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Úvod

Obsah Vážení spoluobčané, 

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: Mgr. 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: Rajská cesta, archiv MČ Praha 14

07 AKTUALITY 

06 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – RAJSKÁ CESTA ANEB
Z HŘIŠTĚ NA ROZHLEDNU A ZASE ZPÁTKY

12 POZVÁNKY

11 AKTUÁLNĚ – PRAHA 14 SCHVÁLILA PLÁN 
ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

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. 11. 2017.

10 OKÉNKO POLICIE

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – PRAHU 14 NEMĚNÍ RADNICE 
SAMA, ALE S OBYVATELI

08 ROZHOVOR – BC. ZUZANA KRÁLOVÁ

babí léto je definitivně za námi a nastává podzimní
čas. Přestože je to období, kdy se se slunečným
počasím moc počítat nedá, příležitostí k nejrůz-
nějšímu volnočasovému vyžití je pořád dost. Vě-
řím, že si i v těchto sychravých dnech najdete
čas na své koníčky, zábavu s dětmi nebo třeba
na návštěvu některých akcí, které jsme pro vás
připravili.  Minulostí jsou už i parlamentní volby,
které v posledních měsících hýbaly celou zemí.
Přestože pro kdekoho skončily překvapivě, jeden
veskrze pozitivní rys určitě měly – volební účast.
Svůj hlas přišla tentokrát odevzdat většina z vás,
což mě skutečně těší. Je to důkaz, že se lidé
stále více zajímají o to, co se kolem nich děje,

a uvědomují si, že projevit vlastní názor není zbytečné. Přestože komunální
volby jsou až příští rok, připadá mi, že kampaně některých stran odstartovaly
už s těmi parlamentními. Hlavní zbraní se stala účelová kritika, a to třeba i ve
vztahu k nové mateřské škole na Jahodnici. Po celou dobu výstavby jsme
poslouchali jedno odmítavé stanovisko za druhým, ovšem při slavnostním
otevření se rétorika odpůrců jako mávnutím kouzelného proutku změnila.
Zástupci hnutí ANO, včetně paní primátorky Adriany Krnáčové, se při zahájení
provozu namísto neustálého kritizování vítězoslavně fotografovali. A podobný
přístup zřejmě zvolili i v případě projektu biotopu v Kyjích, který má vytvořit
zázemí s koupáním pro více než tisíc návštěvníků za téměř padesát milionů
korun. Jen pro vaši představu: biotop v Radotíně, jejž vnímáme jako určitý
předobraz toho, který má vzniknout u nás, stál 66 milionů korun. Nejen že se
stal jedním z nejnavštěvovanějších areálů v Praze, patří také k nejlépe hod-
noceným přírodním koupalištím v republice. Jsem přesvědčený, že tento
projekt má smysl a že si obyvatelé Prahy 14 vlastní koupaliště zaslouží.
Obávám se pouze, že až bude dokončeno a městská část jej otevře, začnou
všichni ti, kdo jej do té doby kritizovali, najednou hlásat, jak je to skvělý
projekt a jak ho vždy podporovali.
Jsem upřímně rád, že se nám daří vytvářet a dokončovat nové projekty. O to
spíš, že se do procesu jejich přípravy stále více zapojujete i vy. Připomínám,
že pořád máte možnost podat vlastní projekt do pilotního ročníku participativního
rozpočtování, který městská část organizuje v rámci mezinárodního programu
místní Agenda 21. Znepokojený jsem naopak z toho, že hlavní město znovu
uvažuje o vedení severovýchodní části městského okruhu přes Hloubětín (!).
Realizace takového záměru by znamenala další nárůst dopravy v této čtvrti,
a tudíž i zvýšení hlukové a emisní zátěže pro místní obyvatele. S tím se
nemohu smířit a za vedení MČ Praha 14 říkám k tomuto návrhu jasné NE. 
Život není jen o řešení problémů, ale i o zábavě.  Zajděte třeba na svatomartinskou
husu do Kyjí v rámci oslav svátku svatého Martina spojenou s dalším
programem. Nebo si vyberte z každoměsíční nabídky akcí pořádaných přímo
městskou částí.
Přeji vám, abyste si užili pokud možno vlídný a krásně barevný podzim.

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

14 NAŠE ŠKOLY

21 KULTURA – PLECHÁRNA JE I PRO SENIORY.
TAKHLE VYPADAL DEN VĚNOVANÝ PŘÍMO JIM;
ZA MIKULÁŠEM VYRAZTE NA PLECHÁRNU 

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

30 HYDEPARK

26 PRAHA 14 ŽIJE

23 DOPRAVA

31 KŘÍŽOVKA O CENY

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

20 PŘEDSTAVUJEME – POMOCNÍCI NA ČTYŘECH
KOLECH V ULICÍCH PRAHY 14

22 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – DOUBRAVKA TŘIKRÁT
PŘEMĚŘENÁ, ČTYŘIKRÁT ŘEZANÁ

24 SPORT

25 KOMUNITA
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Díky projektu Čtrnáctka podle vás
mohou obyvatelé podávat vlastní ob-
čanské projekty na vylepšení městské
části. Řada z nich již se svými zpraco-
vanými nápady přišla, další mají stále
ještě šanci. „Původně byl termín pro
podávání projektů stanoven na po-
slední říjnový týden, ovšem vzhledem
k rostoucímu zájmu v těchto závě-
rečných dnech jsme se termín nako-
nec rozhodli prodloužit až do 10. lis-
topadu,“ vysvětluje radní Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce místní
Agenda 21 spadá.
Kdo má zájem se zapojit, stačí, když
do zmíněného data vyplní on-line
formulář uvedený na webu ctrnact-
kapodlevas.zapojtese.eu, kde jsou
uvedené i veškeré další podrobnosti
– například pravidla podávání, návod,
jak postupovat, nebo informace k hla-
sování. Na občanské projekty radnice
celkem vyčlenila pět milionů korun.
Pro zodpovídání dotazů i pro další
součinnost v rámci projektu je lidem
k dispozici jeho koordinátorka Lucie
Hlavačková (e-mail: ctrnactkapodle-
vas@praha14.cz, tel.: 606 781 002,
225 295 602).
V souvislosti s prodloužením termínu
podávání až do 10. listopadu se vede-
ní radnice zároveň rozhodlo uspořá-
dat k projektu Čtrnáctka podle vás ve-
řejné setkání. Uskutečnilo se koncem
října v Galerii 14 a zúčastnili se ho

nejen zástupci městské části a spolu-
organizátorů, ale také řada lidí, kteří
svůj projekt již podali. Mezi jimi před-
loženými návrhy jsou například do-
plnění herních prvků na dětském
hřišti v ulici Splavná na Hutích, úpra-
va zeleně ve vnitrobloku v Horoušan-
ské nebo pořádání netradičních fotba-
lových turnajů po celé Praze 14.
Participativní rozpočtování je sice
nejnovější, ale zdaleka ne jedinou
aktivitou, kterou radnice v rámci
MA 21 dělá. Jak už bylo naznačeno
v úvodu, cílem programu je maxi-
mální zapojení místních lidí do veřej-
ného dění a zlepšování komunikace
mezi nimi a úřadem. „A právě o to se
snažíme. Ať už prostřednictvím lo-
kálních veřejných fór, veřejných pro-
jednání na konkrétní témata, posky-
továním dotací neziskovému sektoru,
výstavbou komunitních center či po-
řádáním různých osvětových kampa-
ní,“ naznačuje radní Kolmanová.

NEBOJTE SE ŘÍCI SVŮJ NÁZOR
Jedním z nejzásadnějších nástrojů,
které radnice ve snaze maximálně
zapojovat veřejnost využívá, jsou lo-
kální veřejná fóra. „Setkání s občany,
které by nebylo tematicky omezené,
jsme původně pořádali jedno do roka.
Ukázalo se, že to nestačí, a navíc že
musíme k lidem blíž. Proto od loň-
ského roku organizujeme takzvaná

lokální veřejná fóra ve všech čtvrtích
městské části,“ doplňuje radní Kol-
manová. Na těchto setkáních mohou
lidé libovolně debatovat s politickými
zástupci radnice i s odborníky z řad
zaměstnanců úřadu. S podněty, které
lidé přednesou, městská část dále
pracuje. „Něco se řeší obratem, něco
vyžaduje delší čas, případně schvále-
ní místních radních nebo zastupitelů,
něco jako městská část z majetko-
vých a dalších zákonných důvodů
ovlivnit nemůžeme. Nicméně nic
z toho, co na fórech zazní, nezapad-
ne,“ dodává radní Kolmanová. 
Požadavků občanů, které na setká-
ních zazněly a v posledních dvou le-
tech byly splněny, je celá řada. Z těch
výraznějších je možné zmínit otevření
mateřské školy na Jahodnici, zajiště-
ní bezbariérového přístupu k tramva-
jové zastávce u metra v Hloubětíně
v obou směrech, vymalování podcho-
du pod železniční tratí v Kyjích, nebo
rekonstrukci autobusové točny v Hos-
tavicích. Mezi drobnější počiny patří
doplnění venkovního mobiliáře, úpra-
va zeleně v podobě častějších sečí,
výsadby nejrůznějších květin a dřevin
či revitalizace celých ploch. „O jed-
notlivých úpravách městská část ob-
čany průběžně informuje, a to na lo-
kálních veřejných  fórech, na webu
i na stránkách  Čtrnáctky,“ říká radní
Kolmanová.

Prahu 14 nemění radnice sama, ale s obyvateli
UMOŽNIT LIDEM, ABY SE SAMI AKTIVNĚ PODÍLELI NA ROZVOJI SVÉHO OKOLÍ. TO JE HLAVNÍ MYŠLENKA
MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA 21), KTERÝ PRAHA 14 UŽ SEDMÝM ROKEM NAPLŇUJE
A KTERÝ LETOS ROZŠÍŘILA O TAKZVANÉ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ. 
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Vedle lokálních veřejných fór radnice
každoročně pořádá také takzvané
Dětské fórum, na němž se potkávají
žáci z místních základních škol. I na
požadavky dětí, z nichž část působí
také v Žákovském zastupitelstvu Pra-
hy 14, se městská část snaží maxi-
málně reagovat. Například aktuálně
probíhající rekonstrukcí skateparku
u volnočasového centra Plechárna na
Černém Mostě.

PODPORA NEZISKOVEK A KOMUNIT
Už tradiční podpory v rámci MA 21 se
pak dostává neziskovým organizacím
– zejména těm, které na území
Prahy 14 zajišťují kulturní, sportovní
a volnočasové aktivity pro děti, mlá-
dež i dospělé. Například v letošním
roce městská část takto rozdělila 1,6
milionu korun, čímž podpořila nejen
zmiňované aktivity, ale i pořádání ko-
munitních akcí. Ostatně – podpora
komunit je dalším z důležitých bodů
programu MA 21 v Praze 14. Důka-
zem je nejen finanční pomoc, ale

i půjčovna mobiliáře, kde si lidé po-
řádající nekomerční akci pro sousedy
mohou zdarma půjčit stoly, židle,
zvukovou aparaturu a další vybavení,
či průběžné budování komunitních
center. Letos v září se jedno zcela
nové otevřelo v ulici Kardašovská na
Lehovci, počátkem května pak radni-
ce zpřístupnila novou komunitní ka-
várnu v parku Pilská v Hostavicích.
Další se chystají v Hloubětíně a na
Jahodnici.
Samostatnou kapitolu MA 21 předsta-
vují volnočasové, kulturní a osvětové
akce pro veřejnost. Mezi jinými za
zmínku určitě stojí již tradiční Dny Ze-
mě Prahy 14, do nichž se vedle měst-
ské části jako takové zapojují i místní
školy a další organizace, kampaň
Chceme tu mít čisto, která mimo jiné
zaštiťuje sérii dobrovolnických úklidů,
či kampaň RESPEKTUJ 18!. Jejím pro-
střednictvím se Praha 14 snaží apelo-
vat na dospělé, aby dětem a mladi-
stvým nepodávali, neprodávali ani ji-
nak nezpřístupňovali alkohol. (red)

PROČ JE PODLE VÁS MA 21 TAK
ZÁSADNÍ? CO TENTO PROGRAM
OBČANŮM PŘINÁŠÍ?
Zjednodušeně řečeno: přináší jim
příležitosti, příležitosti ke změnám,
ale i k vlastní seberealizaci a zapoje-
ní. Nejen že mohou dávat podněty na
různá zlepšení, s nimiž pak na radni-
ci pracujeme, mohou se i sami, po-
chopitelně s aktivní podporou měst-
ské části, zapojovat. A to nejen prací,
ale třeba i pomocí při hledání řešení
toho či onoho problému. Další, co
naplňování MA 21 lidem přináší, jsou
informace. A to jak o aktivitách na
radnici či v městské části, tak
i o dalších zásadních, chcete-li osvě-
tových tématech. Třeba o ochraně ži-
votního prostředí či zdravém život-
ním stylu. MA 21 je zkrátka kom-
plexní program zacílený na zdravý
rozvoj místního prostředí jako celku.
Jeho, a tedy i naše motto je jasné:
Dělat správné věci správným způso-
bem. O to se snažíme.

A KDYŽ TO OTOČÍME… CO ZNAMENÁ
MA 21 PRO VEDENÍ ÚŘADU?
Lze začít podobně jako v první odpo-
vědi. I nám MA 21 přináší příležitosti.

Příležitost zjistit, co lidem chybí,
a příležitost hledat řešení, jak situaci
zlepšit. Samozřejmě nám to také
umožňuje lépe plánovat využití fi-
nančních prostředků, přípravu pro-

jektů, a to i těch, na něž čerpáme
„evropské“ prostředky, lépe koordi-
novat jednotlivé činnosti důležité pro
smysluplný rozvoj Prahy 14. Vedle to-
ho máme díky setkávání s lidmi pří-
ležitost se vzájemně lépe poznávat,
chápat, společně hledat kompromisy
a lidé mají naopak příležitost nás
„kontrolovat“. Když se něco nepove-
de nebo z nějakého, byť objektivního
důvodu, nedaří, musíme vysvětlovat,
jít s kůží na trh. Ne vše jde samozřej-
mě jako po másle a vesele, ale dělá-
me maximum pro to, aby výsledek
stál za to. 

POSLEDNÍ DOTAZ. ZVYŠUJE SE
ZÁJEM MÍSTNÍCH O OKOLÍ? MAJÍ
CHUŤ SE ZAPOJOVAT?
Řekla bych, že zájem se určitě zvyšu-
je, což je krásně vidět hlavně na kam-
pani Chceme tu mít čisto. Do dobro-
volnických úklidů, které za pomoci
městské části pořádá řada nezisko-
vých organizací i jednotlivců, se zapo-
jují stovky lidí ochotných pomáhat.
Mám z toho obrovskou radost a i tuto
příležitost využiji k tomu, abych všem
těmto aktivním obyvatelům za jejich
přístup poděkovala. (red)
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Téma

MÍSTNÍ AGENDA 21
� Co je MA 21?
Mezinárodní program, 
do kterého se Praha 14 
zapojuje od konce roku 2010. Je to
proces, který prostřednictvím zkva-
litňování správy věcí veřejných,
strategického plánování, zapojová-
ní veřejnosti a využíváním všech
dosažených poznatků o udržitel-
ném rozvoji zvyšuje kvalitu života
ve všech jeho aspektech.

� Co do MA 21 např. spadá?
Takových činností jsou desítky. Na-
příklad obnova místních památek,
oživování a zachovávání tradičních
zvyklostí a řemesel, udržitelná tu-
ristika, rozumné územní plánování
a vhodná výstavba, péče o starší
občany, péče o krajinu, programy
pro školy zaměřené na otázky udr-
žitelného rozvoje, kulturní a spole-
čenské akce, výchovné programy,
spolupráce s médii při osvětě ve-
řejnosti atd.

NA OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU MÍSTNÍ AGENDA 21 ODPOVÍDALA RADNÍ PRAHY 14 MGR. IRENA KOLMANOVÁ,
KTERÁ MÁ OBLAST ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PRÁCE NA ROZVOJI MĚSTSKÉ ČÁSTI VE SVÉ GESCI. 

Snažíme se dělat správné věci správným způsobem



Z městské části
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JE STŘEDA 11. ŘÍJNA ODPOLEDNE.
POČASÍ SE PO PÁR PROPRŠENÝCH
DNECH KONEČNĚ UMOUDŘUJE
A NA RAJSKÉM VRCHU TO ŽIJE.

Kousek od lávky přes ulici Ocelkova
vítají návštěvníky usměvavý moderá-
tor a žonglující kouzelník Navaro, do
daleka voní rajská omáčka s hovězím
masem, dýňová polévka a lívanečky
s javorovým sirupem. Co se děje? Za-
číná akce Rajská cesta aneb z hřiště
na rozhlednu a zase zpátky, která
oslavuje hned dvě novinky – otevření
zbrusu nového dětského hřiště na
Rajském vrchu a nové naučné stezky
na Čihadlech.
Během čtyř hodin příjemného veselí
na Rajský vrch dorazí více než čtyři
stovky lidí, zejména dětí, na které ak-
ce cílí především. Vedle výborného
jídla, punče, kávy a čaje si příchozí
užívají k prasknutí nabitý program.
Nutno dodat – zcela zdarma. Kouzel-
ník Navaro umí nejen žonglovat, ale
také dělat obrovské bubliny, což si
děti mohou na místě i samy vyzkou-
šet. A potlesk si zaslouží i žáci hor-
nopočernické ZUŠ Ratibořická, kteří
pod vedením paní učitelky Marie
Sedlákové předvedli krásné pěvecké
vystoupení, či paní Ivana Boháčová,
jež na Rajský vrch přijela se svým Di-
vadélkem Paleček.
Ve druhé polovině odpoledne na místo
přicházejí i starosta Prahy 14 Mgr. Ra-
dek Vondra, Managing Partner Landia
Management, s. r. o.,  Kamil Hošták

a spisovatelé Marek a Jitka Hladkých
– autoři knížek o příbězích víly Mimi,
z nichž nová naučná stezka vychází.
„Budovat dětská hřiště a podporovat
rozvoj sportovního vyžití je pro nás na
radnici zásadní. Jsem moc rád, že
dnes můžeme oslavit vznik nejen
další herní plochy, ale i nádherně ilu-
strované stezky. Všechny takové po-
činy jsou svým způsobem ostrovy
sdílení prostoru a času s dalšími
obyvateli. Jsou to prostory, kde k so-
bě máme blíž,“ pronese starosta
Vondra a vzápětí už netrpělivě čekají-
cím dětem nové hřiště odemyká.
Na stezku se děti s rodiči vydávají sa-
mostatně. Nejen proto, aby si ji pro-
hlédly, ale také, aby měly šanci vy-
hrát jednu z knih o víle Mimi, což je
cena za správně zodpovězenou otáz-
ku týkající se rozhledny Doubravka.
A vyhlašují se i jiné soutěže. Třeba
o nejlepší recept na rajskou omáčku
nebo o nejlepší výrobky s podzimními
tématy, které děti tvořily v kreativ-
ních dílnách vedených kustodkami
z Domu dětí a mládeže Praha 9.
Městská část setkání zorganizovala ve
spolupráci s nakladatelstvím Grada
a zejména pak se zmiňovanou společ-
ností Landia Management, s. r. o.,
která nejen v této oblasti rozvíjí rezi-
denční projekty. Nově otevřené dět-
ské hřiště vybudovala na své náklady.

„Od našich prvních aktivit na Raj-
ském vrchu v roce 2012 podporuje-
me komunitní život a realizujeme ak-
ce či prvky, které mohou využívat
všichni občané této městské části.
Chceme, aby se v Praze 14 žilo dob-
ře,“ řekl k tomu Kamil Hošták. 
Naučná stezka, vybudovaná na ná-
klady městské části, je dlouhá tři ki-
lometry a má celkem osm zastavení.
Na nich jsou panely s již zmiňovaný-
mi příběhy malé víly Mimi, hlavní
protagonistky knih manželů Hlad-
kých z Hostavic, kteří jsou zároveň
autory textů pro stezku. Panely jsou
rovněž plné krásných obrázků. Cedu-
le, stejně jako knížky, ilustrovala
Vlasta Švejdová.                            (red)

V Informační kanceláři ÚMČ P14 si
můžete zakoupit knížky pro děti
autorů Jitky Hladké a Marka Hlad-
kého, které jsou zasazeny do pro-
středí Hostavického potoka na Ja-
hodnici.

K dispozici jsou tyto tituly:
� Jdeme do školy (čtení s malou

vílou Mimi) – 180 Kč
� Magický autobus – 200 Kč
� Velká pohádka o malé víle – 230 Kč

Knihy o víle Mimi

RAJSKÁ CESTA ANEB Z HŘIŠTĚ
NA ROZHLEDNU A ZASE ZPÁTKY
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Aktuality

Přijďte v úterý 21. listopadu na druhý
ročník lampionového průvodu na Hu-
tích. Sejdeme se v parčíku před mi-
nigolfem, Splavná ulice 652. 
Od 17 do 17.45 hodin si mohou děti
vyrobit vlastní lampion v dílně, která
bude uvnitř v hospůdce minigolfu, vý-
roba trvá asi 20 minut, přineste si
skleničku od přesnídávky. Samotný

průvod vyrazí od minigolfu v 18 hodin.
Těší se na vás sousedé z Hutí. (dm)

Srdečně zveme všechny stávající
i budoucí dárce a příznivce roz-
hledny Doubravka na historicky
první setkání před dokončením té-
to ikonické stavby. Sejdeme se
v neděli 5. listopadu. Od 14 hodin
proběhne v garážích nového byto-
vého domu na Rajském vrchu
(kousek od lávky přes ulici Ocelko-
va) přednáška Huti architektury
s přiblížením geneze celého pro-
jektu. Teplé občerstvení zajištěno,
stejně jako argumenty pro dosud
nerozhodnuté dárce. Následně se
vydáme na stavbu rozhledny. Zde
kromě názorných ukázek a zkouš -
ky statiky proběhne i rituální opé-
kání lokální speciality – buřtů na
akátovém dřevu. Palivo dodáme,
uzenky s sebou. Akce se koná za
každého počasí. Děti i psi vítáni.
Parkovat lze na Rajském vrchu.
Konec akce se předpokládá
v 16.30 hodin. Účast zdvořile pro-
síme potvrdit nejlépe do 3. 11. na
cmnt@cmnt.cz.

Těší se 
Landia Management, s. r. o., 

MČ Praha 14 a Huť architektury

SETKÁNÍ DÁRCŮ

A PŘÍZNIVCŮ 
ROZHLEDNY
DOUBRAVKA

07

LAMPIONOVÝ PRŮVOD NA HUTÍCH

Vydávání voličských průkazů 
VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018 PROBĚHNE VOLBA PREZIDENTA ČR,
PŘÍPADNÉ II. KOLO SE USKUTEČNÍ 26. A 27. LEDNA 2018.

Od 28. srpna 2017, tedy ode dne, kdy
předseda Senátu Parlamentu ČR
prezidentské volby vyhlásil, je možné
žádat o voličský průkaz (VP).

VP se vydává samostatně pro každé
kolo prezidentských voleb, při volbě
se vždy odevzdává volební komisi.
Na VP lze hlasovat v jakémkoliv vo-
lebním okrsku v ČR nebo na zastupi-
telském úřadu v  zahraničí.

Lze o něj požádat osobně nebo pí-
semně u obecního úřadu příslušné-
ho podle trvalého pobytu žadatele.
1. OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Tyto přijímá zdejší úřad v  informační
kanceláři úřadu na připraveném for-
muláři, po předložení platného ob-
čanského průkazu nebo cestovního
pasu.

2. PÍSEMNÉ PODÁNÍ:
a) Zaslané na adresu zdejšího úřadu,
s úředně ověřeným podpisem voliče.
b) Zaslané datovou schránkou. Tato
možnost podání neplatí pro žádost
zaslanou e-mailem s elektronickým
podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).

Žadatel v žádosti uvede, zda si VP
následně vyzvedne osobně na úřadě,
nebo uvede adresu, na kterou žádá
VP zaslat.
Žádost o vydání voličského průkazu
naleznete na www.praha14.cz (pod
bannerem odkazujícím na prezident-
ské volby, který je umístěn v pravé
části hlavní strany webu). Více infor-
mací k voličským průkazům zájem-
cům poskytnou pracovnice Informač-
ní kanceláře ÚMČ Praha 14 na tele-
fonním čísle: 281 005 270. (red)

Myslivecký spolek Horní Počernice
opět chystá hony na lesní zvěř (tedy
i na divoká prasata), které se, stej-
ně jako v minulých letech, uskuteč-
ní i na území naší městské části.
Spolek žádá návštěvníky honů, aby
při vycházkách chodili pouze po
značených cestách a v zájmu své
bezpečnosti nevcházeli do hustých
a nepřehledných porostů. Samo-
zřejmostí je také nutnost dodržovat
zákon o myslivosti, který zakazuje
volný pohyb domácích zvířat v mís-
tě honitby. (red)

Termíny honů:
� 4. 11. 2017
� 18. 11. 2017
� 2. 12. 2017
� 16. 12. 2017
� Náhradní termín: 30. 12. 2017

HONY NA LESNÍ ZVĚŘ

Devětadevadesáté výročí konce 1. světové války a založení Československé republiky si 25. 10.
u pomníku padlých z let 1914–1918 v sousedství plaveckého bazénu v Hloubětíně připomněli 
zástupci MČ Praha 14, Svazu bojovníků za svobodu i školáci z nedaleké ZŠ Hloubětínská.
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O TOM, ŽE BUDE PRACOVAT S DĚTMI, MĚLA JASNO UŽ JAKO MALÁ, KDYŽ VOZILA V KOČÁRCÍCH DĚTI SVÝCH
SOUSEDŮ V RODNÉM HLOUBĚTÍNĚ. PŘESTOŽE SI TENTO SEN ZAČALA REALIZOVAT NA ZDRAVOTNÍ ŠKOLE,
NAKONEC SE CHYTILA PŘÍLEŽITOSTI A NASTOUPILA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠTOLMÍŘSKÉ ULICI. DNES JE TU
BC. ZUZANA KRÁLOVÁ ŘEDITELKOU A NA STAROSTI MÁ I DVĚ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ TÉTO ŠKOLY, VČETNĚ
NOVÉ MATEŘINKY NA JAHODNICI. 

BC. ZUZANA KRÁLOVÁ:

O PRÁCI S DĚTMI JSEM
SNILA UŽ ODMALA

DNES VLASTNĚ SEDÍTE NA TŘECH
ŽIDLÍCH ZÁROVEŇ. TO MUSÍ BÝT
DOST NÁROČNÉ. JAK TO ZVLÁDÁTE?
Rozhodně to není nic jednoduchého,
ale zvládáme to dobře, protože tu
mám skvělý tým a hodně práce jsme
si dali i s výběrem lidí pro nové pra-
coviště v Hostavicích. Jako ředitelka
mám velké štěstí, že naše odloučené
pracoviště v Šestajovické je v podsta-
tě soběstačné, tudíž je aktuálně ne-
musím tolik řešit a mohu se soustře-
dit na novou školku, kde je pořád ješ-
tě dost práce. 

NOVÁ ŠKOLKA SE OTEVÍRALA
V REKORDNÍM ČASE. FUNGUJE
TAM VŠE TAK, JAK MÁ, NEBO JE
TŘEBA JEŠTĚ VYCHYTÁVAT
MOUCHY?     
Různé drobnosti pochopitelně řeší-
me, ale to je běžné u jakékoliv nové
stavby, když se z plánů přesunete do
praktického užívání. Mohu ale říci, že
jde opravdu o maličkosti, které doká-
žeme za chodu postupně vyladit. To
je také jeden z úkolů, které bychom
měli za rok fungování školky v Hosta-
vicích vyřešit. 

ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PO ROCE
ŠKOLKU PŘEDÁTE NĚKOMU
JINÉMU? NEBUDE VÁS TO MRZET,
KDYŽ CELÝ PROJEKT ROZJÍŽDÍTE?
Ano a můžu říct, že pokud vše dopad-
ne, tak jak chceme, a podaří se chod
školky rozjet, aby všechno perfektně
šlapalo, předám ji s klidným srdcem.
Přeci jen je to hodně náročné a nyní
si nedovedu představit, že bych měla
dlouhodobě na starosti všechna tři
pracoviště. To bych se musela vzdát
práce s dětmi a být jen manažerkou,
a to nechci. Děti by mi chyběly.
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Rozhovor

JAKÉ JE NEJVĚTŠÍ ÚSKALÍ VE
FUNGOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ZVLÁŠTĚ KDYŽ JDE O ZCELA
NOVOU ŠKOLKU?
Nejdůležitější pro dobré fungování
mateřské školy je dobrý kolektiv.
Spokojený personál, to jsou spokoje-
né děti a spokojené děti jsou spokoje-
ní rodiče... Pokud toto funguje, školka
šlape jako hodinky, což se nám zatím
daří. Ve výběru lidí pro novou školku
jsme měli volnou ruku a vybírali jsme
opravdu poctivě. Cíl byl jasný: sesta-
vit kvalitní kolektiv, ve kterém budou
pracovití lidé s dobrými vzájemnými
vztahy. A to se nám myslím podařilo.
Z velké části jsme vybírali na fakultě,
s níž spolupracujeme v rámci MŠ
Štolmířská. Zároveň jsme však přijali
i zkušenou paní učitelku, se kterou
do budoucna, až se MŠ Hostavice
osamostatní, počítáme na ředitelský
post. Lidi jsme vybírali s dostatečným
předstihem a pravidelně jsme se
s nimi potkávali už od letošního jara.
Díky tomu se i oni mohli navzájem
seznámit. Pro nás to zase byla příle-
žitost předat jim své zkušenosti. 

UPLATNILI JSTE V NOVÉ ŠKOLCE
ZKUŠENOSTI Z FUNGOVÁNÍ 
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ? 
Přesně tak, vzali jsme naše zkušenos-
ti, to, co se nám ve Štolmířské osvěd-
čilo, a naroubovali jsme to na model
MŠ Hostavice. Vždy to ale nejde, pro-
tože v principu se obě školy trochu liší.

MŮŽETE TEN ROZDÍL MEZI OBĚMA
ŠKOLKAMI ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT?
Rozdílů je několik, ten nejvýraznější je
daný odlišnou velikostí těchto zaříze-
ní. Tady ve Štolmířské máme opravdu
rodinný model, je to malá dvoutřídka,

navíc ve specifické, velmi klidné lo-
kalitě, kde jsou i významné soused-
ské vztahy mezi rodiči našich dětí.
Úzké vazby jsou i mezi naším perso-
nálem navzájem. 
MŠ Hostavice je naproti tomu větší
školka se čtyřmi třídami ve dvou pa-
trech. Tam už této úzké vazby dosáh-
nete jen velmi těžko, protože třídy se
mnohdy navzájem ani nepotkají.
Přesto se snažíme dosáhnout po-
dobného výsledku i tam. K tomu je
třeba být v kontaktu, což se mi na-
štěstí daří, protože v hostavické
školce pravidelně pracuji s dětmi.

ZVAŽOVALA JSTE, JESTLI NABÍDKU
ŘÍDIT JEŠTĚ I JAHODNICKOU
MATEŘINKU VŮBEC PŘIJMOUT?
VZHLEDEM K NÁROČNOSTI
TOHOTO ÚKOLU?
Ano. Na nabídku z městské části bych
asi odpověděla ne nebýt skvělého tý-
mu, který mám, a mé zástupkyně Ivy
Průšové nebo vedoucí pracoviště
v Šestajovické Jindry Fialové. Nako-
nec jsme si řekly, že tu nabídku vez-
meme jako výzvu, jako možnost využít
naše zkušenosti a rozjet dobře fun-
gující školku. Jestli se nám to podaří,
věřím, že na nás budou v dobrém
vzpomínat, až se školka osamostatní.

JAK JE VLASTNĚ NOVÁ ŠKOLKA
NAPLNĚNÁ A JAKÉ JSOU 
PO DVOU MĚSÍCÍCH FUNGOVÁNÍ
REAKCE RODIČŮ?
V současnosti máme kapacitu napl-
něnu na čtyřiadvacet dětí v každé tří-
dě. V případě zájmu rodičů ale může-
me požádat o výjimku a naplnit třídy
s většími dětmi až na osmadvacet.
Pár volných míst tedy ještě zbývá. 
Co se týká reakcí rodičů, stačí se podí-

vat na facebookovou skupinu, kterou
si založili. V drtivé většině jsou reakce
kladné, děti tu jsou spokojené a to
znamená, že spokojenost je i na stra-
ně rodičů. Je to nová budova, všechno
je tu moc hezky udělané a pro děti je
tady spousta atrakcí. Kdo byl na slav-
nostním otevření, měl možnost ochut-
nat, co u nás děti jedí, a i v tomto ohle-
du byly reakce rodičů velmi kladné. 

TO ZNÍ DOBŘE. JAK JSTE VNÍMALA
SAMOTNOU VÝSTAVBU ŠKOLKY,
KTERÁ SE KVŮLI NEPŘÍZNI POČASÍ
TROCHU ZDRŽELA?
Na stavbu jsme se pravidelně chodili
dívat a musím říci, že jsme ještě za-
čátkem léta nevěřili, že se to podaří
stihnout v termínu. Byla extrémně
tuhá a dlouhá zima a technologicky
nebylo možné stavět. Za to patří vel-
ký obdiv městské části, stavebníkům
i všem ostatním, kteří na tom odved-
li opravdu velký kus práce. Politici,
úředníci, lidé ze stavební firmy... ti
všichni dali opravdu všechno do to-
ho, aby se školu podařilo otevřít
včas.  A přestože to pro každého za-
interesovaného musely být pořádné
nervy, ukázalo se, že všechno jde,
když se chce...

MŮŽETE ZÁVĚREM PŘIBLÍŽIT, JAK
JSTE SE DOSTALA K PRÁCI S DĚTMI?
Děti jsem milovala už odmalička,
odvozila jsem všechny malé děti
sousedů z domu, kde jsme bydleli.
Už tehdy mi bylo jasné, že budu jed-
nou pracovat s dětmi. Maminka byla
navíc dětská zdravotní sestra, tak
bylo celkem jasné, že půjdu na zdra-
votní školu. 
Práce s nemocnými dětmi ale neby-
la pro mne to pravé. Těch dětí mi
bylo hrozně líto a bylo to pro mě vel-
mi psychicky náročné. Pak už za-
úřadovala náhoda, dozvěděla jsem
se, že je ve Štolmířské volné místo,
a hned po maturitě jsem tam na-
stoupila. 
Při zaměstnání jsem vystudovala pe-
dagogickou školu. Začínala jsem jako
učitelka, později zástupkyně ředitel-
ky, a když pak tehdejší paní ředitelka
odcházela do důchodu, převzala
jsem vedení školy.
A teď už jsem tu vlastně něco jako in-
ventář... Přesto mě tato práce napl-
ňuje pořad se snažím hledat nové
přístupy a rozvíjet naši školku i její
další pracoviště k lepšímu. A snad se
to i daří.

(jam)



Okénko policie
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Od soboty 28. října
posílili strážníci Měst-

ské policie hl. m. Prahy v souvislosti
s blížící se Památkou zesnulých do-
hled nad pražskými hřbitovy.
Kromě pěších hlídek na některých
pražských hřbitovech zajišťují dohled
nad veřejným pořádkem také stráž-
níci na koních. V noci se pak na okolí
hřbitovů zaměřují strážníci se psy
z útvaru psovodů. Zvýšený dohled
denně v rámci výkonu služby zajišťu-
je více než 200 strážníků. V tomto re-
žimu kontroly budou pokračovat až
do neděle 5. listopadu.
Strážníci svou přítomností především
preventivně působí proti možným
krádežím pietních předmětů a osob-
ních věcí návštěvníků. Dále dohlížejí
na případný vandalismus a narušo-
vání veřejného pořádku, ale také na
vozidla návštěvníků a parkovací ká-
zeň v okolí hřbitovů. Památka zesnu-
lých je bohužel příležitostí pro osoby,
které na pietních místech páchají
trestnou činnost. Z tohoto důvodu
Městská policie Praha doporučuje,

aby návštěvníci hřbitovů nepodceňo-
vali toto nebezpečí, byli ostražití

a chovali se bezpečně podle rad uve-
dených v rámečku níže. (MP)
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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.“
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JAK PŘEDEJÍT NEBEZPEČÍ

� Nikdy nechoďte na hřbitovy 
úplně sami.

� Nenavštěvujte hřbitovy krátce po
otevření a krátce před uzavřením
objektu.

� Nezůstávejte sami v odlehlých
částech rozsáhlejších hřbitovů.

� Nevzdalujte se od svých tašek
a kabelek, ve kterých máte
osobní věci, doklady, platební
karty a hotovost.

� Buďte všímaví ke svému okolí.
� Pokud se na hřbitově děje něco

podezřelého, okamžitě to
nahlaste policii.

� V těchto dnech buďte zvlášť
obezřetní i v městských
hromadných prostředcích při
cestě na hřbitov. Dávejte si pozor
na své věci.

� V autech zaparkovaných před
 hřbitovem nenechávejte žádné
cenné věci, kabelky, tašky apod.

� Pokud to není nezbytně nutné,
při špatném počasí raději
hřbitovy nenavštěvujte.

� Pro případ poškození či zničení
náhrobku si pořiďte jeho
fotodokumentaci.

� Pořiďte si celkový snímek
náhrobku. Vyfotografujte každou
jeho část zvlášť – sošky, okrasné
kování apod., poznamenejte si
jejich rozměry. Zadokumentujte
zejména všechny rozlišující znaky
těchto předmětů – značka
autora, výrobce, vady materiálu
apod. Fotografie pietní
architektury s popisem uložte 
na spolehlivé místo pro případné
použití.

Dušičky lákají zloděje i vandaly



11

Aktuálně

Oproti minulým zimám se na základě
iniciativy Technické správy komuni-
kací hlavního města Prahy (TSK)
a předběžné dohody s MČ Praha 14
postará správce městských komuni-
kací vedle vozovek, které jsou ve
správě TSK, i o více přilehlých chod-
níků, které v minulosti udržovala
v zimním období MČ Praha 14. Stejně
jako v případě TSK má i Praha 14 roz-

děleny v zimě udržované komunikace
do tří pořadí podle jejich důležitosti.
Některé chodníky pak vzhledem
k malému využití Praha 14 do plánu
zimní údržby vůbec nezařazuje. 
Schválený plán zimní údržby je prů-
sečíkem mezi potřebami veřejnosti
a ekonomickými možnostmi městské
části. Často je povětrnostní situace
taková, že nelze závady na sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací
odstranit úplně, proto lze hovořit

o zmírnění následků, což se řeší pod-
le stanovených priorit postupně ve
třech vlnách. Zimní období s ohle-
dem na související předpisy a vyhlá-
šky začíná s prvním listopadem
a končí posledním březnovým dnem
příštího roku. V drtivé většině přípa-
dů plán počítá s odklízením sněhu
mechanickými prostředky, nejlépe
ještě předtím, než je napadaný sníh
zhutněn dopravou. Odklízení začíná
dle plánu ve chvíli, kdy sněhová po-
krývka dosáhne výšky 4 centimetrů.
Při dlouhodobém sněžení se údržba
provádí opakovaně. Ledovka nebo
uježděný sníh se řeší posypem inert-
ními materiály, jako je kamenná drť
nebo písek, výjimečně je pak ledovka
rozmrazována chemicky.

(red)

RADNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI SCHVÁLILI NA ZAČÁTKU ŘÍJNA PLÁN ZIMNÍ
ÚDRŽBY VOZOVEK A CHODNÍKŮ, KTERÉ JSOU VE SPRÁVĚ A VLASTNICTVÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI. STEJNĚ JAKO V MINULOSTI SE O VĚTŠINU KOMUNIKACÍ
V ZIMĚ POSTARÁ TSK, KTERÁ LETOS BUDE UDRŽOVAT I NĚKTERÉ
CHODNÍKY PRAHY 14.

Praha 14 schválila plán
zimní údržby komunikací

ANKETA
Co navrhujete pro zlepšení zimní
údržby komunikací v Praze 14?

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Občana vůbec nezají-
má, kdo se o jaký chod-
ník či ulici stará, chce
jen bezpečně projít
nebo projet. Své o tom

vědí zejména vozíčkáři. Zimní údržba
prováděná MČ Praha 14 je na velmi
dobré úrovni a případné nedostatky
jsou vždy operativně řešeny. Horší
je to např. s chodníky ve správě ji-
ných subjektů. Přestože je na ne-
dostatky upozorňováno, s kvalitou
úklidu bývá stále problém. Zlepšení
by snad přineslo jen svěření správy
těchto komunikací Praze 14, které
by však muselo být spojené s adek -
vátním příspěvkem do rozpočtu MČ.
Toto téma se v těchto dnech znovu
dostává do popředí. Věci má vždy
dělat ten, kdo je umí a je co nejblíže
občanům.

Ing. Petr Hukal (Zelení)

Zimní údržba je v Praze
komplikovaná, zvláště
počtem aktérů, kteří se
jí účastní. Technická
správa komunikací

a k tomu 57 městských částí vytváří
nepřehledný zmatek, který nejen
u nás způsobuje, že některé lokálně
důležité cesty zůstávají do oblevy
pod sněhem. Zároveň to s sebou
nese nehospodárná řešení, kdy se
i několikanásobně liší cena za úklid
srovnatelné délky komunikace. Smut-
né je, že se nejspíše opět budeme
klouzat nejen na Kyjském rybníce.

Ing. Jan Adámek (ANO)

Jak se udržují chodníky
� Schůdnost chodníků se zajišťu-

je od 7.00 do 17.00 hod.
� Chodník širší než 2 m se odklí-

zí v šíři minimálně 1,5 m.
� Chodník o šíři do 2 metrů se

odklízí v šíři minimálně 1 m.
� Chodník o šíři do 1 m se odklízí

pouze v šíři chodníku bez ob-
rubníku.

Pořadí údržby chodníků
� 1. pořadí – zejména přístupové

cesty k objektům, jako jsou
úřady a instituce, školy, zdra-
votnická, sociální a kulturní za-
řízení, ke stanicím metra,
k autobusovému nádraží, ale
například i přechodové lávky,
zastávky MHD i linkové dopravy
a vybrané chodníky u hlavních
komunikací.

� 2. pořadí – ostatní chodníky za-
řazené do plánu zimní údržby.

Termíny údržby vozovek
dle pořadí důležitosti
� 1. pořadí – komunikace budou

prohrnuty a posypány nejdéle
do 4 hodin po skončení sněžení
nebo vzniku náledí

� 2. pořadí – komunikace budou
prohrnuty a posypány hned po
zajištění údržby v prvním pořadí,
nejdéle pak do 8 hodin po skon-
čení sněžení nebo vzniku náledí

� 3. pořadí – komunikace budou
prohrnuty a posypány po od-
stranění problémů na vozovkách
v předchozích pořadích, nejdéle
však do 24 hodin po skončení
sněžení nebo vzniku náledí
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Pozvánky

Dříve nebo později rodičovství čeká
na většinu lidí, ale jednou z cest je
také děti nemít. Dřív byl pojem rodiny
jasný. Skládala se z mámy, táty a dě-
tí. Jenže v dnešním světě je situace
jiná, okolnosti si to vyžadují. Zkou-
mejte společně s dokumentaristkou,
kudy se ubírají rodinné cesty v mo-
derním Česku a jaké křižovatky a ne-
snáze na současné rodiče čekají.

Film Nerodič volně navazuje na sní-
mek Generace singles, který se stal
druhým nejúspěšnějším dokumen-
tem roku 2011. Je sondou do dnešní
společnosti, a to podobně jako před-

chozí film do jejího soukromého živo-
ta. Možná se ve filmu najdete, možná
vůbec ne, ale rozhodně stojí za to ho
zhlédnout.

(dm)

STOJÍME PŘED DŮLEŽITOU
OTÁZKOU, CO JE RODINA, CO PRO
NÁS ZNAMENÁ A JAK VLASTNĚ
MŮŽE VYPADAT. REŽISÉRKA
ZNÁMÉHO DOKUMENTU GENERACE
SINGLES JANA POČTOVÁ SE
PODÍVALA NA TO, JAK FUNGUJE
ŠEST ČESKÝCH RODIN, KTERÉ SE
OD SEBE VELICE LIŠÍ. VZNIKL
Z TOHO FILM, NA NĚJŽ SE MŮŽETE
PODÍVAT 15. LISTOPADU V 19 HODIN
V KD KYJE. VSTUP JE ZDARMA.

12

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 15. listopadu v Galerii 14 od 18.30 hodin

Ve středu 15. listopadu se od 18.30 hodin koná v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most, koncert komorní
hudby. Vystoupí Petra Vondrová – mezzosoprán, Kristina Fialová – viola a Yukie Ischimura – klavír. Na programu jsou díla
C. Stamitze, A. Dvořáka, J. Brahmse a dalších.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 2. prosince v Kulturním domě Kyje od 11.00 a 14.00 hodin

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 2. prosince ve dvou stejných představe-
ních od 11.00 a 14.00 hodin v Kulturním domě Kyje, Šimanovská 47. Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert dě-
tem nadílku. Předprodej vstupenek bude 20. 11., 22. 11., 27. 11. a 29. 11. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1072, 5. patro, č. dveří 503a a 506. Vstupné dospělí 50,- Kč a děti 30,- Kč. Sponzorem je Coca-Cola.
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V sobotu 4. listopadu se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín turnaj ve stolním tenisu O pohár sta-
rosty MČ Praha l4 pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy bez
omezení. Prezence v 8.30–8.50 hodin, začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 50 Kč. Vstup pouze v sálové obuvi.
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V sobotu 4. listopadu ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Ve středu 8. listopadu 2017 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17 hodin zahájena výstava fotografií Jana
Petříka „Magická Šumava“. Výstava potrvá do 30. listopadu 2017 a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od
14 do 18 hodin. Vstup volný.
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Od středy 8. listopadu v Galerii 14

VÝSTAVA V GALERII 14

Co dnes znamená rodina, zjistíte v Biografu KD Kyje
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Názory 

BIOTOP ZA KAŽDOU CENU?
O osudu posledních pozemků v ma-
jetku naší městské části, tedy kon-
krétně o pozemcích u Kyjského ryb-
níka, se vedou dlouhodobě spory
a dohady. Občané si zde jasně přejí
zeleň, případně zeleň doplněnou
o občanskou vybavenost, avšak za-
stupitelé neměli vždy stejný názor.
Kdo situaci dlouhodobě sleduje, mo-
hl registrovat návrhy projektů od by-
tové po komerční výstavbu. 
Když v tomto volebním období koalič-
ní zastupitelé přišli s návrhem na re-
alizaci biotopu u Kyjského rybníka,
i přestože podoba projektu neodpoví-
dala zcela našim představám, tento
návrh náš klub podpořil. Ačkoliv by-
chom mnohem raději uvítali veřejně
přístupný park s dostatečným záze-
mím pro konání společenských a kul-
turních akcí, tento návrh alespoň ne-
zahrnoval bytovou výstavbu. Tehdy se
však předpokládané náklady na reali-
zaci pohybovaly okolo 22 mil. Kč a ho-
vořilo se o dotacích, které by část ná-
kladů projektu pokryly. 
Na zářijovém zasedání zastupitel-
stva však koalice předložila mate-
riál, který již počítá s náklady dosa-
hujícími 50 mil. Kč, a příslib dotací je
v nedohlednu! 
Ačkoliv v zásadě nemáme nic proti
přírodnímu koupališti, nemyslíme si,
že vynaložit takovouto sumu v situ-
aci, kdy chybí peníze v rozpočtu na
opravu rozbitých chodníků, silnic,
chybí nám parkování a mnoho další-
ho, je rozumné „vyluxovat“ rozpočet
městské části tímto způsobem.
Proto Ing. Froněk za náš klub nezá-
vislých zastupitelů přednesl návrh na
zastavení tohoto projektu. K našemu
návrhu se připojili i zastupitelé hnutí
ANO a další opoziční zastupitelé,
 avšak žádný z koaličních zastupitelů.
Koalice TOP 09, ODS, ČSSD a Zele-
ných tak bude pokračovat v realizaci
biotopu s náklady přesahujícími
50 mil. Kč a s výhledem doplácení na
provoz cca 1–2 mil. Kč ročně!!!
Co si o tom myslet? To opravdu věří,
že až nám budou zase říkat, že ne-
máme dost peněz v rozpočtu na
opravdu důležité věci, uklidní nás vě-
domí, že se v létě máme jít kam vy-
koupat…?! Nebo snad razí heslo „po
nás potopa“?

Soňa Tománková,
Klub nezávislých zastupitelů

BIOTOP V KYJÍCH: 
DANAJSKÝ DAR VOLIČŮM 

Rozhodnutí zastupitelstva, zda má být
vedle Kyjského rybníka biotop, se od-
sunulo na jeho prosincovou schůzi.
Tento kontroverzní záměr si zaslouží
krátkou rekapitulaci. V září 2014 kon-
čící vedení Prahy 14 předstoupilo před
občany Kyjí se záměrem zastavit po-
zemky podél Broumarské ulice v sou-
ladu s územním plánem. Ti odmítli
výstavbu v její severní části blízko bře-
hů rybníka a požadovali zachovat pří-
rodní charakter. Načež znovuzvolený
starosta navrhl jako alternativu vybu-
dovat biotop. Ačkoliv nám nápad při-
šel pro dané místo nevhodný, podpo-
řili jsme minulý rok jeho prověření.
Výsledné dokumenty nás ale ještě ví-
ce utvrdily v tom, že Kyje by s bioto-
pem dostaly danajský dar. 
88 parkovacích míst pro kapacitu
1 080 návštěvníků, kteří v horkých
dnech způsobí na již tak přetížené
Broumarské kolaps hledajíce v okol-
ních ulicích místo k stání. Celoročně
oplocený areál, který bude po většině
roku mrtvý, ačkoliv se nachází na
atraktivním místě blízko vody upro-
střed Prahy 14. Jiné umístění se prý
nezvažovalo. Mohli bychom tak být
jedni z mála, kteří mají sezonní
atrakci ve středu obce. Obdobný areál
v Radotíně se přitom plánuje doplnit
o krytý bazén, aby se zvýšila jeho vy-
užitelnost, ale na podobný scénář
v Kyjích místo není. Navíc byla vydána
tisková zpráva, která občany manipu-
lovala, že záměr biotopu v Kyjích jas-
ně vzešel z veřejných projednávání.
Takto konkrétní požadavek od obyva-
tel Prahy 14 nikdy nebyl. Když jsem
letos v květnu kritizoval, že na sezna-
mu veřejných projednávání chybí Ky-
je, brzy nato se objevil termín
19. června, kde zástupci radnice opět
manipulovali přítomné otázkou, jestli
v území chtějí raději biotop, nebo ně-
kolikapatrové domy. Ti se však nene-
chali zviklat a hlasovali raději pro va-
riantu celoročně přístupného parku
s dětským hřištěm než pro biotop. 
Ačkoliv o biotopu není přesvědčená
ani část koaličních zastupitelů, v rám-
ci vzájemných dohod neprotestují.
Proto bych chtěl poprosit o pomoc vás
občany. Napište nám prosím svůj ná-
zor na praha14@anobudelip.cz.
Děkujeme. Bc. Tomáš Novotný,

zastupitelský klub ANO

ANO VYHRÁLO 
I NA PRAZE 14 

Děkujeme za vaši podporu a důvěru
hnutí ANO! Velice nás těší, že kromě
celostátního vítězství jsme získali
nejvíce hlasů i v rámci Prahy 14, kde
ANO podpořilo 4 581 voličů. Celou
Prahu bude za ANO zastupovat šest
skvělých poslanců. Kromě ministrů
Stropnického a Pelikána opět i paní
profesorka Válková, dále nově paní
profesorka Adámková (přednostka
oddělení preventivní kardiologie
v IKEM), zakladatel serveru bankov-
nipoplatky.com a magistrátní zastu-
pitel pan Nacher a odborník na IT
a místostarosta Prahy 12 Robert
Králíček. Ještě jednou děkujeme.

Ing. Simona Kijonková,
za zastupitelský klub ANO

VOLBY 2017 
Volby, nejčastěji skloňované slovo po-
sledních 20 dnů, na nás útočily ze
všech stran, atakovaly bez přestávky
naši pozornost. Náš slovník obohatily
výrazy jako „populistická strana“,
„nestandartní hnutí“, „antisystémová
strana“ či „oligarcha“. 
Všechna tato slova na nás chrlili
představitelé tradičních stran zastou-
pených již delší dobu v parlamentu,
cílem tohoto nálepkování byly vždy
nově vzniklé strany nebo hnutí. Vý-
sledky voleb ukázaly, že tyto strany
ztratily kontakt se svým voličem a ne-
chápou aktuální situaci. Z mně ne-
známého důvodu tyto strany zapo -
mněly, že mají zastupovat voliče, da-
ňové poplatníky a chránit jejich
zájmy. Místo řešení vzrůstající krimi-
nality, zjednodušení administrativy
při všech činnostech podnikání, zlep-
šení zdravotní péče, starosti o seni-
ory, školství, řešení migračního prob-
lému se zaměřily na prázdné fráze
a svoji veškerou energii věnovaly úto-
kům na ostatní představitele stran. 
Příští rok nás čekají komunální volby,
doufám, že budoucí předvolební boj
se nebude opakovat v podobném du-
chu jako tento. Malý příklad: Je
opravdu nutné, aby vedení městské
části Prahy 14 vedlo každoročně de-
batu o vyvěšení tibetské vlajky na
úřadu městské části místo řešení po-
třeb seniorů na Praze 14?

Jan Hron,
nezávislý zastupitel MČ Praha 14

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.
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Jednou z aktivit, jimiž se Mateřská
škola Korálek chce připojit k projek-
tu „Celé Česko čte dětem“ a probudit
lásku dětí ke knihám a čtenému slo-
vu, jsou návštěvy knihovny a autor-
ského čtení. Pravidelně předčítáme
dětem před odpoledním odpočinkem,

úryvky z literárních příběhů využívá-
me i ve výuce jako motivační prvek.
V každé třídě mají děti nespočet vol-
ně dostupných obrázkových knih, le-
porel, ale i dětských encyklopedií na
samostatné listování. Návštěvy kni-
hovny nebo autorského čtení přiná-
šejí dětem navíc zážitek z prostředí,
kde jsou knihami obklopeny, setkání
přímo s autorem, blízké seznámení
s hrdinou, poslouchají poutavý příběh
a díky živému slovu ho i citově sdílejí.
Děti mají rády tyto čtenářské chvilky.

Knihy vyvolávají touhu po poznání
a zprostředkovávají objevy, které jsou
pro děti fascinující, vnášejí do jejich
života kouzlo společného zážitku
a citového sdílení, motivují ke kladení
otázek… Vrátit dětem zážitky z četby
a posilovat lásku ke knihám se může
stát účinnou kompenzací a prevencí
závislosti na televizi a počítači, proto
doporučujeme pravidelné čtení dě-
tem i všem rodičům.   

Mgr. Michaela Tuhá, 
učitelka MŠ Korálek

Celé Česko čte dětem

Pět stanovišť, pět tříd, pět výrobků
na Zelenečské. Děti s rodiči si
v naší škole mohly vydlabat
a zkrášlit dýni, obarvit velký květi-
náč, vyrobit zvířátko či panáčka
z brambor, speciální metodou na-
malovat strom a z listí a celofáno-
vého pytlíčku vyrobit krásnou so-
vu. A doma si tím vším vykouzlit
podzimní atmosféru. Zahradní do-
meček na Sadské byl zase mís-
tem, kde se vyráběly podzimní list -
naté svícny a zvířátka z plsti a ši-
šek. Kdo měl chuť, tak si vyrobil
milé výrobky, popovídal si s ostat-
ními… takové podzimní zastavení. 

H. Z. za kolektiv 
MŠ Zelenečská a Sadská

Podzimní tvoření 
v MŠ na Sadské
a Zelenečské

Letní prázdniny byly dlouhé a my se
už nemohli dočkat, až s nástupem
nového školního roku přijdou i diva-
delní představení, která nás nejen
pobaví, ale také ponaučí. Jedním ta-
kovým představením byla pohádka
o Pinocchiovi, na kterou jsme se
v říjnu spolu s předškoláky vypravili
do divadla v Horních Počernicích.
Příběh o chlapci ze dřeva s dlouhým
nosem, který všichni tak dobře zná-

me, byl nezapomenutelný
i tentokrát. Děti se zá-
jmem sledovaly pohádku
od začátku do konce
a výborně se bavily. He-
recké výkony byly nepře-
konatelné a také díky tomu
byly děti vtaženy do děje. Pomáhaly
Pinocchiovi při překonávání nástrah,
které ho čekaly na cestě k napravení.
Jak to už v pohádkách bývá, i nyní

vše dobře dopadlo. Pinoc-
chio se naučil, že se má
vždy říkat pravda a pomáhat
druhým. Toto ponaučení
jsme si i my nesli s veselou

náladou zpět do školky. 
Těšíme se na další návštěvu di-

vadla, která nás čeká v listopadu –
tentokrát na představení „Zimní pří-
hody včelích medvídků“.

MŠ Obláček, třída Prales

Pohádka o Pinocchiovi

Hrátky s hudbou jsou v naší mateř-
ské škole součástí každého dne. Děti
se pod vedením učitelek učí písničky,
tanečky, hudebně pohybové hry. Cvičí
za doprovodu piana nebo reproduko-
vané hudby – zlepšují své pohybové
reakce na vnímanou hudbu. I u ne-
smělejších dětí dochází k uvolnění,
radostnému prožívání a upevňování
sebevědomí. Cílem je zvlád-
nout záměrné zapamatování
si textu, vnímání rytmu,
správné držení těla, pohy-
bové vyjádření hudby, jedno-
duché taneční kroky, správné
dýchání. Pozornost věnujeme ta-
ké lidovým písničkám, které po-
dobně jako pohádky předávají lidovou
moudrost a přispívají k uvědomování
si kulturního dědictví našeho národa.
Je prokázáno, že zpěv pomáhá při
rozvíjení řečových schopností, zvyšu-
je fyzickou zdatnost, citlivost a em-
patii. Hudba je zkrátka všude kolem
nás a snažíme se, abychom nejen
každodenním působením, ale i pro-
střednictvím kvalitních programů po-
silovali hudební rozvoj dětí.

V říjnu k nám přijelo decho-
vé trio „Accordo“, se kte-
rým spolupracujeme už

dlouhá léta. Jejich pořady
jsou plné zábavy a humoru,

ale také poučení a nových po-
znatků. Tentokrát se děti v „Po-

hádce o fagotu“ dozvěděly, jak vlast-
ně vznikl fagot. Také se seznámily
s dalšími hudebními nástroji – kyta-
rou, klarinetem a příčnou i zobcovou
flétnou. Zaznělo hodně známých pís-
niček i večerníkových a pohádkových
melodií, děti si zazpívaly a nahlédly
i do okénka klasické hudby. Pánům
hudebníkům z „Accorda“ patří za tu-
to skvělou práci pro děti náš velký
obdiv a dík. MŠ Sluníčko

S HUDBOU VE SLUNÍČKU
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Naše školy

Školní rok je teprve na začátku, ale
děti z naší školky se už těší na ledno-
vé vysvědčení. Na konci školního po-
loletí dostanou své první. A ne ledaja-
ké – „mokré“! Předškoláci z obou
červených tříd a detašovaného praco-
viště se i letos účastní předplavecké
výuky. Na plavání do hloubětínského
bazénu jezdí čtyřicet dětí. Naučí se
nejen nebát vody, ale dosolovaná vo-
da v bazénu příznivě působí i na jejich
nejrůznější dermatologické a respi-
rační obtíže. Maminky nemusí mít
obavy ani z „mokrých vlasů“ a pro-

chladnutí, děti k bazénu pohodlně
přepraví autobus. Kurzy končí v lednu
a věříme, že se na vysvědčení každé-
mu plavci objeví velikánská jednička.
Kromě plavání organizuje MŠ někte-
ré odpolední zájmové kroužky přímo
ve svých prostorech, a to AJ pro nej-
menší a Tanečky ve spolupráci
s agenturou Astarea. A pro děti, kte-
ré se rády vydovádějí v opravdové
velké tělocvičně, mohou rodiče využít
nabídku lektorek „Dětí na startu“,
které v MŠ přihlášené děti přímo vy-
zvednou a doprovodí do tělocvičny
blízké ZŠ, kde pod jejich vedením
cvičební lekce probíhají. Děti se se-
známí se základy nejrůznějších
sportů, vyzkouší si sportovní nářadí,
které tělocvična nabízí, a mohou na-
vázat přátelství i s dětmi, které znají
nejen ze školky. MŠ Vybíralova 968

MOKRÉ VYSVĚDČENÍ

Potřebujete informace o všech oblas-
tech školní zralosti a její důležitosti
pro úspěšný vstup do základní školy?
Pozvěte si do vaší mateřské školy
Mgr. Hanu Otevřelovou. Nebudete li-
tovat. Kdo je paní Mgr. Hana Otevřelo-
vá? Jen něco málo z jejího životopisu.
Je speciální pedagog a rodinný tera-
peut s dlouholetou praxí. Napsala
a vytvořila mnoho pedagogického
materiálu, kterým se inspiruje i naše
MŠ. Její knížka „Školní zralost a při-
pravenost“ je velmi praktická a bude
určitě velkým pomocníkem pro toho,
kdo má první třídu před sebou. Dopo-
ručujeme se podívat i na její webové
stránky, kde je opravdu množství in-
formací a materiálu k danému téma-
tu. http://www.hanaotevrelova.cz
U nás v MŠ proběhl pod jejím vede-

ním workshop ve středu 4. října od
pěti hodin. Přišli rodiče nejen budou-
cích prvňáčků, ale i mladších dětí.
Přišli i pedagogové z okolních školek.
Všichni jsme si na vlastní kůži vy-
zkoušeli úkoly na zrakové a sluchové
vnímání, předmatematické představy,
prostorovou orientaci a grafomotori-
ku. Není nic lepšího než praktické vy-
zkoušení a vlastní prožitek. Nikdo
z nás určitě nelitoval času stráveného
společně s lektorkou. Došlo i na do-
tazy. Atmosféra byla tak přátelská
a uvolněná, že domů se nikomu ani
po dvou a půl hodinách nechtělo. 
Možná jsme předpokládali větší zá-
jem ze strany rodičů, obzvláště těch,
kteří mají se svým předškolním dítě-
tem nějaký problém. Potřebují zjistit,
zda jejich dítě odpovídá školní zra-

losti a připravenosti. Na setkání
s paní Otevřelovou bychom rozhodně
doporučili každého, kdo neví, co jeho
dítě čeká při zahájení školní docház-
ky. Na dnešním workshopu jsme si
zkusili vše my „dospěláci“.  Příští
workshop bude nejenom pro rodiče,
ale i pro jejich děti. 

MŠ Paculova

PŘEDŠKOLNÍ WORKSHOP V MŠ PACULOVA

Hokejová sezona je v plném proudu
a my jako správní fanoušci musíme
být u toho. Protože chodíme na hoke-
jovou Slavii pravidelně, dostáváme
volné vstupenky a náramně si zápasy
užíváme. Při posledním utkání jsme
fandili tak skvěle, že naši fotografii
spolu s poděkováním vyvěsila HC
Slavia na svém Facebooku. A to nej-
lepší překvapení teprve přijde, ale
o tom až příště. Je to překvapení.

Z. Meyerová, vychovatelka ŠD
ZŠ Bratří Venclíků

Fandíme hokeji

Naše děti a i my učitelky jsme měly
velký zážitek, protože jsme na naší
zahradě byly svědkem výcviku a do-
vedností policejních koní a jízdní poli-
cie. Viděly jsme (díky mamince, která
pracuje u policie), jak jízdní policie vy-
užívá své svěřence při různých de-
monstracích či fotbalových zápasech,
kde bývá narušován veřejný pořádek,
či k pátracím akcím po pohřešova-
ných lidech. Každý z koní byl připra-
ven na různé zvukové efekty. Snad
nejintenzivnější byl výstřel z pistole,
kdy jsme byly svědky, že žádný z koní
„nehnul“ ani brvou. Figurant zkoušel
světlice, dýmovnice, petardy, prapory.
Koně všemu odolávali a ani oheň či
kouř je nevyvedl ani na okamžik z mí-
ry. Vycvičit koně, aby zvládali nepří-
jemné situace, nemůže být jednodu-
ché. O to víc nás to, co jsme viděly,
fascinovalo. Nakonec si děti koně po-
hladily a pravděpodobně doma vyprá-
věly, co ten den v naší škole na zahra-
dě viděly. Byla to totiž podívaná.

H. Z. za kolektiv 
MŠ Zelenečská a Sadská

Policejní koně
v MŠ Zelenečská 
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V pondělí 2. října se žáci 6. A a 7. A
se svými třídními učiteli vypravili do
lanového centra PROUD na Vyso-
čanské. Je to venkovní areál, proto
bylo důležité, abychom se strefili do
slunečného počasí, což se nám po-
dařilo. Zažili jsme nejen příjemné
chvíle v pěkném prostředí, ale žáci
si vyzkoušeli i zajímavé aktivity na
lanových překážkách. Dětem se vě-
novali tři odborně vyškolení instruk-
toři. Začalo se hrou zaměřenou na
navození příjemné atmosféry a vzá-
jemné poznání. Poté byli žáci rozdě-
leni do malých skupinek, oblékli si
celotělové úvazky a nacvičovali jiště-
ní na trenažéru. Hlavním bodem
programu byly týmové vysoké pře-
kážky. Zde si žáci mohli prověřit
svoji fyzičku, zručnost, protáhnout si
tělo, naučit se nebát se výšek a vzá-
jemně spolupracovat. Obří houpač-
ka z výšky 7 metrů nad zemí určitě
prověřila odvahu dětí. Spolupráce,
komunikace a důvěra tady hrály dů-
ležitou roli. Mezi třídami se upevňo-
valy kamarádské vztahy, protože si
děti musely navzájem pomáhat.
Nejdůležitější byl hlavní „jistič“, kte-
rý zajišťoval bezproblémový průběh
bez nehod. Každý člen týmu však
měl důležitou roli. A jaké byly jejich
reakce a celkové hodnocení?

„Bála jsem se, že se bouchnu, ale
nakonec to dobře dopadlo.“
„Bylo to docela náročné, hlavně být
hlavní jistič.“ 
„Ze začátku jsem se bála, ale po-
tom jsem si to užívala, moc mě to
bavilo.“
„Měla jsem strach skočit z výšky, lí-
tala jsem jako táta /můj táta má to-
tiž příjmení Špaček, takže jsem líta-
la jako špaček/.“
„Můj nejlepší zážitek byl, že jsem to
nevzdal a překážku překonal.“
„Tato super akce byla opravdu dob-
rý nápad.“
Za hezky strávené dopoledne se
spoustou zábavy vděčíme ochotným
instruktorům, kteří dětem vše vy-
světlili a připravili na lezení tak, aby
vše probíhalo bez problému.

Mgr. Violeta Lukschová, tř. uč.
ZŠ Vybíralova

Lanové centrum PROUD

Po loňské úspěšné pilotní účasti dí-
vek ze sedmých tříd jsme se letos
rozhodli podpořit projekt Teribear
hýbe Prahou v mnohem větším roz-
sahu. Ve druhém zářijovém týdnu na-
běhali i přes nepřízeň počasí osmáci
a deváťáci s podporou svých tělocvi-
kářů na oficiálním okruhu na Vítkově
celkem 415 km a jejich zásluhou při-
spěli sponzoři Nadaci Terezy Maxové
více než dvaceti tisíci korunami. Mo-
hou tak mít radost nejen z pomoci
ohroženým dětem, ale i ze svého
úctyhodného sportovního výkonu.

Mgr. Zuzana Kafková

ZŠ Bří Venclíků
i letos běhala
s Teribearem

Skončily prázdniny. Je konec léta.
Kde je sluníčko a babí léto? Nejspíš
na nás letos zapomněly. My ovšem
naši tradici dodrželi. S létem jsme se
řádně a hezky rozloučili ve čtvrtek
21. září. Na naší zahradě v MŠ, jako
každý rok, proběhlo „Dýňování“.
Rodiče přinesli dýně a s dětmi vytvoři-
li nejrůznější a velmi originální moti-
vy. Bylo vidět velkou kreativitu a nad-
šení. Množství vydlabaných dýní vy-
zdobilo naši zahradu. „Dýňování“ je
akce oblíbená mezi rodiči, dětmi a sa-
mozřejmě i pedagogy. Pro nás peda-
gogy je největší odměnou pozitivní
zpětná vazba ze strany dětí i rodičů.
V uplynulých letech k nám počasí bylo
velmi vstřícné. Ovšem letos jsme mu-
seli všichni do dlouhých rukávů a slu-
neční brýle jsme opravdu nepotřebo-
vali. Naštěstí nebylo třeba oblékat
pláštěnky. Září letos skutečně nebylo

moc slunečné. Loučení s létem se
 ovšem vydařilo. Účast předčila naše
očekávání. Paní kuchařky opět nezkla-
maly a připravily chutné občerstvení.
Samozřejmě, jak jinak než z dýní. Děti
tak měly sladkou svačinu a za vydla-
banou dýni získaly medaili a drobnou
sladkost. Rozcházeli jsme se domů, až
když se začalo stmívat. Všichni odchá-
zeli s pozitivní náladou a s novými pro-
žitky a vlastně nikomu moc nevadilo,
že sluníčko se nám ani na chvíli ne-
ukázalo. MŠ Paculova

LOUČENÍ S LÉTEM 2017

V uplynulém školním roce Žákovské
zastupitelstvo MČ Praha 14 přispívalo
k tvorbě a realizaci mnoha projektů.
Níže si přiblížíme některé z nich. „Byli
jsme u Dne Země a Dětského fóra, or-
ganizovali akce pro školky a na konci
roku jsme dali dohromady takzvanou
Výměnu žáků na školách. Během ce-
lého roku jsme vzájemně komuniko-
vali mezi školami a snažili se zlepšo-
vat život v MČ Praha 14,“ říká předse-
da Žákovského zastupitelstva Matěj
Čížek. V rámci Dětského fóra školáci
navrhli několik akcí a zároveň se sa-
movolně vytvořil komunikační prostor
mezi žáky ze šesti různých škol. „Vý-
měna na školách je náročné téma,
během ní přibližně čtyři žáci z každé
školy putovali každý den na jinou ško-
lu v Praze 14. Stalo se tak až ke konci
školního roku, přesto si žáci odnesli
ohromné zkušenosti,“ dodává Matěj
Čížek. Žáci se účastnili vyučování,
mluvili s učiteli, vnořili se do kolekti-
vu, viděli vybavení a především pří-
stup pedagogického sboru. A nyní už
znají slabiny a výhody své školy. Teď je
na nich, jak s nimi naloží. Práce Žá-
kovského zastupitelstva bude pokra-
čovat i v tomto 
školním roce.
(jam)

Mladí zastupitelé

Naše školy

F
ot

o:
 A

rc
h

iv
 Z

Š

F
ot

o:
 A

rc
h

iv
 Z

Š

F
ot

o:
 A

rc
h

iv
 M

Š





18

18. 11.

Sadská/V Humenci 08.00–08.30

Svatojánská/Vodňanská 08.45–09.15

Světská/Lipnická 09.30–10.00

Žehuňská – u separace 10.15–10.45

Hůrská – u č. p. 528 11.00–11.30

V Chaloupkách/Poříčanská 12.00–12.30

V Chaloupkách/Kyjská 12.45–13.15

V Chaloupkách/Hloubětínská 13.30–14.00

Svépravická/Šestajovická 14.15–14.45

Tálínská – u č. p. 1038 15.00–15.30

19. 11.

Hodějovská – u separace 08.00–08.30

Vlkovická/Dvořišťská 08.45–09.15

Podedvorská/Podlišovská 09.30–10.00

Rožmberská/Medlovská 10.15–10.45

Sýkovecká/Pávovské nám. 11.00–11.30

Lomnická/Panenská 12.00–12.30

9. května/Písčitá 12.45–13.15

Doubecká/Baštýřská 13.30–14.00

Staňkovská/Pasecká 14.15–14.45

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14

11. 11.

V Humenci/Mochovská 09.00–12.00

Vírská/Branská 09.00–12.00

Jordánská/Svárovská 09.00–12.00

Vodňanská/Skorkovská 09.00–12.00

Hejtmanská/Vranovská 13.00–16.00

V Chaloupkách/Vaňkova 13.00–16.00

Žehuňská – u separace 13.00–16.00

Tálínská/U Rybníka 13.00–16.00

12. 11.

Spolská/Mílovská 09.00–12.00

Zvíkovská/Dářská 09.00–12.00

Vlkovická/Herdovská 09.00–12.00

Lomnická/Panenská 09.00–12.00

Baštýřská/Bezdrevská 13.00–16.00

Lipenské náměstí 13.00–16.00

nám. Zdenky Braunerové 13.00–16.00

Jezdovická/Froncova 13.00–16.00

18. 11. Dobrovolného – u separace 09.00–12.00

Přistavení BIO VOK ze systému HMP

Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný odpad včetně vě-
tví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány na menší díly, aby byla lepší
manipulovatelnost a uložení do kontejneru. Rostlinný odpad musí být vy-
sypán z přinesených nádob. Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. 

Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

1. 11. ST Vírská/Branská

1. 11. ST Šimanovská/Za Školou

2. 11. ČT Cvrčkova/Burdova

2. 11. ČT Splavná/Svárovská

3. 11. PÁ Mochovská/Zelenečská

3. 11. PÁ Cidlinská/Maršovská

3. 11. PÁ Jezdovická/Froncova

8. 11. ST Svépravická/Šestajovická

8. 11. ST Konzumní/Na Obrátce

9. 11. ČT Liblická/Klánovická

9. 11. ČT Kukelská/Chvaletická

10. 11. PÁ Hloubětínská/V Chaloupkách

10. 11. PÁ Zámečnická/Mochovská

10. 11. PÁ Hejtmanská/Vranovská

15. 11. ST Tálínská/Oborská

15. 11. ST Kardašovská – u obch. střediska

16. 11. ČT Světská/Lipnická

16. 11. ČT Lásenická/Lipnická

22. 11. ST Horusická/Osická

22. 11. ST Vlkovická/Dvořišťská

23. 11. ČT Koclířova/Vodňanská

23.11. ČT Hodějovická/Za Rokytkou

24. 11. PÁ Spolská/Mílovská

24. 11. PÁ Zvíkovská/Dářská

24. 11. PÁ Sicherova

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

22. 11.

Bouřilova/Bojčenkova 15.00–15.20

Volkova/Pospíchalova 15.30–15.50

Vašátkova/Dygrýnova 16.00–16.20

Smikova/Gen. Janouška 16.30–16.50

Himrova/Gen. Janouška 17.00–17.20

Vybíralova/Kpt. Stránského 17.30–17.50

Fejfarova/Bryksova 18.00–18.20

Kučerova/Mansfeldova 18.30–18.50
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Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha, 
koordinující ukládání odpadů. 

V tomto roce existuje možnost otoček VOK, všude tam, kde dojde k napl-
nění kontejneru před koncem doby přistavení.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domácností, který ne-
ní možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (li-
na, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu, živočiš-
ný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti. Porušení uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů. 
VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod. dne dle rozpi-
su a odváženy jsou následující den.

6. 11. PO Bratří Venclíků/Vlčkova

7. 11. ÚT Smikova/Gen. Janouška

8. 11. ST Bryksova/Fejfarova

9. 11. ČT Bryksova/Kpt. Stránského (trafostanice)

13. 11. PO 9. května/Písčitá

14. 11. ÚT Vašátkova/Doležalova

15. 11. ST Bobkova/Maňákova

16. 11. ČT Kpt. Stránského/Vybíralova

20. 11. PO Trytova/Paculova

21. 11. ÚT Šromova/Gen. Janouška

22. 11. ST Mansfeldova/Kučerova

23. 11. ČT Vašátkova/Dygrýnova

27. 11. PO Travná/Kostlivého

28. 11. ÚT A. Valenty/Šedova





Představujeme
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Podobně jako v případě dnes již běž-
ného sdílení jízdních kol začíná
všechno registrací – tentokrát do sy-
stému CAR4WAY. Jdu tedy na to, re-
gistruji se přes mobil přímo v sídle
sesterské společnosti Louda auto
v Hloubětíně. Ačkoliv sám nejsem
milovníkem mobilních aplikací, mu-
sím po chvilce uznat, že systém car -
sharingu je skutečně jednoduchý
a uživatelsky přívětivý. 
Pak již přebírám speciální kartu, kte-
rá běžnému uživateli přijde do něko-
lika dnů od registrace poštou. Karta
slouží k otevření rezervovaného vozu
přímo na ulici. „Veškeré doklady, klí-
ček a kartu na tankování najde
zákaz ník v přihrádce palubní desky.
Když pak vůz vrací, opět jej uzamkne
pomocí karty,“ vysvětluje Ing. Hynek
Homola z CAR4WAY. 

JEDNODUŠE, PŘÍVĚTIVĚ A RYCHLE
Je to opravdu snadné, stačí vybrat
požadovaný typ nebo typy vozu a na
virtuální mapě se vám zobrazí poloha
aut, která jsou v danou chvíli k dispo-
zici. „Pak už záleží jen na vás, za ja-
kým účelem carsharing využijete.
Důležité je, že vratnou kauci, která
se hradí při registraci, platíte jen za
ujeté kilometry a čas, po který auto
využíváte,“ vysvětluje Ing. Homola
s tím, že pro člověka, jenž v roce na-
jede méně než 10 000 kilometrů, se
služba vyplatí více než hradit náklady
za vlastní vůz. 

NOVÉ VOZY MOHOU 
PARKOVAT I V ZÓNÁCH
Auta jsou pojištěná, v perfektním
stavu, mají veškeré potřebné vybave-
ní včetně dálniční známky. Velkou vý-
hodou služby je i možnost parkování
na modrých a fialových zónách, a to
v Praze 1, 2, 5, 6 a 8, kde již funguje
elektronický systém. 
V nabídce je několik typů vozidel, od
nejmenší Škody Citigo přes Fabii
combi, Rapid a Octavii combi až po
VW Caddy Van a jeho sedmimístnou

verzi a plně vybavený Transporter.
Nechybí ani elektromobily VW e-UP!
a e-Gof (ty mohou parkovat po celé
Praze v zónách bezplatně). 

NA NÁKUP I RODINNÝ VÝLET
Jako první si proto půjčím nejmenší
z vozů, Škodu Citigo s automatickou
převodovkou. Ideální vůz pro větší
nákup nebo rychlou přepravu z místa
A do místa B. Vše funguje perfektně,
auto je čisté, v podstatě nové, a pro-
tože jako neznalec vozů s automatem
v jedné chvíli řeším problém se star-
továním, otestuji hned i asistenci
prostřednictvím telefonu. Stačí pár
minut a vím, co dělat, asistent je pří-
jemný a umí poradit. Vše funguje
perfektně a podle následného vy-
účtování mne uspokojí i cena, při ho-
dinovém vypůjčení auta a nájezdu cca
tří kilometrů firma účtuje jen něco
přes 30 korun. 
Napodruhé vybírám Octavii a příjem-
ně mne překvapí výbava vozu, který
se hodí na delší služební cestu nebo
výlet. Zde je cena o něco vyšší, ale
stále velmi slušná. Napotřetí už se
pouštím do „větší akce“ a aktivuji si
balíček Víkend a 200 km. Vyzvedá-
vám si velký VW Caddy a vyrážím
s dětmi na výlet na Karlovarsko.
Cesta novým vozem je pohodlná, dy-
namická a do auta se vejde sedm lidí
i vše potřebné. Cena? Necelých
2 500 korun za využití vozu od pátku
do neděle.

Navíc vše probíhá příjemně, a pokud
se lidé, kteří službu využívají, chovají
zodpovědně, auta jsou vždy natanko-
vaná (za tankování, které se doporu-
čuje při jedné čtvrtině nádrže, zákaz -
ník platí prostřednictvím CCS karty,
která je k dispozici přímo ve voze,
PIN ke kartě obdrží formou SMS při
rezervaci auta), čistá a plně funkční. 
Díky systému otevírání na kartu, kte-
rý umí firma využít i na dálku, se ne-
musíte strachovat ani v případě, že
ve voze něco zapomenete. „Stačí za-
volat a my auto na dálku otevřeme
a pak opět uzamkneme,“ vysvětluje
Ing. Hynek Homola. Totéž platí v pří-
padě nehody. Pokud ji způsobíte vy,
auto je pojištěné a vám připadne jen
5% spoluúčast.
Jak tedy hodnotit samotný carsha-
ring? Je to služba, která má jistě vel-
ký potenciál, už dnes podle Ing. Hyn-
ka Homoly využívají CAR4WAY v Pra-
ze pravidelně přes čtyři stovky lidí.
Stejně jako v sousedním Německu
přibývá lidí, pro které je taková služ-
ba výhodnější než vlastnit vůz a platit
veškeré náklady na jeho provoz. Fir-
ma navíc nabízí zákazníkům auta na-
nejvýš rok stará a poté vozový park
obměňuje, nemáte tedy starosti s po-
ruchami a užijete si jízdu v novém
dobře vybaveném voze. CAR4WAY má
po Praze 240 nových aut v 9 mode-
lech. Stačí jen vybrat vhodný vůz
a můžete vyrazit za nákupy, na výlet
nebo si přestěhovat potřebné. (jam)  

POMOCNÍCI NA ČTYŘECH 
KOLECH V ULICÍCH PRAHY 14
CARSHARING, TEDY SDÍLENÍ AUTOMOBILŮ JE NOVINKA, KTEROU DÍKY FIRMĚ CAR4WAY MOHOU VYUŽÍVAT I LIDÉ
V PRAZE 14. ZELENOBÍLÁ AUTA RŮZNÝCH TYPŮ NAJDETE PŘÍMO V ULICÍCH ČERNÉHO MOSTU, ALE TAKÉ JINDE PO
PRAZE, A TO VČETNĚ CENTRA. MY JSME PRO VÁS VYZKOUŠELI, JAK TATO SLUŽBA FUNGUJE A CO VLASTNĚ MODERNÍ
SDÍLENÍ AUT V PRAXI OBNÁŠÍ.
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Kultura

BABIČKY SI MOHLY VYROBIT
VLASTNÍ DOMÁCÍ PARFÉM NEBO
KVĚTY Z PAPÍRU, DĚDOVÉ ZASE
TŘEBA KOŽENÉ POUZDRO NA
BRÝLE. PLECHÁRNA PRVNÍHO
ŘÍJNA USPOŘÁDALA ODPOLEDNE,
KDE BYLO JASNĚ VIDĚT, ŽE STÁŘÍ
NENÍ NUDA NEBO ČAS VYHRAZENÝ
NA SLEDOVÁNÍ DOPOLEDNÍHO
PROGRAMU TELEVIZE.

„Pro seniory nabízíme různé aktivity.
Představili jsme naše kurzy zdravot-
ního cvičení, ale hlavně jsme chtěli
pozvat i starší generaci, aby Plechár-
nu objevila,“ říká Kateřina Plevová,
vedoucí klubu seniorů na Plechárně.
Na událost dorazila sedmdesátka zá-
jemců většinou důchodového věku.
„U jídla jsme moc neexperimentovali
a vsadili jsme na klasiku,“ směje se
Plevová s tím, že jako občerstvení by-
ly klasické šunkové chlebíčky a ko-
ňakové špičky.

Odpoledne skončilo pohybem. Zdra-
votní cvičení bylo na rozhýbání, pak
přišel tanec. Nehrálo se Do lesíčka
na čekanou, ale senioři si zkusili
swingový workshop. Lektorka jim

ukázala základní kroky a tanečníci se
pak už sami dali do pohybu a bavilo
je to. Mrkněte na program Plechárny
a vyberte si z dalších akcí a kurzů
pro všechny věkové kategorie. (dm)

Sraz s čerty, Mikulášem a anděly je
ve čtyři odpoledne 5. prosince na
Plechárně. Program počítá nejen
s průvodem, ale také i s mikuláš-
ským bálem (kostýmy vítány) nebo
bleším trhem plným spousty zajíma-
vých věcí. Protože čerti jsou zkrátka
populární, podvečer doplní i fire
show, i když nikomu nepřejeme, aby
skončil v ohni pekelném.
Dospělí si na zahřátí budou moct dát
svařené víno, protože na rozdíl od
dětí se nezahřejí utíkáním před čer-
ty. „Mikuláš patří k českým vánoč-
ním tradicím, a nesmí proto na Ple-
chárně chybět,“ říká Tereza Němeč-
ková, vedoucí volnočasového centra
Plechárna. „Odpoledne připravuje-
me tak, aby zabavilo děti i dospělé,“
dodává. Tak nezapomeňte v předve-
čer svatého Mikuláše dorazit na Ple-
chárnu, program je naplánovaný až
do sedmi hodin.

(dm)

Za Mikulášem vyrazte na plechárnu 

PLECHÁRNA JE I PRO SENIORY.
TAKHLE VYPADAL DEN VĚNOVANÝ PŘÍMO JIM

POTŘEBUJETE ČERTY, ABY TROCHU POSTRAŠILI VAŠE DĚTI? A NEBO SI PROSTĚ CHCETE UŽÍT RODINNÉ
ODPOLEDNE S ČESKÝMI TRADICEMI? PLECHÁRNA PŘIPRAVUJE MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD S PROGRAMEM 
PRO VAŠE RATOLESTI, PROTOŽE PRÁVĚ TĚM TENHLE DEN PATŘÍ, AŤ UŽ SEKALY LATINU, ANEBO ZLOBILY.
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DOUBRAVKA SE UŽ MĚLA V TUTO
DOBU OTEVÍRAT VEŘEJNOSTI.
PROČ SE TAK NESTALO?
Doubravka je jiná než běžné rozhled-
ny. Není jednoduché splnit zadání vy-
šlé ze soutěže a z akátové kulatiny
postavit 23 metrů vysokou konstruk-
ci. Je zde mnoho neznámých: statika,
spoje, materiál, ohýbání, pracnost,
rozpočet... A potom klasické problé-
my jako letošní přetížená stavební
sezona, vzhůru letící ceny a prázdné
sklady materiálu. Upřímně jsem rád,
že tesaři z Fortnastavu zakázku ne-
odmítli, dílo vzniká a již bude brzy
hotové. To je přeci skvělá zpráva.

ROZHLEDNA BYLA OD POČÁTKU
BRÁNA JAKO EXPERIMENT. 
CO VÁS NEJVÍCE ZASKOČILO 
NEBO PŘEKVAPILO?
Překvapila mě třeba cena akátové
kulatiny, vyhnaná masovým používá-
ním na stavbu dětských hřišť. Ale
i letošní sezona, kdy prostě není
možné sehnat lidi. Nebo počty svor-
níků navržených statikem. Nebo ne-
schopnost ocelářů dodržet termín:
měli zpoždění pět týdnů, které nám
nyní scházejí, ale měl jsem vzít ty
o třetinu dražší? To je hodně peněz.

JAK VŮBEC PROBÍHAJÍ ZÁTĚŽOVÉ
ZKOUŠKY MIMO LABORATORNÍ
PODMÍNKY? 
Před nákupem akátu jsme testovali
několik tyčí, průměr kulatiny, rádius
ohýbání, moment, kdy prasknou. To
jsou zase věci, se kterými pracoval
statik Tomáš Fremr. Musel jsem ho
dotlačit do průměru, které jdou
ohnout. To se dělá tak, že přidáváte
počet sloupků, dokud to nevyhoví. 

KOLIK STATICKÝCH POSUDKŮ SE
VŮBEC ZPRACOVÁVÁ? A JSOU
JEŠTĚ DALŠÍ ATESTY – NAPŘÍKLAD
ODOLNOST MATERIÁLU
A PODOBNĚ?
První statik zpracoval posudek, kdy
byl ještě tvar nohou nahoře kulatý. To
se nám moc nelíbilo. Proto změna
tvaru a i angažmá druhého, trpělivěj-

šího statika. Ovšem také další časová
prodleva. Nyní by měla Doubravka
unést lidí mnohem víc. Plné schodiště
i podestu. Počet návštěvníků bude re-
gulovaný jen doporučením z provoz -
ního řádu u vstupu. 

VRAŤME SE K REALIZACI: MUSELI
JSTE VEDLE ZMÍNĚNÉHO TVARU
PODNOŽÍ V PRŮBĚHU STAVBY
VÝRAZNĚ MĚNIT PROJEKT NEBO
KONSTRUKČNÍ POSTUPY?
Zatím ne. Jediné, co nás překvapilo,
je pracnost. Když na jednu nohu po-
čítáte tři týdny, ve skutečnosti je to
pět a nohy jsou tři, začne harmono-
gram haprovat. Ale znovu opakuji:
počítá se výsledek. Jestli to bude le-
tos nebo příští rok na jaře, nikoho za
pár let nebude zajímat.

PLATÍ STÁLE PŮVODNÍ ODHAD
SPOTŘEBY DŘEVA? ODKUD JSTE
MATERIÁL BRALI?
Výpočet byl správný, spotřeba je od-
povídající. Je zde háček v materiálu
samotném. Když kácíte v lese, žádný
strom není stejný, u akátu to platí
trojnásob. Dostanete hodně tenké,
ale i hodně tlusté, něco je křivé...
Prostě jsem se nedopočítal. Museli
jsme ve finále objednat dalších
1,4 km kmínků. Bohužel s dodavate-
lem z Moravy, který je u nás jediným,
co tento materiál má k dispozici, ne-
lze smlouvat. Spíš naopak. Takže
rozpočet je náhle cár papíru.

CO BUDE JEŠTĚ PŘEDCHÁZET
DOKONČENÍ ROZHLEDNY?
Potřetí zopakovat již vyzkoušené, te-
dy montáž třetí nohy. Mezitím probí-
há kompletace schodiště v Horních
Počernicích v areálu Fortnastavu.
Pak se na stavbě objeví asi deset
metrů vysoká pyramida z lešení,
o kterou jeřáb ty tři nohy opře. Tam
je trochu kritické místo, ocel je vyro-
bená na milimetry. Věřím, že i nohy.
Při montáži vršku je potřeba provlék-
nout několik šroubů. Až se to podaří,
otevřu šampaňské. A smeknu před
každým tesařem zvlášť.  

NĚKTERÉ OBČANY, VČETNĚ
DÁRCŮ, KTEŘÍ SI KUPUJÍ
SCHODNICE NA ROZHLEDNU,
VYSTRAŠILA INFORMACE, ŽE
GARANTUJETE ŽIVOTNOST
DOUBRAVKY JEN NA 15 LET. 
JAK TO BYLO MYŠLENO?
Hodně jsem mluvil o komplikacích
s akátem, skutečně nám nadělal
hodně vrásek. Je to nejdražší, ale
i nejtrvanlivější dřevo rostoucí v Čes -
ku. Kulatiny, které jsme testovali na
jiných stavbách, jako jasan, dub ame-
rický nebo javor, jsou dřeviny, které
odejdou po pěti letech. Laboratorní
pokusy uvádějí u akátu bílého ve tří-
dě číslo IV. (exteriér v kontaktu se ze-
mí) životnost 15–25 let. My jsme v tří-
dě číslo tři (exteriér bez kontaktu se
zemí), tedy výrazně lepší podmínky,
ale máme na konstrukci i podíl mla-
dého dřeva, které je méně trvanlivé.
Každopádně akát a dub jsou srovna-
telné materiály, to nejlepší, co jsme
mohli použít. Ze zkušenosti vím, že
hodně záleží na orientaci prvků
v konstrukci, vodorovné odcházejí vý-
razně rychleji, těch tam máme mini-
mum. Máme i vymyšlenou ocelovou
podporu pod Doubravku, kterou tam
za 15 let můžeme dát. Určitě nehrozí,
že by v roce 2033 bylo místo Doub-
ravky opět prázdné místo... Počítáme
s pravidelnou údržbou – už proto, že
nový symbol Prahy 14 naprosto po-
souvá hranice a vyšlapává nové cesty
v konstrukci rozhleden. A to nejen na
území České republiky. (red)

VELKÁ OČEKÁVÁNÍ PROVÁZEJÍ DOKONČENÍ ROZHLEDNY DOUBRAVKA V LESOPARKU ČIHADLA. PRVNÍ ZÁJEMCI
BY MĚLI NA VRCHOL VE VÝŠCE 23 METRŮ VYSTOUPAT NA PŘELOMU ZIMY A JARA. JDE TOTIŽ O SKUTEČNÝ
UNIKÁT. V ČEM SPOČÍVÁ, POPISUJE V ROZHOVORU ARCHITEKT DAVID KUBÍK, VEDLE PROF. ING. ARCH. MARTINA
RAJNIŠE KLÍČOVÁ OSOBA ATELIÉRU HUŤ ARCHITEKTURY. TA DOUBRAVKU NAVRHLA A STOJÍ I ZA JEJÍ
REALIZACÍ. INVESTOREM JE INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST LANDIA MANAGEMENT, S. R. O., KTERÁ ROZHLEDNU 
PO DOKONČENÍ DARUJE NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Doubravka třikrát přeměřená, čtyřikrát řezaná
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Ve středu 6. prosince se uskuteční v Galerii 14 od 18.30 hodin adventní koncert. Vystoupí soubor LYRA DA CAMERA.
Zazní skladby B. M. Černohorského, F. Bendy, J. S. Bacha a dalších. Vstup volný.
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Ve středu 6. prosince v Galerii 14 od 18.30 hodin
ADVENTNÍ KONCERT

Opravy komunikací v oblasti nad
Kyjským rybníkem se posunuly do
další fáze. Koncem září začaly
práce na výměnách kabelů a opra-
vách chodníků v části ulice Vajgar-
ská, následně se dělníci přesunou
do Vranovské. „Více se podle sou-
časných předpokladů do konce
stavební sezony nestihne. Zname-
ná to, že práce v části ulice Hejt-
manská a ve Sklenské, které byly
na letošní podzim rovněž předběž-
ně naplánovány, se posunou až do
příštího roku,“ říká místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce
doprava v městské části spadá.
Hlavním investorem a realizáto-
rem rekonstrukce je Pražská
energetika (PRE distribuce, a. s.),
Magistrát hl. m. Prahy přislíbil
v dotčených ulicích vyměnit veřej-
né osvětlení.

(red)

Práce v ulicích
nad Kyjským
rybníkem
pokračují

Od pondělí 23. října 2017 je částečně
omezen provoz v ulici Ocelkova
v úseku mezi ulicemi Pospíchalova
a Doležalova. Důvodem je výměna
povrchu vozovky. Ukončení této sta-
vební akce je plánováno na konec
března 2018. Práce budou probíhat

postupně. Vždy se uzavře maximálně
jeden jízdní pruh v každém směru,
aby byla zajištěna průjezdnost. In-
vestorem akce je Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, zhotovite-
lem společnost Skanska, a. s.

(red)

Hlavní město Praha předložilo alter-
nativní řešení dokončení severový-
chodní části městského okruhu – tzv.
Duál, podle kterého by byla doprava
vedena ve dvou trasách, z větší části
po stávajících komunikacích. „Přes-
tože je tato varianta prezentována
jako méně nákladná, znamenala by
podstatný nárůst dopravy v Hloubětí-
ně, tudíž nepřípustné zvýšení hluko-
vé a emisní zátěže pro místní obyva-
tele. Jsem důrazně proti,“ říká sta-
rosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
V odmítavém stanovisku je s ním za-
jedno i Zastupitelstvo MČ Praha 14,
které na svém posledním jednání
zmiňované řešení odmítlo a vyzvalo

hlavní město, aby pokračovalo v pří-
pravě původní podoby projektu.
Problematiku vedení městského
okruhu a souvisejících prací bude
Zastupitelstvo hl. m. Prahy projed-
návat na svém příštím jednání, tedy
2. listopadu 2017.
Trasa projektu, kterou Praha 14
podporuje a která má již od roku
2012 schválenou studii vlivů na ži-
votní prostředí EIA, je rozdělena na
tři úseky. První úsek vede od křižo-
vatky Pelc–Tyrolka na Balabenku
s tím, že jeho součástí jsou dva tu-
nely – jeden pod ulicí Povltavská,
druhý pod Bílou skálou. V rámci
druhého úseku mezi Balabenkou

a ulicí Štěrboholská se plánuje tu-
nel pod Malešicemi. Poslední úsek
představuje takzvaná Libeňská spoj-
ka mezi křižovatkami Vychovatelna
a U Kříže v Praze 8. I ta má být čás-
tečně vedena tunelem.
Variantní řešení „Duál“ počítá s tím,
že by auta od křižovatky Pelc–Tyrolka
mohla pokračovat dvojím způsobem.
Buď ulicemi Povltavská a Spojovací
a dále jediným tunelem na trase ve-
deným pod malešickým sídlištěm od
Jarova na Jižní spojku, nebo druhou
spojnicí – ulicemi Kbelská a Průmys-
lová, které by podle návrhu tvořil zka-
pacitněný koridor. 

(red)

Praha 14 prosazuje původní trasu městského okruhu

TIP NA PROSINEC Poznámka: Změna programu vyhrazena.

OPRAVA ULICE OCELKOVA
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Celé tři soutěžní dny provázely
v Plzni obrovské emoce, nadšení,
nervozita, zklamání i neuvěřitelná
radost a hlavně oprávněná pýcha tre-
nérek na svoje svěřence. A jak to vše
nakonec dopadlo? V kategorii párů
získali zlato Markéta Koblerová a Mi-
chal Toman, v seniorské kategorii fit-
ness petite vybojovala děvčata Karo-
lína Landová, Kateřina Martínková,
Kateřina Kučerová, Lucie Veličková,
Klára Gregorová a Eliška Martinov-

ská také krásné zlato! A do třetice se
na první příčku vyhouplo v kategorii
seniorských týmů lounské trio, kde
hostuje naše neuvěřitelná Lucie Ve-
ličková.
Úžasné druhé místo si odvezly kadet-
ky v kategorii fitness petite, a to ve
složení: Aneta Moravečková, Natálie
Šimáková, Markéta Ryšavá, Adéla
Soukupová a Kateřina Soukupová. 
Obrovským úspěchem je také krás-
ná bramborová medaile v kategorii
jednotlivců 8–10 let, kterou parád-
ním výkonem získala Viktorie Voří-
šková. Tím u jednotlivců nekončíme,
kategorie kadetů byla také velice
zajímavá, a to hlavně z toho důvodu,
že je v ní neskutečná konkurence
a skončila takto – 8. místo Natálie
Šimáková, 13. místo Adéla Soukupo-
vá a 15. místo Aneta Moravečková.
A 5. místo kadetek v kategorii step
 aerobic, které se letos na své

mistrovství republiky kvalifikovaly vů-
bec poprvé. Všem k těmto skvělým
výsledkům moc gratulujeme a přeje-
me spoustu úspěchů a štěstí hlavně
na nadcházejícím mistrovství světa,
které se bude konat v městě Leiden,
v Holandsku. (dm)

ZAČÁTEK ŘÍJNA PATŘIL V PLZNI MISTROVSTVÍ ČR VE SPORTOVNÍM
AEROBIKU A FITNESS, KTERÉHO SE TRADIČNĚ ZÚČASTNIL I KLUB FIT
STUDIO D Z PRAHY 14. ZÁVODNICE A ZÁVODNÍCI Z ČERNÉHO MOSTU
PŘIVEZLI HNED NĚKOLIK CENNÝCH KOVŮ A ŘADU DALŠÍCH OCENĚNÍ. 
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JIŘÍ  
SCHMITZER

úterý 28/11 
od 19:00

 4. 11.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 5. 11.   POHÁDKOVÁ NEDĚLE STOLOVÁNÍ „EVELÍNKO, NEMLASKEJ!“ 

(DIVADLO POD ČEPICÍ)

 11. 11.  SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
 12. 11.   POHÁDKOVÁ NEDĚLE - JAK TONDA LÉČIL ROHATOU 

PRINCEZNU SAFIRU (DIVADLO ANDROMEDA)

 14. 11.   VOLNOČASOVÝ KLUB – VÝLET DO DIVADLA NA OSTROVĚ 
ŠTVANICE (DIVADLO GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN)

 15. 11.  EVA A VAŠEK V KLUBU SENIORŮ
 15. 11.  BIOGRAF KYJE – NERODIČ
 22. 11.   DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - NÁJEMNÍCI PANA SWANA  

(DIVADLO BEZ DEBAT)

 25. 11.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 26. 11.   POHÁDKOVÁ NEDĚLE - O PRINCEZNĚ MLSALCE  

(DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU)

 28. 11.  KONCERT - JIŘÍ SCHMITZER

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
JUDO PRO DĚTI (JIŽ OD 5 LET)

VOLNOČASOVÝ KLUB KD KYJE (10-16 LET)

TANEČNÍ KURZY (PRO DOSPĚLÉ)

IRSKÉ TANCE PRO DĚTI (6-14 LET)

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY (ZAČÁTEČNÍCI–POKROČILÍ)

KURZY ŠITÍ
KLUB SENIORŮ 
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY PRO DĚTI
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CENNÉ KOVY Z PLZNĚ DORAZILY NA ČERNÝ MOST
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ZNOVUOBJEVENÍ TRADICE
SVATÉHO MARTINA BYL
ROZHODNĚ JEDEN Z NEJLEPŠÍCH
NÁPADŮ. ZA STAROČESKOU
VESELICÍ NEMUSÍTE JEZDIT 
NIKAM NA DĚDINU, STAVTE SE 
11. LISTOPADU V KD KYJE, KDE SI
BUDETE MOCT DÁT POŘÁDNĚ
PROPEČENOU SVATOMARTINSKOU
HUSU, A NEJEN JI.

Nebudou chybět stánky s medovinou,
trdelníkem a nebo langoši. Přidejte
se ke zbytku republiky, která začala
objevovat krásu sousedského setká-
vání u dobrého jídla a pití. I kdyby-
chom se příjezdu svatého Martina
s bílým koněm nedočkali, v KD Kyje
připravují vyjížďky na koni pro děti.
Navíc program pamatuje na malé
návštěvníky i jinak.
Na pódiu vystoupí Divadlo v batohu
se svými představeními a v retrokině
se bude promítat populární seriál
Pane, pojďme si hrát z původních fil-
mových pásů. Pro tvořivé návštěvníky
se připravuje dílna na výrobu papíro-
vých skládaček origami. Ručně děla-
né dárky se budou prodávat o stánek

dál. Den zakončí velká tancovačka,
kde se budou moct bavit všichni bez
rozdílu věku. (dm)

TRADIČNÍ TURISTICKÝ POCHOD
„14 KM KOLEM PRAHY 14“ SE
KONAL V SOBOTU 14. ŘÍJNA.
ZÁJEMCI O ZAJÍMAVOU
PROCHÁZKU PO MĚSTSKÉ
ČÁSTI, JEJÍCH KOSTELECH
A DALŠÍCH
PAMĚTIHODNOSTECH SE SEŠLI
UŽ RÁNO NA HŘIŠTI SLAVOJE
HLOUBĚTÍN, KDE TRADIČNĚ
POCHOD STARTUJE. 

Na cestě za pěkného počasí zhlédli
například kostel sv. Bartoloměje
v Kyjích, kde se mohlo i do zvonice,
občerstvit se turisté mohli v Kafe
na Dřevo v Hostavicích, v soused-
ních Dolních Počernicích se zase
v jezdeckém klubu Počin jezdilo na
huculských koních. Letošní už třia-
dvacátý ročník nabídl i tradiční ex-
kurzi do provozu Coca-Coly, která
je i dlouholetým sponzorem akce
spolu s Clubem Slavoj Hloubětín.
Akce se i letos zúčastnila řada ro-
din s dětmi, ale také mladí lidé či
senioři. 
„Dovolte mi abych zde poděkoval
za skvělou akci ‚14 km kolem Pra-
hy 14‘. Jako občan Prahy 14 mu-
sím říci, že se jedná o skvělou pří-
ležitost, jak se podívat kolem sebe
a projít se místy, kam běžně člověk
nezavítá, a to proto, že se vlastně
pohybuje jen kolem svého nejbliž-
šího okolí, na cestě z práce a do
práce, a na ostatní již často nezbý-
vá čas,“ komentoval na Facebooku
jeden z nových účastníků pochodu,
který si pochvaloval jak jednotlivá
zastavení, tak i samotnou trasu,
která chodce provede opravdu po
celé Praze 14. (jam) 

14 km kolem
PRAHY 14

Komunitní centrum Motýlek pořádá
v sobotu 25. 11. 2017 od 14 do 17 ho-
din bazar dětského i dospělého oble-
čení, hraček, dětských knížek i spor-
tovního vybavení pro děti. Budovu
centra najdete jen kousek od stanice
metra Rajská zahrada na adrese
Vlčkova 1067. Vstup do budovy je
bezbariérový, takže i s kočárkem se
k nám dostanete pohodlně. 

CHCETE PRODÁVAT? 
Neplatíte žádný poplatek či provizi.
Přihlaste se prosím do 22. 11. 2017
na telefonním čísle 720 705 204 nebo
na e-mail vondrlikova@motylek.org. 

CHCETE NAKUPOVAT? 
Pak přijďte do centra Motýlek a vy-
berte si, co právě potřebujete, vstup
je zdarma.

CHCETE NÁM NĚJAKÉ 
VĚCI DAROVAT? 
Můžete si udělat doma místo a sou-
časně pomoci druhým. Zisk z prodeje
darovaných věcí použijeme na provoz
komunitního centra Motýlek. A ne-
prodané kousky nabídneme zdarma
rodinám ve špatné finanční situaci.
Předání věcí si domluvíme telefonic-
ky na čísle 720 705 204 nebo přes 
e-mail vondrlikova@motylek.org. (dm)

Potřebujete si udělat ve
skříni místo, nebo vám
v ní naopak něco chybí?

Svatomartinskou husu
si dejte v KD KYJE
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„Sem patřím“ říká malířka Jiřina Břicháčko
pokoji svého domu v Jahodnici na Praze 14

ínapředsíně ne ajjdete volné míssto, všude visí
ně je na tom obývák, který krom maleb zap
malířčina manžela. Výtvarnice, která je mís
Sdružení pražských malířů, se na Praze 14
a hlavně tu tvoří dodnes. 
Už před téměř půlstoletím vybudovala spo
lem dům, který slouží i jako ateliér. Manžel
i společně tvoří. „Dobře, on je takovej klidn
paní Břicháčková, když se ptáme, jak se jí 
spolupracuje. „Muž to odlejvá a já to nama
ne, okolo toho maluju,“ popisuje práci malí
lečné obrazy totiž tvoří kovové odlitky dop

níívznikají tak abstrakt í a nínetradič í díla.
Umělkyně ale není jen schovaná ve svém a
ráda lidi kolem sebe a zvlášť děti, u nichž s
výtvarný talent. Učila v lidové škole umění 
už prošlo hodně dětí. Mnohé u výtvarného

vytrácí se toti
 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

ová v obývacím 
4. Na stěnách 
íí obrazy, podob-
plňují i skulptury 
stopředsedkyní 
4 narodila a žije 

olečně s manže-
íský pár navícc

nej,“ směje se 
s manželem 

atlám. Co ztvrd-
ířka. Jejich spo-
lněné o malbu, 

ateliéru, má 
íse snaží rozvíjjet 

a jejím ateliérem 
o umění zůstaly 

do bramboračky dát všechno, ne toho v 
říká s tím, že vede děti k tomu, aby svou 
dodělat.

íTTvvořivost podle ní navícc v poslední době 
už můžeme dovolit hezké věci koupit a n
vyrábět. „Snažím se na děti působit tak, 
a měly radost z práce. Máme materiál a j
co z toho uděláme? A oni sami vymýšlí, c
vysvětluje svůj postup práce Břicháčkov
Jahodnice se stala jejím domovem už ve
rodila. Její současný dům stojí přes ulici 
mu domu. Malířka pochází z pěti souroze
tatínek zařídil v okolí parcelu, aby si moh
bydlení. Umělkyně tak viděla, jak se z ve
stává předměstí velkoměsta. Lásku k um
tatínek odléval slavné sochy svatých, hla
a Jezulátka. Byl také jediným, kdo dokáz
jahodnickou jílovitou půdu a to rovnou k 
figurek hospodářských zvířat nebo domk

 tiž tvvořivost
 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

půlce nechat,“ 
práci dokázaly 

upadá, protože si 
emusíme je sami 
aby byly skromný 
já se jich ptám, tak 
co by vyrobily,“ 
á.

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

e chvíli, kdy se na-
proti jejímu rodné-
enců a každému 

hli vystavět vlastní 
enkovské Prahy 
mění zdědila. Její 
avně panny Marie
zal zužitkovat 
výrobě hraček, 
ků. Zaměstnával 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

a živí se jím. 
„I ííkdyby se z nich nestali výtvarnícci, budou mítt k umění 
vztah a nepůjdou si koupit něco na zeď do OBI. U mě se 
naučí, že věci je potřeba dokončovat, ne si jen tak čmárat 
a ízabíjjet čas,“ vysvětluje malířka, proč pracuje s dětmi. 
„Dávám jim příklad s vařením. Když maminka vaří, musí 

padesát zdejších žen, které po vypálení sošky barvily. 
Jiřina Břicháčková je na svůj původ i čtvrť právem hrdá 
a následuje odkaz svého tatínka. „Vytvářet, dávat dohro-
mady, to mě baví,“ říká.
Obrazy paní Břicháčkové si můžete během listopadu 
prohlédnout v Kavárně Plechárna.

P r a h a  1 4  k u l t u r n í  l i s t o p a d  2 0 1 7
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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

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA KURZY ČESKÉHO JAZYKA 
PRO CIZINCE. KURZY BUDOU PROBÍHAT:

KURZ 7. 9. – 31. 12. 2017.
Výuka 2x týdně 90 min., dě� 1x týdně 90 min. Finančně velice výhodné. Kontakt: 739 203 254

KURZY ČESKÉHO 
JAZYKA PRO CIZINCE

Farní charita Praha 14 organizuje kurzy
českého jazyka pro cizince v rámci projektu
„Integrace cizinců na MČ Praha 14 
v roce 2017“ za finanční podpory MV ČR
a městské čás� Praha 14.
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VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A DAŇOVÉ EVIDENCE
PRO PODNIKATELE

A FIRMY

ZPRACOVÁNÍ DPH

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Ing. Miloš Lassig
kontakt: mlassig@seznam.cz

tel.: 603 462 007
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� 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.

� Masér, terapeut – Černý Most, laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

� Čištění koberců a čalounění,  pro fir-
my i domácnosti. Jedná se o hloubkové
čištění profesionálním strojem. Infor-
mace a objednávky na tel.: 603 701 992. 

� 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 vystěho-
vání nespěchám. Platba hotově, pomůžu
vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím
privatizaci. Tel.: 608 661 664.

� Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

� Solidní zájemce koupí byt do 70 m2

v Praze, případně chatu v okrese Praha
– východ/západ. Nezávazně nabídněte.
Případné dluhy vyplatím. T. 605 264 958.

� Koupím starší dům nebo stavební po-
zemek v Kyjích nebo blízkém okolí. Může
být i ve špatném stavu nebo k demolici.
Tel. 728 863 212.

� POMOZ PRAZE 14! Hledáme rozna-
šeče letáčků na kulturní akce. E-mail:
dasa.hladna@praha14kulturni.cz.

� Koupím byt v Praze 9. Tel. 604 617 788.

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

� Prodám včelí med z jižních Čech
110–130 Kč/kg. Tel.: 776 764 994.

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

� PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-
nažery firem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblé-
mový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.

� Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz.

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

� 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.

� Koupíme st. zlaté mince, st. šperky,
i poškozené – Interantik  Praha 9, Pod
Pekárnami 3, tel.: 605 829 440 po 10 hod.

� Hledáme paní na úklid v Hostavicích,
2x měsíčně nebo na zavolání, pokoj
a koupelna 90letého dědy, 450 Kč/3 hod.,
prostředky na místě. Tel.: 604 826 094.

Uzávěrka inzerce pro prosincové vydání
časopisu Čtrnáctka je 15. 11. 2017.

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

V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha podalo žádost o dotaci
na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks
kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům. Žadatelem o kompostér je
fyzická osoba. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronaja-
tém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy.
Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany pro-
středí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu. 

Praha zapůjčuje kompostéry
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „...je hrozně nemocný.“ „V pořádku. A kdo volá?“ „Můj táta.“
Výherci: M. Kopřiva, Černý Most, P. Kabát, Černý Most, D. Kalivodová, Lehovec

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. 11. 2017
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: Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: „Proč je Tichý oceán tichý?“
Tatínek se nazlobí: „Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ (dokončení v tajence)
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