31. 5. v neděli od
14.00 startuje Detektivní hra pro všechny
děti. Zahájení bude před kostelem sv. Bar-
toloměje a děti půjdou po skupinkách anebo
se svými rodiči po stopách až na tajné místo,
kde budou připraveny další veselé úkoly pro
malé detektivy a samozřejmě sladké dárky
k nastávajícímu Dětskému dni. 

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Nabízíme volná místa ve školičce, informujte
se u Jitky Šindelářové. Školička je v provozu
po–pá 8.00–12.00 h. Cena 140–200 Kč/den.
Můžete navštěvovat i jednotlivé dny. Zkušené
lektorky vedou skupinku maximálně 10 dětí.
Pro děti od 2–6 let. Přivítali jsme jaro a čekají
nás výlety za zvířátky na farmičku paní Ko-
zákové, jarní sázení kytiček a semínek, jarní
tvoření a spousta další zábavy.
Máme volné místo na pátečním cvičení
pro maminky s dětmi 1–3 roky od 10.30–
11.15. Přijďte vyzkoušet, 65 Kč/hodina.
Večerní cvičení pro ženy metodou Pilates
s lektorkou Jitkou. Přijďte vyzkoušet. Cvi-
číme každé úterý v 19.15.

TJ SOKOL JAHODNICE 
www.tjsokoljahodnice.cz

DĚTI PŘIJĎTE MEZI NÁS: 
Kroužky/kurzy zaměřené na všeobecnou
sportovní a pohybovou průpravu, správné
držení těla, kolektivní spolupráce, základy
práce s míčem, švihadlem, kruhem. 
Duben–červen 2015, cena 300 Kč/kurz.

VHODNÉ PRO CHLAPCE A DĚVČATA: 
Tanec hrou s Nelou: pondělí – 15.30–16.20
(3–5 let) + 16.30–17.20 (4–7 let). Baby ae-
robik s Gábinou: úterý – 16.30–17.20 (4–6
let) + 17.30–18.20 (6–9 let). Sportovní hry
s Danou a Janou: středa – 16.30–17.20
(4–6 let), čtvrtek – 16.30–17.20 (7–10 roků)
+ 17.30–18.25 (10–18 let)

DOSPĚLÍ a MLÁDEŽ:
Pravidelné aktivity již od 35 Kč/lekce: 
pondělí 19.00–19.55 Balony (fitbally a over-
bally), sudé pondělí 20.00–20.55 Zumba, 
liché pondělí – Port de bras, úterý 18.30–
19.40 Pilates, 19.45–20.55 Aerobik

středa 19.00–19.55 Trampolínky, 20.00–
20.55 Body fit, čtvrtek 9.30–10.30 Pilates
(dopolední novinka), 18.30–19.40 Step ae-
robik, 19.45–20.55 Power jóga, neděle
18.30–19.25 Trampolínky, 19.30–20.25
Body fit, 20.30–21.25 Jóga pro zdraví
a krásu. Kontakt a bližší informace: M. Ku-
čerová, tel.: 605 277 979.
Okinawské karate: pondělí + středa –
16.30–18.55. Kontakt a bližší informace –
tel. 777 306 002, M. Křáp.

KC MOTÝLEK 
www.motylek.org

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB: Poskytuje
dětem se zdravotním postižením – kera-
miku, plavání, muzikoterapii, klub pro
rozvoj dovedností, sportovní klub, logopedii,
individuální práci.

PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACI: Školička – pondělí–čtvr-
tek 9.00–11.45 hod. Poradenství v sociální,
bytové a psychologické oblasti – po tele-
fonické nebo osobní dohodě. Doučování
dle dohody.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
Každé pondělí a středa zumba.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE P-9
www.ddmpraha9.cz

2.–3. 4. Nocovka Tajemství faraonů (koná
se v DDM), věk: 6–15 let, cena: 300 Kč 
Výstava za tajemstvím Egypta, malování a vý-
roba sádrových masek, večerní promítání.
Vstupenky v informační kanceláři DDM.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – DUBEN 2015
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WORKUJ S NÁMI!
13. 4. a 16. 4., 16.30–19.00, věk: 18–99 let
Pracujete rádi s lidmi, umíte něco, co
chcete předávat druhým? Chcete se stát
součástí našeho týmu lektorů a spolupra-
covníků? Přijďte na informační setkání
s možností navázání spolupráce s DDM
Praha 9. 
21. 4. Den Země (koná se v DDM)
Od 6 let. Kvízy, hry a poznávací stanoviště,
živá zvířata a trocha ekologie, zdarma.
25. 4. Výlet – exkurze – do Stanice příro-
dovědců Hlavního města Prahy, od 6 let,
cena: 40 Kč. Zajímavá exkurze do světa
zvířat s odborným výkladem.
Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit
předem v informační kanceláři DDM.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 14
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let – stále
volná místa ve školičce.
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
7.45–12.30 hod. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, malovat, tancovat a chodit ven na
procházky a pískoviště. Každé úterý a čtvrtek
školička do 15.30 hod. a denně možnost
večerní školičky od 17.00 do 19.00 hod.

PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Středy: Pro maminky a děti Montessori
Pro děti od 1,5 do 3 let, těšíme se na vás.
Od 10.00 hod. herna s tvořením pro mámy
s dětmi do 12 hod. Cena dílničky je 60 Kč.
Ubrousková technika, malování na látky, různé
zajímavé workshopy. Páteční herny od
15.30 do 18.00 hod., jen za ošklivého počasí.

JAHODA, O. P. S.
www.jahoda.cz

KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let)

RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka): Jahůdkové
celodenní jesličky pro děti od 1 roku. O po-
hodlí a bezpečnost dětí se starají kvalifikované
lektorky s praxí. Jesličky mají prostornou,
nově upravenou a vybavenou hernu. Samo-
zřejmostí je celodenní strava vhodná pro
nejmenší děti, do které je zahrnutá 2x svačina
a oběd. Jesličky jsou otevřené od pondělí do
pátku 8.00–16.00. Děti můžete zapisovat ne-
pravidelně. Cena za celý den 400 Kč, za
půlden 200 Kč. Sleva při koupi permanentky.
Rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách
je nutné provést u Lucie Zemanové na tel.
605 504 471, vždy do 18.00 předchozího dne!
Sociálněprávní poradenství zdarma – dávky,
nemocenská, mateřský a rodičovský pří-
spěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou otevřen ve středu
9.00–12.00 a v pátek 15.00–18.00! 
SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA Jahoda
(2–7 let), již nyní probíhá zápis na školní
rok 2015–16. Nově nabízíme svoz a odvoz
dětí do školky a ze školky. Informace o škol-
ce a o zápisu u Mgr. Markéty Křivkové,
skolka@jahoda.cz, tel. 777 674 161,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMa-
terskaSkolaJahoda.

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

Pravidelné schůzky turistického oddílu
Orion. Každé pondělí 16.00–18.00 se v naší
klubovně konají schůzky oddílu pro děti ve
věku 6–15 let, různé hry venku i v klubovně,
turistické znalosti a dovednosti (mapa, pří-
roda, památky, uzly aj.), soutěže. Vše probíhá
v klubovně, Kpt. Stránského 994, Praha 14
– Černý Most.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK 
www.veselycertik.cz

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–18.00
hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.; 15.00–18.00
hod.; pá 9.00–12.00 hod.; cena 50 Kč/rodina.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku – po
a pá 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě, st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi – dětská jóga 3–8 let,
playgroundenglish 3–6 let, dramaťáček,
cvičení s miminky 4–12 m, Montessori
pracovna 3–6 let.

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY DUBEN 2015
2. 4. Logopedický seminář – vývoj řeči
a rozvoj komunikačních schopností u dětí
od 2 do 6 let. Přednáší klinická logopedka
Mgr. Lucie Danielová., 19.30–21.00 hod.,
cena 150 Kč/osoba
7. 4. Kurz první pomoci zaměřený na děti
18.00–20.00 hod., cena 350 Kč/osoba 
10. 4. Kurz první pomoci zaměřený na děti
9.30–11.30 hod., cena 350 Kč/osoba 
14. 4. Malé čtení „Co se děje na jaře“
16.30–17.30 hod. 
15. 4. Aby nám spolu bylo dobře – III. se-
minář pro rodiče vedený PaedDr. Šárkou
Daušovou – cena 150 Kč
21. 4. Dětská kadeřnice 15.00–18.00 hod.
Objednání nutné.
22. 4. Fimo – večerní tvoření – inkous-
tová technika 19.30–21.30 hod., cena
300 Kč/osoba 

KURZY A KROUŽKY: 
Jarní semestr 9. 2. – 19. 6. 2015; kurzy lze
navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Pondělí: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
9.30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class)
1,5–2,5 roku; 10.00 Cvičení s miminky 8–
12 měsíců; 16.00 Baletní přípravka 3–6
let; 17.00 Baletní přípravka 3–6 let. 
Úterý: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky;
10.30 Čertovský kombo-mix 2-4 roky. 
Středa: 8.30 Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let; 16.00 Výtvarka v pohybu
3–6 let; 17.00 Výtvarka v pohybu 3–6 let. 
Čtvrtek: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky;
10.30 Čertovský kombo-mix 2–5 let; 16.00
dětská jóga 3–8 let; 17.00 Playgrounden-
glish – angličtina s rodilou mluvčí – 3–6
let; 17.00 dětská jóga 3–8 let. 
Pátek: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
8.30 Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 9.30 Montessori dílna 1,5-3,5
roku. Veškeré informace najdete na www.ve-

selycertik.cz nebo na facebooku/Veselý
čertík – mateřské centrum a rodinný klub.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

Máme volná místa v programech:
Přihlášení do programů nutné na tel.:
777 596 163 nebo klubicko.ymca@seznam.cz
Montessori pracovna pro děti od 1,5 roku
s rodiči – čtvrtek 13.30–14.30 hod. 
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty
– pondělí – 5 skupin podle věku.
Kurz tai-či: pro začátečníky – čtvrtek
19.45–20.45 hod.
Kurz tai-či: pro pokročilé – 20.45–21.45 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně
pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.
Herny – přihlášení není nutné: herny s pro-
gramem probíhají ve středu a v pátek 9.00–
12.00 hod., volné herny v pondělí 9.00–
12.00 hod., v úterý 16.15–18.30 hod., mul-
tikulturní herna v pátek 16.30–19.00 hod. 
6. 4. Velikonoční pondělí – MC Klubíčko
uzavřeno (státní svátek).

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org

PONDĚLÍ–ČTVRTEK: 
Herna – Volná herna pro děti s doprovodem.
Útulné a přátelské prostředí s možností vy-
užití hraček, didaktických pomůcek, kni-
hovničky. Vstupné od 40 Kč.
Hlídání dětí – Krátkodobé hlídání dětí od
jednoho roku. Potřebujete k lékaři, na úřady
nebo si udělat čas jen pro sebe? V Zastávce
máme krásnou hernu a skvělou Hanku, pe-
dagogickou pracovnici, která se o vaše děti
postará. Rezervace: rodina@neposeda.org.
Vstupné 80 Kč/hodina.
Coworking – sdílená kancelář – Možnost
pronájmu pracovního místa s hlídáním dětí
od jednoho roku. Pracovní zázemí s inter-
netovým připojením. Možnost zapůjčení
notebooku. Rezervace: rodina@neposeda.org.
Vstupné 80 Kč/hodina vč. hlídání.
Já a děti pod jednou střechou – Nový pro-
jekt Zastávky! Nabízíme prostor, zázemí
a podporu pro zajímavé podnikatelské
start-upy nebo organizování volnočasových
či vzdělávacích aktivit pro děti a rodiče.
Pište na marketa@neposeda.org.

KAŽDÉ ÚTERÝ: 
Port de Bras – Posilovací cvičení pro krásné
a pružné tělo ve stylu Pilates, v rytmu me-
lodické taneční hudby. Vždy 9.30–10.30
s možností hlídání dětí od jednoho roku.
Hlídání je nutné prověřit a rezervovat pře-
dem! Registrace marketa@neposeda.org.
Vstupné 100 Kč/lekce. Forma permanentky
– 8 vstupů s platností do června 2015.

KAŽDÁ STŘEDA:
Tvořílek – Výtvarně laděný kroužek pro
děti od 2 let v doprovodu rodičů. Hrajeme
si, poznáváme barvy a různé materiály,
malujeme, kreslíme, lepíme, stříháme, vy-
rábíme a tvoříme ze všeho možného. Vždy
od 9.30 do 10.30 hodin. Vstupné 60 Kč
(sourozenci 100 Kč) vč. vstupu do herny.

Praha 14 žije



kalendář akcí
Prahy 14

Nabarvíme vajíčka, zasejeme osení. 

MŠ Obláček, Šebelova – V Galerii 14.

Výlety, pletení pomlázek, hry a soutěže. 

Příběh Přemysla Pittera.

Výprava za tajemstvím Egypta. Cena: 300 Kč.

Farní zahrada v Kyjích.

Soutěže, vyrábění, disciplíny a odměny.

Výběr a výstava knih z městské knihovny 
s multikulturní tematikou. Městská knihovna 
v Praze, Generála Janouška 2/1060.

Představení irské kultury s tanečním překvapením 
a malým občerstvením. V kavárně Maňána.

Čtení a výtvarná dílna pro děti. Městská knihovna v 
Praze, Generála Janouška 2/1060.

Poutníci krajinou Fantazie I.

Humans of Prague 14 - Výstava fotografií Tomáše 
Prince o tom, jak se nejen cizincům žije na Praze 
14. Výstava bude postupně na prostranství před 
metrem Rajská zahrada, náměstí u metra Hloubětín 
a nakonec před metrem Černý Most.
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Sraz před ZŠ Bří Venclíků.

Znáš Cincinaty? A chceš být jako oni? Vyzkoušej si 
to. KD Kyje.

Koncerty romských kapel Gitans, Kaminiko, Lače 
manuša a sboru Kaľi Phurt. KD Kyje.

Hrajeme na hřišti u ZŠ Vybíralova, týmy 4+1 (dle 
věku 6-12; 13-17; 18+). Startovné 100 Kč / tým. 
Registrace: teren@jahoda.cz, 773 674 060.

Sraz před ZŠ Generála Janouška.

Třída Romana Kudly v Galerii 14.

Křesťanství v Číně a Japonsku.



Program pro děti s rodiči. Vstup 50 Kč.

Sraz před ZŠ Vybíralova.

Přijďte nám pomoct uklidit.

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Staré Kyje, Hutě a Jahodnice.

Kvízy, hry a poznávací stanoviště. ZDARMA.

Sraz před ZŠ Šimanovská.

Děti z tanečního studia ČM, děti z Dramaťáčku a 
hosté z Brna. V KD Kyje.

Jak změnit interiér bytu. Vstupné 180 Kč.

Přednáška. Vstup 50 Kč.

V programu zazní skladby Pavla Cibocha, Karla 
Mirošníka a Kristiana Vacka. 

Jak změnit interiér bytu. Vstupné 180 Kč.

Všechno o péči a zdobení vlasů.

Soutěže na koloběžkách a odrážedlech. 

Exkurze do světa zvířat s odborníky. 

Vybavení k zapůjčení na místě. Rybník Aloisov.

Rodinná zážitková hra. TJ Sokol Jahodnice.

Sportovní den pro všechny pejsky. 

Sraz před ZŠ Hloubětínská. 

Životní příběh sira Nicholase Wintona.

Zážitkový seminář. Přihlášení nutné. 

U minigolfu Na Hutích pro rodiny s dětmi.

Sraz před ZŠ Chvaletická. 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 525,
otevírací doba: po, út, čt 9.00–17.00 hod.
t. +420 775 553 188, 225 295 515 (po, út, čt),
e-mail: praha14@icpraha.com, www.ic-
praha.com,www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP)
nabízí cizincům ze zemí mimo

Evropskou unii informace a poradenství:
pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení,
zdravotní péči, vzdělávání. Pravidelně or-
ganizujeme multikulturní akce, na které
srdečně zveme všechny obyvatele Prahy14.

Information and counselling
for third coutry nationals
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ
trong việc giải quyết các vấn đề
khó khăn và tổ chức các khóa học

tiếng Séc cho người nước ngoài miễn phí
Iнформація,  допомога  в  рі-
шенні проблем та курси чесь-

кої мови для іноземців безкоштовно
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INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA,
O. P. S. – POBOČKA Praha 14

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
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MŠ Jahodnice, P-9 Kyje, hledá pomocnou
sílu do kuchyně na dlouhodobý zástup.
Nástup duben 2015. Pracovní doba
8.30–15.30 hod. Plat cca 9 500 Kč. Na-
bídky zasílejte na reditelna@msjahod-
nice.cz nebo telefonicky 281 930 822.

PŘIJMEME POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ MŠ JAHODNICE

Redakce  se omlouvá za mylné uvedení
údajů týkajících se povinných plateb za
psy v MČ Praha 14. Více následuje.

Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo

poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku
200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

❱ Přijmu zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku do zubní ordinace
v Praze 9 – Kyjích. MUDr. Miroslav
Pospíšil. Tel.: 702 042 838.

❱Pohlídám vaše dítě. Praha 14, 9, 8, 7, 3, 1.
Tel.: 773 453 910.

❱ Čištění koberců a čalounění v domác-
nostech i kancelářích. Čištění a ošetření
kožených sedacích souprav. Profesionál-
ně za rozumnou cenu. Tel.: 603 701 992.

❱ Matematiku perfektně doučí středo-
školský profesor. Ukázková hodina zdarma.
Tel. 603 909 327.

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

❱ Koupíme st. šperky s brilianty i bez
nich, zlaté mince, stř. nádobí a pří-
bory, obrazy od E. Famíry, lokomot.
od Ronka a Kreibicha, st. zbraně atd.
Interantik Praha 9, Pod pekárnami 157/3,
t. 605 829 440, 283 893 334 po 10 hod.

❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

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

❱ Malířské práce, štuky, lakování a stěrka
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme byty,
pozůstalosti, sklepy, domy atd. Odvoz
starého nábytku na skládku. Odvoz ne-
potřebných věcí z domácnosti i zahrady
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056.

❱ Pronajmu garáž u metra Hloubětín,
tel.: 603 245 102.

❱ Převody družstevních bytů do osobního
vlastnictví, prohlášení  nemovité věci, za-
kládání SVJ, zaměřování – pasportizace
bytů a domů, jednání na katastru nemovi-
tostí. Tel. 724 304 603.

❱ Nabízím vám kadeřnické služby vše-
ho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

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

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

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, nezisko-
vou org. od 149 Kč/m2. T. 728 991 247,
www.sidlo.help.

❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe
3–4+1. Platba hotově, na vystěhování
nespěchám (lze i na dožití), vyplatím
dluhy i exekuce, možné i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

❱PODOLOGICKÉ A ESTETICKÉ CENTRUM
PODOest – přístrojová medicinální pe-
dikúra již od 290 Kč! Řešení zarůstajících
nehtů rovnátky,  stélky do bot, depilace
cukrovou pastou, masáže. Klánovická
487/2a, Praha 9 – Hloubětín. www.po-
doest.cz, tel. 731 150 841.
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7. 4. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
v Divadle Horní Počernice od 17.30 hod.
Představí se pěvecké sbory Malíček
a Paleček (sbormistryně Mgr. Šárka
Mistrová) a pěv. sbory Lísteček a Lístek
(sbormistryně Marie Sedláková).

9. 4. KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY
Michala Straky od 18.00 hod. v sále školy 

9. 4. KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO 
ODDĚLENÍ od 18.00 hod. v sále školy 
V programu se představí žáci Iriny Likiny
a Elliny Belčikové.

14. 4. KONCERT ŽÁKŮ KLARINETOVÉ
TŘÍDY ROMANA KUDLY od 18.00 hod. 
v Galerii 14, Černý Most 

15. 4. III. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice,
Cukrovarská 1
od 16.00 hod. divadelní představení, 
od 17.00 hod. výstava výtvarných prací,
od 18.00 hod. koncert žáků 
V programu se představí žáci ZUŠ Ratibo-
řická, Praha 9, a žáci ZUŠ Marie Podvalové,
Praha 9 – Čakovice.

20. 4. VI. HUDEBNÍ VEČER 
TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY 
od 18.00 hod. v sále školy

22. 4. AUTORSKÝ KONCERT
od 18.00 hod. v Galerii 14, Černý Most
V programu zazní skladby Pavla Cibocha,
Karla Mirošníka a Kristiana Vacka.

ZUŠ RATIBOŘICKÁ – POZVÁNKA NA AKCE A KONCERTY – DUBEN
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OMLUVA – DŮCHODCI ZA PSY ZAPLATÍ STEJNĚ JAKO V MINULOSTI 
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Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

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. 4. 2015 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.

F. Berousek, Horní Počernice; L. Hrabánková, Hloubětín; K. Mošovská, Černý Most
Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Střední Těžké

Vtip: Pacient říká: „Pane doktore, mám problém. Při jízdě vlakem mě to drncání tak unaví, že z toho usínám.“ 
„S tím si nedělejte starosti, to je normální,“ odpoví lékař. Pacient na to: … (dokončení v tajence)
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