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Objevte sílu tradice v kombinaci
s nadstandardní výbavou v jedinečné
řadě kuchyňských spotřebičů Teka
Country. Světoznámý výrobce se vydává
na cestu tradičního, až retrospektivního
designu, který doslova sálá atmosférou
honosných venkovských sídel s odkazem
na řemeslnou zručnost a kvalitu práce
mistrů z počátku minulého století. 
I vy máte nyní možnost podlehnout
tomuto jedinečnému stylu, který v sobě
skrývá nejmodernější technologické
vymoženosti dneška, pro příjemné 
chvíle v kuchyni.

Spolu s dlouholetým vývojem a garancí
nejvyšší kvality zpracování nabízí řada
Teka Country především uživatelské
pohodlí. Svou uceleností
a nezaměnitelným designem nabízí
každému možnost prodchnout svůj
domov stylem romantiky dávných časů.
To vše v kombinaci s nejnovějšími
trendy v kuchyňské „architektuře“
i technologii samotné. Vedle moderních
prvků obsluhy a řady vlastních
uživatelských řešení zůstává
samozřejmostí i snaha o maximální
úspornost provozu...
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Úvod

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21  000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání:
Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakční rada: předseda: Bc. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef
Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé
příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný). 
Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr).
Foto na titulní straně: ilustrační foto

07 AKTUALITY 

08 ROZHOVOR – JAN FALTÝNEK

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

30 HYDEPARK

26 PRAHA 14 ŽIJE

14 DOPRAVA – TRAMVAJE BY MĚLY
OD PODZIMU JEZDIT JINAK

31 KŘÍŽOVKA O CENY

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

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 5. 2016.

25 PODZEMÍ – ŠTOLY PLNÉ 
VÁLEČNÝCH VZPOMÍNEK

22 NEZISKOVKY – STRAWBERRY FIELDS 2016

23 ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST – KAMPANĚ
PŘIPOMNĚLY KULTURY I PLANETU

24 PŘEDSTAVUJEME – BÁSNÍŘKA 
ZA PULTEM NOVÉHO KVĚTINÁŘSTVÍ

12 SENIOR PARK

10 OKÉNKO POLICIE

20 NAŠE ŠKOLY

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – PRAHOU 14 NA KOLE

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

16 LÉKAŘI – LÉKAŘI V PRAZE 14 – 1. ČÁST

letošní jaro zatím příliš teplých dní nepřineslo,
věřím však, že květen nám to vynahradí a konečně
naladí tu správnou atmosféru pro relaxování
v parku, procházky v přírodě nebo pro výlety na
kole. Právě milovníkům cyklistiky je věnováno
hlavní téma tohoto čísla Čtrnáctky, které doplňuje
rozhovor s Janem Faltýnkem, závodníkem, cyk-
listou, ale také podnikatelem.
Dále se v tomto čísle můžete seznámit s návrhy
změn v provozu tramvají, které by měly začít
platit letos na podzim a o kterých se nyní bude
diskutovat jak na úrovni hlavního města, tak
i městských částí. Přestože území Prahy 14 jako
takového se předpokládané úpravy dotknou jen

minimálně, seznámit se s touto tematikou určitě stojí za to. Vždyť MHD většina
z nás využívá pro cestování po celém městě – zejména pro jízdu do centra, kde
by lidé měli změny pocítit nejvýrazněji. Zda a do jaké míry budou připravované
proměny jízdních řádů ku prospěchu, zjistíme zřejmě až s jejich zavedením.
Osobně mám za to, že přílišné a časté změny v dopravě jsou spíše kontraproduktivní
a pro lidi matoucí. Veletoče nesvědčí ničemu, což se ostatně ukázalo a ukazuje
i na magistrátu. ANO, ČSSD a Trojkoalice, tedy politické strany, které po
posledních komunálních volbách sestavily koalici řídící hlavní město, deklarovaly
spolupráci, jež vydržela necelý rok. Proč? Rozhádaly se, přišly s tím, že koalice
v tomto složení nefunguje, a nakonec si navzájem odvolaly několik radních,
čímž město prakticky paralyzovaly. Nyní, téměř půl roku poté, tytéž strany
zjistily, že to s tou nefunkčností asi nebude tak vážné, protože se rozhodly
původní „svazek“ obnovit.
Většina z nás už nad tím mává rukou. Bohužel rozhodování, respektive prodlevy
v rozhodování plynoucí z neustálého dohadování se na magistrátu, komplikují
život nejen městským částem, ale v konečném důsledku i jejich obyvatelům.
Praha nové aktivity nerozjíždí a ty již probíhající téměř zastavila, což se týká
i území Prahy 14. Naštěstí se nám daří dokončovat akce, které má pod kontrolou
přímo městská část, ve spolupráci s vámi navíc připravujeme i nové projekty.
Chvíle strávené v Praze 14 se vám snažíme zpestřovat, což se, myslím, daří.
Máme za sebou například kampaň Setkání kultur, v rámci které jste mohli
mimo jiné také ochutnat speciality z různých cizích zemí, nebo kampaň Dny
Země, jež vedle množství dalších aktivit nabídla třeba i celodenní pásmo vy-
stoupení dětí z místních základních a mateřských škol.
Věřím, že květnové sluníčko vylepší podmínky nejen pro venkovní relaxační či
sportovní aktivity, ale že vás také naláká na další akce, které v Praze 14
pořádáme. Přeji vám, ať tyto dny prožijete v klidu a pohodě a ať vám zelenající
se příroda dodá potřebnou energii a dobrou náladu.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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S příchodem prvních jarních dnů se
ulice i veřejná prostranství stále více
plní milovníky jízdních kol. Praha 14
je pro cyklisty ideálním místem už
proto, že zde spolu těsně hraničí
městská zástavba a rozlehlé přírodní
plochy. Díky aktivitě města v posled-
ním desetiletí se postupně zlepšuje
i cyklistická infrastruktura na celo-
pražské úrovni, a tak dnes není pro -
blém vyrazit na kole z Černého Mos-
tu či Hloubětína třeba i za prací
v centru metropole.

POHODLÍ A BEZPEČNOST
„V oblasti cyklistiky a bezmotorové
dopravy obecně se snažíme dělat
maximum pro to, aby se Praha 14
bezpečně a logicky propojila jednak
mezi jednotlivými lokalitami u nás,
ale také se sousedními městskými
částmi. Naším cílem je vytvoření sítě
cyklostezek, cyklotras a dalších mo-
derních opatření, která cyklistům
umožní pohodlně a bezpečně využívat
kolo jako dopravní prostředek mo-
derního města,“ vysvětluje starosta
MČ Praha 14, Bc. Radek Vondra. 
Součástí zmiňovaných opatření jsou
například úpravy značení cyklotras,
úpravy přejezdů v místech křížení cy-
klotras a velkých komunikací, ale na-
příklad i zavedení „cykloobousmě-
rek“ v místech, kde mají auta povo-
len jen jednosměrný provoz. Takové
opatření například předloni výrazně

Novinky a plány pro rok 2016

• nové cesty přístupné pěším
a cyklistům na golfovém hřišti
Černý Most

• právě otevřená cyklostezka
Mladoboleslavská (Praha 19)

• vyznačení cyklotrasy od
hloubětínské bažantnice
k Mladoboleslavské

• vyznačení cyklostezky
a cyklotrasy podél Kbelské od
Kolbenovy k Mladoboleslavské
(Praha 9/19)

• nově značená cyklotrasa A26 do
Horních Počernic

PRAHA 14 JE DÍKY SVÉ POLOZE NA OKRAJI MĚSTA I VELKÉMU PODÍLU ZELENĚ VHODNOU LOKALITOU PRO
CYKLISTICKÉ I PĚŠÍ VÝLETY. MY SE V RÁMCI AKTUÁLNÍHO TÉMATU ZAMĚŘÍME NA TO, CO MŮŽE NAŠE MĚSTSKÁ
ČÁST NABÍDNOUT CYKLISTŮM, A TO OD TĚCH NEJMENŠÍCH PŘES REKREAČNÍ JEZDCE AŽ PO ZKUŠENÉ ZÁVODNÍKY.

PRAHOU 14 NA KOLE
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usnadnilo cyklistům průjezd lokali-
tou na Hutích.

TRADICE VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ
Městská část se ale v oblasti cyklis-
tiky zaměřuje i na prevenci a propa-
gaci cyklistiky, a to především u nej-
menších. Akce, jako je Vítání cyklo-
občánků, patří v Praze k ojedinělým,
zatímco v naší městské části se již
stala tradicí. Podobně tomu je
i v případě akcí pořádaných nezisko-
vými organizacemi ve spolupráci
s radnicí, jako je například Praha 14
na kolech a kolečkách, která se vloni
konala v polovině května  v okolí Ple-
chárny. Zajímavé spojení „kolových“

aktivit formou otevřených závodů na
kolech či in-line bruslích a speciál-
ních závodů pro vozíčkáře si užili
účastníci všech generací a na své si
přišli i nejmenší na odrážedlech ne-
bo koloběžkách.
V roce 2013 byl zřízen post koordináto-
ra bezmotorové dopravy MČ Praha 14,
loni se měnilo jeho personální obsaze-
ní. Úkolem cyklokoordinátora je sou-

středit a následně veřejně sdílet no-
vinky v oblasti pěší a cyklistické infra-
struktury. Díky tomu se zájemci do-
zvědí, co se v blízké budoucnosti chys-
tá, co se plánuje a co nového cyklisty
a další „nemotoristy“ v Praze 14 čeká. 

KOLO JAKO DOPRAVA I ZÁBAVA
Milovníky kol můžeme rozdělit do
několika základních kategorií, podle

Téma

Tři tipy  na výlet

1.
Rodinné odpoledne 
(cca 12 km po cestách
a lehkým terénem) 

Máte-li v plánu vyrazit s rodinou na
krátkou vyjížďku, kterou hravě
zvládnou i děti, můžete využít trasu
naučné stezky Prahy 14, která vás
provede po klidných komunikacích
z Hloubětína přes Kyje, Hostavice,
Jahodnici k přírodním zákoutím
okolo Pískovny, dále přes Čihadla,
centrální park na Černém Mostě
až k podzemním krásám na
Hutích. 

2.
Celodenní výlet k Labi
(cca 30 km po značených
trasách a stezkách)

Z Prahy 14 vyrazíte směrem na
Horní Počernice po cyklotrase A26.
Pak je třeba překonat parkoviště
u konečné metra a u přechodu pro
chodce před restaurací
McDonald's najít značenou trasu
0035, která vede kolem Chvalské
tvrze až na konec Horních
Počernic. Tam začíná cyklostezka
do Zelenče a navazující nová
cyklostezka do Lázní Toušeň a dále
například do Brandýsa nad Labem
nebo Čelákovic.

3.
Do centra za zábavou 
Chcete-li vyrazit do centra
Prahy za kulturou nebo za

zábavou, můžete vyrazit pohodlně
na kole hned několika trasami.
Ideální je cyklotrasa A26 vedoucí
po někdejší trati vlečky a částečně
kolem Rokytky až do Libně, odkud
můžete pokračovat libovolným
směrem. Další možností je vyrazit
z Prahy 14 přes Hrdlořezy a Žižkov
na Vítkov a dále do centra. 

Využíváte kolo v Praze jako dopravní pro-
středek? Co v oblasti cyklistiky v Praze 14
oceňujete a co vám tu naopak chybí?

Využívám spíše metro či autobus. Oceňuji, že se MČ snaží vytvořit
ucelenou síť cyklostezek. Některé stezky pro cyklisty a chodce
nejsou vhodné, když vznikají z chodníků pro chodce. Chování ně-
kterých cyklistů není ohleduplné a chodce ohrožují. Někteří jezdí
i na chodnících, které nejsou pro ně vyhrazené. Chybí mi sítě cy-

klostezek a tras oddělených od chodců, jako mají např. v Dánsku.

Jitka Krátká, KSČM

Ač výlety na kole mám rád, po Praze kolo jako dopravní prostředek
nevyužívám. Pro cestu s dítětem do školky bych potřeboval
spíše nákladní vlak, kolo nestačí. Vítám, že v posledních letech
se na Praze 14 výrazně zlepšilo značení cyklotras. Stále mi ale
chybí návaznost na Vysočanskou cyklostezku – snadné a bezpečné

spojení z Černého Mostu přes Kyje do centra či do zoo podle Rokytky.

Bc. Radek Vondra, TOP 09

Jako bývalý cyklista kolo samozřejmě používám, ale už jen ke
krátkým projížďkám v okolí Prahy směrem na Starou Boleslav
a Říčany, kde jsou krásné terény. Oceňuji zejména možnost jed-
noduchého a rychlého opuštění zastavěné části města, což
umožňuje i přehledná síť cyklostezek. To je velké plus zejména

pro mladé cyklisty. A co mi zde chybí? Asi větší ohleduplnost řidičů motorových
vozidel, ale to je problém nejen Prahy 14. Snad se brzo dočkáme více pokory
a nadhledu nejen od cyklistů, ale od všech účastníků provozu.

Ing. Břetislav Vodák, ČSSD

Ano, používám. Na kole se svezu ráda nejenom po městské
části, ale i třeba podél Rokytky do centra. Obzvláště v tuto roční
dobu je to velmi příjemná cesta. V posledních letech se podařilo
na naší městské části vyznačit základní síť cyklotras a další se
připravují. Stále postrádám na některých místech stojany na

kola a ráda bych viděla na kolech více dětí při cestě do školy, místo aby je
rodiče vozili autem.

Ing. Ilona Picková, SZ

Kolo jako plnohodnotný dopravní prostředek, proč ne! Má to své
výhody. Ale jde se v celé Praze bezpečně pohybovat na kole? Na
silnici namalované pruhy pro cyklisty před křižovatkou mizící
doztracena, neukáznění motoristé, oblaka výfukových plynů
z neekologických vozidel. Pro mě osobně dost odrazující fakta,

a to mám ke kolu jako dopravnímu prostředku pozitivní vztah. A zkuste kolo
zaparkovat. Na Praze 14 někde uspějete, ale v centru?  Ovšem Praha 14 je
pro cyklisty velmi přátelská. Vezměte kola, děti, přátele a vyrazte třeba
z Černého Mostu přes Dolní Počernice, Xaverovský háj až do Klánovic.
Věřte, že pokud to někdy vyzkoušíte, zjistíte, že je to fajn zábava. A nezapomeňte
sprorttestry. Spálené kilojouly potěší.

MUDr. Kateřina Pavlíčková, ODS

ANKETA
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toho, jak vnímají současné trendy
v cyklistice. V Praze, stejně jako
v dalších městech, najdeme cyklisty,
kteří kolo vnímají, jako ekologicky
šetrný dopravní prostředek, který –
právě s ohledem na životní prostře-
dí – využívají, jak to jen jde.
Další, zřejmě nejpočetnější skupinu
tvoří rekreační cyklisté, pro které je
kolo prostředkem k aktivnímu tráve-
ní volného času a možností, jak spo-
jit zdravý pohyb s poznáváním okolí.
Do této skupiny patří často i celé
sportovně zaměřené rodiny, které
pořádají pravidelné vyjížďky a cyklo-
výlety s dětmi.
Další skupinou, do které se řadí
hlavně mladší generace, jsou pak ti,
kteří kolo vidí především jako spor-
tovní náčiní. Patří sem milovníci
adrenalinových cyklistických disci-
plín, ale také vyznavači „klasiky“, te-
dy silniční cyklisté a pochopitelně
i závodníci.

NA HRANICI MĚSTA A PŘÍRODY
Jednoznačně největší skupinu repre-
zentují mezi cyklisty v Praze 14, stej-
ně jako ve městě obecně, jezdci re-
kreační. „Pro rekreační cyklistiku je

v Praze 14 ideální prostředí, což je
dáno především tím, že zde obytná
zástavba přímo sousedí s přírodními
plochami, jako jsou Čihadla, park
U Čeňku nebo lokality jako Hutě či
Chaloupky. Lákavá je i projížďka po-
dél Rokytky. Jinak se snažíme naši
městskou část propojovat i s další-
mi zajímavými lokalitami. Například
 letňanským lesoparkem,“ vysvětluje
radní Ilona Picková (SZ), která sama
kolo jako dopravní prostředek často
využívá.
Právě výše zmíněná místa jsou čas-
tým cílem těch, kteří na kole jezdí
kvůli touze po zdravém pohybu a re-
laxaci, rodiny s dětmi vyhledávající
kratší a nenáročné trasy nevyjímaje.
Zároveň nutno dodat, že Praha 14 je
díky své poloze na kraji hlavního
města ideální i jako výchozí bod pro
delší výlety, ať už do sousedních
městských částí nebo za hranice me-
tropole.

MODERNÍ MAPY UMÍ PLÁNOVAT
Tipů na takové výlety existuje celá řa-
da a díky dnešním moderním tech-
nologiím je možné si cesty napláno-
vat přesně podle vašich představ tak,

abyste se do cíle dostali takřka mimo
automobilový provoz. Nabídka inter -
aktivních map, které umožňují naplá-
nování trasy, je dnes poměrně pest-
rá. Na internetu je najdete například
na www.prahounakole.cz, www.pra-
hanakole.cz, www.praha.cz či v rubri-
ce sport nebo na faceboo kových profi-
lech různých cyklisticky zaměřených
sdružení. Podobně tomu je i v případě
aplikací pro mobilní telefony, díky
nimž můžete na výlet vyrazit s „chyt-
rou“ mapou přímo v kapse.

TIPY NA CYKLOVÝLETY 
Kam tedy vyrazit na výlet? Předně je
třeba si promyslet, co od výletu očeká-
váme. Zda nám jde o sportovní výkon,
adrenalin nebo poklidnou vyjížďku s ro-
dinou či přáteli. Důležité je také stano-
vit si předem, jak dlouhý by výlet měl
být, a trasu naplánovat tak, aby nám
zbyly síly i na zpáteční cestu. Pak už
stačí zvolit si směr a podle vlastní zku-
šenosti nebo s pomocí výše zmíněné
interaktivní mapy si vybrat trasu. (jam)

Podrobné trasy dle vlastního zadání
najdete vždy v několika variantách
na webu mapa.prahounakole.cz.
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Aktuality

Pionýři z oddílu Orion z Černého Mos-
tu vyrazili o prvním dubnovém víken-
du za obhajobou prvenství do Českých
Budějovic, kde se konal tradiční, již
23. ročník uzlařské soutěže O putovní
pohár Zlaté růže. Vloni si „Orioňáci“
odvezli celkové prvenství, zlato ve šta-
fetě družstev i několik individuálních
prvních míst. Na letošní ročník se
proto pionýři patřičně připravovali,
a to se jim také vyplatilo. V konkurenci
osmi kolektivů uspěli, a poháry za cel-
kové vítězství i za štafetu se tak vrátily
zpět do klubovny na Černém Mostě.
Ve štafetě navíc oddíl udržel i druhou

příčku. Další prvenství si pak připsali
Šimon Vaněk, Eliška Altová, Jana Ali-
ce Hlávková a Martin Janda, který ča-
sem 12.92 s vyhrál i superfinále.

(jam)

ORION OBHÁJIL PRVENSTVÍ V UZLOVÁNÍ

Krásné slunečné ráno přivítalo v so-
botu 2. dubna téměř 80 dobrovolníků,
účastníků úklidu sídliště v rámci
kampaně městské části Chceme tu
mít čisto. Akce se konala ve spoluprá-
ci ZŠ Bří Venclíků a softbalového od-
dílu Spectrum a pod záštitou MČ Pra-
ha 14. Děti i dospělí, kterým není
lhostejné, jak vypadá okolí jejich do-
mova, se sešli a během dopoledne
sesbírali v areálu a okolí školy, u Kyj-
ského rybníka a u rybníčku Aloisov
okolo 40 pytlů odpadu. Mezi standard-
ními papírky, plasty, plechovkami,
skleněnými a plastovými lahvemi se
objevilo i oblečení, satelit, plastová
květinová dekorace, vozík z hypermar-
ketu a bohužel i několik nebezpečných
injekčních stříkaček. Odměnou účast-
níkům byly nejen opečené buřtíky
a sladkosti, ale i pochvaly od kolem-
jdoucích a hlavně pocit z dobře vyko-
nané práce a pěkně upraveného okolí.

Věra Hrazdírová (Spectrum), 
Mgr. Zuzana Kafková (ZŠ Bří Venclíků)

CHCEME TU MÍT ČISTO! STOLNÍ TENISTÉ BOJOVALI O POHÁR STAROSTY

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
pořádá dne 3. června 2016 již 5. ročník
Studentské konference, na níž vybra-
ní studenti různého stupně studia
prezentují své nejlepší práce. Zájem-

ci z řad laické veřejnosti jsou vítáni.
Bližší informace jsou dostupné na
www.palestra.cz (v sekci Vysoká škola
a dále pod záložkami Výzkumná a tvůr-
čí činnost, Konference). (red) 

STUDENTI PŘEDVEDOU SVÉ PRÁCE

V sobotu 2. dubna 2016 se ve spor-
tovní hale hloubětínského plavecké-
ho areálu uskutečnil již tradiční tur-
naj ve stolním tenisu pro neregistro-
vané hráče od 15 let, pro hráče
organizace PRST od 50. místa že-
bříčku mužů a ženy bez omezení.

V turnaji mužů první místo obsadil
Josef Sedlák, druhé Milan Křehnáč
a třetí Alexander Mikuška. Z žen zví-
tězila Monika Korbová, na druhém
místě se umístila Martina Komrsko-
vá a třetí Mária Minárová.

(red)

PARNÍK OSLAVÍ 20 LET

ANKETA JE NA WEBU 
Stejně jako v minulých letech Pra-
ha 14 připravila anketu, jejímž cílem
je zjistit, co by si v naší městské části
přáli změnit místní žáci a studenti.
Anketa vychází z podnětů, které za-
zněly na Dětském fóru 2016. Vyplnit ji
můžete na www.praha14.cz (rubrika
Děti a mládež na hlavní straně), a to
až do 29. 5. 2016. Výsledky ankety po-
té naleznete na webu a Faceboo ku
městské části a dále v časopise Čtr-
náctka. Zabývat se jimi bude Zastupi-
telstvo MČ Prahy 14 a Žákovské za-
stupitelstvo Prahy 14.      (red)

Začátkem května si lékaři z polikliniky
Parník na Černém Mostě připomenou
již 20. výročí od otevření tohoto klíčo-
vého zdravotnického zařízení. Právě
před dvaceti lety zde začala fungovat
také první pohotovost pro děti i do-
spělé. Obyvatelé Černého Mostu tu
postupně našli většinu specializova-

ných lékařů. „Byla to velká sláva, teh-
dy tu bylo jen pár doktorů a také slu-
žebna policie, velkou atrakcí byl asi
desetikilový dort ve tvaru budovy,“
vzpomíná MUDr. Jitka Nováková, kte-
rá má na Parníku dnes už jednu
z mála původních ordinací. Podle je-
jích slov se letos chystá i malá oslava,

jíž se zúčastní právě lékaři, kteří tu
působí od otevření polikliniky. (jam)

F
ot

o:
 a

rc
h

iv
 O

ri
on

F
ot

o:
 a

rc
h

iv
 M

Č
 P

ra
h

a 
14

F
ot

o:
 a

rc
h

iv
 M

Č
 P

ra
h

a 
14



08

ČÍM SE AKTUÁLNĚ ZABÝVÁTE?
Pětadevadesát procent času a myš-
lenek trávím tím, jak zdokonalit ob-
chod, který je mojí duší…

JAK JSTE SE DOSTAL
K CYKLISTICE? 
Přes rodiče, kteří mne přihlásili na
první náborové závody ve Svitavách.

KDY VÁS POPRVÉ NAPADLO, ŽE
BUDETE V OBLASTI CYKLISTIKY
TAKÉ PODNIKAT?
První myšlenky byly již velmi brzo, ale
samotná realizace byla v roce 2008.

JAK DLOUHO PŮSOBÍTE NA
ČERNÉM MOSTĚ? 
První malý obchůdek o rozloze 45 m2

jsem na Černém Mostě otevřel již
před sedmi lety, 19. dubna roku 2009.

CO VÁM NA TÉTO LOKALITĚ
VYHOVUJE A CO BY SE TU PODLE
VÁS NAOPAK MĚLO ZMĚNIT?
Vyhovuje mi tady spádovost lidí
z Mladé Boleslavi, z Liberce nebo
například i z Hradce Králové, kteří
jsou mými pravidelnými zákazníky.
Co bych v Praze 14 změnil? Chybí mi
bazén na Černém Mostě.

JAKO PODNIKATEL JISTĚ NEMÁTE
MOC VOLNA… NAJDETE SI
I PŘESTO ČAS NA VYJÍŽĎKU?
Pořád ještě trochu závodím, ale už
jen příležitostně při víkendových zá-
vodech se synem Honzíkem, kterého
právě zasvěcuji do tajů cyklistiky.
Právě teď pro něj připravuji první sil-
niční kolo. Je mu 10 let.

JAKÁ JE PODLE VÁS AKTUÁLNÍ
ÚROVEŇ DOMÁCÍ ZÁVODNÍ
CYKLISTIKY? 
Dnes je daleko více cyklistů, kteří se
díky výkonnosti a možnostem uplatní
v zahraničí oproti době, kdy v zahra-
ničí jezdil jen Svorada a Padrnos.

JAN FALTÝNEK

JAN FALTÝNEK JE DLOUHOLETÝ CYKLISTICKÝ PROFESIONÁL, KTERÝ SI
ZA SVOU KARIÉRU VYBOJOVAL CELOU ŘADU MEDAILÍ V SILNIČNÍCH
ZÁVODECH I CYKLOKROSU. DNES JE PODNIKATELEM, KTERÝ NABÍZÍ
KOMPLEXNÍ SLUŽBY CYKLISTŮM VE SVÉM OBCHODĚ NA ČERNÉM MOSTĚ,
ALE TAKÉ HRDÝM OTCEM, KTERÝ NA ZÁVODY PŘIPRAVUJE SVÉHO SYNA.

DO TAJŮ CYKLISTIKY TEĎ
ZASVĚCUJI SVÉHO SYNA
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Rozhovor

JAK VNÍMÁTE ROZMACH MĚSTSKÉ
CYKLISTIKY JAKO TRENDU
POSLEDNÍCH LET? 
Tento trend se stále rozrůstá, stále
větší procento lidí používá kolo k vy-
jížďkám do přírody o víkendu nebo
na něm vyráží na aktivní dovolenou.
Cyklistika je pro mě spíš sport, to,
že jde také o ekologický způsob do-
pravy ve městě, je k tomu přidaná
hodnota. Zájem o cyklistiku určitě
roste, podle mě díky novému trendu
29palcových horských kol a zdravé-
mu životnímu stylu.

JAK BYSTE SPECIFIKOVAL SVÉHO
BĚŽNÉHO ZÁKAZNÍKA?
Převážná většina zákazníků k nám
jde již s jasným cílem a největší pro-
cento z nich chce co nejlehčí kolo za

co nejrozumnější peníze. Přesně tou-
to myšlenkou jsem se zabýval, když
jsem se rozhodoval, které značky bu-
dou pro mé zákazníky nejlepší. Proto
jsem se rozhodl pro německé značky
Cube, kde jsem největším prodejcem
v ČR již pátým rokem, Ghost a Focus.
A doplňujeme to americkou značkou
Trek. Moji zákazníci nejsou jen z Pra-
hy, ale z celé republiky, někteří mne
znají z profesionální cyklistiky.

JE PODLE VÁS PRAHA 14 VHODNOU
LOKALITOU PRO CYKLISTIKU? 
Myslím si, že všude se najde vhodné
místo, když je vůle, a Černý Most
není výjimkou. V okolí je hodně zele-
ně. Na vyjížďky po okolí vyrážím cel-
kem pravidelně. Bez sportu prostě
nemohu být.

CO ŘÍKÁTE NA SNAHU MĚSTA
O ZDOKONALENÍ SÍTĚ
CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ?
Snahu města vnímám velmi pozitiv-
ně, ač cyklostezky moc nevyužívám.
Je samozřejmě skvělé, když lidé mo-
hou jezdit a jezdí pravidelně na kole
třeba do práce. Nejen že tím chrání
životní prostředí, také stále něco dě-
lají pro své zdraví.

CO ŘÍKÁTE NA AKCE PRAHY 14,
JAKO VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ,
VEŘEJNÉ CYKLOJÍZDY A PODOBNĚ?
Určitě je to dobrý krok. Skvělý je pod-
le mého soudu i nápad nově otevřené
ho centra Plechárna u cyklostezky. 

JAK SI ZÍSKÁVÁTE ZÁKAZNÍKY?
Myslím si, že hlavně přístupem. Sna-
žíme se vžít do jejich role a nabídnout
jim to, co je pro ně nejlepší. Myslím,
že lidé to z našeho obchodu cítí,
a proto máme i hodně nových zákaz -
níků, které doporučili ti, co si již kolo
u nás koupili a jsou s námi spokojení.
Zákazník si může u nás dát kávu, po-
sedět a při tom mu rádi s výběrem
poradíme… Máme zde měrky na tret-
ry, na sedla, každý se může vždy na
kole svézt, a tudíž si vybrat nejvhod-
nější model kola přímo pro sebe. Na-
bízíme také servis kol všech značek,
mytí a uskladnění kola na zimu. Kro-
mě kola si u nás můžete koupit také
přilby německé značky Casco, tretry
americké znaky Bontrager a veškeré
doplňky, jako jsou hustilky, duše,
pláště a lepení. Našimi pravidelnými
zákazníky nejsou jen cyklisti, ale
i maminky s kočárky, vozíčkáři nebo
děti, které potřebují nafouknout míč.
I jim rádi pomůžeme.  (jam)

Vítání cykloobčánků
ve středu 11. 5. 2016 od 9.00 do 18.00 hod.

Centrum Černý Most, střešní parkoviště

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

Více info na www.praha14.cz. 

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

ALKOHOL ZA VOLANTEM I V PARKU KRADL DVAKRÁT
Dne 12. března hlídko-
vali strážníci v ulici
Travná poblíž křižo-
vatky s ulicí 9. května,

kde si všimli modrého
Volkswagenu směřujícího k ulici
Baštýřská. 
Vzhledem ke stylu jízdy hlídka nabyla
podezření, že by mohl být řidič ovliv-
něn alkoholem nebo jinou návykovou
látkou. Při sledování do Českobrod-
ské ulice vozidlo několikrát přejelo
středovou dělicí čáru a vjelo částeč-
ně do protisměru. 
Na křižovatce ulic Českobrod-
ská a Národních hrdinů dal
řidič znamení o změně
směru jízdy doprava,
avšak pokračoval rovně.
Za touto křižovatkou ho
strážníci zastavili. 
Řidič již na první pohled
jevil známky opilosti
a předložil hlídce řidičský
průkaz, který již nebyl platný.
U muže byla provedena orientační
dechová zkouška přístrojem Alcotest
7510 s pozitivním výsledkem. Řidič
byl pro důvodné podezření ze spá-

chání trestného činu omezen na
osobní svobodě. O celé události byla
vyrozuměna Policie ČR MO Kyje, kte-
rá se na místo dostavila a řidiče si
převzala k dalšímu šetření. 

MLADÍ POPÍJELI V PARKU
Hned následující den dostali strážní-
ci oznámení, že se poblíž ulice Mílov-
ská v parku (Jiráskova čtvrť) nachází
podnapilá mládež. 
Hlídka se na místo neprodleně dosta-
vila a zastihla zde cca 20 mladých li-
dí, kteří se začali rozcházet. Strážníci

všechny vyzvali, aby se vrátili na
místo, a zeptali se jich, zda

pili alkohol. Odpověď zněla
ano. Následně strážníci
zjistili, že jde většinou
o nezletilé, a proto požá-
dali  o příjezd hlídky Poli-

cie ČR. Bylo zjištěno, že
z této skupinky je sedm ne-

zletilců pod vlivem alkoholu,
jeden mladík musel být kvůli své-

mu stavu převezen záchrannou služ-
bou do nemocnice. Ostatní mládež
skončila na policejní služebně.

MP Praha 14

Dne 11. 3. 2016 v dopole-
dních hodinách oznámil
člen ostrahy, že v pro-
dejně oděvů v Centru

Černý Most zadržel mu-
že, který zde odcizil zboží. Přivolaná
policejní hlídka na místě zjistila, že
šestadvacetiletý muž z Liberce v pro-
dejně s oblečením odcizil dámské
kalhoty v hodnotě 499 korun. Prověře-
ním v databázích bylo zjištěno, že muž
byl v posledních třech letech pravo-
mocně odsouzen za trestný čin kráde-
že. Proto byl zadržen a po provedení
potřebných úkonů opět propuštěn na
svobodu.  
Po několika hodinách přijali policisté
od ostrahy oznámení o dalším zadrže-
ní zloděje v prodejně Globus, opět
v CČM. Hlídka obratem zjistila, že jde
o téhož muže, který se tentokrát poku-
sil odcizit dva kilogramy masa v hod-
notě 1 750 korun. V tomto případě byl
již zloděj zadržen ve formě zkráceného
přípravného řízení. Hned následující
den byl muž předán státnímu zástupci
a odsouzen za krádež ke dvěma letům
zákazu pobytu na území hlavního
města Prahy. PČR, MO Kyje
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Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně, a víte, že pro to dokážete něco udělat?
Pokud máte potřebné předpoklady, neváhejte a využijte jedinečnou šanci stát
se strážníkem v Praze 14! Žádosti adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14,
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“

POZOR NA NĚ!

V případě výskytu: 158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

ŠMÁTRALKA TLAČENICOVÁ
Smatrus grupus

!
Místo výskytu

Způsob obživy

Prevence
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Pozvánky

KONCERT
Ve středu 18. května od 18.30 hodin v Galerii 14

Srdečně zveme ve středu 18. května od 18.30 hodin do Galerie 14 na koncert komorní hudby. Vystoupí Irina Zakharenková –
klavír a Petr Nouzovský – violoncello. Na programu jsou skladby  C. Francka, F. Chopina, A. Pärta a dalších. Vstup volný.
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TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 28. května od 8.00 hodin v ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě

Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče O pohár starosty se uskuteční na tenisových kurtech ZŠ Bří Venclí-
ků na Černém Mostě v sobotu 28. května od 8.00 hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné 50,- Kč na osobu.
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V neděli 1. května 2016 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 15 hodin zahájena výstava mozaik z dílny Jany
Höferové. Výstava potrvá do 25. května a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od l4 do 18 hodin.
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Od neděle 1. května do středy 25. května v Galerii 14 

VÝSTAVA V GALERII 14

Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 pořádá ve spolupráci s MČ Praha 9 a MČ Praha 14 slavnostní
shromáždění občanů u příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války. Vzpomínkový akt se uskuteční ve čtvrtek 5. května
ve 14.00 hodin u památníku 2. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně.
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Ve čtvrtek 5. května ve 14.00 hodin u památníku 2. odboje

OSLAVA 71. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

JARNÍ SLEVA
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Několikrát jsem se snažila zhubnout a většinou se to povedlo,
ale jsem člověk, co se nerad omezuje, s koncem diety se vracely
původní návyky a i kila a bylo jasné, že bez odborníků se to dále
neobejde a rozhodla se to řešit. Ve Světě zdraví se mě ujala výži-
vová poradkyně a nastavila pravidelné kontroly a vážení, abych
měla kontrolu nad svými výsledky, protože mě mé výsledky vydě-
sily, zvlášť můj metabolický věk, v jak starém těle žiji!

Můj první úkol při hubnutí jsem zvládla dobře a než jsem se
pustila do změny jídelníčku, měla jsem už zvládnutý jeden zá-
klad a o to lehčí bylo naskočit na novou stravu. Očekávala jsem přesný rozpis jídel
včetně gramáže, takovou kuchařku na každý den, jak to u diet bývá, ale nic tako-
vého se nekonalo. Dostala jsem, ale rady pro mé tělo a doporučení, jak na jednot-
livá jídla během dne a vysvětlení, jakým potravinám se vyhýbat a které naopak do
jídelníčku zařadit, zkrátka doporučené potraviny, po kterých budu hubnout a které

naopak nejíst, protože po nich mé tělo bude přibírat.

Velmi mi vyhovovalo, že jsem nebyla nucena jíst to, co mi
někdo předepíše, přesto že mi to třeba nechutná, ale že
mi byl dán prostor připravovat si dál to, co mám ráda a na
co jsem zvyklá. Změna vlastně proběhla hlavně v tom, kdy
jím, jak si potraviny upravuji a kdy během dne si která jíd-
la dopřeji a hlavně co jím.

Jsem aktivní člověk, ale 14-ti dnech jsem byla doslova na-
bitá energií a když si dopřeji někdy co bych neměla, jen se
hubnutí prostě zastaví a kila nejdou nahoru. A při návratu
ke správnému režimu vše zase pěkně pokračuje.

PHA14416

Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6,
Praha 9 – Horní Počernice

(MHD zastávka Chvaly, metro B Černý Most,
zdarma parkování před poradnou) 

mobil: 702 155 078,
e-mail: venus@svet-zdravi.cz

KONZULTACE JEN ZA 150 Kč Po předložení kuponu při objednání 
na dané tel. číslo nebo e-mail.

PŘED

7 kg dole a 10 cm v pase

Žádná dieta se nekonala a přesto šla kila dolů, byl mi
dán řád a pravidla pro můj život (Jana Maixnerová)

PO
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Senior park

Městská policie hl. m. Prahy ve spo-
lupráci s MČ Praha 14 připravila
 cyklus uceleného vzdělávacího pre-
ventivního programu na principu uni-
verzity třetího věku. Cyklus tvořilo 12
přednáškových bloků, v rámci kte-
rých byla podrobněji probírána téma-
ta, jako je prevence osobního bezpe-
čí, ochrana zabezpečení majetku, fi-
nanční gramotnost, domácí násilí,
základy právního vědomí a další. Celý
projekt byl rozložen do třech měsíců

a byl realizován vždy jeden den v týd-
nu. Cílem Senior akademie bylo na-
učit seniory předcházet trestné čin-
nosti a podporovat správné chování
v krizových situacích.

DALŠÍ ROČNÍK V PLÁNU
Po ukončení všichni absolventi ob-
drželi z rukou radní pro bezpečnost
a prevenci kriminality Mgr. Ireny Kol-
manové a zástupců oddělení preven-
ce Městské policie hlavního města

Prahy pamětní listy a drobné před-
měty k ochraně osobního bezpečí
a zabezpečení majetku. 
Celou slavnostní ceremonii prováze-
la paní Lenka Hofmanová z Městské
policie hlavního města Prahy. Aka-
demie měla velmi kladnou odezvu,
všechny přednášky byly profesionál-
ně připraveny a je v plánu v budouc-
nu pokračovat v realizaci dalších
ročníků.

(red)

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ LETOŠNÍ SENIOR AKADEMIE

„Máme programy pro maminky
s dětmi, sportovní vyžití pro mládež,
vzdělávací kurzy pro dospělé a rádi
bychom nabídli možnost trávení vol-
ného času na Plechárně i seniorům
z naší městské části,“ říká ředitel
Prahy 14 kulturní MgA. David Kašpar.

KLUB SENIORŮ S NEPOSEDOU
Od dubna proto vzniká na Plechárně
nový klub seniorů. Pravidelný odpo-
lední program se zaměřuje i na téma-
ta, která nejsou typicky seniorská. Tě-
šit se můžete na zajímavé přednáš ky,
výtvarné dílny, ale také na společné
sportovní aktivity. „Přijďte se poznat
se zajímavými lidmi a popovídat si
o rozmanitých tématech dnešní do-
by,“ zve seniory David Kašpar s tím,
že schůzky klubu se konají každý
čtvrtek od 14.00 do 16.00 na Plechár-
ně v malém sále. Není třeba se nijak
registrovat ani objednávat, stačí přijít
a v Plechárně vám na recepci rádi

poradí, kde setkání zrovna probíhá.
A pokud chcete předem více informa-
cí, stačí kontaktovat Barboru Zvoníč-
kovou na tel.: 730 517 934.
Mimo pravidelného programu, který
naleznete ve vedlejším rámečku, tu
bude organizace Neposeda nabízet
seniorům například i odborné kon-
zultace na nejrůznější témata. 

KONZULTACE PRO SENIORY 
Program konzultací nabízí Plechár-
na seniorům bezplatně, a to každé
úterý a čtvrtek. Pod vedením Báry
Zvoníčkové tu senioři mohou získat
potřebné informace, odbornou po-
moc, sociálněpsychologickou pod-
poru, ale také mohou přijít a jen si
přátelsky popovídat. Na schůzky se
není třeba objednávat, stačí se do-
mluvit s Bárou Zvoníčkovou na tele-
fonu 730  517 934 nebo na e-mailu:
bara@neposeda.org. (dm)
Více informací najdete také na
www.plecharna.com.

PLECHÁRNA NABÍZÍ SENIORŮM ZÁBAVU I POMOC
PLECHÁRNA JE KOMUNITNÍ CENTRUM, KTERÉ VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO
RŮZNÉ ZÁLIBY A KONÍČKY. A PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRAHA 14
KULTURNÍ, KTERÁ TOTO CENTRUM PROVOZUJE, SE SNAŽÍ VYTVÁŘET
PROGRAM PRO OBYVATELE PRAHY 14 NAPŘÍČ VŠEMI VĚKOVÝMI
KATEGORIEMI.

DNE 5. DUBNA PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 1. ROČNÍKU SENIOR AKADEMIE V PRAZE 14, KTEROU VE
SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRO SENIORKY A SENIORY PŘIPRAVILA MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA.
PŘEDNÁŠKY ABSOLVOVALO CELKEM 46 SENIORŮ Z 54 PŘIHLÁŠENÝCH.

Konzultace pro seniory

Úterý 8.00–11.00 a 14.00–16.00

Čtvrtek 8.00–14.00.

Adresa: Plechárna Černý Most,
Bryksova 1002, Praha 14 

Telefon: 730 517 934

E-mail: bara@neposeda.org 

KLUB SENIORŮ s Neposedou:
Program na květen 2016

Schůzky klubu se konají každý
čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.

5. května 14.00 hod.  
Poznejte s námi tajemná zákoutí
Prahy 14! Dozvíte se, kde stojí sku-
tečný Černý most, který dal jméno
celému sídlišti, nebo odkud se vzal
název Hutě. Na besedě uvítáme
i vaše vzpomínky a staré fotografie.
Hostem bude Martin Perlík, pa triot,
který pořádá vycházky s Krásnou
Prahou 14.   

12. května 14.00 hod.
Výtvarná dílna – mozaikové zdobe-
ní zrcadla. Naučíte se kouzla
s barvami mozaikových kamenů
a 3D lakem a díky nim vyčarujete
mozaikově zdobený rám zrcadla.  

19. května 14.00 hod.
Cestovatelská beseda o Thajsku
s Janou Haltufovou. Thajsko je ze-
mě s bohatou historií, plná staro-
věkých chrámů a památek. Podívá-
me se společně do starověkých
měst Ayutthaya a Lob Buri. A těšit
se můžete i na video s netradičním
postupem, když si chcete dát
zmrzlinu.   

26. května 14.00 hod.
Výtvarná dílna – ubrousková techni-
ka. Přijďte si ozdobit květináč, který
si můžete odnést domů. Můžete
zdobit pomocí ubrouskové techniky
podle vaší nálady a vkusu.   
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Názory 

ČARODĚJNICE 
NA PRAZE 14

Už od nepaměti byla noc z 30. dubna na
1. května považována za magickou. A co
přesně se slaví? Filipojakubská noc, ča-
rodějnický sabat a keltská oslava jara –
to vše v sobě ukrývá svátek pálení čaro-
dějnic. V tuto noc prý zlé a nečisté síly
vládnou větší mocí než jindy, povětřím
poletují čarodějnice a právě na ochranu
před nimi lidé zapalují velké ohně. Těžko
říct, čím nás v dnešní době pálení čaro-
dějnic přitahuje, ale je pravda, že patří
k těm hodně oblíbeným slavnostem.

O to víc mne vždy mrzelo, že na Praze 14
se této tradice nikdo nechopil tak, jako je
tomu u našich sousedů například v Hor-
ních Počernicích anebo ve Kbelích. Přes-
tože jejich městské části mají několika-
násobně menší počet obyvatel i objem
peněz v rozpočtu, jejich děti i dospělí se
mohou každoročně těšit na již tradiční
slavnost s bohatým programem, živou
hudbou a závěrečným ohňostrojem.
Letos však svitla jiskřička naděje
a Praha 14 si poprvé zavdala s pálením
čarodějnic. Akce se konala ve spolu-
práci s DDM, přičemž samotné „pálení“
bylo vyvrcholením Sportovního odpo-
ledne plného nejrůznějších pohybových
aktivit. Věříme, že městská část tímto
prolomila „čarodějnické ledy“ a za ne-
závislé zastupitele dáváme palec naho-
ru. A abychom nezůstali jen u po chvaly,
předběžně jednáme o možnosti spolu-
práce nebo organizace oslav v příštím
roce – kdo ví, možná se jednou dočká-
me vyhlášených čarodějnických oslav
i na Praze 14.

Soňa Tománková,
Klub nezávislých zastupitelů

KDO NIČEMU 
NEROZUMÍ?

Stává se už naprostým pravidlem, že
místo názorů se v této rubrice objevují
reakce na výmysly zveřejněné v před-
chozím čísle Čtrnáctky. Už jsem si ně-
kolikrát říkal, že s tímto „ping-pongem“
by bylo dobré přestat, ale bohužel to ne-
jde. V minulém čísle museli dokonce re-
agovat zaměstnanci úřadu prostřednic-
tvím předsedkyně odborů ÚMČ P14 na
lži zveřejněné zastupitelem za ANO. 
Hned nad touto reakcí byl další článek
informující naprosto zkresleně a ne-
pravdivě o průběhu zastupitelstva. Pod
názvem „Kdo se bojí“ je konstatováno,
že celá současná koalice. Musím se
důrazně ohradit proti takovému ne-
smyslu. Nikdo se nebojí a na zastupi-
telstvu bylo jasně odpovězeno navrho-
vateli, že tím, kdo kontroluje školská
zařízení, je Česká školní inspekce pod-
le školského zákona a že si nemůže
kontrolní výbor jen tak sám vybírat, co
by tak chtěl ještě kontrolovat. Jeho
náplní je kontrolovat zastupitele a plnit
usnesení zastupitelstva. 
Příště by mohl někdo z finančního výbo-
ru například žádat, že by chtěl místo
rozpočtu řešit třeba program divadla.
Žádný učený z nebe nespadl, ale v nor-
mální společnosti, když něčemu nero-
zumím, tak se zeptám – a nepokládám
své mylné představy hned za fakt, který
nutně musím honem napsat do nějaké-
ho média. Při čtení zmiňovaného článku
jsem nabyl dojmu, že jsem snad byl na
jiném zastupitelstvu než pisatel. Věta
o podpoře přítomných občanů mě v tom
jen utvrdila. Nezaznamenal jsem jediný
náznak podpory opozice, pokud tedy
autor neměl na mysli poděkování za to,
že radnice více komunikuje s občany. 
Kdo si vzpomene na program „prostě
budeme dělat všechno lépe“, jistě mi dá
za pravdu, že představitelé ANO nedělají
lépe nic. Pro srovnání – ODS slibovala
spuštění privatizace, aby byly finance na
investice do rozvoje městské části (spl-
něno), zachování zeleně v okolí rybníka
(připravuje se projekt na klidovou zónu),
přednostní parkování pro obyvatele zdar-
ma (podařilo se nám zablokovat návrh
na zavedení placeného stání pro reziden-
ty), zlepšení fungování a snížení nákladů
na Správu majetku (odměna SMP14 byla
snížena o milion korun a každý rok bu-
deme v tomto trendu pokračovat, a to při
zvyšování kvality služeb). 

Jiří Zajac, 
místostarosta za ODS

Z PRAHY 14 NA KOLE 
DO STŘEDNÍCH ČECH

Jaro je již v plném proudu. Vše okolo
kvete a voní. Snad se opět i trochu ohře-
jeme. Proto když jsem přemýšlela,
o čem budu dnes psát, napadala mne
různá témata. Od připravovaných oprav
komunikací přes nové výsadby nejen
v parku U Čeňku až třeba po záměry na
nové sportovní plochy. Nicméně toto
číslo je zaměřeno na příznivce bicyklu,
tak nebudu od tématu utíkat ani já. 
Největší akcí, na které nyní v rámci roz-
voje infrastruktury pracujeme, je pří-
prava mezinárodní trasy EuroVelo, která
by nás měla v budoucnosti propojit po-
dél vysočanské železniční trati nejen
s Prahou 9 a Horními Počernicemi, ale
dál až do Středočeského kraje. V sou-
časnosti jednáme se SŽDC o potřebě
zachování průchodů pod tratí, které by
umožnily i připojení na tuto cyklomagi-
strálu. Společně se sousedními měst-
skými částmi plánujeme další možnosti,
jak nadále zlepšovat návaznosti tras.
Také je již projednáváno doplnění ně-
kterých chybějících úseků na Černém
Mostě. Se všemi těmito novinkami vás
rádi seznámíme na společné květnové
cyklojízdě.

Abychom šli na úřadu příkladem, opět
jsme vytvořili soutěžní družstvo (již po -
čtvrté) a šlapeme celý květen do práce
na kole v rámci celostátní soutěže. Pro-
bíhají také akce na jarní údržbu stávají-
cích tras. Nadále sledujeme podněty
z portálu Cyklisté sobě, kam nám mů-
žete napsat případné nedostatky. 
Ať již využíváte kolo v celoročním provo-
zu, či jste ho jako já oprášili po zimním
spánku, jezdíte pravidelně třeba do prá-
ce či na nákupy nebo vyrážíte rekreačně
o víkendu, napište nám své zážitky a po-
střehy, kam rádi jezdíte či byste rádi
jezdili, ale něco vás zatím odrazuje či se
tam necítíte bezpečně. Podíváme se na
to, jak by se reálně dala situace zlepšit.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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TRAMVAJE BY MĚLY 
OD PODZIMU JEZDIT JINAK

„Uvedené návrhy jsme zpracovali na
základě rozhodnutí městských rad-
ních. Není v plánu měnit tramvajo-
vou síť za každou cenu, přestože,
jak vyplývá z řady podnětů měst-
ských částí i cestujících, úpravy tře-
ba jsou. Cílem je co nejširší možná
shoda mezi všemi dotčenými stra-
nami. Pokud se k ní podaří dojít, fi-
nální návrh představíme v červnu.
Jeho samotné zavedení do praxe
pak předpokládáme nejdříve letos
v září,“ říká ředitel společnosti
 ROPID Petr Tomčík.

ČTYŘICET NEŠVARŮ
Z ankety mezi cestujícími a z dalších
podnětů, včetně dopravních průzku-
mů, vyplynuly více než čtyři desítky
„nešvarů“ současné podoby tramva-
jového provozu. Lidé poukazovali na-
příklad na přetěžování některých
spojů, případně na absenci řady spo-

jení, která v minulosti existovala. Zá-
kladním požadavkem vedení města
bylo připravit takové řešení, které
umožní zachovat současný počet
spojů, a tedy i současné náklady na
provoz tramvají. 

POSÍLENÍ A ÚBYTEK 
JAKO SPOJENÉ NÁDOBY
„Co to znamená? Posílení jednoho
úseku bude mít za následek úbytek
spojů jinde. Aby taková posílení
a omezení byla přiměřená, je nutné
řešit provoz v celé tramvajové síti
komplexně s relativně vysokým po-
dílem větších či menších úprav na
linkovém vedení,“ vysvětluje Tomčík. 

SPOJE POSÍLÍ HLAVNĚ V CENTRU
ROPID předložil takzvaný návrh zá-
kladních změn, který se soustřeďu-
je především na posílení přetíže-
ných centrálních úseků tramvajo-
vých tratí s tím, že za tímto účelem
omezuje provoz na některých okra-
jových tratích. Druhý návrh, tzv. ná-
vrh příležitostí, pracuje s myšlen-
kou posílit kapacitně přetížené spo-
je a obnovit některá poptávaná
přímá spojení. Třetí vize – doplňko-
vý (vídeňský) návrh – by vyžadovala
navýšení objemu finančních pro-
středků na provoz, což je jeden
z důvodů, proč se v současné době
jeví jako nerealizovatelná.

PÁTEŘ DOPLNÍ 24 LINEK
Variantu, která nejvěrněji kopíruje
dosavadní požadavky městských
částí, představuje „návrh příležitos-
tí“. „Koncepce linkového vedení je
v tomto případě založena na 24 lin-
kách, které mají shodný interval ve
špičkách pracovních dnů osm mi-
nut, okolo poledne deset minut, ve-
čer dvacet a o víkendech patnáct
minut. Návrh dále například před-
pokládá, že tyto linky budou doplně-
ny o jednu páteřní tramvajovou lin-
ku 9 v polovičních intervalech,“ uvá-
dí Tomčík. Mapa úprav v rámci
„návrhu příležitostí“ je obrazovou

přílohou tohoto textu. Všechny další
podrobnosti k předkládaným návr-
hům pak zájemci naleznou na
www.ropid.cz.
Pokud budou změny obsažené v jed-
nom z hlavních návrhů převedeny do

PRAŽSKOU HROMADNOU DOPRAVU PRAVDĚPODOBNĚ ČEKAJÍ DALŠÍ VÝRAZNÉ ZMĚNY. SPOLEČNOST ROPID,
KTERÁ MÁ ORGANIZACI MHD NA STAROSTI, PŘIPRAVILA TŘI NÁVRHY ÚPRAV PROVOZU TRAMVAJÍ, NAD NIMIŽ SE
NYNÍ ROZVÍŘÍ DISKUZE NA ÚROVNI MĚSTA I MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ.



15

Doprava

praxe, cestování po metropoli to
ovlivní výrazně, ovšem zejména
v centrální části města. „Území Pra-
hy 14 jako takové případné úpravy
tramvajového provozu pocítí jen
okrajově. Budeme-li se bavit o tzv.
návrhu příležitostí, ten v tuto chvíli
počítá například s tím, že tramvaj
číslo 16 momentálně jezdící z Lehov-
ce na Sídliště Řepy bude přejmeno-
vána na číslo 14 a bude končit v Rad-
lické. Jako problematické, a to hlav-
ně v centru města, by se mohlo
ukázat, že tato tramvaj má být podle
zmíněného návrhu celotýdenně pro-
vozována v sólo vozech. Důvodem je
dle společnosti ROPID současná

 nevytíženost v některých úsecích.
S ROPID zároveň jednáme o zacho-
vání přímého spojení na Žižkov,“ říká

k tomu místostarostka Prahy 14
Ing. Ilona Picková, která má dopravu
v městské části ve své gesci.      (red)

Z
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LÉKAŘI V PRAZE 14
AKUPUNKTURA

Kyje

MUDr. Luděk Svoboda, Léčebná rehabilitace

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 269, 605 877 019
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o. Smlouvy se všemi pojišťovnami.

Medomon, s. r. o.

Českobrodská 1174, Kyje, tel.: 281 866 142
Poznámka: Areál Alimpex (bývalý PRAGOLAKTOS). 

Praktický lékař se závodní péčí a alternativními metodami.

ALERGOLOGIE

Černý Most

MUDr. Magdaléna Havlíčková, s. r. o.

Generála Janouška 902, Černý Most, 

tel.: 281 913 108
Poznámka: Polední přestávka 12.00–12.30 hod.

MUDr. Alexandra Bartošová

Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 913 147

Běchovice

Alergologie – Pediatrie, s. r. o., MUDr. Jan Radina

Alergologická ambulance, Za Poštovskou zahradou 588

(budova nové MŠ v Běchovicích, Praha 9 – Běchovice),

tel.: 281 932 021, 723 582 622, www.alergologie-pediatrie.cz
Poznámka: Objednávání a informace jsou možné telefonicky. 

Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

ANGIOLOGIE

Černý Most

MUDr. Irena Nádvorníková, Angiologie, interna

Gen. Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 912 870, 602 158 220

DERMATOVENEROLOGIE (KOŽNÍ)

Černý Most

Kožní ambulance, MUDr. Miroslava Večeřová 

Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 912 543

MUDr. Daniela Zlatohlávková 

Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 867 302
Poznámka: www.koznicernymost.cz

Kyje

MUDr. Pavla Jakubů

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 234
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

Hloubětín

MUDr. Šárka Škorpíková 

Mochovská 535/38, Hloubětín, tel.: 281 869 309, 720 508 716

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE

Černý Most

MUDr. Hana Mitáčková

ZŠ Generála Janouška 1006, Černý Most, tel.: 607 293 612
Poznámka: na základě objednání

DIABETOLOGIE

Kyje

MUDr. Ivana Fišerová 

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 219
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

DIALÝZA

Černý Most

Hemodialyzační středisko (dialýza), B. Braun Avitum, s. r. o.

Generála Janouška 902, Poliklinika Černý Most – „Parník“

www.bbraun-avitum.cz, tel.: 281 866 500

DOMÁCÍ PÉČE

Černý Most

Ivana Kadlečková 

Bratří Venclíků 1070, Černý Most, 

tel.: 281 863 421
Poznámka: Oblastní spolek ČČK.

Agentura Alice

Kpt. Stránského 996, Černý Most, 

tel.: 281 911 719, 777 680 977
Poznámka: Ředitelství agentury v sídle Červeného kříže, Bratří Venclíků 1070.

Domácí oš. péče, pečovatelská služba.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Černý Most

Agentura Alice

Kpt. Stránského 996, Černý Most, 

tel.: 281 911 719, 777 680 977
Poznámka: Ředitelství agentury v sídle Červeného kříže, Bratří Venclíků 1070. 

Domácí oš. péče, pečovatelská služba.

ENDOKRINOLOGIE

Černý Most

Endokrinologie Černý Most, s. r. o., 

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Generála Janouška 902/17, Černý Most, 

tel.: 281 918 858

FYZIOTERAPIE

Černý Most

Rehafit, o. p. s. 

Rehabilitační centrum pro tělesně postižené

Poliklinika Parník – 3. patro, Gen. Janouška 902, Černý Most,

tel.: 602 692 868, www.rehafit.cz
Poznámka: Smluvní zařízení VZP, VOZP

Centrum Prof. ČECHA, s. r. o.

Bobkova 736/26, Černý Most, tel.: 266 610 450

info@ortopedie-fyzioterapie.cz, www.ortopedie-fyzioterapie.cz
Poznámka: Fyzioterapeutická ambulance je určena pouze pro předem 

objednané pacienty. Objednání je možné osobně, telefonicky či e-mailem 

v pracovních dnech 7.30–18.30 hod.
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Hloubětín

Simona Motlová

Pavilon Havana, Mochovská 38/535, Praha 9 – Hloubětín,

tel.: 721 251 790, www.fyzioterapie-hloubetin.cz
Poznámka: Vždy po předchozím objednání, možno i mimo ordinační hodiny.

GYNEKOLOGIE

Černý Most

MUDr. Jaroslava Novotná 

Generála Janouška 902, Černý Most, 

tel.: 281 918 827
Poznámka: Pojišťovny 111, 207, 211. PO, ST, PÁ: 6.30–7.00 – odběry.

MUDr. Radka Vetešníková Koubová

Kpt. Stránského 999, Černý Most, 

tel.: 281 911 728

www.gynveko.cz

MUDr. Ivana Slapničková

Generála Janouška 902/17, Černý Most,

tel.: 281 916 297, 734 421 870, www.gynekolog.cz/slapnickova
Poznámka: Gynekologie Černý Most, s. r. o. 

Gynamed, s. r. o., Gynekologická ordinace, 

MUDr. Vladislav Klimeš 

Generála Janouška 902, Černý Most, 

tel.: 281 917 638, 728 315 606

Hloubětín

GynCentrum, s. r. o.

Hloubětínská 13, Hloubětín,

tel.: 266 610 245, fax. 281 860 295

http://www.gyncentrum.cz/
Poznámka: Veškeré gynekologické služby kromě porodnictví.

Gynekologie Hloubětín, s. r. o., MUDr. Jan Karhan

Mochovská 535/38, Hloubětín (objekt Havana), 

tel.: 281 866 067

MUDr. Václav Čmelínský, gynekologie a porodnictví

Klánovická 487/2a, Hloubětín, tel.: 281 869 050, 604 173 042
Poznámka: Gynekologicko-porodnická ordinace. Úterý a čtvrtek od 18.00 
do 20.00 pouze na objednání.

Kyje

MUDr. Zuzana Fučíková 

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021217, www.gyn-point.cz
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

SCREENINGOVÉ CENTRUM

Hloubětín

ProfiG2, s. r. o.

Mochovská 535/38, Hloubětín (objekt Havana),

tel.: 724 778 329, http://pg2.cz
Poznámka: Lékaři: MUDr. Miroslav Břešťák, MUDr. Viktor Tomek, 

MUDr. Barbora Kubešová

HOMEOPATIE

Kyje

Medomon, s. r. o. 

Českobrodská 1174, Kyje, tel.: 281 866 142
Poznámka: Areál Alimpex (bývalý PRAGOLAKTOS). Praktický lékař se závodní 

péčí a alternativními metodami.

CHIRURGIE

Černý Most

MUDr. Jiří Mikula 

Poliklinika „Parník“, Generála Janouška 902, Černý Most,

tel.: 281 914 276

Kyje

MUDr. Jiří Kijenský 

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 246
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

MUDr. Jana Diblíková 

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 218
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

INTERNA

Černý Most

MUDr. Irena Nádvorníková 

Generála Janouška 902, Černý Most,

tel.: 281 912 870, 602 158 220
Poznámka: EKG každý den 9–12 hod.

B. Braun Avitum, s. r. o.

Generála Janouška 902/17, 198 00 Praha 14

Poliklinika Černý Most – „Parník“, tel.: 281 866 503

Kyje

MUDr. Ivana Fišerová 

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 219
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

KARDIOLOGIE

Černý Most

KARDIO PRAHA, s. r. o., MUDr. Michaela Rýzlová

Generála Janouška 902/17, Černý Most,

2. patro polikliniky Parník, tel.: 245 009 023, 778 809 023

kardio@ryzl.org, www.kardiopraha.eu

Kyje

MUDr. Antonín Křivohlavý 

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 281 021 221
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o., primář klin. části

LOGOPEDICKÁ ORDINACE

Kyje

PhDr. Jana Schaeferová, Mgr. et Mgr. Tereza Mollíková

Vajgarská 1141, Kyje, tel.: 773 186 726, 606 494 603
Poznámka: BIOREGENA, s. r. o.

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Černý Most

PhDr. Anna Pohlová, CSc.

Generála Janouška 902, Černý Most, tel.: 281 918 820

Hloubětín

Mgr. Kamila Martinová 

Mochovská 38/535, Hloubětín, tel.: 281 868 451
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

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

Přistavení VOK ze systému HMP

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

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

6. 6. PO Ronešova/Volkova

7. 6. UT Dygrýnova/Breicetlova

8. 6. ST Bryksova/Kpt. Stránského

13. 6. PO Bobkova – proti č. p. 747

14. 6. UT Himrova/Gen. Janouška

15. 6. ST A. Valenty/Šedova

20. 6. PO Manž. Dostálových č. p. 1303

21. 6. UT Bryksova – proti č. p. 949

Víkendový mobilní svoz nebezpečného odpadu

12. 5. Jordánská/Babylonská 12.00–18.00

9. 6. Podlišovská/Rožmberská 12.00–18.00

15. 9. Travná – u MŠ 12.00–18.00

13. 10. Malšovské nám. 12.00–18.00

27. 10. Jordánská x Babylonská 12.00–18.00

14. 5.

Bouřilova/Bojčenkova 8.00–8.20

Volkova/Pospíchalova 8.30–8.50

Vašátkova/Dygrýnova 9.00–9.20

Smikova/Generála Janouška 9.30–9.50

Himrova/Generála Janouška 10.00–10.20

Vybíralova/Kpt. Stránského 10.30–10.50

Fejfarova/Bryksova 11.00–11.20

Kučerova/Mansfeldova 11.30–11.50

28. 5.

Zámečnická/Mochovská 8.00–8.20

Sadská/V Novém Hloubětíně 8.30–8.50

Klánovická/Liblická 9.00–9.20

Šestajovická/V Chaloupkách 9.30–9.50

Šestajovická/Svépravická 10.00–10.20

Cidlinská/Maršovská 10.30–10.50

Kukelská/Chvaletická/Žárská 11.00–11.20

Rochovská/Kardašovská 
(u nákupního střediska)

11.30–11.50

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

8. 6. ST Šestajovická/V Chaloupkách

9. 6. ČT Konzumní/Na Obrátce

9. 6. ČT Chvaletická/Vizírská (chodník)

10. 6. PÁ Želivská/Metujská

10. 6. PÁ Tálinská – u č. p. 15

15. 6. ST Jordánská/Svárovská

15. 6. ST Stropnická/Za Černým mostem

16. 6. ČT Dřítenská/Velkoborská

16. 6. ČT Vodňanská/Skorkovská

16. 6. ČT Hamerská/Církvičná

17. 6. PÁ Vaňkova/V Chaloupkách

17. 6. PÁ Babylonská/Jordánská

22. 6. ST Jednostranná

22. 6. ST Nedvědická/Žehuňská

23. 6. ČT Poříčanská/Klánovická

23. 6. ČT Lásenická/Lipnická

24. 6. PÁ Kardašovská – u obch. střediska

24. 6. PÁ Novozámecká/Vidlák

Harmonogram čištění MČ Praha 14 – Černý Most

9. 5.
Generála Janouška, Anderleho, Smikova, Jíchova, Šebelova,
Dygrýnova (Šebelova – Gen. Janouška), Šromova, 
Himrova (Gen. Janouška – NN 5075), NN 5075, 
NN3518 (parkoviště u Generála Janouška)

10. 5.
Bryksova (Ocelkova–Mansfeldova), Maňákova 
(Kučerova–Bobkova), Kučerova (Maňákova–Bobkova), 
Bobkova (Bryksova – slepé úseky, Bryksova–Kučerova)

11. 5.
Bryksova (Kpt. Stránského – Bobkova), Fejfarova
(+ parkoviště), Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránského),
Kuttelwascherova (+ parkoviště), NN3024

12. 5.
Bryksova (Ocelkova – Kpt. Stránského), Kapitána Stránského,
Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránského), Arnošta Valenty,
Šedova, Hlaďova

13. 5. Doležalova, Dygrýnova, Vašátkova, Breitcetlova, Irvingova

16. 5.
Bryksova (Bobkova–Mansfeldova + parkoviště), Maňákova
(Kučerova–Bobkova), Františkova, Kučerova (Bryksova – slepý
úsek), Bobkova (Kučerova–Bryksova), Mansfeldova 
(Bryksova–Bobkova), NN4148 (slepý úsek u Bryksovy – část)

Mobilní sběrné dvory (MSD) na MČ Praha 14
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Pozvánka
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Městská část Praha 14 ve spolupráci s kynology zve všechny chovatele psů na výchovně-zábavné lekce

středa 18. 5. – hutě ○ travnatý prostor vedle dětského hřiště u minigolfu v ulici Splavná
středa 8. 6. – černý most 1 ○ travnatá plocha mezi ulicí Pospíchalova a poliklinikou Parník

ODMĚNY 
pro všechny 

zajištěny

VSTUP 
ZDARMA

prahy 14 aneb jaký pán, takový pes
PSÍ ŠKOLKA 

vždy od 17.00 do 18.00 hodin ○ zázemí pro psy a páníčky zajištěno

KDY? KDE?

www.zko-hloubetin.cz

ČERNÝ MOST I.
9. května 2016 od 17.30 hodin
Kde: Centrální park (cca pět minut pěší chůze od stanice metra Rajská zahrada, u rybníčku Aloisov)

KYJE
18. května 2016 od 17.30 hodin
Kde: ulice Rožmberská (dopravní hřiště, u zastávky autobusu Pávovské náměstí)

HLOUBĚTÍN
23. května 2016 od 17.30 hodin
Kde: náměstí v Hloubětíně (u stanice metra)

Na setkáních budou přítomni političtí 
představitelé a odborníci městské části.
Váš názor nás zajímá. Přijďte nám ho říct.

P
O

ZV
Á

N
K

A
Městská část Praha 14 vás zve na

SETKÁNÍ S OBČANY
LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ FÓRA PRAHY 14
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HOKEJBALINDIÁNI NAVŠTÍVILI
MŠ VYBÍRALOVA 967

Na ZŠ Generála Janouška měli žáci
možnost si pod dohledem znalého in-
struktora vyzkoušet hokejbal. Kde
tento sport hrát? To není na této ško-
le žádný problém. Vzorně vybavená
hřiště přímo svádí k této hře. Některé
z dětí tento sport zaujal natolik, že se
přihlásily do oddílu, kde budou v pra-
videlných intervalech zlepšovat svou
kondici s cílem vyhrát.

ZŠ Generála Janouška

Ve středu 6. 4. 2016 byla slavnostně
zahájena výstava dětských prací v Ga-
lerii Prahy 14. Úvodní slova pronesla
paní ředitelka Bc. Jitka Kuchařová
a s krátkým vystoupením se prezen-
tovaly děti ze třídy Les. Vystavovaly se
výtvarné práce jak kolektivní, tak prá-
ce jednotlivců. Letošní novinkou byl
panel věnovaný obrázkům dětí z MŠ
Abrahám na Slovensku. Výstavu pečli-
vě připravovaly paní učitelky Eva Plic-
ková a Jitka Přikrylová. Na zahájení
se přišly podívat děti z okolních ma-
teřských škol i rodiče dětí z Obláčku.

Kolektiv MŠ Obláček

OBLÁČEK VYSTAVUJE

Dne 7. dubna 2016 se naše mateřská
škola proměnila v indiánskou stezku.
Děti byly svědky toho, jak se staví tý-
pí, seznámily se s původními indián-
skými oděvy, hračkami, zbraněmi
a hudebními nástroji. Dále děti zjisti-
ly, jak se používaly denní indiánské
potřeby, přičemž si mohly tyto před-
měty nejen prohlédnout, ale také si
s nimi pohrát. Zároveň se dozvěděly,
jak indiáni žili. Toto povídání bylo pro-
loženo indiánskými písněmi a tanci.
Děti se naučily jednu indiánskou pís-
ničku za doprovodu indiánských bub-
nů a zatančily si Hadí a Vraní tanec.

Všichni malí posluchači se zúčastnili
indiánských her a soutěží, moli si za-
bubnovat a zastřílet z luku. Poté ná-
sledovalo indiánské malování na obli-
čej. Tento interaktivní a zábavně na-
učný program všechny děti zaujal
a aktivně se na něm podílely. Děti zí-
skaly poznatky o tom, jak v dřívějších
dobách žili původní obyvatelé Severní
Ameriky. Krásně nám svítilo sluníčko,
což ještě umocnilo příjemně strávené
dopoledne na naší školní zahradě.
Děti si z této akce odnesly hodně ne-
zapomenutelných zážitků. 

Kolektiv MŠ Vybíralova 967

O jednom z jarních dopolední se děti
z naší MŠ účastnily akce v Knihcentru
CČM – Josef Dvořák čte dětem.
Kdo by neznal „Králíky z klobouku“,
„Včelí medvídky“ či „Maxipsa Fíka“?
Ano, všem propůjčil svůj hlas právě
Josef Dvořák. Z knížky „Maxipes Fík“
nám naživo přečetl několik ukázek.
Děti zaujatě poslouchaly a myslíme,
že akce byla pěknou motivací, jak je
vracet zpátky ke knížkám.
V naší MŠ se snažíme o to, aby kníž-
ka byla dětem kamarádem již od
útlého věku. V každé třídě máme kni-
hovničku s množstvím krásných
knih. Učíme děti nejenom, jak s kníž-
kou zacházet, ale často předčítáme
a aktivně s přečteným textem pracu-
jeme, abychom u dětí rozvíjeli zájem
o knihy. Samozřejmě akce v CČM
nám naše úsilí příjemně obohatila
a děti si zpátky po cestě do školky vy-

právěly, kdo má jakou knížku a po-
hádku rád.  My podobné akce určitě
uvítáme a s dětmi opět přijdeme.

MŠ Paculova

JOSEF DVOŘÁK ČETL DĚTEM Z MŠ PACULOVA 

V rámci kampa-
ně Celé Česko
čte dětem se
i v letošním roce
uskuteční výstava
výtvarných prací dětí
z MŠ Sluníčko v Galerii 14 na Čer-
ném Mostě. Vernisáží bude zaháje-
na v pondělí 30. května v 10 hodin
a potrvá do 8. června 2016.

MŠ Sluníčko

MŠ SLUNÍČKO 
MÍŘÍ DO GALERIE 14
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Naše školy

Nejen žáci navštěvují naši školu, ale
občas k nám zavítají i zvířata. Letošní
jaro to byly  fretky. Spolek chovatelů
fretek ve spolupráci s naší školou
uspořádal v tělocvičně mezinárodní
výstavu fretek s účastí více než pade-
sáti vystavovatelů a patnácti fretek
z České republiky, Slovinska a Ně-
mecka. Odbornou porotu tvořili hod-
notitelé z Maďarska. A co že se na ta-
kové výstavě děje? Především se po-
suzuje krása vystavovaných zvířat,
jejich fyzická kondice, stavba těla,
kvalita kožichu i jejich vychování. Vy-
stavovatelé se mohli na místě zapojit
také do soutěží – třeba fretčí olympi-
ády, která nabídla disciplíny jako běh
rourou, nejdelší stojka, shazování ke-
límků, překážková dráha či nejdelší
pusa. Dále účastníci mohli soutěžit
ve fotografické soutěži, nechat si své

miláčky vyfotit profesionálním foto-
grafem, zakoupit nové pelíšky a další
potřeby v obchůdcích či si jen tak po-
povídat s ostatními chovateli těchto
chlupáčků. 
Mezi návštěvníky, kteří na tuto výsta-
vu zavítali, jsme mohli najít nejen
majitele fretek, ale i zájemce o poří-
zení či adopci těchto zvířátek nebo
jen zvědavce procházející kolem.

Za ZŠ Bří Venclíků, 
Mgr. K. Dufková, zást. řed.

VÝSTAVA FRETEK V ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ

Naše mateřská škola  se zapojila do
akce na podporu dětského čtení, pořá-
dané městskými knihovnami. Protože
si aktuálně připomínáme 140. výročí
úmrtí dánského spisovatele H. Ch. An-
dersena, seznamovali jsme se s jeho
dílem. Během celého týdne jsme hráli
různé hry, četli pohádky, malovali dán-
skou vlajku a na mapě si ukazovali,
kde leží Dánsko. 

Z pátku na sobotu pak předškoláci
strávili ve školce „Noc s Andersenem“.
Děti převlečené za princezny, prince,
nebo námořníky zahájily večer tancem.
Právě totiž začal ples! Mořská víla
Ariel slavila své 16. narozeniny. Slav-
nostní stoly se prohýbaly pod dobrota-
mi, které nám nachystaly maminky.
Pak se děti rozdělily do několika sku-
pin a soutěžily v „pohádkových hádan-
kách“. Večer se nachýlil a byl čas na
pohádku „Malá mořská víla“. Po po-
hádce se už všem klížily oči, a tak už
jen umýt, vyčistit zoubky a uložit se na
lehátka. Na dobrou noc jsme se ještě
zaposlouchali do CD s nahrávkami
zvuků moře, abychom se rozloučili
s Malou mořskou vílou a Dánskem…

MŠ Jahodnice

NOC S ANDERSENOVÝMI POHÁDKAMI BASKETBALISTKY
ZŠ GEN. JANOUŠKA
MÍŘÍ DO FINÁLE
Tým děvčat 8. a 9. tříd zvítězil v kva-
lifikačním boji na Mistrovství repu-
bliky škol v  basketbalu. Vítězové
se utkají ve finále, které proběhne
v  Jindřichově Hradci. Držíme jim
palce!

ZŠ Gen. Janouška

Děti z MŠ Jahodnice se zúčastnily dět-
ského semináře na téma zdravé stra-
vování. V rámci programu s názvem
Zdravá pět se mohly zábavnou formou
dozvědět, kolik by měly denně jíst ovo-
ce a zeleniny nebo jak jsou ovoce a ze-
lenina pro náš život důležité. Děti se-
stavovaly také zdravý nákupní košík,
zpívaly, tančily a ochutnávaly.  

MŠ Jahodnice
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ZDRAVÁ PĚT

Žáci 1.–3. ročníků naší školy se
v březnu zúčastnili preventivního
programu, při kterém si s policistou
připomněli pravidla správného cho-
vání na ulici a silnici. Během progra-
mu se také dozvěděli, jak se mají
chovat při nezvyklých situacích.
Všechny získané znalosti si ještě
upevnili při hodinách prvouky. A sta-
tečný čin na sebe nenechal dlouho
čekat. V úterý 12. dubna si dva žáci
tříd 1. A František Kurina a 1. B Pa-
vel Moták hráli v parku a při cestě

kolem rybníka Aloisov si po všimli
bezvládného těla ženy na  hrázi ryb-
níka. Bez zaváhání přivolali hlídku
Městské policie Prahy 14. Ženu, kte-

rá byla těhotná, hlídka probudila
a přivolala jí záchrannou službu.
Velice si vážíme práce policistů při
prezentaci preventivního programu
a strážníků městské policie. Ale větší
radost nám udělali naši prvňáci, kteří
bez zaváhání vyhodnotili nastalou si-
tuaci a vyřešili ji tím nejlepším mož -
ným způsobem. Moc děkujeme. Obě-
ma žákům bude udělena pochvala.
Chlapcům přejeme mnoho úspěchů
a naší škole více takových „hrdinů“.

ZŠ Gen. Janouška

STATEČNÝ ČIN ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
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Neziskovky
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JAHODA OPĚT NĚCO CHYSTÁ!
FESTIVAL STRAWBERRY FIELDS,
KTERÝM NEZISKOVÁ ORGANIZACE
JAHODA KAŽDOROČNĚ POUTÁ
POZORNOST KE SVÉ ČINNOSTI NA
ČERNÉM MOSTĚ, SE KONÁ JIŽ OD
ROKU 2012.

V sobotu 18. června ve 14 hodin ožije
prostor okolo kulturně komunitního
centra Plechárna koncerty, work -
shopy a dalšími aktivitami, které bu-
dou určené nejen dětem a jejich ro-
dičům, ale širokému publiku napříč
generacemi.
Na Strawberry Fields si vedle sebe
zahrají klientské kapely se svými ido-
ly, s jedněmi z nejznámějších čes -
kých hudebních reprezentantů ve
světě, s kapelou Gipsy.cz. Na své si
přijdou i příznivci ska-punkových ryt-
mů při kapele Jo!SKA nebo obdivova-
telé crossover–metalové kapely Atari
Terror. Všichni tito dávno zavedení in-
terpreti se na jednom pódiu sejdou
s klientskými kapelami Cross Station
a Limbo Planet. Pozor na ně – tito

kluci ze zkušebny v JAHODĚ mají po-
tenciál stát se slavnými dřív, než do-
jdete od metra k Plechárně a zpátky.
Ještě ale nechoďte – festival nabídne
kromě hudby i divadlo. To bude zamě-
řené primárně na ty nejmenší, stejně
tak jako celá dětská zóna pod taktov-
kou rodinného centra Jahůdka. Za
„odložené“ děti neručíme, obzvlášť
pokud se zapomenete na fotbálkovém
turnaji pořádaném Českou fotbálko-
vou organizací, ve výtvarných nebo
pohybových dílnách, či třeba na Skate
jamu, který pro Strawberry Fields při-

pravuje sdružení angažovaných skej-
ťáků Ride for Happiness. Celý den bu-
de ve festivalovém areálu probíhat
turnaj ve starodávné, tisícem let pro-
věřené švédské hře Kubb. Program
skončí ve 21 hodin. Obecně prospěšná
organizace JAHODA funguje již téměř
20 let a věnuje se dětem a mladým do
26 let. Hlavní náplní jsou nízkopraho-
vé kluby, terénní program, rodinné
centrum Jahůdka, mateřské školy
a jesle. Na Strawberry Fields nabíd-
neme navíc to nejlepší z naší Jahodo-
vé zahrádky. Těšíme se na vás. (dm)

STRAWBERRY FIELDS 2016
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Zdravá městská část

Každoroční setkání s cizinci a jejich
kulturou se letos neslo především
v duchu vůně zahraničních kuchyní,
které se prezentovaly v rámci festiva-
lu Setkání chutí v prostorách Plechár-
ny na Černém Mostě. Tam se sešli zá-
stupci zahraničních komunit, aby oby-
vatelům Prahy 14 nabídli pohled do
zákulisí kulinářského umění své ze-
mě. Za zvuku živé hudby, která se ne-
sla z pódia, se v několika stáncích při-
pravovaly například mexické či ho-
landské speciality. 
Po celou dobu čekal návštěvníky ve-
dle cizokrajných stánků i bohatý do-
provodný program. Pro všechny byla
připravena hudební vystoupení, děti
si užily divadlo, výtvarnou dílnu a vy-
zkoušet si mohly i vaření. Kromě této
novinky, která byla vrcholem Setkání
kultur 2016, se i letos do kampaně
zapojily i další organizace. Senioři si
užili přednášku o vietnamské histo-
rii, kultuře a současnosti a také
mohli ochutnat vietnamské speciali-
ty, kavárna Maňána se soustředila na
současné slovenské výtvarné umění,
hudbu a literaturu, KD Kyje zase
hostil komponovaný hudební večer.
Městská knihovna připravila Setkání
s knihou a Most do pohádky a na ne-
dalekém hřišti ZŠ Generála Janouš -

ka se sešly týmy složené z českých
i zahraničních hráčů na tradičním
fotbalovém turnaji. 

TRADICE OSLAV PLANETY ZEMĚ  
Oslavy Dne Země patří k Praze 14 již
neodmyslitelně, a tak ani letošní rok
nebyl výjimkou. Na toto téma se kona-
la celá řada akcí, které si připravily
zdejší neziskové organizace, školy, ale
například i zdejší obchodní giganti,
Centrum Černý Most a IKEA. Zatímco
prvně zmíněný obchodní dům zájem-
cům nabídnul pohled do zákulisí od-
padového hospodářství obchodního
centra, IKEA si tradičně připravila akci
pro celou rodinu se soutěžemi a výro-
bou masek z recyklovaných materiálů. 
Ekologicky laděné akce plné her
a soutěží si nachystaly také Jahoda,
MC Klubíčko YMCA nebo KC Motýlek.
V MŠ Vybíralova zase děti mohly vidět
výcvik dravých ptáků, s dalšími živý-
mi zvířátky se pak mohli zájemci se-
známit v DDM na Černém Mostě. 
Vrcholem oslav Dne Země byla tra-
diční velká akce městské části před
stanicí metra Rajská zahrada, kde si
mohli lidé užít celodenní a pořádně
nabitý program. Vedle vystoupení dětí
z místních základních i mateřských
škol tu jednotlivé základky připravily
stánky se soutěžemi a ukázkami
svých prací v rámci environmentální
výuky. Zábavný a současně i poučný
program ukázal, že ekologie má
v Praze 14 své pevné místo. (jam)

DUBEN V PRAZE 14 OPĚT PATŘIL
DNES JIŽ TRADIČNÍM KAMPANÍM.
V RÁMCI SETKÁNÍ KULTUR SE
OBYVATELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI MOHLI
PONOŘIT DO VŮNÍ EXOTICKÝCH
KUCHYNÍ SVĚTA, OSLAVY DNŮ ZEMĚ
ZASE PŘIBLÍŽILY AKTUÁLNÍ
EKOLOGICKÁ TÉMATA. 

SLAVILI JSME SVÁTEK PLANETY I SETKÁNÍ KULTUR
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Představujeme

MALÝ OBCHŮDEK TAK TROCHU
SCHOVANÝ VE VNITROBLOKU MEZI
BRYKSOVOU A MANSFELDOVOU
ULICÍ NAPROTI CENTRU ČERNÝ
MOST JE NOVINKOU PRO VŠECHNY
MILOVNÍKY KVĚTIN. UŽ SVÝM
PŘÍSTUPEM A CENAMI SI PŘITOM
ZASLOUŽÍ POZORNOST, AŤ JIŽ
CHCETE KVĚTINU KE ZVLÁŠTNÍ
PŘÍLEŽITOSTI, NEBO JEN KYTIČKU
PRO POTĚŠENÍ.

„Sama si často říkám, že pěknou kytici
si žena zaslouží každý den. Bohužel je
to ve skutečnosti tak, že si lidé koupi
kytice často rozmyslí. Kvůli cenám
i kvůli tomu, že taková květina není nic
moc trvanlivého,“ říká s lehkým úsmě-
vem zdejší květinářka Lucka, kterou
však většina lidí zná spíše pod pseu-
donymem Inge z hor. 
Pod tímto netradičním jménem ostatně
vystupuje už dlouho se svými, též
vcelku netradičními básněmi. „Básně
mě neživí a ke květinám mám osobní
vztah a také jsem se jim profesně vě-
novala dlouho před otevřením vlastního
květinářství,“ vysvětluje, zatímco zalévá
květináče ve výloze a před obchodem. 
Tak vypadá splněný sen sympatické
básnířky z Černého Mostu, sen, za kte-
rým je vidět mnoho práce a skutečná
láska ke květinám i umění aranže.

ČERSTVÉ KVĚTINY 
PŘÍMO OD PĚSTITELE
Vedle řezaných květin, které vás pře-
kvapí nízkými cenami, totiž v obchůdku
nabízí i různé hrnkové květiny
a drobné dárky. Nás ale zajímalo
především to, jak dokáže nabízet kva-

litní zboží za tak příznivé ceny. „Dlouho
jsem v minulosti spolupracovala s pa-
nem Dušátkem, který má firmu Kytky
od Pepy známou hlavně z farmářských
tržišť v centru Prahy. To je člověk,
který má ke květinám skutečný vztah
a mně dokáže zajistit kvalitní a hlavně
vždy maximálně čerstvé zboží,“ pro-
zrazuje květinářka Lucka, zatímco
váže další z objednaných kytic. 

NAVRHNE INTERIÉR I SKALKU
Vedle této standardní kreativní služby
nabízí i několik nadstandardů. V ob-
chůdku se můžete poradit nebo si
přímo nechat navrhnout květinovou
výzdobu interiérů, ať už jde o domov
nebo třeba restauraci. Totéž platí

o skalkách, které umí Lucka podle
přání i realizovat. A pokud se zrovna
nepřátelíte s balicím papírem a stu-
hami, pomůže vám i se zabalením
dárků pro jakoukoli příležitost. Co do-
dat? Snad jen tolik, že tento malý ob-
chůdek skutečně stojí za návštěvu.

(jam)

Bryksova 773/45, Černý Most

Otevírací doba: 

Po–Pá: 10.00–19.00, So: 10.00–17.00

Tel.: 733 186 228

e-mail: kytky.lucie@gmail.com

web: www.luckykytky.cz  

LUCKY KYTKY

Záměry budou zveřejněny na www.praha14.cz v termínu od 23. 5. 2016 do 22. 6. 2016. Jedná se o byty: 

byt  č. 2 o velikosti 1+kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9; byt č. 3 o velikosti 3+1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9; 
byt č. 24 o velikosti 1+1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9; byt č. 20 o velikosti 1+1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9. 

Dne 27. 6. 2016 od 16.15 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace s podmínkou od-
koupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu. Bližší informace včetně termínů prohlídek jsou
uvedeny v 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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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.

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
NA PRONÁJEM BYTŮ

BÁSNÍŘKA ZA PULTEM NOVÉHO KVĚTINÁŘSTVÍ
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Podzemí

Druhá světová válka je v plném
proudu a na území okupované repu-
bliky je Protektorát Čechy a Morava.
V Praze se stejně jako v dalších kou-
tech Němci ovládaného Českoslo-
venska formují odbojové skupiny,
většinou tvořené někdejšími vojáky,
ke kterým se přidává i řada vlastenců
z řad civilistů. 
Jde o řemeslníky, úředníky, ale také
o zemědělce nebo příslušníky četnic-
tva. Ti všichni sdílejí společný boj, ale
také strach z nacistické represe. 

BOMBY PADALY NA SKLONKU VÁLKY
V té době získává pražské podzemí
na důležitosti, a zdaleka nejde jen
o protiletecké kryty, které Pražané
využijí až na samotném sklonku vál-
ky, kdy se spojenci soustředí na
bombardování vysočanských továren
a dalších strategických cílů v Praze.

HLOUBĚTÍNSKÁ ODBOJÁŘKA
Už o pár let dříve se začíná psát pří-
běh Jarmily Markové (1929–2015),
která se jako mladá komunistka
účast nila odboje. „Tehdy jí bylo še-
stnáct let a žila u tety v Hloubětíně.
Její tatínek zemřel a maminka ji pos-
lala ke své setře do Prahy kvůli stu-
diu,“ vypráví Gabriela Manson, vnuč-
ka Jarmily Markové, která dnes žije
střídavě v Praze a Birminghamu.
Studentka oděvní průmyslovky Jarmi-
la se jako přesvědčená komunistka
brzy stává spojkou mezi několika sku-
pinami odboje působícími ve východní
části Prahy, přenáší depeše z tajných
vysílaček, ale také zbraně nebo důle-
žité plány průmyslových závodů. 

„Vždy nám vyprávěla, že se strašně
bála, ale nechtěla zklamat své sou-
druhy ani odkaz tatínka, který byl vlas-
tenec,“ vzpomíná vnučka Gabriela.

ÚKRYTY VE STARÝCH ŠTOLÁCH
Z procházek po Hloubětíně dobře
znala místní podzemí, které právě
odbojáři často využívali jako úkryt
před gestapem. Totéž pak platilo
v ještě větší míře také o nedalekých
proseckých skalách, jejichž štoly
podle pamětníků využívali i civilisté
jako protiletecký kryt v době náletů. 
„Babička vyprávěla, že se jednou
v proseckých štolách schovávala celé
tři dny ve strachu ze zátahů gestapa.
Společně tam byli i další příslušníci
odboje, pro které byly štoly i úkrytem
pro různý materiál,“ popisuje Gabriela
Manson. Stejně jako v případě Hutí se
i na Proseku uvažuje o zpřístupnění
podzemí veřejnosti. Vzhledem k bez-
pečnosti a nákladnosti takového kroku
ale zatím žádný z těchto záměrů nebyl
realizován. Obě zmíněné lokality jsou
tak domovem netopýrů a námětem
řady tajuplných historek. (jam)

S PŘIPOMÍNKOU KVĚTNOVÉHO
VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY SE V DALŠÍM DÍLU SERIÁLU
O PODZEMÍ VRÁTÍME DO 40. LET
MINULÉHO STOLETÍ. 
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S KAPELOU COLOR CLUB PRAHA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SLUHA DVOU PÁNŮ

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S KAPELOU COLOR CLUB PRAHA

TOP KONCERT
LENKA FILIPOVÁ

BAZÁREK OBLEČENÍ, HRAČEK 
A SPORTOVNÍCH VĚCÍ

25. KVĚTEN
STŘEDA 19:00

KONCERT

LENKY

FILIPOVÉ

28. 5.
SO/9:00

21. 5.
SO/14:00

25. 5. 
ST/19:00

19. 5. 
ČT/19:30

7. 5.
SO/14:00
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PLATÍ AKCE 
5 + 1 VSTUP ZDARMA!

Vyzvedněte si Věrnostní kartu, sbírejte razít-

ka a získejte 6. vstup zdarma! Více informací 

v pokladně KD nebo na www.kdkyje.cz.   

BRUNCHE NA PLECHÁRNĚ
KAŽDÁ POSLEDNÍ SOBOTA 

V MĚSÍCI

www.plecharna.com

ŠTOLY PLNÉ VÁLEČNÝCH VZPOMÍNEK 
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PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
www.plecharna.com

Tréninky boxu – pondělí, středa, pátek, 18:00–
19:30 hod. Tréninky boxu určené primárně pro
děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením.
Registrace probíhá přímo na místě, stačí jen přijít. 
Jóga – středa, 17:00–18:00 hod. Cvičení jógy
zaměřené na uvolnění a protažení celého těla.
Cvičit můžou i začátečníci. Registrace: ha-
nadm@seznam.cz. Cena: 80 Kč. 
Španělština – úterý, 17:30–19:00 hod. Výuka
španělského jazyka a seznámení se španěl-
skými reáliemi. Kurzy pro začátečníky a mírně
pokročilé. Registrace: o.zaludova@seznam.cz.
Cena 150 Kč/lekce.
Pilates – čtvrtek, 18:00–19:00 hod. K procvičení
celého těla využijeme pozice klasické jógy
a principy pilates. Je to pomalé, balanční, zpev-
ňovací, protahovací i relaxační cvičení vhodné
téměř pro každého. Cena: 80 Kč.
Městská knihovna Praha – Plechárna 
Bibliobus Oskar – každou druhou středu,
11. a 25. 5., 14:00–16:00 hod. Mobilní pobočka
Městské knihovny v Praze nabízí: půjčíte si
knihu, vrátíte knihu, vyzvednete si rezervaci,
připojíte se na internet nebo pořídíte čtenářský
průkaz (pro děti zdarma).

SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA
Tréninky stolního tenisu – každý čtvrtek,
19:00–21:00 hod. Zveme vás na pravidelné tré-
ninky stolního tenisu. Pomozte nám je rozjet
a přijeďte si zahrát se členy oddílu stolního te-
nisu SKV Praha. Prosíme o přihlášení na mail
kratka@skvpraha.org. Cena 20 Kč.
Cyklistické vyjížďky po Černém Mostě – každé
sudé pondělí, 16:00–18:00 hod. SKV Praha vás
všechny zve na pravidelné cyklistické vyjížďky
po cyklotrasách na Černém Mostě i v jeho
okolí. Lidem na vozíku můžeme půjčit hand-
bike, stačí se jen předem přihlásit na mail
kratka@skvpraha.org. Sraz u polikliniky Parník,
Generála Janouška 902/17, 198 00 Praha 9.
Více na: www.skvpraha.org

BOOTCAMP TEAM
Bootcamp – každé úterý a pátek, 6:30–7:30
hod. Outdoor kondiční cvičení a posilování. Více
informací: Jan Honzík, 777 206 670, bootcam-
pliberec@gmail.com. Cena jedné lekce 150 Kč,
permanentka na 10 lekcí 1000 Kč. 
Více na: www.plecharnacernymost.cz

BĚŽECKÁ ŠKOLA MILOŠE ŠKORPILA
Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem –
středa, 10:00–11:00 hod. V tomto kurzu se jeho
absolventi naučí běhat správně s kočárkem, ale
hlavně se budou společně běháním bavit. Pro-
gram vede trojnásobná maminka Simona Vla-
šimská, vítězka PIM Women´s Challenge. Kurz
již běží, více informací na tel. 603 400 888. Sraz
je před Plechárnou. Cena kurzu: 500 Kč.
Výběhy pro veřejnost – středa, 16:45–17:45
hod. Výběhy pro veřejnost – určené zejména
obyvatelům Prahy 14, kteří by rádi začali běhat.
Výběh nebude mít předem stanovený program

a bude akceptovat možnosti zúčastněných. Při-
hlášky na dana.skorpilova@gmail.com. Místo
srazu je před Plechárnou. Zdarma.
Kurz pro běžecké začátečníky s cílem uběh-
nout 5–10 km – středa, 18:00–19:00 hod.
V tomto kurzu se jeho absolventi učí správný
běžecký styl a jak běhat, aby mělo jejich běhání
progres. Cílem kurzu je rozběhat jeho účastníky
natolik, aby byli schopni po třech měsících tré-
ninku uběhnout 5–10 km. Více informací na 
e-mailu: dana.skorpilova@gmail.com. Místo
srazu je před Plechárnou. Cena kurzu: 3 600 Kč.
Kurz pro mírně pokročilé běžce a běžkyně s cí-
lem uběhnout půlmaraton – středa, 19:15–
20:15 hod. Kurz pro mírně pokročilé běžce
a běžkyně s cílem uběhnout půlmaraton. Kurz
již běží, více informací na e-mailu: dana.skor-
pilova@gmail.com. Místo srazu je před Plechár-
nou. Cena kurzu: 3 600 Kč.
Vytrvalostní běhy pro maminky i tatínky s ko-
čárkem – pátek, 9:30–11:00 hod. V tomto kurzu
se jeho absolventi naučí vytrvalostně běhat s ko-
čárkem. Kurz je obtížnější než jeho středeční
verze. Kurz již běží, více informací na telefonu
603 400 888. Místo srazu je před Plechárnou.
Cena kurzu: 500 Kč. 

NEPOSEDA
Zumba s Danem – úterý, 17:30–18:30 hod. Zumba
je spojení tance a aerobních prvků. Spojuje v sobě
cvičení všestranně zaměřené na celé tělo i na pod-
poru pozitivního myšlení. Registrace nutná. Jed-
norázový vstup 100 Kč/hod, 10 vstupů/ 800 Kč.
Konverzace v angličtině – čtvrtek, 18:00–19:30
hod. Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím
(USA). Podle úrovně zájemců lze rozdělit do více
kurzů. Možnost zahrnout i výklad gramatiky.
Registrace: kavarna@neposeda.org. Cena:
100 Kč/lekce.
Konzultace pro seniory – úterý 8:00–11:00 hod.
a 14:00–17:00 hod. a čtvrtek 8:00–14:00 hod.
Bezplatné informace, odborná pomoc, podpora
a možnost přátelského popovídání pro seniory.
Schůzky bez objednání nebo po domluvě s pra-
covnicí Bárou Zvoníčkovou. Na konzultaci se
můžete i dopředu přihlásit na mailu: bara@ne-
poseda.org. Konzultace jsou zdarma.

KATČIN ATELIÉR 
– MELME, s. r. o.
www.raduha.eu

Bobkova 777, Černý Most
Plstěný květ – každé 3. úterý v měsíci, 18:00–
21:00 hod. nebo 9:30–12:00 hod. Určeno pro
začátečníky. Na kurzu se seznámíte s technikou
„plstění vlny mokrým způsobem“. Cena 360 Kč. 
Kurz plstění: baret – pátek 13. 5., 9:00–17:00
hod. Na kurzu zjistíte, jak vyrobit krásný baret
z vlny, mýdla a pomůcek, které najdete v běžné
domácnosti. Cena 1 200 Kč.
Kurzy plstění: bačkory či válenky – sobota
14. 5., 9:00–18:00 hod. Vyrobíte teplou a lehkou
obuv z vlny. Cena 1 200 Kč. 
Kurzy plstění: klobouk – neděle 15. 5., 9:00–
18:00 hod. Na kurzu zjistíte, jak vyrobit krásný

klobouk bez profesionálního vybavení, jen z vlny,
mýdla a pomůcek, které najdete v běžné do-
mácnosti. Cena 1 200 Kč.
Psaníčko – plstění malé kabelky – pátek 20. 5.,
9:00–17:00 hod. Určeno pro začátečníky. Tech-
nika: „plstění vlny mokrým způsobem“. Cena
1 200 Kč.
Šála na hedvábí: nutno plstění – sobota 21. 5.,
9:00–17:00 hod. Z hedvábí a vlny si vyrobíte
jarní doplněk. Cena 1 200 Kč.

TJ SOKOL JAHODNICE
www. tjsokoljahodnice.cz

Aerobic – každé úterý, 20:00–21:00 hod. Dyna-
mická, tvořivá, aerobní lekce s intenzivním po-
silováním a důkladným strečinkem. Lekce před-
pokládá znalost základních aerobních kroků. Cena
35–60 Kč/lekce.
Bodyfit/břišní pekáč – každou neděli, 19:30–
20:25 hod. Posilovací lekce určená pro širokou
veřejnost, zaměřená na posílení všech problé-
mových partií, a to zejména břišního svalstva.
Bez aerobních kroků a vazeb! Cena 35–60 Kč/lekce.
Aby záda nebolela – každou středu, 19:00–
19:55 hod. Chcete předejít bolesti zad? Srovnat
si páteř? Protáhnout a cíleně posílit? Zbavit se
únavy svalů? Přijďte bez obuvi, pouze s ruční-
kem a chutí ke cvičení. Lekce je určena široké
veřejnosti a zvládnete ji bez ohledu na věk či
kondici. Cena 35–60 Kč/lekce.
Jóga – každou neděli a každý čtvrtek, 20:30–
21:25 hod. a 19:30–20:45 hod. Lekce jógy jsou
určené pro širokou veřejnost. Přijďte – vyzkou-
šejte. Cvičíme bez obuvi. Podložky k dispozici.
Cena 35–60 Kč/lekce.
Jógalates – každé úterý, 9:30–10:25 hod.
Lekce, která kombinuje tisíciletími prověřenou
jógu a oblíbený pilates. Cvičíme bez obuvi. Cena
35–60 Kč/lekce.
Pilates – každé úterý a pátek, 19:00–19:55 hod.
a 9:30–10:25 hod. Účelem cvičení je posílit slabší
svalové skupiny, dosáhnout fyzické rovnováhy,
a tak získat kontrolu nad svým tělem. Cvičíme
bez obuvi. Cena 35–60 Kč/lekce.
Port De Bras – každé pondělí, 19:00–19:55 hod.
Plynulá sestava cviků harmonicky posiluje
a protahuje svaly celého těla, mobilizuje páteř
a zlepšuje pohyblivost kloubů. Cvičíme bez
obuvi. Cena 35–60 Kč/lekce.
Power Body Fit – každou středu, 20:00–20:55
hod. Silová, dynamická a vytrvalostní lekce.
Zahřátí – bez aerobní choreografie – příprava
svalů na následující posilování. S sebou pev-
nou obuv s nebarvící podrážkou a ručník. Cena
35–60 Kč/lekce.
Step aerobic – každý čtvrtek, 18:30–19:25 hod.
Step aerobik patří mezi rozšířené formy aerobiku,
je však obohacen o pomůcku step (malý nasta-
vitelný stupínek), který činí cvičení intenzivnějším,
a to zejména pro dolní část těla.  Lekce je za-
končena strečinkem. Cena 35 – 60 Kč/lekce.
Tabata – každé pondělí, 20:00–20:55 hod. Ta-
bata je efektivní metoda intervalového tréninku,
která zároveň zvyšuje kondici i výkonnost. Za-
čátek lekce je věnován zahřátí a závěr posilování

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – KVĚTEN 2016
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zejména a důkladnému a nezbytnému prota-
žení. Cena 35–60 Kč/lekce. 
Trampolínky – každé úterý a každou neděli,
18:00–18.55 a 19:30–20:25 hod. Vytrvalé nízké
skákání, posilování „skrytých“ svalů, ale hlavně
zábava. S sebou pevnou sportovní obuv a ručník.
Cena 35–60 Kč/lekce.

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

Schůzka oddílu Orion – každé pondělí, 16:00–
18:00 hod. Hry, soutěže, turistické dovednosti,
parta kamarádů. Klubovna: Kpt. Stránského
994/6, Černý Most.
Klub Magic – každý pátek, 16:00–19:00 hod.
Pro příznivce fantasy karetní hry Magic – můžete
hrát s kamarády, malé turnaje, nováčky zaučíme.
Klub Šikulky – úterý 10. a 24. 5. 2016, 16:00–
18:00 hod. Tvoření z korálků – zvířátka, deko-
rační předměty a další dle zájmu. Základní ma-
teriál s sebou. Naučíme, vysvětlíme, pomůžeme.

YOUTH INCLUDED
www.facebook.com/hfc.community.space/

DIY kreativní workshop – úterý 10. 5. 2016,
18:30–21:00 hod. Každý měsíc pořádáme DIY
(udělej to sám) workshop, kde se každý může
naučit novým dovednostem a setkat se s lidmi
z celého světa. Úžasní lektoři vás dokážou za-
pojit do toho, co dělají! Neváhejte a zaregistrujte
se! Kapacita je omezená. Zdarma. Workshop
probíhá na adrese Bobkova 777, Černý Most.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada

English Club pro teenagery – středa, 16:30–
18:00 hod. Anglická konverzace s Američany
formou her a diskuzí. Cena 20 Kč/setkání. Místo
konání: kavárna Maňána, Maňákova 745.

49. PH ROYAL RANGERS
facebook.com/49PHRR/

Oddílové schůzky – úterý, 16:00–18:00 hod. Pra-
videlné schůzky křesťanského skautského oddílu
– hry, sporty, písničky, poznávání přírody a světa,
příběhy z bible. Areál Chvaly, Stoliňská 41B.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Školička Pohádka – pondělí až pátek, 8:00–
12:00 hod. Dopolední školička je určena dětem
od 2 do 6 let. Malý kolektiv do 10 dětí vede zku-
šená lektorka. 
Zápis do dopolední školičky od září 2016 – kvě-
ten, 8:00 hod. Během května se můžete přijít
podívat do Pohádky a seznámit se s lektory.
Schůzku je potřeba si domluvit předem telefo-
nicky. Zapisujeme děti na nový školní rok.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz

Herna s programem pro děti s rodiči – každé
pondělí a středu, 9:00–12:00 hod. Cvičení, tvo-
ření, zpívání s kytarou – programy začínají
v 10 hod. Není třeba se předem objednávat.
Cena: 50 Kč/rodina.
Multikulturní herna – každý pátek, 16:30–
19:00 hod. Místo pro setkávání a poznání rodin

z různých kultur. Vstup bez přihlášení. Cena:
50 Kč/rodina.
Angličtina pro dospělé – středa, 18:00–19:00
hod. Kurz angličtiny pro mírně a středně po-
kročilé, přihlášení nutné. Velký důraz kladen na
konverzaci. Cena: 100 Kč/lekce, formou před-
platného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (mladší) –
pondělí, 12:50–13:30 hod. Podpora psychomo-
torického vývoje, upevnění citové vazby rodič –
dítě. Cena: 70 Kč/lekce, formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (starší) –
pondělí, 13:40–14:20 hod. Podpora psychomo-
torického vývoje, upevnění citové vazby rodič –
dítě. Cena 70 Kč/lekce, formou předplatného.
Tai-či – cvičení pro dospělé – čtvrtek, 20:00–
21:00 hod. Šetrné cvičení s pozitivními zdravot-
ními účinky spočívající v sérii plynulých poma-
lých pohybů. Cena 100 Kč/lekce formou
předplatného.
Čchi-kung – cvičení pro dospělé – čtvrtek,
21:00–22:00 hod. Zdravotně relaxační cvičení.
Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Jóga pro začátečníky – pondělí, 17:30–19:00
hod. Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte
podložku na cvičení a pohodlný oděv. Cena:
50 Kč/lekce, formou permanentky na 10 vstupů.
Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela – čtvr-
tek, 18:00–19:30 hod. Cvičení pro dospělé. S se-
bou si vezměte podložku na cvičení a pohodlný
oděv. Prosíme o přihlášení. Cena: 50 Kč/lekce,
formou permanentky na 10 vstupů.
Cvičení pro zdraví a veselou náladu – pondělí,
19:30–21:00 hod. Protahovací, posilovací a uvol-
ňovací cvičení v nesoutěživé atmosféře. Cena:
50 Kč. 

MC A RK VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice (2. patro nad re-
staurací Léta Páně)
3. 5. Znakujeme se zpěvem a hrou I. Začátek
kurzu (6 lekcí x 45 min.). Od 10:30 hod. REZER-
VACE NUTNÁ. 
12. 5. dětská kadeřnice od 15 do 18 hod., cena
dle náročnosti střihu od 100 Kč. REZERVACE
NUTNÁ na info@veselycertik.cz.
20/21. 5. Pyžámková noc v čertovském doupěti
18:00–10:00 hod., cena 300 Kč/dítě, 500 Kč/sou-
rozenci. 
31. 5. představení dětí z kroužku Divadelní pří-
pravka od 17 hod.
4. 6. Dětský den ve spolupráci s MÚ Dolní Po-
černice.
Veškeré informace o kurzech a dalších aktivi-
tách najdete na www.veselycertik.cz nebo na
facebooku/Veselý čertík – mateřské centrum
a rodinný klub. 

MONTESSORI CENTRUM 
PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín, 
tel. 723 118 104
Montessori centrum Pastelka organizuje vzdě-
lávání a zájmové programy pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let, pro  jejich rodiče a zároveň
provozuje celodenní školku (pro děti 2,5–6 let). 
ZÁPIS do Montessori školky PASTELKA (pro děti
od 2,5 let) na školní rok 2016/2017 je možný
pouze na volná místa (na dotaz telefonicky či mai-
lem). Školka je otevřena denně 7:30–16:00 hod.
Malý kolektiv dětí, kvalitní výchova Montessori

metodou dle vzdělávacího plánu, projektové vzdě-
lávání, kvalifikovaní učitelé s Montessori vzdělá-
ním a partnerským přístupem, připravené a mo-
tivující prostředí pro vzdělávání dětí, biostravování,
exkurze, výlety, angličtina s rodilým mluvčím 2x
týdně v odpoledním kroužku, který navazuje na
školku, výtvarné a kreativní činnosti, milé, klidné
a přátelské jednání s dětmi i rodiči, pravidelné
informace pro rodiče o práci jejich dětí. 
Program HURÁ – JDEME DO ŠKOLKY! Jde
o program pro děti od 2 let, které se chystají do
školky a chtějí si to vyzkoušet. Děti navštěvují
školku 1–2 týdně dopoledne. V tuto chvíli je
naplněn a zápis už je možný pouze na další
školní rok (od září 2016). 
PRÁZDNINY V PASTELCE. Montessori školka
Pastelka je opět otevřena o prázdninách celý
SRPEN (1.–26. 8. 2016) pro všechny děti, tedy
i děti, které školku v běžném školním roce ne-
navštěvují. Prázdninový program ve školce je te-
matických zaměřen, jde spíš o příměstský tábor
plný her, výletů a zábavy. Přihlášky od 1. 5. 2016.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY na školní rok 2016/2017.
Zápis začíná 15. 5. 2016. 
Více informací o všech našich aktivitách na we-
bových stránkách.

NEPOSEDA – ZASTÁVKA
Neposeda.org

Pilates – pondělí, 9:30–10:30 hod. Příjemné
protažení těla, vhodné i pro maminky po porodu.
Jednorázové vstupné 90 Kč nebo permanentka
800 Kč.
Jóga – středa, 9:30–10:30 hod. Relaxační cvi-
čení, vhodné pro maminky po porodu i pro tě-
hotné. Jednorázově 90 Kč, permanentka 800 Kč.
Hernička – pondělí–čtvrtek, 9:00–13:00 hod.
Přijď te k nám do naší nové herničky. Pro maminky
káva či čaj a wifi. Dítě v herně s rodičem – 50 Kč,
dítě v herně s pedagogickým dozorem: do 1 roku
30 Kč, od 1 roku 60 Kč, sourozenci – každý 40 Kč.

RC JAHŮDKA 
(FB/RCJAHUDKA)
www.skolka-jahoda.cz

Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku – hlídání
nabízíme od pondělí do pátku 7:30–18:30 hod.
Jesličky mají prostornou, nově upravenou a vy-
bavenou hernu. Samozřejmostí je celodenní
strava vhodná pro nejmenší děti: 2x svačina
a oběd. Cena za celý den 400 Kč, za půlden
200 Kč. Sleva při koupi permanentky. Rezervaci
a odhlašování míst v Jesličkách je nutné provést
na telefonicky vždy do 18:00 předchozího dne.
Pro více informací a prohlídku jesliček volejte
Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.
Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými
dětmi je po rekonstrukci. Nově upravená herna
a kuchyňka. Otevřeno každý pátek od 9:00 do
13:00 hodin. Program a zábava pro děti. Těší se
na vás Diana s Julinkou.
Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku – pátek
10:00–11:00 hodin. Zápis a více informací u Diany,
tel. 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.
Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMaterska-
SkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Informace o školce
a zápisu u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@ja-
hoda.cz, tel.: 777 674 161.
Sociální poradenství zdarma – dávky, nemo-
censká, mateřský a rodičovský příspěvek, zdra-
votní a sociální. 

Praha 14 žije
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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� Sídlo pro S. R. O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz.

� Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

� ZŠ Spojenců – Horní Počernice hledá
učitelku 1. stupně. Znalost AJ. Nástup
1. 9. 2016. Tel.: 281 923 336.

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

� Převody družstevních bytů do osobního
vlastnictví, prohlášení  nemovité věci,
zakládání SVJ, zaměřování – pasporti-
zace bytů a domů, jednání na katastru
nemovitostí. Tel. 724 304 603.

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

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

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

� Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystě-
hování nespěchám. Platba hotově, po-
můžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664.

� Přijmu pánskou kadeřnici na ŽL. Tel.:
777 263 254. Adresa: Náchodská 645/130,
Horní Počernice. Nástup možný ihned.

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

� Zprivatizovali jste byt a máte vysoké
splátky? Přímý zájemce od vás koupí
byt v Praze na investici pro své děti a se-
niorům nabízí, že je nechá v bytě dožít
za menší nájemné. Tel.: 608 661 665.

� Cca 5 000,- Kč zapl. za obraz od
J. V. Barneta. Dále koup. obrazy od
Famíry, Kreibicha, zl. ruské ruble, aj.
zl. mince, st. zl. šperky a.j. INTERANTIK
Praha 9, tel.: 605 829 440.

� FA J. MACHÁČ – výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprcho-
vých koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Údržba domu a zahrady. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

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

� CHCETE PRO VAŠE DĚTI BRIGÁDU,
kde zajistíme jejich bezpečný odvoz do
práce a zpět domů? Naše restaurace
McDonald’s v Horních Počernicích ta-
kovou službu nabízí. Volejte 776 825 947,
kde dostanete veškeré potřebné infor-
mace, www.amirestaurant.cz.

Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, 
místnost 502, otevírací doba: po, út
9.00–17.00 hod., čt 9.00–13.00 hod., 
tel. +420 775 553 188, 225 295 515, 
e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, 
www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha
(ICP) 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 рі-
шенні проблем та курси

чеської мови для іноземців без-
коштовно

I. C. PRAHA, O. P. S., 
POBOČKA Praha 14
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Pionýr z. s. – 93. Pionýrská skupina Orion
nabízí pro děti od 6 do 14 let

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR
1. – 16. 7. 2016

Hradec u Ledče nad Sázavou

Celotáborová hra
Pohádková země 
krále Dobromíra
Cena: 3 700 Kč

Více informací na:
www.93-oddilorion.wbs.cz
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: … máte povolení k domovní prohlídce.
Výherci: D. Novotná, Lehovec; E. Švancarová, Hloubětín; V. Holec, Černý Most

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 5. 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: Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a uvidí tam stát muže. Než se ho stačí na cokoliv zeptat, muž
zmizí. Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale v příští vteřině zmizí. „Po -
slyšte,“ zavolá za ním svatý Petr. „Vy si ze mě děláte srandu, nebo co?“ „Ne,“ ozve se v dálce. „… (dokončení v tajence)“
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