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úvodem bych vám chtěl popřát úspěšné vy-
kročení do nového roku, hodně štěstí
a zdraví. Věřím, že pro všechny to bude rok
úspěšný. Ten uplynulý si nyní každý z nás
může v klidu vyhodnotit a samozřejmě si dát
i nová předsevzetí. Když pominu osobní zá-
ležitosti, přál bych si konečně funkční vedení
hlavního města Prahy. Přestože se tomu mů-
žete podivovat a mnozí dokonce kroutit hla-
vou, nezodpovědnost současné primátorky,
hnutí ANO i dalších současných koaličních
partnerů může mít nepříjemné dopady nejen
na městské části, ale i na jejich obyvatele.

Jen namátkou, když vezmu třeba tvorbu a schvalování Metropolitního
plánu – ten stanoví, co se v Praze 14 postaví, jaká bude občanská vybave-
nost, jak a kde budou lidé trávit volný čas, kde si zasportují – tak ten bude
mít dopad i na možnosti vzniku pracovních míst a podobně. Pokud ve
vedení Prahy usednou zodpovědní lidé, může nám to pomoci i v řešení
dopravy. Jako třeba v propojení Říčan a Běchovic, tedy při stavbě 511 Praž-
ského okruhu, která bude mít zásadní vliv na dopravu v okolí Černého
Mostu, či při stavbě vnitřního Pražského okruhu. Nebo v tom, že se konečně
dočkáme zeleného a vybaveného parku U Čeňku. To vše je jen část toho,
co hlavní město v naší městské části ovlivňuje. Věřím, že tento měsíc se
stane v tomto ohledu zlomovým a konečně se vytvoří zodpovědná koalice,
kterou budou zajímat problémy městských částí a obyvatel metropole.
Samozřejmě že k lepšímu životu v Praze 14 chceme přispět i my. Po-
dobně jako se nám podařilo vytvořit vyhledávané místo z parku v ulici
Pilská, ve kterém chceme ještě na základě návrhů občanů vybudovat
kavárnu. Kavárnu, jež by se navíc měla stát komunitním centrem
Hostavic a jakousi základnou pro lokální aktivity. V únoru pak chceme
znovuotevřít Plechárnu a zahájit přípravné práce na vybudování
KC Hloubětínská 55. Myslím si, že předsevzetí máme víc než dost,
a doufám, že se nám bude dařit je naplňovat stejně jako třeba plán
na otevření Běžecké školy na Praze 14 pro veřejnost ve spolupráci
s legendou tohoto sportu Milošem Škorpilem. 
Věřím, že nejen my na radnici, ale každý z nás vstupuje do tohoto
roku s určitým optimismem a cílem splnit si svá předsevzetí. A já
přeji, ať se to podaří.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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„AKTUÁLNÍ POLITICKÁ SITUACE NA
MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY SE VYZNAČUJE
NESCHOPNOSTÍ UDĚLAT
ROZHODNUTÍ A NÉST ZA NĚJ
ZODPOVĚDNOST. VIZE A PŘEDSTAVY
SE STÁLE MĚNÍ, CHYBÍ JISTOTA,“
ŘÍKÁ V NOVOROČNÍM ROZHOVORU
PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
BC. RADEK VONDRA.

NA ÚVOD OTÁZKA, KTERÁ K ZAČÁT-
KU NOVÉHO ROKU TAK NĚJAK PA-
TŘÍ. DÁVÁTE SI PŘEDSEVZETÍ?
Dnes už ne. Máme pět dětí, což je –
v pozitivním smyslu slova – takový ná-
por, že dělat si nějaká osobní předsev-
zetí člověka ani nenapadne. Snažíme
se prostě jen žít nejlépe, jak dokáže-
me. Novoroční představy o tom, že
zhubnu, oběhnu svět nebo že vylezu

na Mount Everest, mě v mých takřka
čtyřiačtyřiceti letech už nijak nelákají. 

JAK JSTE S RODINOU PROŽILI VÁNO-
CE? DODRŽUJETE NĚJAKÉ ZVYKY?
Důležitý je pro mě duchovní rozměr
Vánoc. Pravidelně na Štědrý den i na
oba svátky vánoční chodíme s dětmi
na mši. Hlavní je pro mne být s blízký-
mi, zklidnit se, ztišit, nabrat síly. 

A UMÍTE TO? UMÍTE, JAK SE ŘÍKÁ,
„VYPNOUT“?
Je pravda, že přepnout se do vánoční
atmosféry, když člověk přichází
z práce 23. prosince v půl desáté ve-
čer s hlavou obtěžkanou myšlenkami
na to, co všechno měl do konce roku
stihnout, ale už nestihne, je dost oří-
šek. Ale snažím se, a nakonec se to
nějak podaří. Velmi v tomto smekám
před mou manželkou. Že je doma

uklizeno, nakoupeno, navařeno, na-
pečeno, stojí stromeček… k tomu je
můj vklad z pracovních důvodů sku-
tečně minimální. 

A NYNÍ OD VÁNOČNÍ DEBATY ZPĚT
„DO PRÁCE“. KDYBYSTE MĚL 
VYBRAT JEDNO HLAVNÍ TÉMA,
KTERÉ BUDE V ROCE 2016 HÝBAT
PRAHOU 14, KTERÉ BY TO BYLO?
Jednoznačně schvalování Metropolit-
ního plánu, což je pražské označení
pro územní plán. Pro běžného obyva-
tele je to sice téma natolik abstrakt-
ní, že nevím, zda bude Prahou 14 hý-
bat fakticky, ale rozhodně je
nejdůležitější. Metropolitní plán, kte-
rý má projednávat městské zastupi-
telstvo, je v podstatě vize rozvoje
Prahy, tedy i naší městské části.
Říká, nakolik bude Praha 14 jen mís-
tem k přespávání a nakolik místem

LETOŠEK ROZHODNE 
O BUDOUCÍ TVÁŘI PRAHY
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Téma

pro život, pro rekreaci, zda dokáže
nabídnout dostatek volných pracov-
ních míst, jak bude vypadat občanská
vybavenost a tak dále. Nevýhodou
Metropolitního plánu je jeho odbor-
nost. Kdo není architekt nebo se tou-
to tematikou jinak do hloubky neza-
bývá, obtížně se v něm orientuje.

AŤ TAK ČI TAK, JDE O DOKUMENT,
KTERÝ BUDE MĚSTSKOU ČÁST PO-
STUPNĚ PROMĚŇOVAT A SMĚROVAT
DALŠÍCH TŘICET LET. JAKOU ROLI
V TOMTO PROCESU HRAJE RADNICE?
Faktem je, že do Metropolitního plánu
městská část zas tak moc mluvit ne-
může. Jak název napovídá, jedná se
o plán metropole a svůj rozvoj stanovu-
je hlavní město Praha. Celý proces je
navíc nastaven tak, že na sepsání při-
pomínek k návrhu tohoto dokumentu,
který očekáváme někdy letos v dubnu
a který jsme zatím neviděli, budeme
mít pouhopouhých třicet dnů. Radost
z toho samozřejmě nemáme, ale ne-
zbude nám, než se s tím popasovat.
Metropolitní plán se řeší posledních
pět let a termíny, kdy by se jím měli za-
bývat zastupitelé, už zazněly mnoho-
krát. Naposledy se měl dokument
schvalovat v září 2015, takže uvidíme…

MĚSTSKÁ ČÁST OPRAVDU NEMÁ
ANI TUŠENÍ, CO V NÁVRHU METRO-
POLITNÍHO PLÁNU BUDE?
Samozřejmě jsou známy hlavní teze,
ale nevíme, jaký bude konkrétně pro
naši městskou část. Víme, jak bychom
chtěli, aby vypadal. Praha 14 má
schválený strategický plán rozvoje do
roku 2025, kterému budou odpovídat
naše připomínky k Metropolitnímu
plánu a který jsme na konci roku 2014
několikrát probírali s občany. 

DALŠÍM DŮLEŽITÝM A OPĚT 
CELOMĚSTSKÝM TÉMATEM JE 
DOPRAVA. JAKÉ ZÁSADNÍ POČINY 
V TÉTO OBLASTI ČEKAJÍ PRAHU 14 
V LETOŠNÍM ROCE?
Oblast dopravy je nesmírně důležitá,
ovšem v současnosti její rozvoj bohu-
žel vázne. Ostatně stejně jako rozvoj
mnoha dalších oblastí či projektů, a to
nejen v naší městské části. Důvodem
je aktuální politická situace na Magis-
trátu hlavního města Prahy, která se
vyznačuje neschopností udělat roz-
hodnutí a nést za něj zodpovědnost.
Vize a představy se stále mění, chybí
jistota. Velkými dopravními tématy je
třeba propojení Říčan a Běchovic, tedy
stavba 511 Pražského okruhu, která

bude mít zásadní vliv na dopravu
v okolí Černého Mostu, nebo stavba
vnitřního Pražského okruhu. Pokud by
se podařilo okruh dostavět v původní
navržené trase přes Jarov, zásadně by
se tím mimo jiné snížila i dopravní zá-
těž v Hloubětíně. Samozřejmě že ho-
vořím o běhu na mnoho let, ale musí
se alespoň začít.

KDYŽ ZŮSTANEME RYZE V MĚST-
SKÉ ČÁSTI... „NA SPADNUTÍ“ 
JE ZNOVUOTEVŘENÍ PLECHÁRNY,
KTERÁ PROŠLA NÁROČNOU RE-
KONSTRUKCÍ. KDY SE ZÁJEMCI
O SLUŽBY OTEVŘENÍ TOHOTO KO-
MUNITNÍHO CENTRA DOČKAJÍ?
Plechárna by se měla znovu otevřít
veřejnosti v únoru. Osobně jsem za to
velmi rád. Během tří let se městské
části podařilo původní nevyužívanou
kotelnu proměnit v komunitní cen-
trum a zázemí. Chtěli jsme vybudovat
srdce této části sídliště, přinést sem
život. Samozřejmě jsem si vědom
toho, že se něco takového nestane ze
dne na den a že Plechárna musí svou
existenci před místními obhájit, ale
myslím, že jsme na správné cestě.
Stejným místem, odkud mají do okolí
vycházet pozitivní impulzy, má být i KC
Hloubětínská 55. Věřím, že přípravu
nutnou pro výstavbu tohoto komunit-
ního centra se podaří dotáhnout tak,
že v roce 2016 dokážeme vypsat výbě-
rové řízení, vybrat dodavatele a v roce
2017 zahájit stavbu. To bych si přál.

DOBRÁ ZPRÁVA JE, ŽE ZASTUPI-
TELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI NA
SVÉM PROSINCOVÉM JEDNÁNÍ
SCHVÁLILO ODKUP POZEMKU PRO
BUDOUCÍ ŠKOLKU NA JAHODNICI.
JAK TO S NÍ VYPADÁ?

Výstavba školky je odvislá od udělení
dotace od Ministerstva školství a od
hlavního města Prahy. Schválená sice
ještě není, ale její udělení je velmi re-
álné. Letos bychom měli začít s vý-
stavbou tak, aby školka v roce 2018
mohla zahájit provoz. 

JAKÝ POSUN V ROCE 2016 OČEKÁ-
VÁTE V PROJEKTECH NA PARK
U ČEŇKU ČI NA ROZHLEDNU NA
ČIHADLECH? HODNĚ SE NYNÍ HOVOŘÍ
TAKÉ O BUDOUCÍ REVITALIZACI VNI-
TROBLOKU VE VYBÍRALOVĚ ULICI…
Nemohu a nechci stoprocentně slibo-
vat posuny v něčem, co jako městská
část můžeme ovlivnit jen minimálně.
Magistrát rok a půl není schopen
udělat vůbec nic. Rozvoj města je pa-
ralyzovaný, což se pochopitelně týká
i městských částí.

DOBŘE. NASTIŇTE ALESPOŇ VÁŠ
PŘEDPOKLAD.
V případě parku U Čeňku byla dokon-
čena první fáze jeho výstavby, která
vůbec neodpovídá našim požadav-
kům. Jednání s magistrátem však
nekončí a pevně doufám, že se ten
brownfield za evropské peníze, který
místo krásného multifunkčního par-
ku na místě vznikl, podaří dopracovat
alespoň do jakž takž přijatelné formy.
Co se týká rozhledny na Čihadlech,
na úrovni městské části pro její vý-
stavbu děláme maximum. Máme při-
pravený projekt, ale potřebujeme,
aby nám hlavní město svěřilo poze-
mek, na kterém má rozhledna stát.
Žádost tam leží téměř rok s tím, že
pokud chceme dodržet předpokláda-
ný termín realizace, potřebujeme mít
jasno zhruba do dubna. 

PROJEKT NA REVITALIZACI VNI-
TROBLOKU VYBÍRALOVA JE DÁL.
RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA JEJ
SCHVÁLILI JAKO PILOTNÍ PRO 
STUDII NA REVITALIZACI VŠECH
SÍDLIŠŤ V METROPOLI…
Ano, tam to běží. Nicméně je třeba si
uvědomit, co bylo schváleno. Schválen
byl pilotní projekt participace. To zna-
mená, že nyní budeme diskutovat
s místními obyvateli o tom, jak by
chtěli, aby tato část sídliště vypadala,
a co má nabízet, čehož výstupem
bude studie – návrh konkrétních
změn a úprav. Samozřejmě děláme
vše proto, aby potom ze samotné
realizace už hlavní město, kterému
pozemky patří, nemohlo couvnout.

(red)
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Vyrovnat se s na první po-
hled jednoduchou, ale
vlastně složitou otázkou,
není jednoduché. Neži-
jeme ve vakuu. Jsme zá-

vislí na zákonech z Parlamentu a na
hl. m. Praze. Parlament jedná o daních,
o zákazu kouření, o zákazu výherních
automatů, o evidenci tržeb a dalších zá-
konech, které silně ovlivní život ve všech
obcích, i na Praze 14. A hl. město? Ani
netušíme, kdo bude vládnout. Rozpočet
bude snad schválen, ale budou v něm
vůbec nějaké investice pro Prahu 14?
Není to dlouho, co byly volby. Ve všech
uspěla strana s heslem „Bude líp“. Já
budu rád, když rok 2016 přežijeme ve
zdraví a neztratíme chuť do další práce.
S touto politikou se smířit nesmíme! 

Miroslav FRONĚK, KA14
Jako celoživotní obyva-
tel Hloubětína nemohu
nezmínit to, na co já
i ostatní obyvatelé naší
čtvrti netrpělivě čeká-

me – a to je rekonstrukce hloubětín-
ského náměstí a výstavba KC Hlou-
bětínská 55. Těším se, až se
plánovaná rekonstrukce a výstavba
rozběhnou. Také bych si přál, aby
se nám podařilo zvýšit pořádek
a čistotu. Bylo by opravdu příjemné,
pokud bychom v průběhu roku 2016
v naší Praze 14 viděli co nejméně
posprejovaných fasád, poházených
odpadků a rozježděných trávníků.
Budu rád, i pokud uvidím ještě větší
využití hřišť pro děti, cvičebních
zón, které jsou zrekonstruovány.

MUDr. Jan KAUFMAN, TOP 09

Mnoho úspěchu v no-
vém roce vám přeji
jménem všech zastu-
pitelů hnutí ANO. 
Na otázku, co očeká-

vám do nového roku, tak je to ze-
jména klid, rodinnou harmonii
a zdraví, totéž přeji i vám všem
a věřím, že se vám podaří docíliti
vašich předsevzetí.
Pokud bych měl jako zdravotník
záchranné služby vyzdvihnout jed-
no přání do nového roku, tak bych
si přál méně úrazů a nutných vý-
jezdů k pacientům.

Bc. Miroslav ŠUBRT, ANO

Doufám, že se podaří
pokračovat v akcích,
které nám všem zpří-
jemní prostředí, v němž
žijeme. Napadají mne

především další úpravy v parku
V Čeňku či třeba oprava Českobrod-
ské ulice od křižovatky s Broumar-
skou směrem k Jahodnici, kde je úsek
s nejhorším povrchem. Tyto projekty
jsou financovány z magistrátu. V první
polovině roku by měl být také zveřej-
něn návrh nového územního plánu.
My se zaměříme na vybudování no-
vých sportovišť, a to na Hutích a na
Jahodnici. Také máme naplánované
další cyklotrasy. Moc bych si přála sta-
bilitu ve vedení magistrátu a těším se
na další podněty a spolupráci s vámi.

Ing. Ilona PICKOVÁ, SZ

CO OČEKÁVÁTE OD NOVÉHO ROKU V PRAZE 14?

PRAHA 14 NA STARTU NOVÉHO ROKU

Praha 14 má před sebou rok, který
sice – minimálně v rámci městské
části – nebude turbulentní z politické-
ho hlediska, ale přesto pravděpodobně
nabídne řadu změn a novinek. Očekává
se předložení návrhu Metropolitního
plánu, který stanoví, jak se bude nejen
naše městská část, ale celá Praha roz-
víjet další desítky let, řešit by se rovněž
mělo nové přerozdělování peněz z ha-
zardu, u něhož Zastupitelstvo hlavního
města schválilo nulovou toleranci, či
další důležitá, i když lokální témata –
třeba dokončení rekonstrukce komu-
nitního centra Plechárna, oprava hlou-
bětínského náměstí, výstavba mateř-
ské školy na Jahodnici či revitalizace
vnitrobloku ve Vybíralově ulici.
„Například revitalizace náměstí v Hlou-
bětíně není v našich rukách, záleží na
magistrátu, nicméně nepřestávám věřit,

že město toto své území skutečně opra-
ví. Už před dvěma lety jsme měli přislí-
beno, že se Hloubětínští revitalizace ná-
městí dočkají v roce 2015. Pokud se
letos rekonstrukci podaří alespoň zahá-
jit, budu jen rád,“ říká starosta Bc. Ra-
dek Vondra, který o tom, kam by se
mohla městská část v roce 2016 ubírat,
hovoří v novoročním rozhovoru na te-
matických stránkách lednové Čtrnáctky.
Díky schvalování magistrátního rozpoč-
tu na poslední chvíli vstupuje Praha 14
do nového roku v rozpočtovém provizo-
riu, a není tudíž zatím jasné, kolik peněz
a kam bude moci investovat. S čím se
počítá určitě, protože tyto akce je nutné
dokončit v prvním čtvrtletí roku 2016, je
například dokončení vnitřních oprav
Plechárny či zpracování projektové do-
kumentace na komunitní kavárnu v par-
ku v Pilské ulici (na vizualizaci). (red)
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Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Bude to znít jako klišé,
ale po celou dobu, co
jako koalice na radnici
fungujeme, se snaží-
me odvádět svou práci

poctivě a v rámci programového
prohlášení Rady. 
Přesně to očekávám i od roku
2016, kdy se navíc naplno rozjede
zastupitelstvem schválená privati-
zace. Hned začátkem roku navrh-
nu zásady pronajímání bytů při-
způsobené aktuálním potřebám,
dále pak připravím materiál, na je-
hož základě bude možné lépe
a efektivněji využívat garáže ve
správě městské části. 
Obyvatelům Prahy 14 přeji za sebe
i za kolegy z ODS vše dobré v no-
vém roce. Vynasnažíme se udělat
vše proto, aby se očekávání, která
od roku 2016 mají, podařilo naplnit.

Jiří ZAJAC, ODS
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Aktuality

Městská policie hl. m. Prahy a městská
část Praha 14 zve seniory na cyklus
preventivních přednášek – Senior aka-
demii. Jejím cílem je naučit seniory, jak
správně přecházet krizovým situacím
a jak se při nich, když už nastanou, cho-
vat. V rámci Senior akademie proběhne
12 setkání, v jejichž průběhu budou ře-
šena témata jako prevence osobního
bezpečí, zabezpečení majetku, bezpeč-
nost v provozu metropole, senioři ver-
sus podvodníci a další.
Senior akademie bude probíhat od
19. 1. 2016 a poté každé úterý vždy od
13.00 do 15.00 hodin v Kulturním domě
Kyje. Účast na přednáškách je bez-
platná. Drobné občerstvení je zajištěno.

Zájemci se mohou hlásit koordinátorce
prevence rizikového chování Mgr. Kris-
týně Štaffové na tel. 281 005 450.  (red)

STRÁŽNÍCI ZVOU NA SENIOR AKADEMII
Upozorňujeme, že od 1. ledna
2016 začaly platit novely zákonů
o evidenci obyvatel (tj. o změně tr-
valého bydliště), o občanských
průkazech a také o cestovních pa-
sech. Podrobné informace nalezne-
te na www.praha14.cz (Životní si-
tuace – OSO)                (red)

UPOZORNĚNÍ!

Letošní podzim byl pro žáky i zaměst-
nance Základní školy Generála Ja-
nouška 1006 plný událostí spojených
s obhajobou Mezinárodního titulu
Ekoškola. Do tohoto programu je
škola zapojena už deset let. Mezi jeho
hlavní cíle patří učit žáky ekologic-
kému chování, vést je ke snižování
ekologického dopadu školy a umožnit
jim ve spolupráci s dospělými aktivně
se podílet na zlepšování prostředí

školy a jejího okolí. Program
Ekoškola v České republice
koordinuje sdružení Tereza.
Stojí za to připomenout, že
jsme první titul získali jako
první pražská škola před deseti
lety ve školním roce 2005–2006. Od tře-
tího titulu uplynuly čtyři roky práce
a naše společné úsilí bylo korunováno
úspěchem. Mezinárodní titul Ekoškola
jsme, jako první pražská škola, obhájili

počtvrté a patříme mezi 13 škol
z České republiky, které tento pre-
stižní mezinárodní titul získaly čty-

řikrát. Chceme mít školu, do
které chodí všichni rádi a na kte-

rou budeme rádi vzpomínat, a Eko-
škola je jednou z cest, jak toho můžeme
dosáhnout. Poděkování patří všem,
kteří nám pomáhají v úsilí dělat naši
školu pěknou, útulnou a šetrnou k ži-
votnímu prostředí.             Ekotým školy 

4. TITUL EKOŠKOLA PRO ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA

Praha 14 není v porovnání s ostatními
částmi Prahy zrovna bohatá na umění
ve veřejném prostoru. Umělecké před-
měty z minulé doby se nalézají většinou
kolem školských zařízení či obchodních
středisek. A protože se nová umělecká
díla v dnešní době v exteriéru města
skoro neobjevují, o to více se musíme
snažit, aby díla, která vydržela do dneš-
ních dní, jednoho dne nezmizela. 
To se týká i mramorové plastiky – sochy
sedící ženy, která v rukou drží hrozny

vína –, jež se ještě nedávno nacházela
v blízkosti MŠ Kostlivého na Jahodnici
a jež symbolizuje krásu mateřství.

Žena s hrozny, jak byla plastika po-
jmenována, našla po zvážení různých
možností své nové místo v nedávno
revitalizovaném parku Pilská v neda-
lekých Hostavicích, kde se naskytlo
nádherné místo přímo volající po
uměleckém zhodnocení. 
Socha nyní vypadá, jako by na toto
místo patřila odjakživa. Na jaře se navíc
Žena s hrozny dočká ještě odborné očisty
a záhonek pod sochou ozdobí květy.

(red)

ŽENA S HROZNY SE PŘESTĚHOVALA DO PARKU PILSKÁ

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM ZA ÚKLID
Zástupci TJ Sokol Jahodnice převzali
z rukou radní MČ Praha 14 Mgr. Ireny
Kolmanové Děkovný
list za účast na akci
Za čistou Jahodnici.
Na místě se sešly té-
měř čtyři desítky
místních, aby uklidily
ulice mezi rodinnými
domky i okolí autobu-
sových zastávek. Pos-

bíranými plechovkami od piva, papí-
rovými obaly nebo třeba pet lahvemi

se dobrovolníkům poda-
řilo naplnit několik vel-
kých odpadkových pytlů.
„Všem účastníkům akce
za jejich obětavost a chuť
podílet se na zkrášlování
Prahy 14 mnohokrát dě-
kujeme,“ řekla radní Ire-
na Kolmanová.        (red)
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Ve středu 9. prosince v plném sále Ga-
lerie 14 zahrála Malá česká muzika Ji-
řího Pospíšila české lidové písně a ko-

ledy, skladby
z renesanč-
ních kanci-
onálů a díla
barokních
skladatelů,

a navodila tak příjemnou tradiční vá-
noční atmosféru.                               (red)

ADVENT V GALERII
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BĚH JAKO UŽITEČNÝ 
NÁSTROJ PROTI STRESU

MILOŠ ŠKORPIL

JAK JSTE SE DOSTAL K BĚHU?
K běhání jsem se dostal tak, že jsem
vyhrál okresní Běh Mladé fronty
a hned po tomto vítězství vstoupil do
atletického oddílu. Pravda, v druhém
závodě (krajské kolo Běhu Mladé
fronty) jsem vybojoval (a to doslova)
před svým oddílovým kolegou před-
poslední místo, a to ještě jen díky

tomu, že on před cílem uklouzl
a spadl. Právě tohle brzké pohlédnutí
pravdě do očí (že nejsem zas tak
dobrý) mě u běhání udrželo, protože
jsem hlavně sám sobě chtěl dokázat,
že jsem vítěz. Po vojně jsem si udělal
trenérský kurz a v Sokole Horní Po-
černice začal trénovat atletické žáky,
začal běhat maratony, pak ultrama-

ratony a při tom se stále zajímal
o vše okolo pohybu, výživy, resp.
zdravého životního stylu. Začal jsem
vydávat časopis Běžecký svět, pak
s Milošem Čermákem v Lidových no-
vinách připravovat seriál Maraton za
čtyři měsíce, stal se spoluzakladate-
lem běžeckého serveru behej.com,
šéftrenérem PIM běžeckého klubu
a pak si řekl, že je čas na to se osa-
mostatnit a založil Běžeckou školu.

LIDÉ A PŘEDEVŠÍM PAK TI STARŠÍ
SE ČASTO BOJÍ ZAČÍT S AKTIVNÍM
SPORTEM. JAKÉ MÁTE V TOMTO
OHLEDU ZKUŠENOSTI? 
Problémem lidí, kteří s běháním či
hýbáním se obecně začínají po něja-
ké době bez aktivního pohybu, je to,
že se buď velmi podceňují, nebo na-
opak přeceňují. Naučit je poznat
správnou míru můžete jenom tím, že
je necháte, aby si v tom pod odbor-
ným vedením „namočili čumák“.

CO JE PRO BĚŽECKÝ TRÉNINK 
KLÍČOVÉ? 
Pro běžecký trénink je klíčové – ostat-
ně jako pro vše, co v životě děláme –
rozhodnutí. Osobně říkám: zvednout
zadek a vyběhnout! Pokud jde o čas,
tak ideální je, když si člověk na běhá-
ní nebo pohyb obecně najde 45–60
minut obden. Klidně si to přitom
může rozložit tak, že se projde část
cesty do práce, pěšky na nákup nebo
místo výtahu vyjde schody. Má svých
50 minut pohybu, a ani to nebude bo-
let. Jakmile se člověk začne pravidel-
ně hýbat, jídelníček se mu upraví
sám, neboť lidé většinou jedí z nudy.

PRAHA 14 SE VYZNAČUJE TÍM, ŽE JE
NA KRAJI MĚSTA A SÍDLIŠTĚ TU DO-
SLOVA SOUSEDÍ S VOLNOU PŘÍRO-
DOU. JE TAKOVÉ PROSTŘEDÍ PRO
BĚŽECKÝ TRÉNINK IDEÁLNÍ?
Příroda je určitě nejlepší prostředí
pro regeneraci i pro rekreační sport.
I to je jeden z důvodů, proč jsem

DO PĚTADVACETI LET ŽIL V HORNÍCH POČERNICÍCH, KDE TAKÉ ZAČAL
PŘED JEDNAPADESÁTI LETY BĚHAT. DNES ŽIJE SE SVOU MANŽELKOU
V SOKOLOVĚ A DO PRAHY 14 SE VRACÍ S UNIKÁTNÍM PROJEKTEM 
BĚŽECKÉ STŘEDY BĚŽECKÉ ŠKOLY NA ČERNÉM MOSTĚ. 
ŘEČ JE O MILOŠI ŠKORPILOVI A JEHO FOLOZOFII ŽIVOTA BĚHU.  
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Rozhovor

„utekl“ z Prahy do přírody. Jsem si
jistý, že nikomu nemusím vysvětlovat,
že jakmile vypadne z města do příro-
dy, pozná rozdíl, respektive že jakmile
opustí hranice města, najednou se
uvolní, ani neví jak, byť by předtím byl
ve velkém napětí a stresu.

BĚH JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ...
VNÍMÁTE TO JAKO TREND POSLED-
NÍ DOBY, NEBO JSOU JEN BĚŽECKÉ
AKTIVITY DNES VIDITELNĚJŠÍ?
Běh je „útěkem“ člověka k sobě sa-
mému. Tím, jak na něj působí čím
dál tím větší životní stres, hledá ven-
til, který by mu pomohl se tohoto
stresu (vnitřního napětí) zbavit. Běh
je pro to ideální nástroj, v tom spočí-
vá jeho čím dál větší obliba. Zkrátka
člověk se vrací podvědomě (instink-

tivně) ke své podstatě, v níž pohyb
hrál základní a životně důležitou roli.

O BĚHU SE ČASTO ŘÍKÁ, ŽE JE TO ŽI-
VOTNÍ FILOZOFIE. JACÍ LIDÉ BĚHU
NEJČASTĚJI PROPADNOU A JAK TO
MÁTE V TOMTO OHLEDU VY?
Máte pravdu – běh je životní filozofie,
nebo ještě lépe: běh je život. Ostatně
já rád používám pojem „života běh“.
Řekl bych, že každý, kdo si tento po-
jem přečte, pochopí. Pochopí, že vše
v našem životě má nějaký průběh,
a zase tam máte ten běh. Prostě bez
„běhu“ se život jako takový neobejde.
Jak já trávím volný čas? Někdy se jdu
proběhnout, ale většinou se jdu se
svou manželkou prostě projít a při tom
si povídáme o životě, o tom, co vidíme
kolem sebe, snažíme se tomu přijít na

kloub a posunout se v životě zase
o krok dopředu, o krok, který nám po-
může vidět a vědět víc…                 (jam)

Vyučil se zámečníkem-svářečem. Pak
absolvoval gymnázium a tři roky na
Přírodovědecké fakultě UK. Pracoval
jako dílenský plánovač, dílenský mistr,
bezpečnostní technik – vše v ČKD
Praha. 
Později ve výzkumném úřadu Bez-
pečnosti práce byla jeho specializací
pracovní rizika. Tu si přenesl i do
sportu, kde hledá řešení, jak se vyhnout
rizikům spojeným s běháním. V sou-
časné době se živí zejména tím, že
učí lidi správně běhat a zdravě žít.

STRUČNÝ ŽIVOTA BĚH 
MILOŠE ŠKORPILA (*1954)

1. Výběhy pro veřejnost (16.45–17.45 hod.) – Tento program bude zdarma a má za cíl naučit správný běžecký styl, jak
se na běh obléknout, jak se optimálně stravovat a jak si trénink naplánovat k aktuální fyzické kondici. 

2. Výběhy pro maminky (ale i otce) s kočárkem (10.00–11.00 hod.) – Program bude obsahovat 13 lekcí – možno je
vybrat v průběhu 4 měsíců a bude stát 500 Kč. Kromě výuky správného běhání s kočárkem se účastníci naučí i různá
protahovací a posilovací cvičení. Program povede Simona Vlašimská, vítězka PIM Women’s Challenge.

3. Kurz pro běžecké začátečníky s cílem uběhnout 5–10 km (18.00–19.00 hod.) – Tříměsíční tréninkový plán. Cena
kurzu je 3 600 Kč. Program nabídne vše jako kurz 1, ale navíc bude mít přesný plán všech tréninků, včetně doporučení
tréninku i v případě, že zmeškáte společný výběh. Cílem kurzu je rozběhat jeho účastníky natolik, aby po třech
měsících tréninku uběhli 5–10 km.

4. Kurz pro mírně pokročilé běžce a běžkyně s cílem uběhnout půlmaraton (19.15–20.15 hod.) – Náplň kurzu je
obdobná jako u kurzu č. 3, ale jeho cílem bude uběhnutí půlmaratonu. Cena kurzu je 3 600 Kč. 

Srazy budou před Plechárnou, maximální počet účastníků 20. Kurzy č. 1, 3 a 4 povedou Miloš Škorpil a Martin Vítů.
Účastníci placených kurzů získají bonus 25% slevu na běžecké vybavení značky Salming.

BĚŽECKÁ ŠKOLA NA PLECHÁRNĚ nabídne 4 úrovně běhání – začíná již 3. 2. 2016 a pokračuje každou středu
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Okénko policie

MLADÍK ZNEUŽIL DŮVĚRY A UKRADL KARTU
Dne 9. 11. 2015 oznámila
na Místní oddělení Policie
ČR Kyje paní M. M., že jí
byla v blíže nezjištěné

době na nezjištěném místě odcizena
její platební karta, přičemž dále zjistila,
že ji neznámý pachatel v devíti přípa-
dech využil k drobným platbám v cel-
kové výši 2 983 Kč. Ve věci byly zaháje-
ny úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu neoprávně-
ného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku podle ustanove-
ní § 234/1 trestního zákoníku a rozběhlo
se standardní prověřování. Dne 10. 11.
2015 se na policisty usmálo štěstí, když
bylo na linku 158 oznámeno z jedné
z prodejen OC Černý Most, že zde mají
záchyt platební karty, kterou chtěl něk-
do uhradit svůj nákup. Na místě byl ná-
sledně policisty zadržen L. P., který se
také ke krádeži platební karty doznal.
Ukázalo se, že tento muž není poško-
zené tak docela neznámý a jedná se
o mladíka, který staré paní občas vypo-
máhal. Seznámili se náhodně v jedné
pizzerii, kam poškozená zašla ve snaze
najít dobrého člověka, který by jí pomo-
hl s problémem s její televizí. Filuta
ochotně nabídl svoji pomoc, zašel s po-

škozenou do jejího bytu, tam stačilo jen
vyměnit baterii v ovladači a bylo po
problému. Poškozená si na něho vzala
telefonní číslo a domluvili se, že když
bude něco opět potřebovat, tak zavolá.
A tak se také stalo. Tento výtečník staré
paní ochotně pomáhal, tu s přestěho-
váním nábytku, tu vypomohl s náku-
pem. Dne 7. 11. 2015 paní opět navští-
vil, tentokrát již ne s dobrým úmyslem.
Využil příležitosti, kdy si poškozená od-
skočila z obývacího pokoje, a z její tašky
na stole odcizil její platební kartu. Od té
doby se již viděli jen jednou, a to při

konfrontaci na MOP Kyje. Pachateli byl
dne 12. 11. 2015 Obvodním soudem pro
Prahu 9 trestním příkazem uložen trest
obecně prospěšných prací ve výměře
300 hodin. A naše hodná důvěřivá stará
paní si určitě rozmyslí, koho si příště
pozve do bytu. Mimochodem, při prově-
řování bylo zjištěno, že tento výtečník
byl v minulosti stíhán mimo jiné i pro
násilnou trestnou činnost. Budiž tento
případ jako ponaučení i pro ostatní se-
niory, a nejen pro ně.

npor. Ing. Jan Bambousek,
vedoucí oddělení MO Kyje

ŽENU S LUPEM POLICEJNÍ HLÍDKA ZADRŽELA U RYBNÍKA

Z NEBEZPEČNÉHO ŘIDIČE SE VYKLUBALA ZNÁMÁ FIRMA

Dne 17. listopadu si ve večerních hodi-
nách povšimla autohlídka strážníků na
břehu Kyjského rybníka ženy, která
vkládala věci do jednoho ze tří batohů
a že se poblíž ní se nacházejí tři jízdní
kola. Na dotaz hlídky, co zde dělá, žena
odpověděla, že na místě čeká na ka-
marády, kteří si odskočili. Hlídka v okolí
muže nenalezla, ale povšimla si vylo-
meného dřevěného oplocení, kterým

někdo vlezl dovnitř objektu. Hlídka opět
požádala ženu o podání vysvětlení
a o to, aby ukázala obsah batohů. Uvnitř
měla plynovou bombu, dvoje štípací
kleště, sikové kleště, utahovací po-
pruhy, cívku s cínovým drátem, šrou-
bovák, dva zámky včetně klíčů, tažné
ocelové lano, mobilní telefon, baterku,
injekční stříkačky a obsah sáčku s bí-
lým práškem. Strážníci provedli kon-

trolu okolí a nalezli další plynovou
bombu ukrytou v rákosí. Pojali pode-
zření, že tyto věci pocházejí z objektu,
který měl vylomené dřevěné oplocení.
Proto byla žena zajištěna a byla prove-
dena kontrola, zda u sebe nemá zbraň.
Žena měla u sebe kapesní nůž, kober-
cový nůž a náhradní řezák do koberco-
vého nože. Žena byla předána na místě
hlídce Policie ČR.                 MP Praha 14

Dne 28. listopadu v odpoledních hodi-
nách prováděla autohlídka strážníků
běžnou kontrolní činnost v ulici Dobro-
volného, když z ulice Anderleho vyjel vůz
Škoda Octavia černé barvy. Z dřívějška
bylo známo, že jej opakovaně řídí osoba,
která nevlastní řidičské oprávnění a má
soudně vydaný zákaz řízení. Z toho dů-
vodu začalo sledování předmětného vo-
zidla. Řidič na nejbližší křižovatce nere-
spektoval signál s červeným světlem
stůj. Hlídka proto zapnula zvláštní vý-
stražné znamení a nápis STOP na slu-
žebním vozidle. Řidič vozidla na toto ne-

reagoval, vozidlo nezastavil a pokračoval
směrem k ulici Cíglerova. Ulicí projel vy-
sokou rychlostí a na konci odbočil do-

prava do ulice Ocelkova směrem k OD
Hasso. Zde řidič vozidlo šikmo zastavil
a začal z místa utíkat. Při pronásledování
hlídka v prchajícím muži prokazatelně
poznala, že se jedná o osobu, kterou
hlídka již dříve zadržela při neoprávněné
jízdě. Vůči prchajícímu muži byla použita
výzva: „Jménem zákona stůjte, nebo
bude použito hmatů a chvatů!“ Muž výzvy
neuposlechl a pokračoval v útěku. Po
jeho dostižení se hlídka přesvědčila, zda
u sebe jmenovaný neskrývá zbraň, s ne-
gativním výsledkem. Muž byl následně
předán PČR.                         MP Praha 14
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Zprávy

PRAHA 14 PODPOŘÍ NEZISKOVKY I SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MĚSTSKÁ ČÁST BOJUJE PROTI DROGÁM PREVENCÍ

Současným realizátorem aktivit je
Progressive, o. p. s., organizace
s mnohaletými zkušenostmi v oblasti
terciární prevence drogových závi-
slostí. Projekty terénních prací orga-
nizace Progressive, o. p. s., jsou
dlouhodobě podporovány z rozpočtu
hlavního města Prahy. Všechny pro-
gramy organizace patří mezi základ-
ní, stěžejní programy protidrogové
politiky města. Posledních několik let
Praha pomáhá cílenou finanční pod-
porou městské části Praha 14 na re-
alizaci projektu monitoringu a terén-
ních programů na jejím území.
„Realizací projektu se Praha 14 zařa-
zuje mezi zodpovědné městské části,
které v oblasti drog dbají na aktivní
preventivní přístup, a usilují tak
o ochranu celé společnosti,“ říká
Mgr. Nina Janyšková, krajská proti-

drogová koordinátorka působící na
Magistrátu hl. města Prahy.

NO BIOHAZARD
V zimním období vyrážejí pracovníci te-
rénního programu No Biohazard Pro-
gressive, o. p. s., do terénu každé úterý
a svou pozornost zaměřují především
na rizikovější lokality a potenciální mís-
ta výskytu uživatelů drog. Poznáte je
podle toho, že jsou ve dvojici, na zádech
mají batohy s logem terénního progra-
mu No Biohazard a nosí brašny ozna-
čené logem výměny. Náplní jejich práce
je výměna a distribuce injekčního ma-
teriálu a dalšího zdravotnického mate-
riálu určeného k bezpečnější aplikaci
drog, poskytování sociálního, zdravot-
ního a právního poradenství, poskyto-
vání informací o zařízeních, která jsou
zaměřena na práci s lidmi se závislostí.

KRIZOVÁ INTERVENCE
Terénní pracovníci také provádí zá-
kladní zdravotní ošetření, případně
krizovou intervenci. Nedílnou součás-
tí jejich práce je monitoring drogové
scény a sběr injekčního materiálu.
Přímá práce s uživateli drog je však
přínosná nejen pro uživatele samot-
né, ale především pro běžnou popula-
ci. Snaha dosáhnout u osob se závi-
slostí bezpečnější aplikace drog
a bezpečnějšího sexuálního chování
totiž chrání nejen samotné uživatele,
ale vede k ochraně celé společnosti
tím, že snižuje negativní důsledky,
které s sebou fenomén užívání návy-
kových látek přináší a které se dotý-
kají také většinové společnosti.

V PRAZE 14 KLID
„Ve srovnání s ostatními městskými
částmi, na kterých terénní program
No Biohazard působí, je situace na
MČ Praha 14 klidná a počty kontaktů
s klienty programu a počty nálezů in-
jekčního materiálu jsou nízké,“ říká
Bc. Kateřina Bažantová, vedoucí te-
rénního programu No Biohazard.
Za své téměř roční působení navázal
program spolupráci s organizacemi
Jahoda, o. p. s., Neposeda, z. ú.,
s Městskou policií Praha a Policií
České republiky. V příštím roce plá-
nuje navázání spolupráce i s dalšími
institucemi a organizacemi, které
v MČ Praha 14 působí.

redakce ve spolupráci 
s Progressive, o. p. s.

I V LETOŠNÍM ROCE PŮJDOU
Z ROZPOČTU PRAHY 14 PENÍZE 
NA PODPORU SPORTU, KULTURY,
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
I SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

Zastupitelé městské části začátkem
prosince rozhodli o vypsání dotačních
titulů, které tyto oblasti pokrývají. Fi-
nance poputují také na zajištění me-
zinárodního programu místní Agendy
21, jehož cílem je zvyšování kvality
veřejné správy. Na podporu sociál-
ních a návazných služeb radnice
v nadcházejícím období uvolní 400 ti-
síc korun v programu Příspěvek na
zajištění služby. „O podporu mohou
žádat poskytovatelé sociálních a ná-

vazných služeb, kteří nejsou podpo-
rováni ve dvouletém dotačním pro-
gramu, a občané Prahy 14, kteří vy-
užívají službu osobní asistence (§ 39
zákona o sociálních službách),“
upřesňuje František Bradáč z Odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví MČ
Praha 14. Zájemci mají možnost žá-
dat o dotaci pomocí předepsaných
formulářů nejpozději do 29. 4. 2016.
Na oblast kultury, sportu a volného
času radnice vyčlenila 1,6 milionu ko-
run. „Touto cestou podporujeme ze-
jména neziskové organizace a ko-
munity na území městské části,
které prostřednictvím svých akti-
vit a projektů nabízejí pro míst-
ní obyvatele sportovní, kultur-

ní, umělecké či jiné společenské vyži-
tí,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová.
Žádost o finanční podporu v této ob-
lasti je nutné odevzdat nejpozději do

29. 1. 2016. Podrobné informace
k vyhlášeným dotačním říze-

ním pro rok 2016 naleznete
na www.praha14.cz.

(red)
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Fo
to

: a
rc

hi
v 

Pr
og

re
ss

iv
e



13

Názory 

NÁZORY ZASTUPITELŮ
KONEČNĚ MŮŽE BÝT LÍP

Hnutí ANO šlo do voleb s hesly – Ano,
prostě to zařídíme a Ano, bude líp.
Marketing, který voliče nabudil, za-
ujal, ale přitom neobtěžoval, opravdu
zafungoval, ale… Viděli jsme vývoj po
volbách – média začala pravidelně in-
formovat o rozpadávajících se koali-
cích s ANO, o vynořujících se kauzách,
o kontroverzních členech, o nestan-
dardních praktikách, o paní Kleslové…
Jako lídr kandidátky, který ANO na Pra-
ze 14 propůjčil svou tvář, jsem samo-
zřejmě chtěl věřit, že nás se nic z toho
týkat nebude. Že kolegové, kteří získají
mandát zastupitele, zůstanou „normál-
ní“, že i přes „mocenské boje“ nám stá-
le záleží především na Praze 14.
Bohužel klub ANO mi důrazně uká-
zal, že naše spolupráce nebude mož-
ná, a to ještě před ustanovujícím za-
stupitelstvem. Proto jsem po
dlouhém váhání v dubnu nejprve
ukončil členství v hnutí, ale definitivní
tečku jsem udělal na prosincovém
jednání zastupitelstva vystoupením
z klubu zastupitelů ANO.
Poslední kapkou, které předcházely
nesmyslné útoky proti zřízení nové
mateřské školky na Jahodnici či ne-
omluvená neúčast J. Adámka na fi-
nančním výboru (byť sám požaduje
častější setkávání), byla obhajoba
T. Novotného, zastupitele ANO, který
na více než půl roku odjel do zahraničí,
neplní tedy své povinnosti, ale nechce
se vzdát mandátu zastupitele, za který
pobírá každý měsíc odměnu.
Taková politika, která se prezentuje
jako jediná správná, ale při návštěvě
jednání zastupitelstva i laik pozná její
„správnost“, opravdu není nic pro
mne. Je dobré umět říkat „ANO“, ale
někdy je mnohem důležitější naučit
se říkat „NE“. Ono ne nadarmo platí,
že největším omylem člověka bývá
nepřiznání toho, že udělal chybu.
Na pomyslnou startovací čáru nové-
ho roku jsem si stoupl bez zátěže,
která mne trápila už dlouho – a cí-
tím, že teď konečně může být líp.
Na závěr mi dovolte popřát vám do
nového roku hodně zdraví, rodinné
pohody a vědomí, že i když občas
šlápneme vedle, je a pořád bude

hodně důvodů, proč si nepřestáváme
a nepřestaneme vážit sami sebe.

Vladimír Tománek, 
nezávislý člen ZMČ 

„ZAJÍMAVOSTI“ ZE ZMČ
Vážení občané, dovolím si lehce glo-
sovat poslední zastupitelstvo, kon-
krétně ty nejzábavnější momenty.
Asi nejpřínosnějším počinem zastupi-
telů bylo neskutečné sociální soucítění
s dlužníky a jednoznačný vzkaz pro
všechny, kteří dluží městské části např.
na nájemném. Máte problém se splá-
cením, požádejte MČ o odpuštění všech
penále, bude vám vyhověno. Protože
poplatky z prodlení téměř čtvrt mili-
onu Kč z důvodu „já o tom dluhu nevě-
děl“ se přece dají prominout. Co na
tom, že o tuto částku většina velkory-
sých zastupitelů ochudila rozpočet MČ.
Hodnotím i matematické schopnosti
při přípravě materiálu, kdy součet
není součet, a žádáme tedy o dotaci
v jiné výši, než jsou předpokládané
náklady na úpravu kuchyně ve školce.
Inu půl milionu sem, půl milionu tam.
Však je to z dotací. Zajímavé jsou i ze-
měpisné znalosti, kdy Hutě a Jahodni-
ce jsou vlastně jedno místo. Takže bu-
deme školku stavět v Hutích, nebo na
Jahodnici? Tak či tak to bude upro-
střed pole, snad tam developer nejpr-
ve připraví cestu, protože mu ten pro-
dej bez školky zatím moc nejde.
O humornou vložku se postaral i je-
den zastupitel, jehož postoj by se dal
popsat slovy: sice nesouhlasím s pro-
gramem, za který byl zvolen, ani
s lidmi, s nimiž jsem byl na kandidát-
ní listině, a dokonce ani se stranou,
která mi propůjčila svou značku, ale
zastupitelem zůstanu, je to pro mě
více než morální povinnost. Zajímavý
přístup, marně v něm hledám logiku.
I ve výborech se děly divy. Kdo nestihl
přijít včas, má smůlu, tak třeba fi-
nanční výbor, kde se projednávalo
rozpočtové provizorium, je za 30 min.
hotový. Přípravou plnohodnotného
rozpočtu se finanční výbor pro jistotu
zatím nezabýval, času dost. Naštěstí
za 3 měsíce bude znovu. Všem je pře-
ci jasné, na co mají či nemají být vy-

naloženy peníze naší městské části.
Vypadá to, že materiály pro jednání se
připravují s vědomím „stejně to nikdo
nečte“. Omyl, my to čteme, a to dost
pozorně. Když nám něco není jasné, tak
se zeptáme, když je něco chybně, tak se
to opraví, to je přeci normální přístup.

Michal Vrba,
předseda kontrolního výboru (ANO)

ZVÍTĚZÍ V ROCE 2016
REGULACE NAD 
ZDRAVÝM ROZUMEM?

Vážení spoluobčané, v uplynulých
dnech jste jistě bilancovali rok 2015
a přemýšlíte o tom, co přinese právě
začínající rok 2016. Já vám za klub
zastupitelů ODS přeji, aby se vám
všechna přání a očekávání splnila.
Pro občany vyznávající svobodu
a s tím související odpovědnost za
svůj vlastní osud může být rok 2016
rokem splněných hrozeb vládnoucí
koalice na úkor osobní svobody. Ně-
kteří vládní činitelé se při konstrukci
a prosazování zákonů ani netají tím,
že spoléhají na udavačství mezi sou-
sedy. (Upozorni finanční úřad na to,
že si soused žije nad poměry, natoč
kouř ze sousedova komína atd.)
V současné bezpečnostní situaci ni-
kdo neprotestuje proti rozšiřování
pravomocí zpravodajských služeb,
nebo prolamování bankovního či da-
ňového tajemství. Sprostých podezře-
lých přibývá. Další kontrolní hlášení
a nadcházející elektronická evidence
tržeb jejich řady ještě rozšíří. Možná
že by v budoucnu mohly současné
vládní strany prosadit daleko kom-
plexnější soubor hlášení, ve kterém
by nechyběly rubriky pro evidenci
zkonzumovaných potravin, počet vy-
kouřených cigaret, vypitého alkoholu
či hříšných myšlenek. Každý potom
bude mít svého osobního kurátora,
který ho bude chránit před nástraha-
mi svobody a odpovědnosti. Pevně vě-
řím, že se tato černá vize nevyplní
a že stejně jako politici a členové ODS
dáte přednost zdravému rozumu.
Mnoho úspěchů v roce 2016

Josef Kutmon (ODS)
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VÁNOCE NA RAJSKÉ
OŽIVILY TRADICE
SÍDLIŠTĚ ROZEZNĚLA MOBILNÍ ZVONOHRA

HNED DVĚ ZAJÍMAVÉ AKCE SI UŽILI
OBYVATELÉ PRAHY 14 V POLOVINĚ
PROSINCE. NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
OŽIVIL VÁNOČNÍ TRHY KULTURNÍ
PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA TRADICE
A ZVYKY. VNITROBLOK U VYBÍRALOVY
ULICE ZASE ROZEZNĚLA UNIKÁTNÍ
PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA.

Jedno datum a hned dvě vánoční
akce. Obyvatelé sídliště Černý Most
i lidé z jiných koutů Prahy 14 si loň-
ský 16. prosinec jistě zapamatují. Od-
poledne toho dne začalo v 16 hodin
akcí nazvanou Vánoce na Rajské,
kterou připravila ve společné režii
městská část s Prahou 14 kulturní.
V rámci vánočně laděných farmář-
ských trhů vyrostlo na prostranství
před stanicí metra Rajská zahrada
vánoční městečko se živým betlé-
mem, ovečkami a kůzletem.

JOSEF, MARIE A TRADICE VÁNOC
Na pódiu děti i jejich rodiče přivítali
Josef s Marií, kteří pak v několika
blocích provedli děti formou pohádky

příběhem o narození Ježíška a vzniku
vánoční tradice. A dětí přišlo požeh-
naně. Kromě pohádky a živého betlé-
mu tu pro ně bylo připraveno několik
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Reportáž

stánků, kde se mohly seznámit s tra-
dičními vánočními zvyky, jako je lití
olova, věštění z rozkrojeného jablka či
výroba svíček z včelího vosku.

RAJSKÁ NA RAJSKÉ
A protože k Vánocům, zvláště pak
k těm na Rajské zahradě, patří i raj-
ská polévka, byl zde kromě svařeného
vína a dalších vánočních specialit
i stánek s touto dobrotou. Polévka
s těstovinami a masovými kuličkami
ostatně provoněla celé prostranství
a z reakcí těch, kteří ji ochutnali, bylo
patrné, že se podařila.

KOLEDY ZAPĚLI RADNÍ I ŘEDITEL
To ostatně platí i pro akci samotnou.
Ta se po celou dobu nesla ve sváteční
atmosféře a volné chvíle mezi jed-
notlivými díly pohádky vyplnily tóny
tradičních vánočních skladeb a ko-
led. Ty si nakonec společně s přítom-
nými zazpívalo i několik zástupců
městské části a Prahy 14 kulturní. Za
doprovodu elektronických varhan
předvedli svůj pěvecký talent napří-
klad i radní pro oblast kultury Irena
Kolmanová nebo ředitel Prahy 14
kulturní David Kašpar. Ti spolu
s dalšími zpěváky z řad zaměstnan-
ců úřadu odzpívali většinu koled
a vánočních písní ze zpěvníku, který
Praha 14 kulturní pro letošní svátky
připravila pro veřejnost.

ANDĚLSKÉ VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
Další unikátní akce se konala téhož
dne v podvečer a jejím iniciátorem
byl dlouholetý obyvatel Černého
Mostu a provozovatel prodejny potra-
vin Max ve Vybíralově ulici pan Miloš
Masare. Na akci nazvané Andělské

vánoční zvonění si připravil hned ně-
kolik překvapení, která byla určená

nejen zákazníkům oblíbené prodejny,
ale všem z okolních domů i jiných
částí Prahy 14.

ZVONOHRA ROZEHRÁLA VYBÍRALKU
Největším tahákem akce nazvané
Andělské vánoční zvonění byl beze-
sporu příjezd Pražské mobilní zvo-
nohry. Unikátní téměř dvanáctitunový
nástroj, tvořený sedmapadesáti růz-
nými zvony o hmotnosti od 5 do 860
kilogramů, přivezl na speciálním ná-
kladním voze autor samotné koncep-
ce nástroje, zvonař Petr R. Manou-
šek. Za netradiční klaviaturu pak
usedl Radek Rejšek. Pod jeho ruka-
ma i nohama se pak sestava zvonů
rozezněla v tónech klasické i moder-
ní hudby. Mezi jednotlivými akcemi
pak vystoupil dětský pěvecký sbor
Ponte Nero z nedaleké ZŠ Vybíralova,
který si pod taktovkou paní učitelky
Jaroslavy Mohylové připravil pásmo
písniček, v jehož rámci zazněla
i vzpomínka na oběti nedávných tero-
ristických útoků v Paříži. 

VZPOMÍNKY STAROUSEDLÍKŮ
Právě paní Mohylová, stejně jako
autor myšlenky Andělského vánoční-
ho zvonění Miloš Masare i několik
dalších pozvaných hostů si v rámci
akce připomněli i letošní pětadvacáté
výročí osídlení této části sídliště. Sa-
motnou akci oživil i krátký ohňostroj
nebo zpěv či recitace místních dětí.
Celá akce, která trvala od sedmi té-
měř do desíti hodin, přilákala několik
stovek lidí, včetně rodičů s dětmi, na
„svařák“, klobásu či jiné pohoštění
a dorazila zavzpomínat i celá řada
těch, kteří se řadí mezi první obyva-
tele zdejších domů.                      (jam)
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Projekty

DLOUHOTRVAJÍCÍ DISKUZE O PODOBĚ
BYTOVÉ VÝSTAVBY V ULICI BRYKSOVA
SPĚJE KE KONCI. A ZDÁ SE, ŽE
K DOBRÉMU. OBYVATELÉ, KTEŘÍ
PROTI ROZSAHU PLÁNOVANÝCH STA-
VEBNÍCH PRACÍ PROTESTOVALI, SE
DOHODLI SE SPOLEČNOSTÍ CANABA
DEVELOPMENT, S. R. O., A ZÁSTUPCI
MĚSTSKÉ ČÁSTI NA KOMPROMISNÍ
PODOBĚ PROJEKTU.

„Městská část v tomto na celou záležitost
prakticky jen dohlížela. Tak, aby vše bylo
po procesní a technické stránce vpořádku.
Jsem velmi rád, že k dohodě mezi inves-
torem azástupci místních SVJ došlo,“ říká
starosta městské části Bc. Radek Vondra.
Radní městské části na svém posledním
jednání schválili novou podobu projektu
a také memorandum mezi městskou

částí a společností Canaba, které přesně
upravuje vzájemné vztahy a podmínky
záměru výstavby. Jeho přesné znění je
k nalezení na webových stránkách měst-
ské části – www.praha14.cz jako příloha
usnesení Rady městské části.

138 BYTŮ, 176 PARKOVACÍCH MÍST
Zástupci SVJ, společnosti Canaba
a městské části se domluvili, že na
místě – konkrétně v severní části při
ulici Bryksova – vyrostou tři vyšší bytové
domy (výška 17,6 metru) s pěti nadzem-
ními a jedním ustupujícím podlažím
a jižněji, kolmo k Bryksově, dva nižší
domy (výška 14,8 metru) se čtyřmi nad-
zemními a jedním ustupujícím podla-
žím. Vznikne kaskádovité uspořádání
domů, jejichž celková kapacita je 138
bytových jednotek. Protože Canaba po-

čítá i s výstavbou parkovacího domu se
160 stáními v místě stávajícího parko-
viště, zůstane zde zachováno 176 povr-
chových parkovacích stání. V parkova-
cím domě se předpokládá, že cca 60
míst bude vyhrazeno pro stávající oby-
vatele. „Probíhají také jednání o zlepšení
dopravní obsluhy MHD v okolí této lo-
kality,“ doplňuje starosta Radek Vondra.

VÝŠKOVÉ KOEFICIENTY
Současný stav kolem plánované výstavby
v ulici Bryksova je výsledkem mnoha de-
bat, mezi něž patřila i veřejná projednání
s místními obyvateli. Původně bylo uva-
žováno, že by nová bytová zástavba
mohla vyšplhat výš, než dovolovala míra
využití území. Rada městské části změnu
koeficientů nejprve podle doporučení od-
borníků svým usnesením podpořila, ale
protože se řada občanů postavila proti,
své rozhodnutí revokovala. Takzvaný „ko-
eficient podlažnosti“, tedy údaj o tom,
jak vysoká může být v daném místě vý-
stavba, byl nyní upraven tak, aby objekty
při ulici Bryksova byly na nižší úrovni.
„Po řadě jednání došlo k dohodě mezi
představiteli petičního výboru a spo-
lečností Canaba. Pro nás je důležité,
že z peněz, které společnost předá
obci, bude financována točna autobusu
a chodník v Bryksově ulici. Vítáme také,
že budou vytvořena parkovací místa
i nad rámec příslušné normy,“ dodává
k tomu Viktor Šíma, zastupitel městské
části a také předseda jednoho z dotče-
ných SVJ.                                        (red)

OBYVATELÉ, INVESTOR A MČ  SE DOHODLI
NA PODOBĚ VÝSTAVBY V OKOLÍ BRYKSOVY

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 6. ledna 2016 v 17.00 hod. v Galerii 14

Ve středu 6. 1. bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hod. zahájena výstava prací žáků ZUŠ Ratibořická.
Výstava potrvá do 27. 1. a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 27. ledna 2016 od 18.30 hod. v Galerii 14

Ve středu 27. 1. se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Ella Quartet. Zazní skladby W. A. Mozarta,
A. Dvořáka, E. Morriconeho a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hod., vstup volný.

Ve středu 3. 2. bude v Galerii 14 v 17.00 hod. zahájena výstava Křehká krása barev a nití Dany Gregorové a Vladislavy Žižkovské.
Výstava potrvá do 25. 2. a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod.
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VÝSTAVA KŘEHKÁ KRÁSA BAREV A NITÍ

Výstavba je plánována v prostoru u Bryksovy ulice (na leteckém snímku vpravo).



17

Sport v Praze 14

AKVABELY Z HLOUBĚTÍNA BRALY 2x BRONZ

LETOŠNÍ 34. ROČNÍK „VÁNOČNÍ
CENY PRAHY“ PŘIVÍTAL V HLOUBĚ-
TÍNSKÉM BAZÉNU NA TŘI STOVKY
AKVABEL Z CELÉHO SVĚTA. 

Tradiční závody akvabel nabídly opět
skvělé výkony i pohodovou atmosféru.
O zákulisí tradiční akce i výkonech do-
mácích závodnic jsme hovořili s Kate-
řinou Vostárkovou z pořadatelského SK
Neptun Praha, který je prvním a dosud
jediným klubem synchronizovaného
plavání v hlavním městě.

VÁNOČNÍ CENA PRAHY PATŘÍ MEZI
OBLÍBENÉ ZÁVODY ŘADY SVĚTO-
VÝCH VELMOCÍ V SYNCHRONIZOVA-
NÉM PLAVÁNÍ. JAK HODNOTÍTE 
LETOŠNÍ ROČNÍK?
Přijely k nám závodnice ze 17 států
světa: z Kanady, Japonska, Izraele, Dán-
ska, Finska, Polska, Rakouska, Malty,
Řecka, Německa, Švýcarska, Slovenska,
Ruska, Chorvatska, Maďarska a ČR.
Tradičně k nám jezdí japonské akvabely,
a to už nejméně deset let, možná i déle.
Mnohé, které se naší „vánočky“ zúčast-
nily, jsme v pozdějších letech viděli v ja-
ponském olympijském týmu. Rakouské
závodnice startovaly letos v létě na MS
v Kazani, kam se probojovaly do finále
párových sestav, a byla to tedy pro nás
čest, že se zúčastnily našich závodů.

MŮŽETE PŘIBLÍŽIT, KTERÉ TÝMY
Z ČESKA SE LETOS ZÚČASTNILY
A JAK SI VEDLY ZÁVODNICE SK
NEPTUN PRAHA?
Přítomny byly téměř všechny kluby
z naší republiky. Náš klub získal 3. místo

v kategorii seniorek v kombinované
volné sestavě a rovněž 3. místo získaly
závodnice kategorie starších žákyň za
týmovou volnou sestavu. I v ostatních
disciplínách jsme nebyli bez šancí, ale
v tak silné konkurenci jsme na další me-
dailové umístění nedosáhli.

JAKÝ BYL PRO SK NEPTUN PRAHA
UPLYNULÝ ROK?
Uplynulý rok 2015 byl pro klub úspěšný.
Reprezentantky kategorie juniorek
Šárka Kociánová a Marie Vlasáková vy-
hrály mistrovství republiky své katego-
rie ve všech disciplínách. Tyto závod-
nice nás v létě úspěšně reprezentovaly
na Evropských hrách mládeže v ázer-
bájdžánském Baku. Nově vyhlášená
disciplína v synchronizovaném plavání
Mix duet, kdy v sestavě spolu plavou
muž a žena, měla premiéru na
mistrovství světa v plavání v Kazani.

Z našeho klubu byli nominování do re-
prezentace Sabina Holubová a Ondřej
Cibulka, kteří se v Kazani dostali do fi-
nále a skončili na 10. místě. Ve dnech
12. a 13. prosince 2015 se konaly pre-
stižní závody v Číně FINA synchro world
trophy, kde výše zmíněný mix duet
obsadil 4. místo.

DÁ SE ŘÍCI, ŽE TRADICE VÁNOČNÍ
CENY PRAHY PROHLUBUJE KON-
TAKTY DOMÁCÍCH AKVABEL S TÝMY
Z OSTATNÍCH ZEMÍ? JEZDÍ I ZÁVOD-
NICE SK NEPTUN PRAHA NA PO-
DOBNÉ AKCE DO ZAHRANIČÍ?
Ano, pravidelně vyjíždíme na závody
na Slovenko, do Belgie, Maďarska,
Rakouska či Chorvatska. Nejezdí jen
závodnice kategorie seniorek či ju-
niorek, ale i naše starší a mladší žá-
kyně pravidelně soutěží na závodech
v zahraničí.                                (jam)
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HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

O případných změnách provozní doby v období vánočních
svátků a na přelomu roku se informujte na kontaktních
telefonech jednotlivých zařízení. 
(viz portál životního prostředí hl. m. Prahy, 
http://portalzp.praha.eu/, sekce odpady).

Volně odložené vánoční stromky u nádob na směsný ko-
munální odpad budou odváženy při pravidelném svozu od
25. 12. 2015 do konce února 2016. 
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze ve-
dle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby
nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro
ostatní odpad.

Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného
odpadu! 

Zimní odstávka SSMB Malešice proběhne v termínu od
21. 12. 2015 do 29. 2. 2016. Při vhodných klimatických pod-
mínkách bude provoz zahájen i před termínem 1. 3. 2016.
Aktuální informace o zahájení provozu v předtermínu
včetně otevírací doby budou zveřejněny na webových
stránkách provozovatele zařízení na  www.jena.cz.

PROVOZ VE STÁLÝCH SBĚRNÁCH
NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
které nejsou v rámci sběrných 
dvorů hl. m. Prahy

STABILNÍ SBĚRNÉ MÍSTO PRO
SBĚR BIOODPADU V PRAZE 10 
Malešicích v Dřevčické ulici
(parc. č. 803/25 a 803/26)

Informace ke svozu komunálního odpadu, změnám pro-
vozní doby na sběrných dvorech hl. m. Prahy i u dalších
zařízení v období vánočních svátků 2015 a na přelomu
roku 2015/2016.
Jako každý rok bude v období vánočních a novoročních
svátků zajištěn na území hl. m. Prahy standardní svoz
směsného i tříděného odpadu dle svozových progra-
mů, s výjimkou Nového roku 1. 1. 2016. 
Program svozu bude zorganizován tak, aby   nedochá-
zelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek v jejich
okolí  (viz portál životního prostředí hl. m. Prahy,
http://portalzp.praha.eu/, sekce odpady).

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
A PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ 
hl. m. Prahy v období vánočních
svátků a na přelomu roku

Informace

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o



19

Inzerce/pozvánky

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

ZIMNÍ SLEVA
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POZVÁNKA NA AKCE ZUŠ HORNÍ POČERNICE
6.–27. ledna 2016 – Výstava prací žáků
a studentů výtvarného oboru, každé
úterý–čtvrtek, 14.00–18.00 hod.

Výstava se koná v Galerii 14 na Čer-
ném Mostě pod záštitou starosty MČ
Praha 14, Bc. Radka Vondry. 

Na vernisáži výstavy, ve středu 6. 1.
2016 v 17.00 hod., zazpívají pěvecké
sbory Lísteček a Lístek, vedené 
sbormistryní Marií Sedlákovou.

Út 12. 1. – Koncert žáků flétnové třídy
Jany Boškové, Galerie 14 – Černý
Most – 17.30 hod. 

Čt 14. 1. – Koncert žáků houslové třídy
Martiny Müllerové, sál ZUŠ Ratibořická
– 18.00 hod. 

Po 18. 1. – IV. Hudební večer – tradiční
koncert žáků ZUŠ, sál ZUŠ Ratibořická
– 18.00 hod.

St 20. 1. – Koncert žáků flétnové třídy
Zuzany Bandúrové, sál ZUŠ Ratibořická
– 18.00 hod.

Pá 22. 1. – Koncert žáků pěvecké třídy
Šárky Mistrové, sál ZUŠ Ratibořická –
17.00 hod. 

Po 25. 1. – Koncert žáků klavírního od-
dělení, sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod. 

Út 26. 1. – Koncert žáků tříd dechových
nástrojů Jana Triebenekla a Jiřího Bři-
cháče, sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Po 8. 2. – Koncert žáků houslové třídy
Kristiana Vacka, Kulturní centrum
Domeček – 18.00 hod.

VETERINÁRNÍ KLINIKA 
HLOUBĚTÍN s.r.o.

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz

PREVENCE JE ZÁKLAD

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Vakcinace pes 390 Kč

Vakcinace kočka 390 Kč

Kastrace kočka 990 Kč

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Kastrace feny do 10 kg 1 990 Kč

Odstranění zubního  
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

ORDINAČNÍ HODINY: 
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00

Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny  
a objednané klienty po telefonu nebo internetu.

Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,  
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
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EVROPŠTÍ EXPERTI DEBATOVALI
O PROMĚNĚ SÍDLIŠŤ

JEDNÍM Z VELKÝCH TÉMAT PO-
SLEDNÍ DOBY JE REVITALIZACE
SÍDLIŠTNÍCH LOKALIT. PRAŽŠTÍ
RADNÍ V ŘÍJNU POVĚŘILI INSTITUT
PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M.
PRAHY, ABY ZPRACOVAL STUDII
JEJICH POSTUPNÉ OBNOVY A ABY
JAKO PILOTNÍ PROJEKT PRO 
TENTO PLÁN ZVOLIL PROMĚNU
VNITROBLOKU VE VYBÍRALOVĚ
ULICI NA ČERNÉM MOSTĚ. 

V prosinci se na možnosti revitaliza-
ce této části Prahy 14, ale i dalších
sídlišť v metropoli a ve světě zamě-
řil také program Studijního výjezdu
Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru (EHSV), který se usku-
tečnil v Galerii 14.
„Zástupci městské části, architekti
a další tuzemští i zahraniční experti
na městský rozvoj měli možnost de-
batovat a sdílet zkušenosti s urbánní
agendou. Cílem setkání bylo získat
podklady pro stanovisko EU Urban
Agenda. Požádalo o něj Holandsko,
které v první polovině roku 2016
předsedá Radě Evropské unie,“ vy-
světluje starosta Bc. Radek Vondra.
Výbor, který stanovisko připravuje,
poskytuje svá odborná doporučení
Evropské komisi, Radě EU a Evrop-
skému parlamentu, a působí tedy
jako spojovací článek mezi unijními
institucemi s rozhodovací pravomocí
a evropskými občany.

Podle Ing. Romana Hakena, jednoho
z členů EHSV, který coby zpravodaj
studijní výjezd organizoval, byla Pra-
ha 14 pro setkání vybrána z několika
důvodů. Například proto, že se jedná
primárně o sídlištní lokalitu, která má
značný potenciál rozvoje. „Jako zpra-
vodaj jsem si mohl vybrat jakoukoliv
zemi, ale jsem z České republiky
a k Praze 14 mám vztah – mimo jiné
proto, že moje maminka žije na Lehov-
ci,“ říká Roman Haken s úsměvem.

Téma urbánní agendy podle něj Ho-
landsko vnímá jako velmi zásadní.
I proto o stanovisko, které vyplyne
nejen ze studijního výjezdu v Praze 14,
ale například i z veřejného projednání
v Bruselu a které by mělo být hotové
v únoru, EHSV požádalo. „Cílem je –

zjednodušeně řečeno – říci, jak se dá
rozumně stavět na okrajích měst
nebo co je třeba udělat proto, aby lidé,
kteří se dnes často stěhují z venkova
do měst, měli optimální podmínky pro
život,“ říká Roman Haken.
Setkání se zúčastnilo několik desítek
lidí. Vystoupili na něm experti na
městský rozvoj z EU a z Evropské ko-
mise DB Regio či hlavní architekt
Prahy 14 Ing. arch. Milan Veselý, kte-
rý hovořil o prioritách rozvoje měst-
ské části. Svůj vstup měl připravený
také Ing. arch. Filip Tittl z Fakulty ar-
chitektury ČVUT. Připomněl meziná-
rodní projekt „Sídliště, jak dál“, v je-
hož rámci se v roce 2015 v Praze 14
konala putovní výstava studentských
urbanistických studií. Další přednášky
patřily například Mgr. Michalu Le-
hečkovi ze studia antropologického
výzkumu Anthropictures, jenž před-
stavil práci s komunitami v Praze 14,
či MgA. Davidu Kašparovi, řediteli
příspěvkové organizace městské
části Praha 14 kulturní, který pro-
mluvil o kultuře jako o nástroji pro re-
vitalizaci veřejného prostoru. Blíže po-
hovořil rovněž o projektu Vybíralka 25,
na němž Praha 14 kulturní spolupra-
cuje s partnerem studijního výjezdu –
Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR). Součástí setkání byla
také procházka účastníků výjezdu
právě v okolí Vybíralovy či komunitní-
ho centra Plechárna.                (red)
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Projekty

PLÁN REVITALIZACE VYBÍRALKY
ZAČNEME PŘIPRAVOVAT OD JARA
„VÍCEMÉNĚ JSME SI POTVRDILI
VHODNOST DESIGNU NAŠEHO 
PROJEKTU, ZEJMÉNA DŮRAZ NA
ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI,“ ŘÍKÁ
O PROJEKTU VYBÍRALKA 25 ŘEDITEL
IPR ING. ARCH. PETR HLAVÁČEK,
KTERÝ SE ROVNĚŽ ZÚČASTNIL
STUDIJNÍHO VÝJEZDU EHSV.

BYLA VAŠE ÚČAST NA SETKÁNÍ
PŘÍNOSNÁ? V ČEM?
Je skvělé vidět, že EU se takto detail-
ně zajímá o otázky urbanismu, revita-
lizace měst a participace. Delegáti
předvedli nejenom zajímavé prezen-
tace, ale také rozproudili zajímavou
debatu – v delegaci byli kromě urba-
nistů také například zástupci z řad
odborářů, kteří se často ptali na otáz-
ky sociálního vyloučení a začlenění.

OVLIVNILO SETKÁNÍ PLÁNY NA
PROMĚNU LOKALIT V PRAZE 14?
Řekl bych, že  jsme si víceméně  po-
tvrdili vhodnost designu našeho pro-
jektu, zejména důraz na zapojení ve-

řejnosti a důraz nejen na revitalizaci
fyzického prostředí, ale také na změ-
nu přístupu ke správě území a systé-
mu řízení projektů.

JAKÝ BUDE NYNÍ V PŘÍPADĚ REVITA-
LIZACE VNITROBLOKU VYBÍRALOVA
ZE STRANY IPR POSTUP?

Doteď jsme se v rámci oslav 25. vý-
ročí od nastěhování prvních obyvatel
seznamovali s místními obyvateli,
občanskými iniciativami, ale i s pod-
nikatelskými subjekty   a zjišťovali
hlavní problémy a také hodnoty vni-
trobloku Vybíralova. Díky tomu zná-
me aktivní obyvatele i spolky a aktiv-
ně spolupracujeme s městskou
částí. Teď pracujeme na dalších ana-
lýzách vnitrobloku – z pohledu urba-
nistického, společensko-ekonomic-
kého, majetkoprávního apod. Od jara
začneme připravovat budoucí plán
revitalizace Vybíralky – budeme hle-
dat vhodná místa, kde realizovat
různá opatření. Zároveň ale budeme
pokračovat v sousedských plánova-
cích setkáních a workshopech a ex-
perimentálně testovat různé inter-
vence ve veřejném prostoru sídliště.
Výsledkem by měl být plán revitali-
zace vnitrobloku a zároveň celo-
městská metodika, jak přistupovat
k revitalizaci pražských sídlišť.

(red)

ZATÍM JEN KRŮČEK PO KRŮČKU,
ALE POKUD TO TAK PŮJDE DÁL, 
JE NADĚJE, ŽE SE NEUTĚŠENÁ 
PODOBA PARKU U ČEŇKU ZAČNE
PROMĚŇOVAT K LEPŠÍMU. 

Hlavní město Praha, které na svých
pozemcích rozsáhlou odpočinkovou
zónu buduje, začalo s drobnými povr-
chovými úpravami stávající první etapy.
„Na naši urgenci byla posekána stará
tráva a magistrát rovněž na místě ne-
chal vysadit několik desítek nových
stromů. Další část výsadby je naplá-
nována na jaro,“ říká místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá
mimo jiné také životní prostředí
v Praze 14.
Park U Čeňku je dlouhodobým téma-
tem nejen v naší městské části. První
fáze projektu byla dokončena s výrazným
zpožděním oproti původním plánům,
její podoba navíc vůbec neodpovídá
očekáváním vedení radnice ani míst-
ních obyvatel. „Hlavní město Praha

nám tu místo krásného parku vyrobilo
pěkný brownfield,“ nechal se už ně-
kolikrát slyšet starosta městské části
Bc. Radek Vondra. Park U Čeňku měla
být chlouba chráněné lokality Čihadla
– Klánovice, nová atraktivní zóna pro
aktivní trávení volného času. „Bohužel
realita se k této vizi zatím nepřibližuje
ani vzdáleně,“ dodává starosta.

NA PRVKY SE NEDOSTALO
Podle původního projektu měla
v rámci výstavby první etapy v parku
vzniknout řada prvků, na které se na-
konec „nedostalo“. Mezi ně patří i dět-
ská hřiště, s nimiž se počítalo v se-
verní části revitalizovaného území.
Protože je projekt financovaný z ev-
ropských peněz, jakýkoliv větší zásah
nebo doplňování prvků do dosud upra-
vené části parku by znamenal vrácení
části dotace, což by se týkalo i vybu-
dování zmíněných herních ploch pro
děti. Místostarosta Picková přesto věří,
že se na dobudování hřišť s magistrá-

tem podaří dohodnout. „V této věci po-
kračují intenzivní jednání. Podle velmi
optimistické varianty by se hřiště
mohla začít stavět na sklonku roku
2016,“ říká místostarostka Picková.
Aby vedení radnice dosavadní debaty
s hlavním městem podpořilo, zaslalo
koncem listopadu interpelaci na radní
RNDr. Janu Plamínkovou, která má
výstavbu parku U Čeňku ve své gesci.
„Mimo jiné jsme se dotazovali, kdy
bude první etapa dokončena tak, aby
mohla sloužit občanům, tedy v plném
rozsahu původního projektu, nebo
právě na to, jaké prostředky z evrop-
ských dotací bude nutné vrátit,“ uvádí
starosta Vondra. Do uzávěrky led-
nového vydání časopisu Čtrnáctka
odpověď na interpelaci na radnici
Prahy  14 nedorazila. Reagovat na
dotazy či podněty zaslané formou
interpelací je zákonnou povinností
každého zastupitele, lhůta na odpo-
věď činí třicet dnů.

(red)

NOVÉ STROMY V PARKU U ČEŇKU
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ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE KORÁLEK

Doba očekávání a těšení se na Ježíška
je pro děti každoročně velkou motivací
a je samozřejmě ze strany pedagogů
náležitě využita. Všechny prostory ško-
ly je třeba vánočně vyzdobit, a tak se
všude tvoří v duchu vánočních tradic.
Děti vyrábějí ozdoby, řetězy, pečou se
perníčky, zdobí adventní věnce, ze
všech tříd jsou slyšet vánoční koledy…
Vše ve školce musí být krásné a voňa-
vé. Velkou příležitostí k připomenutí

správného chování a „kárání“ dětí
„zlobivých“ je návštěva Mikulášovy
družiny s čerty a anděly. Tomuto dnu
říkáme „čertování“ a děti ho prožijí
v přestrojení za čertíky. Žádoucí je ná-
sledná proměna na „andílky“. Novin-
kou letošního roku je akce „Školka
plná andílků“, kdy děti mohly do  vý-
tvarného tvoření zapojit i rodiče, a tak
vznikla překrásná a vtipná dílka, která
si můžete prohlédnout na fotografii.

Zbývá ještě prostor pro tajná přání na-
šich dětí, která stejně jako před rokem
děti na obrázcích odeslaly Ježíškovi
přímo do oken balónkovou poštou.
Přejeme si navzájem lásku, štěstí,
zdraví, přemýšlíme o vzájemné pod-
poře a pomoci. Proto zmíním ještě je-
den program, který v tomto předvá-
nočním čase pro děti uspořádala
společnost Beluška a děti ho poznaly
pod názvem „Šifra mistra Brailla“. Po-
řad dal dětem příležitost vyzkoušet si,
jak se žije lidem bez zraku, jaké to je,
poznávat svět kolem sebe jen podle
hmatu a sluchu, a jak lze takovým li-
dem pomáhat. Protože ve školce již
několik let kontinuálně pomáháme
dětem se zrakovým postižením, děku-
jeme za tuto příležitost problém dě-
tem ještě více přiblížit. Šťastné, po-
kojné a láskyplné Vánoce a celý rok
2016 přeje „školka plná andílků“.

Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ

TAKÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KORÁLEK V BOBKOVĚ ULICI SE MĚSÍC PROSINEC
ODEHRÁVAL VE ZNAMENÍ ADVENTU.

DĚTI Z OBLÁČKU
ROZDÁVALY RADOST
Stává se tradicí, že v době předvá-
noční přinášejí děti z Mateřské
školy Obláček radost našim nej-
starším spoluobčanům. 
V úterý 15. 12. 2015 zazpívaly a za-
recitovaly babičkám a dědečkům
v Domově seniorů v Bojčenkově
ulici. Děti rozdaly i drobné dárečky,
které pro ně vyrobily.

Bc. Jitka Kuchařová
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ČAS TAJEMNÉHO OČEKÁVÁNÍ
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA, DUJ-
DAJ, DUJDAJ, DUJDAJ DÁ… NESEM
VÁM NOVINY… PÁSLI OVCE VALAŠI…

Tak takové a podobné popěvky se linuly
v prosinci ze všech tříd naší školky.
Celé adventní období provázelo veselé
zpívání, kreativní tvoření a slavnostní
zdobení. V pondělí 14. prosince se děti
dočkaly a pod stromečkem objevily bo-
hatou nadílku dárků. S rozzářenýma
očima a nedočkavostí se pustily do hraní
nových her a s kamarády hned vyzkou-
šely, co nová autíčka a panenky vydrží.
Jako každý rok i letos se k nám odpo-
ledne přišli podívat rodiče, sourozenci
i někteří prarodiče, aby se zastavili
v předvánočním shonu a při dobrém
čaji nebo kávě si chvíli pohráli se svými
dětmi. A společné zpívání vánočních
koled navodilo krásnou, svátečně do-
jemnou a kouzelnou atmosféru a při-

pomnělo, že Vánoce, svátky klidu
a radosti, jsou opravdu za dveřmi.

MŠ Sluníčko
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Naše školy

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
STUDENTI KVARTY GYMNÁZIA CHO-
DOVICKÁ 2250, PRAHA 9, PŘIPRAVU-
JÍ KAŽDÝM ROKEM, V RÁMCI PŘED-
MĚTU VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA, SVÉ PROJEKTY.

Studenti celé kvarty B z detašovaného
pracoviště gymnázia ve Vybíralově ulici
na Černém Mostě letos navštěvují ve
svém volném čase několik oddělení
školní družiny ZŠ Vybíralova. Zde si pro
děti připravují různé soutěže, hry, spor-
tovní aktivity, malují si s nimi a povídají.
Podle sdělení vychovatelek, kterým ve-
lice děkujeme za ochotu a vstřícnost
při spolupráci, jsou školáčky srdečně
a velice přátelsky přijímáni. O jedné
akci studenti sami informovali. Posuď-
te i vy, čtenáři, jak se jim povedla.
Dne 2. prosince tohoto roku jsme při-
pravili pro děti Mikulášskou besídku. Po
skončení vyučování jsme se převlékli do
kostýmů Mikuláše, andělů a čertů a vy-
dali jsme se za dětmi do družiny. Paní
družinářka nám předala seznam dětí
a v něm označila, kdo zlobí a kdo je na-

opak hodný. Také nám pro ně připravila
vlastnoručně upečené perníčky a drob-
né odměny – pro holčičky samolepky
a pro kluky magnetky. Dětem, které
zlobily, jsme měli místo dárečku dávat
lískový oříšek, aby se příště polepšily.
Po našem příchodu do třídy se některé
děti rozplakaly, ale většina jich byla sta-
tečných. Jednotlivě jsme si je k sobě
volali, aby nám přednesly nějakou bás-
ničku. Ty méně hodné slíbily Mikulášo-
vi, že se polepší. Andílci pak všechny
děti obdarovali. Myslím, že se nám naše
besídka velice vydařila a že se dětem
a paním družinářkám líbila.
PaedDr. Eva Krátká, vedoucí projektu, 

Karolína Ploužková, kvarta B

ČAS MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ
Bez této tradice a  bez těchto postav si
nikdo z nás dětství nedovede představit.
Zkrátka k němu neodmyslitelně patří.
A protože v naší škole jsou samí šiku-
lové, tak ani toho strachu moc nebylo.
Proč by také bylo, když nebylo proč…

Kolektiv MŠ Praha 9 – Hloubětín, 
Zelenečská a Sadská

PRAVIDELNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED, SEZNÁ-
MENÍ S MIKROFONEM, NÁCVIK TA-
NEČKŮ, HRA NA XYLOFON, ZVONEČKY,
SLADĚNÍ KAPELY A TECHNIKY,
PŘÍPRAVY KOSTÝMŮ A KULIS. 

Přípravy byly náročné, ale za tu nádhernou
vánoční atmosféru, která vypukla ve čtvr-
tek 17. 12. za stmívání, to stálo. „Byla jed-
nou jedna dívka Marie, která měla za
muže tesaře Josefa…“ – tak vánoční po-
vídání o narození Ježíška začalo. Děti se
postupně přidávaly s tradičními i méně
známými koledami, které se v průběhu
prosince naučily a které nyní krásně za-
padaly do starodávného příběhu. Amožná
právě proto, že všechny písně doprovázeli
muzikanti hrou na klávesy a kytaru a vá-
noční tóny se linuly napříč sídlištěm, si
děti užily vystoupení před početným pu-

blikem. Celý příběh s osvětleným Betlé-
mem, opravdovou Marií, Josefem a do-
konce i Ježíškem a andělem byl i pro děti
velkým překvapením. A že biblický příběh
doprovázený dětskými zpěvy byl opravdu
dojemný, potvrdilo nejedno vlhké oko
a zjihlé srdce z řad rodičů i paní učitelek.
Krásnou tečkou za vánočním setkáním
bylo milé překvapení druhý den ráno –
v každé třídě pod stromečkem čekaly na
děti dárečky od Ježíška.        MŠ Lehovec

Fo
to

: a
rc

hi
v 

gy
m

ná
zi

a
Fo

to
: a

rc
hi

v 
M

Š

Fo
to

: a
rc

hi
v 

M
Š

Fo
to

: a
rc

hi
v 

gy
m

ná
zi

a

GYMNÁZIUM
OTEVÍRÁ DVEŘE
Přijďte na Den otevřených dveří
v našem detašovaném pracovišti
na Černém Mostě.
Rádi vás provedeme školou a zod-
povíme veškeré vaše dotazy týkající
se našeho gymnázia. Dozvíte se vše
potřebné o studiu i o přijímacích
zkouškách. Budete se moci sezná-
mit s naším školním vzdělávacím
programem Chléb a hry, podle kte-
rého vyučujeme již desátým rokem.

Další informace o naší škole najdete
i na www.gymnchod.cz. Budovu na-
šeho gymnázia ve Vybíralově ulici si
můžete přijít prohlédnout v pondělí
18. 1. 2016 od 14.00 do 17.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!!!

Mgr. Zuzana Suchomelová, 
zástupkyně ředitele

Pátek třináctého nemusí být vždy jen
smolný den, jak se často říká. V MŠ
Kostlivého na Jahodnici byl ten listo-
padový veselý a radostný. Proč? To
proto, že probíhal slavnostní křest
zdejší zahradní lodi. A jak už to bývá,
všechny lodě mají svá jména, většinou
ženského rodu. Rodiče spolu s dětmi
vyrobili překrásné lodě a koráby
a navrhli jejich jména. Pirátka Fa-
nynka vylosovala z pirátského klo-
bouku jméno: JAHŮDKA. A křest byl
dokončen. Děti se podělily o pirátský
poklad a už jen čekáme na pěkné po-
časí, abychom mohli na loď jméno na-
psat. A co bude s jejich výrobky dál?
Pokusíme se uspořádat veřejnou vý-
stavu v Pirátském světě. (dm)

KŘEST ZAHRADNÍ LODI

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH V MŠ NA LEHOVCI
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NECHTĚJÍ VÁLKY ANI TERORISMUS

MLADÍ ZASTUPITELÉ POTĚŠILI DĚTI

ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA CTÍ 
TRADICE A ZVYKY NAŠÍ REPUBLIKY. 

Každý rok chodívá po škole Mikuláš
ozdoben bílými dlouhými vousy. Jako
pomocníky si bere s sebou anděly
a čerty. Zlobivé děti pokárá, hodné
pochválí. Vždy má něco pro ně pro ra-
dost. Tradičně se tu pořádají i vánoční
trhy. Žáci se na nich pochlubí svými
výtvory. Učí se obchodovat, zacházet
s penězi a hlavně si procvičí komuni-
kační dovednosti. Část utržených pe-
něz putovala na adventní koncert, kde
se přispívá Mobilnímu hospici Ondrá-
ček v Ostravě. Ten poskytuje bezplat-
nou domácí péči pacientům s nevylé-
čitelným onemocněním a jako jediný
pomáhá i dětským pacientům.
K Vánocům patří i psaní dopisů Ježíško-
vi. Děti v nich lidem přály dostatek
jídla, pití, domovů, zdraví i práci, ze
které by pak měli na vše potřebné

peníze. To vše by děti chtěly, aby se
splnilo lidem nejen v Africe, ale
i v Číně, Indii, prostě v celém světě,
kde to potřebují. Také si přály, aby se
vymyslely léky na uzdravení nemoc-
ných. Nechtějí války ani terorismus.
Dokonce se našla mezi dopisy jedna
prosba, aby lidé nejezdili na červe-
nou přes železniční přejezdy, nespre-
jovali zastávky, vlaky, domy a metra.
Doufejme, že jejich přání budou vy-
slyšena.          ZŠ Generála Janouška

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ
WORKSHOP V ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ
V PONDĚLÍ 14. 12. SE V NAŠÍ ŠKOLE
KONAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Dopoledne zazpívaly a zahrály návštěv-
níkům děti z přípravného ročníku
v doprovodu paní učitelky a její kytary.
Na flétničku a Orffovy nástroje nám
zahrály děti z prvních ročníků. Děti
nás vánočně naladily zpěvem vánoč-
ních melodií a recitacemi krásných
zimních veršů. Zastavili jsme se
v tom vánočním shonu a zaposlou-
chali se i si zanotovali spolu s dětmi. 
Žáci devátých ročníků prováděli návštěv-
níky po škole, rozdávali letáčky s in-
formacemi o škole a podávali vyčer-
pávající odpovědi na zvídavé otázky.
Rodiče prvňáčků a přípravňáčků se
podívali na své děti i do výuky. Odpo-

ledne byly pro návštěvníky připraveny
i vánoční dílny, kdy si mohli spolu se
svými dětmi vyrobit vánoční přáníč-
ka, drobné dárečky, občerstvili se
teplým nápojem a ochutnali vánoční
cukroví. Akce se velmi podařila. Do
školy se přišlo podívat mnoho rodičů
současných žáků a hlavně zájemci

o budoucí studium v naší škole. Pro-
žili jsme krásné, klidné předvánoční
chvilky v přátelské atmosféře. Děti si
domů odnášely plnou náruč a slav-
nostní adventní náladu.
Přejeme všem krásné svátky a vše
dobré do nového roku.

Za ZŠ Mgr. K. Machová, ředitelka

Naše školy

ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ
Zápis: 18. 1. 2016, 14–18 hodin
Náhradní termín zápisu:
8. 2. 2016, 14–16 hodin

ZŠ ŠIMANOVSKÁ
Zápis: 18. 1. 2016, 14–17 hodin
19. 1. 2016, 14–17 hodin
Náhradní termín zápisu:
10. 2. 2016

ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ
Zápis: 26. 1. 2016, 14–18 hodin 
27. 1. 2016, 14–17 hodin
Den otevřených dveří:
14. 1. 2016, 8–12.35 hodin
Náhradní termín zápisu:
10. 2. 2016, 14–16 hodin 

ZŠ GEN. JANOUŠKA
Zápis: 27. 1. 2016, 13–18 hodin

ZŠ CHVALETICKÁ
Zápis: 3. 2. 2016, 13–18 hod.
v horní budově

ZŠ VYBÍRALOVA
Zápis: 3. 2. 2016, 13–18 hodin
4. 2. 2016, 13–18 hodin
Den otevřených dveří:
21. 1. 2016, 8–16 hodin, 
22. 1. 2016, 8–18 hodin

ZÁPISY DO 1. TŘÍD 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Žákovské zastupitelstvo si připravilo
akce pro mateřské školky. Každý člen
zastupitelstva měl svůj stánek a při-
pravený zábavný program. Například
skákání v pytlích, hledání andělíčka
nebo vyrábění vánočních přáníček.
Bylo příjemné trávit čas s hodnými
předškoláky. Nám se nejvíce líbilo,

jak jsme jim dokázali vykouzlit úsměv
na tváři. V úterý 8. 12. jsme navštívili
MŠ Obláček a ve čtvrtek 10. 12. jsme
potěšili děti z MŠ Zelenečská. Během

těchto dvou dopoledních pro-
gramů si u nás zahrálo té-

měř 200 dětí.
Eliška Myšková 
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Historie

POHNUTÝ OSUD STARÉ HOSPODY
O TOM, ŽE SI STARÁ HOSPODA
V HLOUBĚTÍNĚ SVŮJ PŘÍVLASTEK
PLNĚ ZASLUHUJE, JSME SE 
DOČETLI UŽ V ŘÍJNOVÉM DÍLU 
HISTORICKÉHO SERIÁLU. PRÁVO
ČEPOVAT PIVO A VÍNO A NABÍZET
DALŠÍ SLUŽBY POHOSTINSTVÍ TU
OSTATNĚ POTVRDIL OSOBNĚ SÁM
CÍSAŘ KAREL IV. A NEBYL ZDALEKA
JEDINÝM VELEVÁŽENÝM HOSTEM
HLOUBĚTÍNSKÉ HOSPODY.

Otec vlasti v hloubětínské krčmě přeno-
coval v roce 1350. Podle dochovaných
pramenů byla cílem jeho návštěvy
v Hloubětíně inspekce zdejších lomů,
kde se těžil pískovec na stavbu
Karlova mostu. 

KVŮLI NEÚSPĚCHU 
VZPLANULY OHNĚ
Svou dnešní podobu ale tato budova,
jejíž stáří dokládá i číslo popisné 1,
získala až o několik stovek let pozdě-
ji. V době třicetileté války si původní
hostinec vybrali pro svůj štáb švéd-
ská vojska vedená generálem hrabě-
tem von Würstenbergem. 
Ten však v obléhání Prahy neuspěl,
a tak nechal svá vojska na podzim
roku 1648 vypálit nejen hostinec, ale
s ním i celý tehdejší Hloubětín.
Z hospody zbyly jen sklepy. 
O znovuzrození hloubětínského zá-
jezdního hostince se zasloužil v roce
1711 rod pánů z Hlubna, jejichž erb
dodnes zdobí budovu ve dvoře. Novou
stavbu umístili blíže císařské silnici
na Prahu a vtiskli jí vzhled, který při-
bližně odpovídá její dnešní podobě. 

OBĚD PRO DYNASTII HABSBURKŮ
Prvním milníkem v „nové“ historii
hloubětínské hospody se stala návště-
va císaře Karla VI. se svou družinou.
Ten zde podle dochovaných pramenů
v roce 1723 poobědval na cestě do
Prahy, kde jej čekala korunovace.
Součástí císařské družiny byla i pa-
novníkova rodina, manželka a dcery,
včetně pozdější císařovny Marie Te-
rezie. Ta Hloubětín navštívila oficiál-
ně i později se svým synem a budou-
cím císařem Josefem II.

TRAGICKÝ KONEC 
CÍSAŘSKÉHO LEVOBOČKA
I tento habsburský panovník byl
častým hostem zdejší hospody při

vojenských manévrech mezi lety
1781–1784. Právě k jeho přítomnosti
se váže i existence takzvaného císař-
ského pokoje s krbem, který se do
současnosti dochoval v prvním podla-
ží obytné budovy. Právě zde podle
zvěstí císař Josef II. dokonce zplodil
potomka s krásnou schovankou teh-
dejšího hostinského. Levoboček však
údajně tragicky zahynul v raném dět-
ství pod koly povozu, na což upomíná
reliéf památníku na hřbitově u neda-
lekého kostela sv. Jiří.

VYVLASTNĚNÍ VLASTNÍCI 
A RESTITUCE
Cosi pohnutého zůstávalo v osudu
hloubětínské krčmy i v moderní his-
torii. Na přelomu devatenáctého
a dvacátého století patřila hospoda
rodině Vaňkových, která ji provozova-
la až do roku 1939. Za války a okupa-
ce zde působila rodina Myšáků, která
hospodu koupila od předchozích ma-
jitelů. Konce války se Myšákovi do-
čkali, hned v roce 1953 však byli
z budovy násilně vystěhováni a v roce
1961 jim byla hospoda i se statkem
vyvlastněna.
Krátce po listopadu 1989, v roce
1990, byla budova v restituci navrá-
cena potomku někdejších majitelů
Ing. Janu Myšákovi. Barokní stavba
s klasicistní fasádou zůstala ve své
původní podobě s výjimkou několika
úprav. Nejpatrnější změnou je zazdě-
ný průjezd do dvora, kde je nyní
umístěn výčep s původním klenutým
stropem.

(jam) 

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
NA PRONÁJEM BYTŮO
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Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry na pronájem
níže uvedených bytů MČ Praha 14 ve veřejné soutěži formou licitace. Záměry budou zveřejněny na
www.praha14.cz v termínu od 22. 1. 2016 do 22. 2. 2016. Jedná se o byty:

byt  č. 4 o velikosti 1+1 – Bryksova 742, Praha 9; byt č. 1 o velikosti 3+1 – Bryksova 742, Praha 9

Dne 29. 2. 2015 od 16.15 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace
s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu.

Bližší informace včetně termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvách a záměrech na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14,
tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.
Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, tel. 281 021 462, p. Vrátná, tel. 281 021 476.
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PIONÝR, Z. S., 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz

Schůzky turistického oddílu Orion –
každé pondělí 16.00–18.00 hod.
Schůzka proběhne v klubovně, Kpt. Strán-
ského 994, Praha 14 – Černý Most.
Schůzky oddílu pro děti ve věku 6–15 let,
různé hry venku i v klubovně, turistické
znalosti a dovednosti (mapa, příroda, pa-
mátky, uzly aj.), soutěže.
Klub Šikulky – 5. a 19. 1. 2016 16.00–
18.00 hod. Místo konání klubovna,
Kpt. Stránského 994, Praha 14 – Černý
Most. Pro zájemce o rukodělnou činnost
– korálkování, základní materiál s sebou,
naučíme, vysvětlíme.
Klub Magic – každý pátek 2016 16.00–
19.00 hod. Akce proběhne v klubovně,
Kpt. Stránského 994, Praha 14 – Černý
Most. Pro zájemce o fantasy karetní hru.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Máme volné místo v dopolední školičce.
Školička je v provozu po–pá 8.00–12.00
hodin, cena 140–200 Kč/den. Můžete
navštěvovat i jednotlivé dny. Zkušené
lektorky vedou skupinku maximálně
10 dětí. Pro děti od 2–6 let. 
V průběhu ledna bude probíhat zápis do
našich odpoledních kroužků na druhé
pololetí.
NABÍZÍME MÍSTA 
v Tanečním studiu ČM pro děti 3–14 let,
Sportík pro kluky 4–6 let, Pilates pro
děti 10–15 let, Cvičení pro maminky
s dětmi 1,5–3 roky.
Večerní cvičení Pilates s Jitkou každé
úterý a středu vždy od 18.30–19.30 hod.
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35,
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

49. PH ROYAL RANGERS
www.cb.cz/rajska.zahrada

Royal Rangers – křesťanský skaut – Pro
děti 6–14 let, út 16.00–18.00 hod. v PTH
(Stoliňská 41B).
English Club konverzace s Američany
– Pro studenty 13–18 let, st 16.30–18.00
hod. v POHÁDCE (Bobkova 777).
Jarňáky – Hory s rodilými mluvčími AJ
pro studenty 13–19 let, 5.–12. 3. Jese-
níky, 1700 Kč.

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

Podrobnosti o akcích získáte na tel. 
286 889 428 nebo na www.ddmpraha9.cz.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

Kancelář je otevřena: po a pá 10.00–
12.00 hod., út a st 16.00–18.00 hod.
PRAVIDELNÝ PROGRAM V OÁZE:
Výuka českého jazyka pro cizince: pozor!
Od začátku ledna přijímáme přihlášky na
další kurzy výuky českého jazyka pro ci-
zince, které budou probíhat od února do
konce června. Systém výuky a podmínky
zůstávají beze změny. 
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy
českého jazyka pro cizince v rámci pro-
jektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14
v roce 2015“ za finanční podpory MV ČR
a městské části Praha 14.
Výuka po začátečníky: dospělí: vždy
v pondělí a ve středu 18.00–19.30 hod.
Výuka pro pokročilé: dospělí: vždy
v úterý a ve čtvrtek 18.00–19.30 hod.
Výuka pro mladší děti: vždy v úterý
15.00–16.30 hod.
Výuka pro starší děti: vždy v úterý 16.30–
18.00 hod.
Součástí kurzů jsou volnočasové aktivity
pořádané pro účastníky kurzů.

LIDUŠKA 
Klub aktivních seniorů Farní charity
Praha 14. Tvůrčí dílna – každé úterý
10.00–12.00 hod. dopoledne je pro naše
aktivní seniory připraven v rámci klubu
Liduška program Tvůrčí dílna. Kromě ru-
kodělného programu je pro vás připra-
veno také příjemné relaxační cvičení, ob-
čerstvení a možnost poklábosit, zahrát
si stolní hry anebo si zazpívat. 
Základy práce s počítačem pro seniory
– každý čtvrtek 16.00–18.00 hod. odpo-
ledne, kurz je připraven pro aktivní se-
niory a také osoby nad 50 let, kteří se
chtějí seznámit s počítačem. Kromě sa-
motných lekcí jsou připraveny také rela-
xační desetiminutovky a občerstvení.
Klub aktivních seniorů Liduška je otevřen
všem zájemcům a je možné přijít kdykoli
v průběhu celého roku, a to do Oázy, Ma-
ňákova 22, anebo se informovat v kan-
celáři Farní charity Praha 14.

PROGRAM PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětský koutek je organizován každou
středu dopoledne 10.00–12.00 hod. Vždy
prostřední středu v měsíci bude bazárek
dětského oblečení. 
KOMUNITNÍ PROGRAM v Oáze pořádá
sdružení Youth Included
Vždy ve čtvrtek od 18.00 hod. a také ně-
které soboty je připraven zajímavý pro-

gram, třeba komunitní vaření, tanec, vý-
roba textilních šperků nebo výroba vlastní
deskové hry. Komunitní divadelní spolek
Divadlo na Mostě se schází v Oáze vždy
v úterý od 18.30 hod. Pokud máte zájem
se dobře pobavit, seznámit se s novými
lidmi a také něco říci prostřednictvím di-
vadla, určitě se přijďte podívat. Sami se
přesvědčte, že divadlo dokáže hrát každý.

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org

SOUSEDSKÉ CENTRUM JAHODNICE
Baštýřská 67, Jahodnice
Sousedský obývák: každé pondělí, čtvrtek
9.00–16.00 hod. Přijďte si k nám posedět,
strávit u nás volný čas, vychutnat si kávu
a potkat své sousedy!
Herna: pondělí 13.00–17.00 hod., úterý
10.00–12.00 hod. a 15.00–18.00 hod., středa
10.00–12.00 hod., čtvrtek 9.00–12.00 hod.
Nevíte, co už doma se svými dětmi vymy-
slet? Přijďte k nám!
Tvořílek: středa 9.00–10.00 hod. Tvořílek
nabízí jednoduché výtvarné techniky pro
děti od dvou let a jejich rodiče. Přijďte si
s námi něco vytvořit!
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB AUTOBUS
Baštýřská 67, Jahodnice
Nízkoprahový klub autobus: pondělí a čtvr-
tek 13.00–18.00 hod. Bezpečný prostor pro
dospívající od 10 do 18 let. Přijďte si k nám
popovídat o tom, čím aktuálně žijete.
CENTRUM PRO RODINU ZASTÁVKA
Šimanovská 47, Kyje
Herna: pondělí–pátek 9.00–12.00 hod.
Nevíte, co už doma se svými dětmi vymyslet?
Přijďte k nám!

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

VOLNÉ PRAVIDELNÉ LEKCE 
Kurzy cvičení pro děti a mládež, polo-
letní kurzovné 400 Kč/lekce. Všechny
lekce jsou vhodné pro chlapce a děvčata.
Úterý: Baby aerobik s Gábinou Motlo-
vou 15.30–16.20 hod. (děti 3–5 let) +
16.30–17.20 hod. (děti 5–8 let)
Čtvrtek: Sportovní hry s Janou Baňko-
vou 16.30–17.20 hod. (děti 6–10 let) +
17.30–18.25 hod. (děti 10–18 let).
Dělení dětí dle věku je jen orientěční.
Kroužky jsou zaměřeny na všeobecnou
sportovní zdatnost, rytmiku, soutěživost
i vzájemnou spolupráci.
Nové poletí = nové kurzy od února 2016,
pravidelné lekce pro mládež a dospělé
cena: maximálně 60 Kč/lekce, výhodné
přenosné permanentky a členské ceny 
Pondělí: Port de Bras 19.00–19.55 hod.
a Tabata 20.00–20.55 hod.

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – LEDEN 2016
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Úterý: Trampolínky 18.00–18.55 hod.
a Pilates 19.00–19.55 hod. a Aerobik
20.00–20.55 hod.
Středa: Aby záda nebolela 19.00–19.55
hod. a Power body fit 20.00–20.55 hod.
Čtvrtek: Step aerobik 18.30–19.25 hod.
a Jóga pro každého 19.30–20.45 hod.
Pátek: Pilates 9.30–10.30 hod.
Neděle: Trampolínky 18.30–19.25 hod.
a Body fit/břišní pekáč 19.30–20.25 hod.
a Jóga pro zdraví 20.30–21.25 hod. Lekce
jsou vhodné pro muže i ženy, mladší
i starší, zdatné i méně zdatné. Každý den
lekce: pomalejší – statické a aerobní – dy-
namické. Bez objednání – bez rezervace.

KD KYJE
www.kdkyje.cz

Lodní modeláři (J. Krams) – 1x týdně,
středa 17.00–19.00 hod. Pro děti od 8 let
i dospělé. Vzhledem k výhodné poloze
u Kyjského rybníka lze zkoušet modely
přímo na vodě. Zápis celoročně. Kontakt:
Jaroslav Krams, tel.: 731 028 063, 
e-mail: j.krams@seznam.cz, www.mo-
dellode.websnadno.cz.
Taneční kurzy (Astra Praha) – 1x týdně,
vhodné pro mládež i dospělé. Kontakt:
Ing. Miroslav Brožovský, tel.: 722 941 890
(12.00–16.00 hod.), 284 826 566, e-mail:
mbrozovsky@volny.cz, www.astra-praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar) – 1x týdně.
Kurzy pro děti i pro dospělé probíhají
v malých skupinkách. Kontakt: Mgr. Petra
Novotná, tel. 777 180 240, 608 029 869,
e-mail: jazykypetra@email.cz, web:
www.jazykypetra.eu.
Irské tance – kurzy irských tanců pro děti
ve věku 7–14 let 1x týdně, každé úterý
16.15–17.30. Dospělí: každá středa
18.00–19.30 (kromě posl. středy v měsíci).
Kontakt: Tereza Bernardová, tereza@in-
spiraldance.net, www.inspiraldance.net.
Judo pro děti – vždy v pondělí a čtvrtek.
Kontakt: Monika Oswaldová, tel.:
607 257 867, monika@judoprodeti.cz, web:
www.judoprodeti.cz. Cena: 1 700 Kč/po-
loletí (1x týdně).
Před/za kamerou (Filmová a TV škola)
– Kurz je pro děti, mladé i dospělé.
Česky/English.
Obory: herectví pro film, TV a divadlo, pro-
dukce, režie, scenáristika, střih, animace,
efekty. Kdy: středa 19.00–22.00 hod. pro
dospělé, pátek 15.00–18.00 hod. mladší
žáci, neděle 10.00–13.30 hod. starší žáci.
Casting/konkurz – pátek a neděle
14.00–15.00 hod. Tel. objednání na:
604 171 064, nebo online přihláška na
www.elfdream.info (jiný termín je možný
po domluvě).
Kurzy šití pro začátečníky i pokročilé –
možné i pro cizince s AJ. Čtvrtletní kurz,
1x týdně, čtvrtek 18.00–19.30 hod. Za-
čátek kurzu 7. 1. – 17. 3. 2016. Čtvrtek
18.00–19.30 hod. Délka kurzu: 11 lekcí
– 1. lekce zdarma. 1 lekce = 90 min
á 300 Kč, platba zálohy předem. Kontakt:

Simona Chaloupková, tel. 777 068 344,
e-mail: simona.chaloupka@hotmail.com.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

NOVINKY V PROGRAMU:
Laktační poradenství – pondělí dopole-
dne – je třeba se individuálně objednat. 
Úspěšný školák – cyklus přípravy na
školní docházku pro děti s rodiči bude
probíhat od 3. března 2016 1x za 14 dní
ve čtvrtek 15.30–17.00 hod. Lektorka:
Ing. Mgr. Marie Nováková. Počet míst
omezen, prosíme o přihlášení. 

VOLNÁ MÍSTA V PROGRAMECH:
Přihlášení do programů nutné na tel.
608  017  710 nebo klubicko.ymca@se-
znam.cz, více informací na www.mcklu-
bicko.cz nebo na facebooku/Mateřské
centrum Klubíčko YMCA Praha.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci –
pondělí – nejmladší (3–6 měs.) 12.00–
12.40 hod., mladší 12.50–13.30 hod.,
starší 13.40–14.20 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
pátek 8.30–12 hod.
Cvičení pro zdraví a dobrou náladu –
pondělí 19.15–20.45 hod.
Aby záda nebolela – jóga – čtvrtek
18.00–19.30 hod.
Kurz Čchi-kung – čtvrtek 19.45–20.45
hod. – zdravotně relaxační cvičení.
Kurz Tai-či – čtvrtek 21–22 hod.
Poradenství, koučink v oblasti rozvoje
osobnosti, rodinných vztahů, partner-
ských a výchovných kompetencí – nutno
objednat M. Nováková, tel. 775 204 208.
Herny – přihlášení není nutné: herny
s programem probíhají v pondělí a ve
středu 9.00–12.00 hod., volná herna ve
čtvrtek 15.30–17.30 hod., multikulturní
herna v pátek 16.30–19.00 hod.

MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Montessori centrum Pastelka organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let, pro jejich ro-
diče a zároveň provozuje celodenní
školku (pro děti 2,5–6 let). 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
–  2. pololetí školního roku 2015/2016

NOVÉ KROUŽKY 
Angličtina s rodilým mluvčím (pro děti
3–5 let a pro děti 5–7 let). Malé flétny –
výuka hry na flétnu pro děti (3–6 let).

DALŠÍ KROUŽKY 
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky ro-
dič), Sportovní hry (děti 3–6 let), Anglič-
tina hrou (děti 3–6 let). Zápis do kroužků
na 2. pololetí začíná končí 20. 1. 2016. 
Zápis do Montessori školky Pastelka
na 2. pololetí školního roku 2015/2016
jen na dotaz na volná místa.

Školka je otevřena denně 7.30–16.00
hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu
Montessori metody, kvalitní výuka dle
vzdělávacího plánu kvalifikovanými uči-
teli, připravené a motivující prostředí pro
vzdělávání dětí, bio stravování. 
Program Hurá – jdeme do školky! Tento
program je určen dětem od 2 let, které se
chystají do školky a chtějí si to vyzkoušet.
Děti navštěvují školku 1–2x týdně dopo-
ledne. Zápis do tohoto programu na
2. pololetí probíhá do 20. 1. 2016.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

LEDNOVÉ AKCE 
14. 1. 2016 Zdravé svačinky, obědy a ve-
čeře aneb pokračování úspěšného semi-
náře o vaření „Od zápisníku ke sporáku“
od 10.00 do 11.30 hod., cena 150 Kč, hlí-
daní dětí 50 Kč. Rezervace nutná.
15./16.1. 2016 Pyžámková noc v čer-
tovském doupěti 18.00–10.00 hod., cena
299 Kč/dítě, 500 Kč/sourozenci. Rezer-
vace nutná.
28. 1. 2016 Přednáška „Jak vychovávat
chlapce a nepřijít o rozum“, úspěšný
seminář psycholožky Mgr. Vladislavy
Bartákové, matky čtyř synů. Rezervace
nutná. Od 18.30 hod., cena 250 Kč/os. 
1.–7. 2. 2016 zavřeno, máme v klubu
prázdniny.
8. 2. 2016 začínáme nový semestr.

Zápis na jarní semestr 2016 otevřen.
Podzimní semestr 14. 9. 2015 – 29. 1. 2016
Kurzy a kroužky lze navštěvovat i jed-
norázově.
Pondělí: 9.30 hod. První krůčky k hudbě
2.díl (Yamaha Class) 2,5–4 roky, 10.00
hod. Cvičení s miminky 4–12 měsíců,
10.30 hod. První krůčky k hudbě 2.díl
(Yamaha Class) 2,5–4 roky, 16.00 hod. Ba-
letní přípravka 3–6 let začátečníci, 17.00
hod. Baletní přípravka 3–6 let pokročilí
Úterý: 9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2
roky, 10.30 hod. Čertovský kombo-mix
2–4 roky, 16.00 hod. Montessori pracovna
2,5–4 roky, 16.30 hod. Divadelní pří-
pravka 4–8 let.
Středa: 8.30 hod. Krůček do školky – do-
polední školička 2,5–5 let, 16.00 hod. Vý-
tvarka v pohybu 3–6 let, 17.00 hod. Dět-
ský sboreček „Beránci“ 3–6 let.
Čtvrtek: 9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–
2 roky, 10.30 hod. Čertovský kombo-mix
2–5 let, 16.00 hod. Dětská jóga 3–8 let,
17.00 hod. Playgroundenglish – anglič-
tina hrou 3–6 let, 17.00 hod. Dětská jóga
3–8 let.
Pátek: 8.30 hod. Krůček do školky – do-
polední školička 2,5–5 let, 9.30 hod.
Montessori pracovna 1,5–3 roky.
Veškeré informace najdete na www.ve-
selycertik.cz nebo na facebooku/Veselý
čertík – mateřské centrum a rodinný klub.

Praha 14 žije
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út 9.00–17.00
hod., čt 9.00–13.00 hod., t. +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail:
praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou
unii informace a poradenství: pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení,

zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které
srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.

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 рішенні проблем та курси чеської мови для
іноземців безкоштовно

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
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doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

Uzávěrka inzerce je 15. 1. 2016.

Kontakty: tel. 296 114 911
e-mail: inzerce@casopis14.cz

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

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

❱ Právník koupí dva byty v Praze na in-
vestici, a to menší byt 1–2+1 a větší byt
3–4+1. Platím hotově, zaplatím privati-
zaci nebo uhradím vaše dluhy či exekuce.
Na vystěhování nespěchám, mohu vám
zajistit nové bydlení nebo vás nechám
v bytě dožít. Tel: 608 661 664.

❱Fa J. Macháč: Výměny van, baterií, klozetů,
kuch. desek. Instalace sprchových koutů
aboxů –senioři sleva! Obklady, dlažby, PVC,
koberce, plov. podlahy. Štukování, malování,
lepení podhledů. Údržba domu a zahrady.
Tel.: 777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

❱ Prodáváte byt nebo nemovitost? Spo-
lečná právní a realitní kancelář vám
nabízí komplexní zajištění prodeje vaší
nemovitosti. Vyřešíme veškeré právní
vady včetně oddlužení nebo vyplacení
exekucí. Zajistíme odkoupení vaší ne-
movitosti za nejvyšší cenu na trhu.
K Consulting, tel.: 608 661 665.

❱ Zastoupíme vás i vaši firmu, na zá-
kladě plné moci, při jednání s úřady.
www.zastupovánipredurady.cz, tel.
774 119 121.

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

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

Tel./fax: 281 928 897

Po, Út, St, Pá: 9.00–18.00 hod. 
Čt: 9.00–19.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: … vše se má jednou zkusit.
Výherci: M. Deverová, Černý Most; J. Rychlík, Černý Most; M. Staňková, Černý Most

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. 1. 2016 na adresu:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou adresu:
krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce na
podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Střední Těžké

Vtip: Říká jeden muž druhému: „Koupil jsem manželce k Vánocům sadu kapesníčků.“ 
Ten mu odpoví: „To jistě byla překvapená. … (dokončení v tajence)“
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