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Inzerce

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
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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: ilustrační foto

12 AKTUALITY

10 TÉMA – ZÁBAVA I POUČENÍ POD TAKTOVKOU
KOMUNITNÍCH CENTER; PLECHÁRNA 
MÁ CO NABÍDNOUT KAŽDÉ GENERACI; 
KD KYJE: HRY, TANCE I ŽIVÝ KŮŇ NA JEVIŠTI

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. 4. 2018.

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY V PRAZE 14

08 TÉMA – PRAHA 14, DOMOV SPORTU
I SPORTOVCŮ; NA PODPORU SPORTU POPUTUJE
TÉMĚŘ 6 MILIONŮ KORUN; ZJISTĚTE, CO SE 
KDE DĚJE. POMŮŽE VÁM KALENDÁŘ AKCÍ

věřím, že nepříznivé zimní počasí je již definitivně
za námi a že si konečně začneme užívat sluníčka.
Teplejší dny člověka nabíjejí energií a inspirují
k venkovním aktivitám – třeba ke sportu, k pro-
cházkám nebo k práci na zahrádce.
Mám radost, že v tomto ohledu městská část
nabízí stále více příležitostí. Jednak se daří po-
stupně kultivovat zeleň a některé parky, jednak
se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových
aktivit pro děti i pro dospělé prostřednictvím
komunitních center. Dobrá zpráva je, že k těm
stávajícím se brzy připojí další – cílem je, aby
tento druh zázemí měla nakonec každá čtvrť.
Na konci loňského roku jsme zahájili výstavbu
komunitního centra Hloubětínská 55 a v sou-
časnosti připravujeme realizaci obdobného pro-

jektu v ulici Baštýřská na Jahodnici. Mezi podporované volnočasové aktivity
patří samozřejmě i sport. Z toho důvodu jsme letos rozdělili zvláštní dotace
na rekonstrukce a opravy sportovišť v celkové částce téměř šest milionů
korun. Sportovním organizacím, které se podílejí na výchově zdejších dětí
a mládeže, tak chceme umožnit zkvalitnění jejich tolik potřebného zázemí.
Tématem, které ve vlnách hýbe veřejnou diskuzí, je doprava. Počet aut
v metropoli roste, kvůli čemuž naše městská část trpí nejen nedostatkem
parkovacích míst, ale i sílícím tranzitem. Dříve klidné okrajové ulice se
postupně, a to i kvůli elektronickým navigacím, mění v žádané zkratky v době
ranních i odpoledních špiček. Na druhou stranu jednosměrky a prahy, které
v těchto malých ulicích tranzitu brání, zase omezují obyvatele v navazujících
lokalitách. Pro tyto situace bohužel neexistují řešení dobrá pro všechny a lidé
– sousedé se kvůli nim staví proti sobě. Petice pro a proti, počítání podpisů či
odvolávání se na odborné posudky nic neřeší, což se ostatně ukázalo i na po-
sledním jednání zastupitelstva. Nezbývá než s pokorou a respektem k druhým
hledat cesty a omezení přijatelná pro všechny zainteresované. Snad se nám
to nakonec podaří. Vám všem, kteří v dotčených místech bydlíte, předem
děkuji za trpělivost a konstruktivní přístup.
Přestože se toho za poslední roky v městské části udělalo hodně, je stále co
zlepšovat. Proto i letos pokračujeme v sérii lokálních veřejných fór, tedy v se-
tkáních s občany v jednotlivých čtvrtích. Doufám, že opět dorazíte, abyste se
s námi podělili o nejrůznější nápady, jak vylepšit lokalitu, kde žijete, a také
abyste se seznámili s tím, co se již na základě vašich dřívějších podnětů
změnilo. Často se setkávám s požadavkem na setkání se zástupci vedení
radnice, které by se týkalo konkrétního tématu. Pokud máte zájem probrat
problémy, které vás trápí přímo v místě vašeho bydliště, rádi se zúčastníme
vaší sousedské besedy, schůze SVJ nebo jiného setkání. Stačí pouze s dosta-
tečným předstihem poslat pozvání buď mně, nebo kolegovi, do jehož gesce
daná problematika spadá.
Ty z vás, kteří si budou chtít odpočinout od všedních starostí, doufám potkám
i na některých z řady dubnových společenských či kulturních akcí. Vyvrcholením
bude zřejmě tradiční pálení čarodějnic, kterým mimo jiné ožije i Centrální
park nedaleko stanice metra Rajská zahrada. Přeji vám pěkný duben a dostatek
energie do dalších jarních dní.

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

16 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – ZASTUPITELÉ ŘEŠILI
PŘEDEVŠÍM DOPRAVNÍ TÉMATA

19 NAŠE ŠKOLY

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU

25 KOMUNITA – DEJME MAMINKÁM ŠANCI

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

31 KŘÍŽOVKA O CENY

30 HYDEPARK

26 PRAVIDELNÉ KURZY ORGANIZACÍ PRAHY 14

23 DOPRAVA – DOPRAVNÍ PODNIK POSTAVÍ 
NOVOU BUDOVU VOZOVNY HLOUBĚTÍN; 
JARO A OPRAVY KOMUNIKACÍ; 
ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ ULICE KOLBENOVA

24 KOMUNITA – JÁJA BRENKUSOVÁ: JE DŮLEŽITÉ
V DĚTECH BUDOVAT VZTAH K POHYBU
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JAK NÁZEV ÚVODNÍHO ČLÁNKU
NAPOVÍDÁ, AKTUÁLNÍ ČTRNÁCTKA
PATŘÍ SPORTU, KULTUŘE
A VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM.
S TÍMTO TÉMATEM SE
NEODMYSLITELNĚ POJÍ CELÁ
ŘADA AKCÍ, KTERÉ MĚSTSKÁ ČÁST
V PRŮBĚHU ROKU POŘÁDÁ PRO
SVÉ MALÉ I VELKÉ OBYVATELE. 

„Všechny mají společného jmenovate-
le – snahu smysluplně zabavit. Vedle
pravidelných turnajů v tenise a ve stol-
ním tenise nebo každoměsíčních vý-
stav a koncertů vážné hudby pořádá-
me větší i menší setkání pro širokou
veřejnost. Chceme, aby se tu lidem lí-
bilo. Aby se měli kde bavit i poučit,“ ří-
ká radní Mgr. Irena Kolmanová.
Na velké veřejné akce a kampaně je
bohaté zejména jaro. I tentokrát bu-
de duben ve znamení Dnů Země
a dovádění při pálení čarodějnic.
Svátek planety připomene série
akcí zaměřených na prohloubení
ekologické výchovy a na podporu
ochrany životního prostředí. Hlavní
část programu – Den Země Prahy 14
– se odehraje 26. dubna na prostran-
ství u stanice metra Rajská zahrada.
Děti i dospělí si zde budou moci za-
soutěžit, vyslechnout různé zajíma-
vosti z oblasti péče o životní prostředí
nebo si užít bohatý doprovodný pro-
gram v podání místních žáků a dětí
z mateřinek. Stejně jako loni se Dny
Země stanou součástí kampaně
„Chceme tu mít čisto“.
„Do našeho řekněme ekologického
festivalu se ve velkém zapojují nejen
neziskové organizace, ale také zá-
kladní a mateřské školy. Děti si díky
těmto akcím už odmalička vytvářejí
pozitivní vztah k přírodě a ekologii,“
upozorňuje radní Kolmanová. Před-
nášky, workshopy a jiné akce, které
jsou součástí Dnů Země, se budou
konat v průběhu druhé poloviny dub-
na. Připraveny jsou třeba zábavné
přednášky na téma příroda a recy-
klace, hry, ukázky zvířat nebo výsta-
va. Ta čeká zájemce od 25. dubna do
24. května v Komunitním centru Kar-
dašovská a nese název Brána recy-
klace. Návštěvníci se zde mohou tě-
šit na přehlídku zajímavých umělec-
kých děl z odpadového materiálu.
Hlavním sponzorem Dne Země Pra-
hy 14 je obchodní dům IKEA.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Další významnou dubnovou akcí
městské části je již zmíněné pálení
čarodějnic. Košťaty a strašidelnými
maskami se to, kdy jindy než 30. dub-
na, bude hemžit v Centrálním parku
nedaleko stanice metra Rajská zahra-
da. „Stejně jako v uplynulých letech,
tak i letos na akci spolupracujeme

s Domem dětí a mládeže Praha 9.
Návštěvníky čekají zábavná stanoviště
a soutěže. Nebude chybět ani občer-
stvení a samozřejmě samotné pálení
čarodějnice,“ říká radní Kolmanová.
Děti si na místě vyzkouší třeba hod
koštětem, bumper ball nebo přípravu
lektvarů. Těšit se mohou i na work -

shop v kovářské
dílně, věštírnu ne-

SPORT, KULTURA A VOLNOČ
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Téma

bo na malování na obličej. Rodiče pak
jistě ocení novinku v podobě klidové
zóny. „Děti, které splní stanovené
soutěžní úkoly, nepřijdou ani o tradič-
ní buřty,“ doplňuje radní Kolmanová.

VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ
I RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pravidelně městská část pořá-
dá i květnovou zábavně vý-

chovnou akci pro předškoláky a žáky
prvních tříd – Vítání cykloobčánků.
Den plný her, soutěží, ale i poučení
letos děti prožijí 29. května, opět na
střešním parkovišti Centra Černý
Most. „Smyslem akce je vybavit malé
cyklisty znalostmi potřebnými k to-
mu, aby si počínali bezpečně v silnič-
ním provozu. Tedy aby se naučili pra-

vidla a při jízdě na kole neohrožovali
sebe ani své okolí,“ vysvětluje radní
Kolmanová. Do Vítání cykloobčánků
se každoročně zapojují městští poli-
cisté. Letos připraví pro účastníky jíz-
du zručnosti a dopravní testy. 
Na tentýž měsíc připadne i další ak-
ce, a to Rybářské závody, které Pra-
ha 14 pořádá ve spolupráci s územ-
ním svazem Českého rybářského sva-
zu a místní organizací ČSR Prahy 9.
Soutěžní klání, určené pro děti do 15
let, vypukne 19. května u rybníčku
Aloisov. Pro lov speciálně nasazených
kapříků si účastníci nemusí pořizovat
pruty ani další vybavení, vše potřebné
jim na místě půjčí organizátoři. 

POMALUJ SI CHODNÍK!
Přestože se dnes už tak často nevidí,
že by děti skákaly panáka nebo si ji-

nak hrály s křídami, na nedostatek
zájmu si nemůže stěžovat ani

další akce městské části – Ma-
lování na chodníku, jejímž pro-
střednictvím Praha 14 každo-
ročně vítá letní prázdniny. „Na
prostranství před ZŠ Bratří

Venclíků se většinou sejde tak
stovka dětí, které po pár hodinách

svědomité tvorby nechávají chodník
pomalovaný tak, že není skoro vidět
asfalt. Doufám, že tomu tak bude
i letos,“ říká s úsměvem organizá-
torka akce Zdenka Rehbergerová
z Úřadu MČ Praha 14.  Za svou práci
si děti samozřejmě odnášejí odměnu
v podobě kříd a sladkostí.

VELETRH „NEZISKOVEK“
Jednou z nejvýznamnějších akcí
městské části je bezesporu Městeč-
ko volnočasových aktivit, které bude
i v letošním roce provázáno s tradič-

ním volnočasovým festivalem
Stop Zevling. Uskuteční se na
začátku září v parku U Čeňku.
Stejně jako v uplynulých letech
na něm neziskové organizace
představí nabídku svých akti-
vit pro děti i dospělé. „Největ-
ší předností tohoto veletrhu je

to, že si zájemci mohou na
místě vše vyzkoušet na vlastní

kůži. Lépe se jim pak rozhoduje,
když vybírají napří-
klad zájmový krou-
žek,“ uzavírá radní

Kolmanová.     (red)

ASOVÉ AKTIVITY V PRAZE 14
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ČERNÝ MOST
Vlčkova
dětské hřiště
GPS 50.1050733N, 4.5619558E

Šromova 865
dětské hřiště
GPS 50.1057728N, 4.5691347E

Šromova 871
dětské hřiště
GPS 50.1056219N, 4.5672483E

Gen. Janouška 900
dětské hřiště
GPS 50.1065606N, 4.5705819E

Bojčenkova
street workout
GPS 50.1047728N, 4.5614525E

nám. Plk. Vlčka
dětské hřiště
GPS 50.1042317N, 4.5756231E

nám. Plk. Vlčka
sportoviště
GPS 50.1046394N, 4.5757975E

Šebelova 875
dětské hřiště
GPS 50.1056464N, 4.5720711E

Šebelova 875
fitness park
GPS 50.1056119N, 4.5726317E

Vybíralova
dětské hřiště Jahoda
GPS 50.1037628N, 4.5801858E

Kpt. Stránského 
dětské hřiště Opavie
GPS 50.1028853N, 4.5838153E

Šedova
dětské hřiště 
GPS 50.1022286N, 4.5738231E

Marešova
dětské hřiště 
GPS 50.1019472N, 4.5731542E

Paculova
sportoviště
GPS 50.1052386N, 4.5633503E

Volkova
sportoviště
GPS 50.1057431N, 4.5655056E

Bryksova
skatepark a sportoviště
GPS 50.1014964N, 4.5795022E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kpt. Stránského
parkour
GPS 50.1033900N, 4.5780572E

Rajský vrch
dětské hřiště 
GPS 50.1014911N, 4.5642006E

ZŠ Generála Janouška,
Dygrýnova 1006

ZŠ Bratří Venclíků 1140

ZŠ Vybíralova 964

17

18

I

II

III

Hloubětín
Sadská
dětské hřiště 
GPS 50.1076031N, 4.5330658E

Sadská
fitness park Bramborák
GPS 50.1076031N, 4.5330658E

Mochovská 529 
dětské hřiště 
GPS 50.1079169N, 4.5373561E

Hostavická – Kyjská 
dětské hřiště 
GPS 50.1010342N, 4.5389744E

Horoušanská 582 
dětské hřiště 
GPS 50.1058481N, 4.5418369E

19

20

21

22

23

Konzumní 640 
dětské hřiště 
GPS 50.1055136N, 4.5301353E

Klánovická 
dětské hřiště 
GPS 50.1038006N, 4.5362508E

Klánovická
senior park
GPS 50.1036044N, 4.5362936E

Poděbradská 548 
dětské hřiště 
GPS 50.1071217N, 4.5408878E

ZŠ Hloubětínská 700

26

27

25

24

V

Dětská hřiště ve správě MČ Praha 14

Veřejně přístupná školní hřiště a sportoviště

Sportoviště a další volnočasové plochy ve správě MČ Praha 14
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III
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07

38

39
40 41

34
35

Lehovec
Chvaletická 917 
dětské hřiště 
GPS 50.1040119N, 4.5483708E

Chvaletická 918 
dětské hřiště 
GPS 50.1050917N, 4.5507800E

Vizírská 
dětské hřiště 
GPS 50.1046811N, 4.5478247E

ZŠ Chvaletická 918

28

29

30

IV

Hutě
Splavná 
dětské hřiště 
GPS 50.1106167N, 4.5608817E

Splavná 
2x sportoviště 
GPS 50.1106167N, 4.5608817E

Kyje
Jiráskův park 
dětské hřiště 
GPS 50.0909031N, 4.5425525E

Rožmberská 
dětské hřiště 
a hřiště s dopravní tematikou 
GPS 50.0935086N, 4.5415928E

31

31

32

33

Hostavice
Vidlák 
dětské hřiště 
GPS 50.0908681N, 4.5638583E

Pilská 
dětské hřiště 
GPS 50.0914417N, 4.5609894E

Pilská 
sportoviště, fitness park
GPS 50.0914417N, 4.5609894E

35

34

35

Jahodnice
Jahodnice
multifunkční lanový systém
GPS 50.0880606N, 4.5516519E

Kostlivého 
dětské hřiště 
GPS 50.0844819N, 4.5542433E

U Hostavického potoka I
dětské hřiště 
GPS 50.0858167N, 4.5643403E

U Hostavického potoka II
dětské hřiště 
GPS 50.0825111N, 4.5623411E

U Hostavického potoka II
sportoviště
GPS 50.0826425N, 4.5618550E

U Hostavického potoka II
street workout
GPS 50.0824172N, 4.5629133E

41

37

38

39

40

36
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PRAHA 14, DOMOV SPORTU I SPORTOVCŮ

O sportovní vyžití obyvatel Prahy 14
se stará i samotná městská část,
která pravidelně pořádá nejrůznější
turnaje, ať již jde o tradiční setkání
milovníků stolního tenisu v plavec-
kém areálu v Hloubětíně, tenisové
turnaje na nedalekém hřišti Slavoje
nebo plavecké závody žáků základ-
ních škol. 
Vedle těchto aktivit ale Praha 14 na-
bízí i zázemí řadě úspěšných spor-
tovních klubů. Mezi ty nejvýznamněj-
ší patří například softbalový klub
Spectrum Praha, který sídlí v areálu
ZŠ Bratří Venclíků. Ten se pravidelně
drží na špici domácí soutěže a z řad
zdejších softbalistů se rekrutuje i ne-
malá část národní reprezentace. 
Podobný věhlas si zejména díky tra-
diční Vánoční ceně Prahy s bohatou
mezinárodní účastí získaly i akvabely
z hloubětínského klubu SK Neptun.
Zapomenout nesmíme ani na další
sportovní oddíly, například na fotba-
lový TJ Kyje, či na rozmanitou nabíd-
ku kyjských a jahodnických Sokolů,

kteří nabízejí celou řadu sportovních
aktivit pro všechny generace. 
Cíleně na mládež se zaměřují na do-
mácí i mezinárodní scéně úspěšné
oddíly bojových sportů – karatistické
kluby Shotokan a Kamiwaza, nebo
oddíly taekwonda, jejichž závodníci
a závodnice od nejmladších věkových
kategorií pravidelně vozí medaile
z mistrovských podniků. Totéž platí
také o úspěšném aerobik klubu Fit
Studio D, jehož závodnice se také
pravidelně účastní vrcholných soutě-
ží, jako jsou evropské a světové šam-
pionáty. Na Černý Most díky nim pra-
videlně míří cenné trofeje.  

ZNOVUZROZENÝ NOHEJBAL
Další zajímavostí ve sportovní nabíd-
ce Prahy 14 je i NK Hloubětín, oddíl
nohejbalu, který díky zápalu mladých
sportovců oživil už téměř zapomenu-
tou tradici tohoto ryze českého spor-
tu. Stejná skupina nadšenců pak
pravidelně pořádá i fotbalové turnaje.
Vrcholem aktivit této skupiny, kterou
mnozí znají díky festivalu Stop Ze-
vling, je každoroční multisportovní
odpoledne, které předchází výše
jmenovanému festivalu a které tra-
dičně kromě fotbalového, nohejbalo-
vého a basketbalového turnaje nabízí
i netradiční sporty nebo severské hry
jako Mölkky či Kubb. 
Z podobného ranku sportů spíše re-
kreačních je i minigolf, který se slib-
ně „rozjíždí“ v lokalitě na Hutích.
„Provozujeme dvě minigolfová hřiště,

jedno z nich na Praze 14. Organizuje-
me kroužky minigolfu, minigolfové
turnaje, děláme obrovský turnaj pro
školy, který je vůbec největší mini-
golfovou akcí na světě, máme mini-
golfový klub. V tomto minigolfovém
klubu máme i tři juniorské reprezen-
tanty, kteří by měli reprezentovat ČR
na letošním mistrovství světa,“ při-
blížil Tomáš Navrátil, provozní ředitel
společnosti Agencie TMT, která mini-
golf na Hutích provozuje. 

DĚJIŠTĚ VELKÝCH 
SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kromě pravidelných aktivit se v Praze
14 konají i významné sportovní udá-
losti. Mezi ty největší patří loňský Gla-
diator Race, tradiční běžecký závod
Večerní svěrácká desítka, který se le-
tos uskuteční 26. května na Plechár-
ně, či In-line Běchovice, závod na
bruslích a koloběžkách, kterého se
pravidelně účastní desítky rodin z Pra-
hy 14 i okolních městských částí. 
Zkrátka sportovní nabídka je zde bo-
hatá a na své si přijdou rekreační
i vrcholoví sportovci všech věkových
kategorií. Prahu 14 si ostatně hned
několik z nich vybralo za svůj domov.
Mezi ty nejznámější patří basketba-
lová reprezentantka Kateřina Elhoto-
vá, beachvolejbalistka Martina Bon-
nerová, někdejší hokejista a součas-
ný manažer hokejové Sparty Michal
Broš či světový a evropský šampion
v kulturistice Vjačeslav Vinogradov. 

(jam)

Na podporu sportu poputuje téměř 6 milionů korun
Způsobů, kterými městská část pod-
poruje sportovní, kulturní či komunit-
ní život, je celá řada. Jednak sama
nebo prostřednictvím Prahy 14 kul-
turní a „svých“ komunitních center
množství aktivit organizuje, jednak se
soustředí na pomoc neziskovému
sektoru. „Tvorba náplně volného času
jde především za neziskovkami. Rad-
nice je jim k dispozici, když potřebují
pomoct s propagací a s orientací
v zákonech. Zároveň je samozřejmě
velmi intenzivně podporuje finančně,“
říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do

jejíž gesce tato oblast spadá. Dotační
systém zaměřený na neziskový sek-
tor má v Praze 14 dlouholetou tradici.
Na podporu sportovních klubů, orga-
nizací zaměřených na volný čas dětí
a mládeže, ale i jednotlivců pořádají-
cích zábavné či naučné akce pro ve-
řejnost městská část v uplynulých le-
tech uvolňovala zhruba 1,6 milionu
korun ročně. Součástí této dotace by-
lo i finanční zajištění mezinárodního
programu místní Agendy 21, zaměře-
ného na posilování vlivu občanů na
rozvoj městské části.

„Letos jsme se rozhodli dotace vý-
razně posílit, a to zejména ty na
sport. Vzhledem k tomu, že mnohé
spolky a kluby potřebují opravit svá
hřiště, případně zázemí, městská
část vypsala investiční dotační pro-
gram ve výši téměř 6 milionů korun.
O přidělení dotací z tohoto programu
rozhodli v březnu zastupitelé. Pro-
gram nahrazuje původních 600 tisíc,
které byly určeny právě na investiční
aktivity spojené se sportem,“ vysvět-
luje radní Kolmanová. 

(red)

VEDLE BOHATÉ NABÍDKY KULTURNÍHO VYŽITÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT JE PRAHA 14 DOMOVEM CELÉ ŘADY
SPORTOVNÍCH KLUBŮ, KTERÉ NABÍZEJÍ REKREAČNÍ, ALE TAKÉ SOUTĚŽNÍ UPLATNĚNÍ SPORTOVCŮM OD
ÚTLÉHO AŽ DO SENIORSKÉHO VĚKU. V PRAZE 14 OSTATNĚ NAŠLO SVŮJ DOMOV HNED NĚKOLIK SPORTOVCŮ,
KTEŘÍ SKLÍZEJÍ ÚSPĚCHY I NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ. 
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Díky svým třem dětem
mám přehled. Vnímám,
že nám maminkám chy-
bí větší dětské hřiště,
které by nabízelo aktivity

různým věkovým skupinám. Desítky
menších neoplocených hřišť nelze
uhlídat a rychle podléhají vandalům.
Praze 14 také zoufale chybí sportovní
hala pro florbal a jiné sálové sporty.
Místní sportovní a taneční kluby nám
garantují, že by její kapacitu naplnily.
Pokud by navíc vyrostla v blízkosti
některé ze škol, mohla by být využí-
vána i dopoledne pro její výuku. Proto
bych ji ráda postavila.

Ing. Simona Kijonková (ANO)
Bydlím na Lehovci, tak
ráda zajdu s dětmi do
nového komunitního
centra, naposledy jsme
byli, jak to komentovala

čtyřletá dcera, „dělat Velikonoce“.
No a já sama se docela ráda jen tak
projdu, přičemž ty procházky větši-
nou končí Na staré hospodě, protože
tamní plzeňské dvanáctce málokdy
odolám. Nesmíme se tvářit, že život
městské části tvoří jen aktivity rad-
nice. Prostor pro volnočasové aktivity
vytváří i spolky a sdružení, ale i míst-
ní podnikatelé, díky nimž máme
možnost i jen tak zajít na pivo.

Mgr. Ing. Lucie Svobodová (ČSSD) 
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Zjistěte, co se kde děje. Pomůže vám Kalendář akcí

Mezi hlavní aktéry ve vymýšlení i pří-
pravě volnočasových aktivit v Pra-
ze 14 patří neziskové organizace,
které, přestože mají různorodá za-
měření i dosah, vytvářejí společnou
síť nabídek. To své si z ní „vyloví“
opravdu každý – pokud ví, kde hledat.
„A to je právě úloha městské části
a zejména pak úloha naší příspěvko-
vé organizace Prahy 14 kulturní.
Snažíme se neziskovkám pomáhat
s propagací, nabídnout jim prostor
pro zviditelnění, který by byl zároveň
uživatelsky příjemný pro lidi,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová.

KALENDÁŘ NA HLAVNÍ STRANĚ
WEBU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Tuto platformu představuje Kalendář
akcí, který zájemci najdou na hlavní
straně webových stránek městské
části – www.praha14.cz. Slouží jak
k propagaci organizací jako takových,
tak k přehlednému zveřejnění jimi
připravovaných akcí a sportovních,
kulturních či jiných společensky zají-
mavých aktivit. „Kalendář nedávno zí-
skal nový kabát i funkce. Chvíli jsme
ještě vychytávali poslední mouchy
a teď už všechno funguje přesně tak,
jak má. Neziskovky si do Kalendáře
vkládají informace samy, my pouze
plníme roli supervizora a technické
podpory. V Kalendáři se vyhledává

snadno, je přehledný, intuitivní a na-
bízí různé druhy filtrů, které usnad-
ňují vyhledávání,“ vysvětluje za Prahu
14 kulturní Kamila Fröhlichová.

POMÁHÁ I FACEBOOK
A ČTRNÁCTKA
Vedle Kalendáře neziskovky pro pro-
pagaci svých aktivit využívají napří-
klad i facebookové stránky Prahy 14
a časopis Čtrnáctku. „Naživo“ se or-
ganizace mohou lidem představovat
na veletrhu Městečko volnočasových
aktivit, který radnice tradičně organi-
zuje na podzim – v době, kdy rodiče

nejčastěji řeší, na jaké zájmové
kroužky přihlásit své ratolesti. „Spo-
lupráce s neziskovým sektorem je
důležitou součástí mezinárodního
programu místní Agendy 21, který
Praha 14 už několik let naplňuje. 

PODPOŘME ZÁJEM LIDÍ O DĚNÍ
V OKOLÍ I VLASTNÍ AKTIVITY
Jeho cílem je – zjednodušeně řečeno
– podporovat v lidech zájem o okolí.
A to nejen zájem o možnosti, které
toto okolí nabízí, ale i o vlastní aktivní
zapojení do jeho života a rozvoje,“
dodává radní Kolmanová. (red)

ŘEŠÍTE, KAM SI JÍT ZACVIČIT, ZATANCOVAT, KDE SE UČIT NA KLAVÍR ČI NA KYTARU, KAM POSLAT DÍTĚ 
NA TÁBOR, NEBO JEN HLEDÁTE VYŽITÍ PRO VOLNÉ ODPOLEDNE? AŽ SE ZAČNETE PÍDIT NA INTERNETU,
NEVYNECHEJTE KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14 V NOVÉM KABÁTĚ. BUDE SE VÁM HODIT.

Které volnočasové aktivity nabízené
na území Prahy 14 využíváte a které
tu naopak postrádáte?ANKETA

PO
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Ve středu 18. dubna od 18.30 ho-
din se uskuteční v Galerii 14 kon-
cert komorní hudby. Vystoupí Trio
Trifoglio (Jana Kopicová – hoboj,
Jana Černohouzová – klarinet,
Jan Hudeček – fagot). 
Zazní skladby L. van Beethovena,
W. A. Mozarta,
J. Krčka 
a dalších.
Vstup volný.

Ve středu 18. dubna
v Galerii 14

KONCERT
KOMORNÍ
HUDBY

Poznámka: Změna programu vyhrazena. Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.
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„Každé centrum je v něčem specific-
ké, mají však společný cíl. Vytvářet
zázemí nejen pro volnočasové aktivity
všeho druhu, ale i pro setkávání mezi
sousedy. Praha 14 je už ze své pod-
staty roztříštěná. Snoubí v sobě sta-
rou zástavbu takřka venkovského ty-
pu, což je případ Kyjí, s panelákovými
sídlišti na Černém Mostě nebo na Le-
hovci. Komunitní centra jsou takový-
mi spojujícími ostrůvky,“ říká radní
Mgr. Irena Kolmanová.
Nejmladším centrem je to lehovecké.
Funguje od loňského září a postupně
si do něj hledá cestu více a více míst-
ních lidí. Na jeho provoz i výstavbu –
vzniklo rekonstrukcí nebytového pro-
storu jednoho z místních panelových
domů – získala městská část finance
z evropských fondů. Nabízí různé
workshopy, výtvarné dílny, přednášky
i kurzy. Podrobné informace lidé na-
jdou na webu www.praha14.cz (sekce
Život v Praze 14, stránka Komunitní
centrum Kardašovská). „KC Karda-
šovská má nyní krásné nové logo, do
jehož tvorby se zapojili přímo lidé
navštěvující centrum. Brzy, v průběhu

nadcházejících týdnů, bude zdobit už
přímo i fasádu budovy,“ říká koordi-
nátorka projektu Dita Lamačová.

KAFE NA DŘEVO
Netradiční prostředí pro komunitní
setkávání nabízí kavárna Kafe na dře-
vo v hostavickém parku v ulici Pilská.
Městská část zde kavárnu nechala
postavit podle projektu architekta Da-
vida Damašky, který na konci roku
2016 získal cenu hlavního města Pra-
hy v soutěži Český energetický a eko-
logický projekt, stavba, inovace roku.
Otevřeno je od loňského jara. Provo-
zovatelem kavárny je nezisková orga-
nizace BATERKA kafe, která před-
nostně zaměstnává pečující osoby –
například rodiče starající se o dítě
s postižením. „Naším cílem je vytvořit
jedinečnou a dlouhodobou platformu
kavárny a komunitního centra, která
se stane místem setkávání nejen
místních obyvatel, ale také zaměstna-
vatelem pečujících osob, a to za udr-
žení vysoké kvality gastronomických
služeb,“ uvádějí na stránkách provo-
zovatelky Lenka Bártová a Tereza Ka-

hovcová. Ke kavárně neodmyslitelně
patří i pořádání různých komunitních
akcí – naposledy se tu takto lidé sešli
na konci března u příležitosti work -
shopu zaměřeného na výrobu origi-
nální velikonočních dekorací.

STAVÍ SE V HLOUBĚTÍNĚ 
I NA JAHODNICI
Jak ve Čtrnáctce pravidelně informu-
jeme, další komunitní centra se při-
pravují nebo už přímo staví. Po něko-
likaletých komplikacích spojených
s pozemkem se na konci loňského ro-
ku začalo s výstavbou komunitního
centra Hloubětínská 55. Roste na vol-
né ploše u památkově chráněného
kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínské-
ho zámečku a Křižovnického dvora.
Hotovo by mělo být letos. Vedle toho
se v tomto roce, pravděpodobně na
podzim, začne i se zatím posledním
připravovaným počinem tohoto typu –
stavbou komunitního centra v ulici
Baštýřská na Jahodnici. Vzniknout má
v nové budově, která nahradí součas-
nou starou přístavbu vedle vilky v par-
ku Československých legionářů. (red)

SAMOSTATNOU KAPITOLOU VE „TVORBĚ“ VOLNÉHO ČASU PŘEDSTAVUJÍ KOMUNITNÍ CENTRA ZŘÍZENÁ
MĚSTSKOU ČÁSTÍ. V SOUČASNOSTI V PRAZE 14 FUNGUJÍ ČTYŘI – PLECHÁRNA NA ČERNÉM MOSTĚ, KULTURNÍ
DŮM V KYJÍCH, KC KARDAŠOVSKÁ NA LEHOVCI A KOMUNITNÍ KAVÁRNA V ULICI PILSKÁ V HOSTAVICÍCH.

ZÁBAVA I POUČENÍ POD TAKTOVKOU KOMUNITNÍCH CENTER
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Téma

KTERÉ VELKÉ VEŘEJNÉ AKCE
POVAŽUJETE ZA VLAJKOVÉ LODI
PLECHÁRNY A PROČ?
Máme tu skvělou skejtovou halu, tak-
že řada akcí je zaměřena tímto smě-
rem. Dále mě napadá Mikulášský
průvod i s jeho fireshow a dalším bo-
hatým doprovodným programem ne-
bo komunitní akce pro sousedy s ná-
zvem Černý mošt. Ten se letos usku-
teční 19. května a všechny na něj
srdečně zvu. Jako každý rok si bude-

me pochutnávat na dobrém jídle, po-
sedíme a popovídáme si se známými
a přáteli… A abych nezapomněla, na
podzim nás samozřejmě čeká i osla-
va mezinárodního Dne seniorů. Při-
padá na 1. října a je pro mě důkazem,
že Plechárna patří všem generacím.
Všem má co nabídnout.

JAKÉ KROUŽKY A DALŠÍ
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY TEĎ
CENTRUM NABÍZÍ? JSOU JEŠTĚ
VOLNÁ MÍSTA?
Nabídka aktivit, respektive různých
kroužků a klubů, je skutečně široká.
Zájemci tu mohou navštěvovat hernu
pro rodiče s dětmi, volnočasový klub
pro mládež, dále kluby pro skejťáky
i seniory, skate školu, kurzy češtiny
pro Vietnamce, lekce cvičení pro se-
niory, cirkusovou školu… v té jsou
stále ještě volná místa, stejně jako
například v nových pondělních kur-
zech jógy nebo na kondičních out -

door trénincích. Podrobnosti lidé na-
jdou na www.plecharna.com.

CO SE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
TÝKÁ, CHYSTÁTE TEĎ NĚCO
NOVÉHO, PŘÍPADNĚ VYMÝŠLÍTE
NĚJAKOU NOVOU VĚTŠÍ AKCI PRO
VEŘEJNOST?
V polovině března si lidé na Plechár-
ně užili úplně nový formát – známou
stand-up comedy show Na Stojáka
v podání zpěvačky, textařky a mode-
rátorky Ester Kočičkové. Vzhledem
k tomu, že měla akce velký úspěch,
na podzim uvažujeme o repete.

NA JAKÉ NOVINKY 
SE NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU 
TĚŠIT NA JAŘE?
Na nové venkovní sedací segmenty,
slunečníky a venkovní posezení, zvět-
šenou grilovací zónu, komunitní za-
hradu nebo třeba na novou jarní na-
bídku v kavárně. (red)

PLECHÁRNA NA ČERNÉM MOSTĚ PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ VOLNOČASOVÁ
CENTRA V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. O CHYSTANÝCH JARNÍCH NOVINKÁCH
NEBO O TOM, CO TATO NĚKDEJŠÍ KOTELNA V SOUČASNOSTI NABÍZÍ, SE
DOČTETE V ROZHOVORU S VEDOUCÍ PLECHÁRNY TEREZOU NĚMEČKOVOU.

PLECHÁRNA MÁ CO NABÍDNOUT KAŽDÉ GENERACI

JAKÉ MOŽNOSTI PRO TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU TEĎ KD KYJE
NABÍZÍ DĚTEM?
Oblíbené jsou kurzy juda a irských
tanců. Právě probíhají také kurzy  
in-line bruslení pro začátečníky, mír-
ně pokročilé i pokročilé, které mají
děti připravit na venkovní stezky. Ve-
dle těchto aktivit u nás funguje také
volnočasový klub pro děti od deseti
let. Jeho součástí jsou mimo jiné lek-
ce youtuberingu, anglické konverzace
a tancování. Každý měsíc se navíc
jezdí na výlet.

CO NABÍZÍTE DOSPĚLÝM?
I pro tuto kategorii toho máme dost.
Taneční kurzy standardních i latin-
skoamerických tanců v různých stup-
ních pokročilosti, aktivity Klubu seni-
orů, kurzy angličtiny nebo třeba kurzy
šití. S výjimkou lekcí in-line bruslení,
které jsou již naplněné, umožňujeme
zájemcům individuální zapojení do
kurzů i v průběhu roku. 

CHYSTÁTE NĚJAKÉ NOVINKY 
ČI DALŠÍ ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY?
Ano. Otevřeme klasické taneční kurzy
také pro děti, které budou probíhat
v době družiny. Co se volnočasového
klubu týká, chystáme na konec léta
příměstský tábor, jehož tématem bu-
de Cesta kolem světa. Více najdete na
www.kdkyje.cz.

VEDLE LEKCÍ POŘÁDÁTE TAKÉ
AKCE PRO VEŘEJNOST. MŮŽETE
PŘIBLÍŽIT TY NEJZÁSADNĚJŠÍ?
Krásný je Staročeský jarmark. Kdo
přijde, může si prohlédnout i pohladit
různá živá zvířátka, blíže se seznámit
s některými lidovými řemesly, středo-
věkými hrami a tancem, případně se
zapojit do kreativních dílen. Součástí
akce je samozřejmě i tradiční občer-
stvení. Další oblíbenou akcí jsou Sva-
tomartinské slavnosti, kterých se loni
zúčastnily asi čtyři stovky lidí. Nechy-
běla husa s knedlíkem a se zelím,
projížďky na koních, ale ani – a to je

taková raritka – živý kůň přímo na je-
višti v sále. Specifickou akcí je také
promítání filmů – tzv. Biograf Kyje.
Filmy, které běží na našem plátně, ve
většině kin vůbec neuvidíte. 

PRAVIDELNĚ SE V KD KYJE KONAJÍ
I TAKZVANÉ TOP KONCERTY.
CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ DOBĚ? 
V dubnu vystoupí duo Eva a Vašek
a v květnu kapela Nezmaři. Jinak
v tomto ohledu máme už program i na
říjen, listopad a prosinec, kdy u nás
postupně zahrají skupiny Neřež, Hop
Trop a Spirituál kvintet. (red)

ANGLIČTINA, YOUTUBERING, JUDO, IRSKÉ TANCE. TO JE JEN KRÁTKÝ
VÝČET TOHO, S ČÍM SE MŮŽETE „SEZNÁMIT“ V KULTURNÍM DOMĚ V KYJÍCH.
VÍCE SE DOČTETE V ROZHOVORU S JEHO VEDOUCÍ SIMONOU VLAŠIMSKOU. 

KD Kyje: hry, tance i živý kůň na jevišti
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Aktuality

UPOZORNĚNÍ
k žádostem o pasy

Přivítejte jaro, naučte se, jak správ-
ně předpěstovat letničky či zeleni-
nu, a připravte svůj záhon na sezo-
nu. Odpoledne 21. dubna Plechár-
na otevře po zimě svou komunitní
zahradu, kde si můžete pronajmout
záhon na celý rok a pěstovat, co se
vám zlíbí, i bez vlastní zahrádky. 
Od 14 do 17 hodin můžete přijít po-
sedět u ohně, opéct si buřty a za-
hradničit. Zkušená zahradnice Mar-
kéta Berousková zájemce naučí, jaké
substráty použít při předpěstování
letniček a zeleniny a jak na domácí
výsevy i přepichování rostlin. Ná -
vštěvníci si vyzkouší množení květin
řízkováním a domů si odnesou naříz-
kované pelargonie. 

„Komunitní zahradničení je důležité.
Nejen že se na komunitních zahra-
dách naučíte nové věci, ale potkáte
také ostatní amatérské zahradníky
z okolí,“ přibližuje Kateřina Plevová
z Plechárny. Záhony k pronájmu
rychle mizí, na rok totiž stojí jen
500 korun a jejich plocha 1 metru
čtverečního nabízí slušný prostor
pro květiny, bylinky, jahody i zeleni-
nu. Více informací najdete na webu
Plechárny. (P14K)

Oddělení osobních dokladů upozor-
ňuje, že v pondělí a ve středu se na
pracoviště pasů zhruba od 16 hod.
dostavuje takové množství žadatelů,
že pracoviště je nuceno po 17. hod.
pro vyčerpanou kapacitu (pro daný
den do 18 hod.) odmítnout další ža-
datele o cestovní pas. Toto se netýká
výdeje již hotových pasů. Dovoluje-
me si upozornit nejen na možnost
internetových rezervací na webu
ÚMČ Prahy 14, ale i na to, že do
členských zemí EU (a několika dal-
ších) lze cestovat i na platný občan-
ský průkaz, což se týká také dětí
všech věkových kategorií, neboť i ty
mohou mít svůj OP (za poplatek
50 Kč). Doporučujeme také, zejména
rodičům s malými dětmi, využívat
dopolední úřední hodiny v úterý a ve
čtvrtek od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Rovněž v pondělí a ve středu začínají
úřední hodiny již v 7.30 hodin.

Občanskosprávní odbor 
ÚMČ Praha 14

Setkání občanů
k zahájení stavby
Černý Most 5

BUDOVU STRÁŽNÍKŮ ČEKÁ REKONSTRUKCE

Městská část Praha 14 obdržela
informaci o plánovaném zahájení
výstavby bytových domů na ploše
mezi ulicí Arnošta Valenty a par-
kem U Čeňku. Zadavatelem, inves-
torem a vlastníkem pozemku je
hlavní město Praha. Zveme vás na
infomační setkání k tomuto pro-
jektu, které se uskuteční 12. dub-
na 2018 od 18 hodin ve volnočaso-
vém centru Plechárna (Bryksova
1002/20, Černý Most). Setkání se
zúčastní Mgr. Radek Vondra, sta-
rosta MČ Praha 14 a Ing. Radek
Lacko, radní hl. m. Prahy pro ob-
last zdravotnictví a bydlení. (red)

Rada městské části vybrala firmy,
které zrekonstruují sídlo Městské po-
licie Prahy 14 i sousední dětské hřiště
v ulici Vlčkova na Černém Mostě. Prá-
ce začnou v průběhu dubna a skončí
na podzim. Co se týká budovy, chystá
se nejen úprava interiéru, ale i kom-

pletní zateplení, díky němuž se sníží
energetická zátěž objektu. Strážníci
se na období rekonstrukce „přestěhu-
jí“ do provizorního pracoviště – speci-
álně vybavených stavebních buněk
umístěných na workoutovém hřišti
v ulici Bojčenkova. (red)

Městská část Praha 14 přijme
právníka/právničku do Odboru
právních a kontrolních činností 
ve tř. 11. Bližší informace:
www.praha14.cz – volná místa,
Ing. Irena Holíková, 
tel.: 225 295 540.

OZNÁMENÍ

Komunitní zahrada na Plechárně
se znovu otevírá

Kdo Evu a Vaška nestihl minule, má
další příležitost. Už 25. dubna 2018
přijede do KD Kyje populární duo, kte-
ré si získalo uši a srdce mnoha lidí.
Vstupenky se dají kupovat online, nebo
osobně v KD Kyje (pokud máte zájem
o uplatnění své karty 5+1). Pospěšte
si, dokud vstupenky jsou, protože tihle
Rolling Stones dechovky vyprodávají
i větší sály, než je ten v kyjském kultu-
ráku. Eva a Vašek se nezapomenutel-
ně zapsali do historie české hudby hi-
tovkou Bílá orchidej, kterou slyšel
snad každý. Jsou jednou z komerčně
nejúspěšnějších skupin v tuzemsku
a jejich tvorba se pohybuje od písní in-
spirovaných tradiční dechovkou přes
country a trampské songy až po popo-

vé šlágry. Patří sice k interpretům ob-
líbeným zejména u starší generace,
ale hlavně převzaté písně z jejich re-
pertoáru si čas od času zabroukají zá-
stupci všech věkových skupin. 
Vstupné na koncert, který začíná
v 19 hodin, je 200 korun. Vstupenky
jsou adresné, můžete si vybrat, kde
chcete sedět. (P14K)

EVA A VAŠEK VYSTOUPÍ V KD KYJE

Gratulujeme panu Jiřímu Vackovi z Černého Mostu,
který v úterý 20. března oslavil mimořádné jubileum
– 100. narozeniny. Stal se tak nejstarším obyvatelem
naší městské části. V Praze 14 žije 21 let a podle
svých slov je tu spokojený. Má dvě děti – dceru a sy-
na, celý život byl aktivní a hodně sportoval. Dlouhá
etapa jeho života se pojí s Krkonošemi, kam dodnes
i s rodinou jezdí na chatu. Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví i do dalších let. 
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Názory

UKLIĎME ALOISOV
Vážení, loni jsme uklízeli břehy Kyjského
rybníka, letos chceme vyčistit vrch Alo-
isov. Budeme rádi za vaši pomoc, sraz
máme v neděli 8. dubna v 15.00 na rohu
ulic Tálínská a Černičná u polikliniky
Bioregena. Dobrovolníci, napište prosím
na praha14@anobudelip.cz. Díky.

Ing. Jan Adámek,
zastupitelský klub ANO

PUTOVÁNÍ LIŠKY 
S JELENEM PO 
SÍDLIŠTÍCH PRAHY 14

Parkování aut… věčné to téma. Nechci
v tomto sloupci pojednávat o tom, že
parkovacích míst je nedostatek. Ráda
bych ale upozornila na neefektivní vy-
užívání těch stávajících. 
O parkování jsem naposledy diskutova-
la s mým kamarádem Honzou Liš kou
z Hutí. Během našeho rozhovoru jsme
se navzájem namotivovali s tímto prob-
lémem v Praze 14 začít „bojovat“ a vy-
volat odbornou i veřejnou diskuzi, kte-
rá by vedla k návrhům řešení. Rozešli
jsme se s tím, že společně vyrazíme na
procházku po sídlištích Prahy 14
a problém na místě zmapujeme.
Start naší cesty byl na Lehovci, odkud
jsme se vydali do Hloubětína a pak dále
přes Kyje na Rajskou zahradu a sídliště
Černý Most. Putování jsme symbolicky
zakončili na místě plánované výstavby
vícepodlažního parkoviště P+R na Čer-
ném Mostě. Tento záměr vítám, protože
velkou část kapacity parkovacích míst
v zástavbě poblíž stanic metra zabírají
mimopražští řidiči. Jako členka zastupi-
telstva jsem připravena pro jakýkoliv
takto smysluplný projekt záchytného
parkoviště hlasovat nebo ho podporovat.
S Honzou jsme se shodli, že situaci
s parkováním je zapotřebí řešit systémo-
vě, a to jak s přínosem pro hlavní město,
tak i pro samotnou městskou část Praha
14. Řešení vidíme ve výstavbě dalších
záchytných P+R parkovišť v blízkosti ko-
nečných stanic metra a ve zkapacitnění
stávajících parkovacích ploch na sídliš-
tích. Během naší výpravy jsme se pozas-
tavovali nad tím, jak neefektivně jsou ně-
která parkoviště organizována. Toto je
třeba změnit tak, aby byl naplno využit
potenciál stávajícího prostoru. 
Budoucnost také spatřujeme v budová-
ní parkovacích domů na sídlištích, a to
v místě vhodně vytipovaných pozem-

ních parkovišť. Jsme přesvědčeni, že
pokud by byla parkovací místa v nově
zbudovaných objektech nabídnuta rezi-
dentům za přijatelný roční poplatek
(odpovídající např. ceně ročního par-
kovného v modré zóně v centru města),
tak jistě brzy parkovací domy naleznou
na sídlištích své místo a uplatnění. 

Zuzana Jelenová, 
zastupitelka za KDU - ČSL

DOPRAVA NA HUTÍCH
Na březnové jednání zastupitelstva do-
razilo víc občanů než obvykle. Nejvíce
emocí vzbudilo zjednosměrnění ulic
K Viaduktu a Svatojánská v úseku pod
železničním mostem. Obyvatelé Hutí
přišli o jednu ze dvou možností, jak se
dostat domů od svých spádových škol,
školek, lékařů a obchodů na Praze 14.
Díky dřívějším dopravním opatřením
byla v oblasti takřka vyloučena tranzit-
ní doprava a tato alternativa skrz obyt-
nou oblast Rajská zahrada sloužila
hlavně místním. 
Proti jednosměrce jsme s kolegy z ANO
vystoupili již na prosincovém zastupitel-
stvu. Tehdy jsme byli ujištěni, že jde
o dočasné opatření, které bude sloužit
k prověření situace, a že toto řešení vy-
plynulo z dopravní studie. Ihned jsme si
ji vyžádali a k našemu překvapení jsme
místo studie dostali výkres, podle které-
ho budou vyměněny značky. Žádné úda-
je o dopravním zatížení nebo návrh vari-
ant a jejich zhodnocení. Pouze výkres se
zadáním omezit průjezd pod viaduktem
z jihu na sever. Místo dočasného řešení
bylo navíc realizováno rovnou trvalé, je-
hož instalace i odstranění si žádá delší
úřední lhůty a vyšší náklady. Občany na-
víc pobouřilo, když se od radních dozvě-
děli, že jejich jediná možnost dostat se
domů vede přes most v ulici Za Černým
mostem, o kterém radní několik let ví,
že je ve špatném technickém stavu. Ač-
koliv není na uzavření, jeho další zatě-
žování mu nepomáhá. Nejen proto jsme
podali návrh na opětovné zobousměr-
nění, který zastupitelstvo schválilo.
Hutě k trvalému zlepšení dopravy co
nejrychleji potřebují plánované prodlou-
žení Ocelkovy ulice. Požádali jsme ma-
gistrát, aby uspíšil výkup pozemků a za-
čalo se stavět co nejdříve. Do té doby
podobné nekoncepční jednosměrky nic
neřeší, pouze odsouvají problém jinam
a staví proti sobě sousedy z různých ulic.

Ing. Simona Kijonková,
zastupitelský klub ANO

Vážení spoluobčané,
v těchto v nedávno uplynulých dnech
jste se mohli především na stanicích
metra setkávat se členy ODS, kteří
u vás zjišťovali vaše problémy a přání.
Byl to start naší kontaktní kampaně,
kterou jsme záměrně načasovali již na
začátek března, abychom měli dostatek
času na zapracování podnětů a přání do
našeho volebního programu. Pro mě
osobně bylo velmi potěšující, že jsem se
na stanici metra Rajská zahrada setkal
s mnoha velmi otevřenými a přátelsky
naladěnými lidmi. Kromě poukazování
na některé našimi vlastními silami ob-
tížně řešitelné problémy (tranzitní do-
prava, chování některých skupin obča-
nů) jsme získávali pozitivní odezvu na
pořádek, stav zeleně, fungující úřad
a promyšlený rozvoj Čtrnáctky. Děkuje-
me za náměty ke zlepšení a uznání. Vel-
mi si toho vážíme. Naše otázky však ne-
směřovaly pouze k situaci v naší měst-
ské části, ale v celé Praze. Nijak nás
nepřekvapila nespokojenost občanů
s tím, že se v Praze neinvestuje do in-
frastruktury, nestaví byty, vázne údržba
a opravy. Neopravují se ani lávky, natož
mosty. U mostů ještě jedna poznámka:
Na posledním jednání zastupitelstva by-
la největší diskuse okolo dopravních
opatření v části Hutí. V souvislosti s tou-
to problematikou začali opoziční zastu-
pitelé poukazovat na špatný technický
stav mostu přes železniční trať (Černý
Most). Dovoluji si tedy připomenout, že
primátorkou Prahy je již 3,5 roku paní
Adriana Krnáčová. To je ta dáma, která
po opakovaných kolapsech v pražské
dopravě říká, že Pražané, kteří si na do-
pravu stěžují, jsou zpovykaní. Možná že
by bylo dobře si v některých opozičních
klubech zopakovat, kdo má jaké úkoly
a kompetence a kdo řídí magistrát. 

Josef Kutmon, radní za ODS   

Na VIII. občanském plese jsme v draž-
bě pro Konto bariéry vydražili unikátní
předměty za více než 50 000 Kč. Dále
jsme podpořili Farní charitu v Kyjích
poukázkami na potraviny v hodnotě
3 000 Kč a Dětský domov v Dolních Po-
černicích praktickými potřebami do
startovacích bytů ve stejné hodnotě.

www.odspraha14.cz
Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.

NÁZORY ZASTUPITELŮ





Pozvánka

LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ FÓRUM 2018
SETKÁNÍ S OBČANY
Přijďte se podělit o své nápady, jak vylepšit čtvrť, kde žijete, a seznámit se s tím, co už se
změnilo na základě vašich dřívějších požadavků. Setkání, která se postupně uskuteční ve
všech lokalitách městské části, se zúčastní političtí představitelé a odborníci MČ Praha 14.

LEHOVEC  10. dubna 2018 od 17.30 hodin v Komunitním centru Kardašovská 626/5, Hloubětín

ČERNÝ MOST 18. dubna 2018 od 17.30 hodin ve volnočasovém centru Plechárna (Bryksova 1002/20)

HLOUBĚTÍN 9. května 2018 od 17.30 hodin na náměstí u stanice metra Hloubětín

Váš názor nás zajímá, přijďte nám ho říct!

Z LOKÁLNÍCH VEŘEJNÝCH FÓR 2017…
JAKÉ POŽADAVKY LIDÍ Z LEHOVCE, ČERNÉHO MOSTU A HLOUBĚTÍNA SE PODAŘILO / DAŘÍ ZREALIZOVAT?

LEHOVEC
■ oprava povrchu a zacelení díry na

prostředním hřišti (mezi oválem a kurty)
– v současnosti probíhá výměna povrchů

■ zajištění úklidu dětských hřišť u ulice
Vizírská

■ výrazné prořezání zeleně u domů 
923–927 v ulici Kukelská – proběhlo 
ve spolupráci s majitelem domu

■ seč v zahrádkářské osadě (ul.
Knínická) ve směru do Hloubětína

■ úprava zeleně, kultivace terénu
a zamezení průchodu po svahu nad
autobusovou zastávkou Sídliště Lehovec
ve směru do centra – zeleň bude
postupně upravena, ostatní je splněno

■ prodloužení plůtku u domů 903 a 904
v ul. Kukelská a zamezení vyšlapávání
cest v trávnících

■ vysekání kopřiv pod svahem pod
sportovním oválem

■ doplnění odpadkových košů mezi domy
903 a 904 v ul. Kukelská 

ČERNÝ MOST
■ úprava keřových skupin u přechodu pro

chodce v ulicích Ocelkova, Bryksova
■ doplnění odpadkového koše u parkour.

hřiště v ul. Kpt. Stránského
■ instalace mobilního WC k dětskému

hřišti Jahoda – bude instalováno od
května do října roku 2018 

■ odstranění jalovce v ul. Kpt. Stránského
1000, 1001

■ údržba zeleně v ulici Dygrýnova 
a na náměstí Plk. Vlčka (vyčištění od
odpadků, osekání nízkých větví u stromů)

■ ořezání výmladků u třešní na náměstí
Plk. Vlčka

■ kontrola zdraví stromu u č. p. 694 na
náměstí Plk. Vlčka – strom byl
zkontrolován dendrologem, je
v pořádku, bude nedále monitorován

■ zarovnání výmolů na trávníku na
náměstí Plk. Vlčka

HLOUBĚTÍN
■ kontrola stavu a zabezpečení

nakloněného stromu u cestičky (mezi
domy Mochovská 523 a Zelenečská 516)
– po konzultaci s dendrologem byl
strom odstraněn

■ zamezení parkování proti předpisům
(chodníky, zeleň, křižovatky) – MČ P14
a MP hl. m. P. spolu pravidelně
komunikují, jednotlivé případy jsou
řešeny na místě

■ odstranění laviček u Havany (centrální
náměstíčko u stanice metra,
u restaurace Žralok) a nad Havanou

■ oprava chodníku v ulici Mochovská
■ omezení průjezdu nákladních aut ze

stavby v ulici Na Obrátce v Praze 9 –
prověřeno, průjezd je legální

■ úprava vozovky v ul. Mochovská (zrušení
záhonů, zeleně, úprava komunikace na
původní šířku – na základě požadavku
MČ zajistil Magistrát hl. m. P.)

■ oprava chodníků (zámková dlažba)
u přechodu ul. Hloubětínská – Kyjská

■ zamezení rušení nočního klidu a tvorbě
nepořádku ze strany pracovníků
Sociálního podniku – zástupci
Sociálního podniku byli vyzváni ke
zjednání nápravy

■ vyčištění a údržba plochy mezi horní
prodejnou Penny Market a ubytovnou

■ oprava lavičky a přidání dalších laviček
v ul. Zámečnická 520

■ zamezení parkování v křižovatce
Svépravická, Šestajovická, Vaňkova –
MČ P14 a MP hl. m. P. spolu pravidelně
komunikují, jednotlivé případy jsou
řešeny na místě

■ odstranění nepořádku na křižovatce
Svépravická, Šestajovická, Vaňkova –
nepořádek byl odstraněn, nicméně
udržitelnost tohoto stavu je bohužel
vždy jen krátkodobá 

■ zamezení budování dřevěných stánků
a ničení zeleně (stromů) v rámci
revitalizace náměstí Hloubětín –
požadavky byly přidány k výstupům
z veřejného projednání k revitalizaci
náměstí v Hloubětíně

Kompletní přehled požadavků
z Lokálních veřejných fór 2017 je
k dispozici na www.praha14.cz.
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Z městské části
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Taneční studio ČM pořádá  

Letní příměstský
TANEČNÍ TÁBOR

Letos  opět připravujeme na léto příměstské taneční
tábory tentokrát ve dvou termínech 20.-24. 8. 2018
pro děti předškoláčky a prvňáčky 5-7 let, druhý termín

27. 8.-31. 8. 2018 pro školáky 8-10 let.
Náplní tábora bude tanec, cvičení, hry, zpěv a tvoření.    

Bližší informace: Jitka Šindelářová 
Tel: 739 03 44 35, Email: jitka@pohadka-praha14.cz

www.pohadka-praha14.cz

Během projednávání patnáctibodové-
ho programu se debatovalo o připra-
vovaném projektu na rekonstrukci
Domu seniorů v Bojčenkově ulici, plá-
novaném přírodním koupališti v Kyjích
nebo třeba o aktuálním stavu revitali-
zace pískovny Bílý kůň. Mimo jiné za-
stupitelé schválili poskytnutí dotací na
kulturu, sport a volný čas, včetně mi-
mořádné, takřka šestimilionové in-
vestiční dotace na rekonstrukce záze-
mí místních sportovních klubů. 
Jednání zastupitelstva se tentokrát
neslo zejména ve znamení dotazů
občanů. Jednu skupinu příchozích
tvořili odpůrci i příznivci nedávno za-
vedeného zjednosměrnění lehovec-
kých ulic Sklenská, Stropnická a Že-
livská, druhou rovněž odpůrci a příz -
nivci nových jednosměrek, ovšem na

Hutích – konkrétně v ulicích Svato-
jánská a K Viaduktu. Na základě di-
skuze s lidmi z Lehovce má místo-
starostka Ing. Ilona Picková, do jejíž
gesce doprava patří, zajistit na příští
jednání zastupitelstva návrh opatře-

ní, jak zklidnit současnou dopravní
situaci v ulici Slévačská, kde se podle
některých občanů vlivem zavedení
jednosměrek v okolí zvýšila dopravní
zátěž. Do tvorby tohoto materiálu bu-
dou zapojeni sami občané, počítá se
rovněž s odborným měřením tranzit-
ní dopravy ve Slévačské. Co se týká
Hutí, přijalo zastupitelstvo po několi-
kahodinové diskuzi usnesení, na je-
hož základě bude obousměrný provoz
v inkriminovaných ulicích  obnoven.
Protože toto řešení není s ohledem
na vysokou dopravní zátěž v obytné
zástavbě optimální, proběhnou další
jednání mezi zástupci městské části
a zástupci občanů.  Cílem těchto
schůzek bude najít řešení dopravní
situace přijatelné pro všechny
zúčastněné strany. (red)

ZASTUPITELÉ PRAHY 14 ŘEŠILI 
PŘEDEVŠÍM DOPRAVNÍ TÉMATA
VE DRUHÉ POLOVINĚ BŘEZNA SE USKUTEČNILO PRVNÍ LETOŠNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHY 14.
VEDLE POLITIKŮ SE HO ZÚČASTNILO TAKÉ MNOHO OBČANŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI ŘEŠIT DOPRAVNÍ SITUACI NA
LEHOVCI A NA HUTÍCH.
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Pozvánky

Ve středu 2. května 2018 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17 hodin zahájena výstava fotografií
studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Výstava potrvá do 29. května a bude otevřena vždy v úterý, ve
středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
KA

Ve středu 2. května v Galerii 14
Výstava v Galerii 14

Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 pořádá ve spolupráci s MČ Praha 9 a MČ Praha 14
slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 73. výročí ukončení 2. světové války. Vzpomínkový akt se uskuteční
ve čtvrtek 3. května ve 14.00 hodin u památníku 2. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně.

PO
ZV

ÁN
KA

Ve čtvrtek 3. května u památníku 2. odboje v parku na Novém náměstí
Oslava 73. výročí ukončení 2. sv. války

TIP NA KVĚTEN Poznámka: Změna programu vyhrazena.
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Hlavní partner:

D kujeme 
   obchodnímu domu 
IKEA erný Most

Další partne i:

M stská ást Praha 14 
a ZŠ Generála Janouška vás zvou 

na ekologickou kampa
Dny Zem na Praze 14

"Místo, kde žiji, je Praha 14"
"Chceme tu mít isto"

DEN ZEMĚ 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Čtvrtek 26. 4. 2018, 10.00 – 16.00
Tradiční akce plná soutěží pro malé
i velké s bohatým doprovodným
programem a dárky pro soutěžící.
Prostranství před stanicí
metra B – Rajská zahrada

DEN ZEMĚ SE ZvÍřÁTKy
Pátek 20. 4. 2018, 16.00 – 19.00
Na zahradě DDM na tebe čekají
přírodovědné úkoly a stanoviště, 
za odměnu se budeš moci 
pomazlit s mnohonožkou.
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most

OTEvřENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADy
Sobota 21. 4. 2018, 14.00 – 17.00 
Komunitní zahrada na Plechárně 
se po zimě otevírá! Čeká nás praktická
zahradnická dílna, příprava záhonů 
na sezónu i opékání buřtů. 
Plechárna
Bryksova 1002, Černý Most 

DEN ZEMĚ S JAHODOU
Úterý 24. 4. 2018, 15.00 – 18.00
V rámci dne otevřených dveří si na hřišti
u JAHODY budete moci užít workshopy,
hry, soutěže a výtvarnou dílnu s eko
tematikou. Těšit se můžete i na naučný
program občanského sdružení Penthea
s exhibicí dravců a sov.
JAHODA, o. p. s.
Vybíralova 969/2, Černý Most

HRÁTKy S PřÍRODOU v KlUbÍČKU
Středa 25. 4. 2018, 15.30 – 17.30
Zábavné odpoledne na téma příroda
a recyklace, hry pro děti, ukázka 
živých netopýrů.
YMCA Praha, Mateřské centrum Klubíčko
Vlčkova 1067, Černý Most

vÝSTAvA bRÁNA RECyKlACE
25. 4. – 24. 5. 2018, 
PO až ČT 8.30 – 18.00, 
PÁ 8.30 – 15.00 
Cílem výstavy je upozornit na význam
třídění a recyklace odpadů. Prohlédnete
si na ní předměty běžné denní potřeby 
ze skla, papíru, plastů nebo nápojového
kartonu, o kterých většina z nás ani
netuší, že mají za sebou již několikátý
recyklační cyklus. Vstup ZDARMA.
KC Kardašovská
Kardašovská 626/5, Hloubětín

vÝSTAvA UNEXPECTED OCEAN
12. – 19. 5. 2018
Inovativní výstava o mořích a oceánech,
kterou si užije celá rodina. Nabídne tři
atrakce: virtuální akvárium, helmu
Samsung pro pohled na virtuální 
realitu a vzdělávací program
organizovaný Světovým fondem 
na ochranu přírody (WWF).
Centrum Černý Most
Chlumecká 765/6, Černý Most

CHCEME TU MÍT ČISTO
Komunitní úklidová akce. 
7. 4. 2018, od 9.00
Rajský vrch, sraz na rohu ulic Rudolfa
Holeky a Dobrovolného.

10. 4. 2018, 16.00 – 18.00
Okolí cyklostezky od Plechárny 
k ulici Doležalova. 

www.praha14.cz



Informace

Harmonogram svozu velkoobjemového odpadu
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

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

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

2. 5. ST Mochovská/Zelenečská
2. 5. ST Svépravická/Šestajovická
3. 5. ČT Hejtmanská/Vranovská
3. 5. ČT Tálínská/Oborská
9. 5. ST Splavná/Svárovská
9. 5. ST Světská/Lipnická

10. 5. ČT Nehvizdská/Zelenečská
10. 5. ČT Koclířova/Kačínská
11. 5. PÁ Liblická/Klánovická
11. 5. PÁ Vírská/Branská
11. 5. PÁ Spolská/Milovská
16. 5. ST Zámečnická/Mochovská
16. 5. ST Zvíkovská/Dářská
17. 5. ČT Kardašovská – u obch. střediska
17. 5. ČT Lásenická/Lipnická
18. 5. PÁ Rožmberská/Podlišovská
18. 5. PÁ Šimanovská/Za Školou
23. 5. ST Kukelská/Chvaletická
23. 5. ST Jezdovická/Froncova
24. 5. ČT Vlkovická/Dvořišťská
24. 5. ČT Lipenské náměstí
25. 5. PÁ Cidlinská/Maršovská
25. 5. PÁ Sicherova

6. 5.

Dobrovolného – u separace 9.00–12.00
Borská/Těrlická 9.00–12.00
Travná – naproti č. p. 472 9.00–12.00
V Chaloupkách/Hostavická 9.00–12.00

Přistavení BIO VOK ze systému HMP

Na základě přidělené kvóty ze systému hl. m. Prahy (HMP), který tento sy-
stém financuje, proběhne na území Prahy 14 sběr bioodpadu, a to formou
pevných stanovišť s obsluhou. VOK budou přistaveny po dobu max. 3 ho-
din. V tomto roce existuje možnost otoček VOK, všude tam, kde dojde
k naplnění kontejneru před koncem doby přistavení.

12. 5.

Sadská/V Humenci 8.00–8.30
Borská/U Járku 8.45–9.15
Světská/Lipnická 9.30–10.00
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

13. 5.

Hodějovská – u separace 8.00–8.30
Vlkovická/Dvořišťská 8.45–9.15
Podedvorská/Podlišovská 9.30–10.00
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

12. 5.

Trytova/Paculova 8.00–8.20
Vašátkova/Dygrýnova 8.30–8.50
Smikova/Generála Janouška 9.00–9.20
Himrova/Generála Janouška 9.30–9.50
Vybíralova/Kpt. Stránského 10.00–10.20
Fejfarova/Bryksova 10.30–10.50
Kučerova/Mansfeldova 11.00–11.20
Šedova/Arnošta Valenty 11.30–11.50

26. 5.

Zámečnická/Mochovská 8.00–8.20
Sadská/V Novém Hloubětíně 8.30–8.50
Klánovická/Liblická 9.00–9.20
Šestajovická/Svépravická 9.30–9.50
Cidlinská/Maršovská 10.00–10.20
Kukelská/Chvaletická/Žárská 10.30–10.50
Rochovská/Kardašovská 
(u nákupního střediska) 11.00–11.20

Hejtmanská/Vranovská 11.30–11.50

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
725 562 312, 725 562 318

Upozorňujeme: Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný
 odpad včetně větví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány (uprave-
ny) na menší  díly, aby byla lepší manipulovatelnost a uložení do kontej-
neru. Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob (PVC pyt-
lů, bedniček apod.). Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. Kon-
tejnery nejsou určeny na odpad z domácností, chemicky ošetřené dřevo
a podnikatelským subjektům.

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není
možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (li-
na, koberce). Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou ze-
minu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního od-
padu a odpad z podnikatelské činnosti. Porušení uvedených zásad je pod
pokutou dle platných předpisů. VOK ze systému MČ P14 jsou přistavo-
vány do 14.00 hod. dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

7. 5. ÚT 9. května/Písčitá
9. 5. ST Bouřilova/Bojčenkova

10. 5. ČT Šromova/Gen. Janouška
14. 5. PO Kpt. Stránského/Vybíralova
15. 5. ÚT Anderleho/Gen. Janouška
16. 5. ST Mansfeldova/Kučerova
17. 5. ČT Vašátkova/Doležalova
21. 5. PO Travná/Kostlivého

18



Naše školy

Tančící dům v Praze hostí
výstavu jednoho z našich
nejoblíbenějších a největ-
ších malířů ilustrátorů –
pana Josefa Lady.
S předškolními dětmi jsme
se proto vydali zavzpomínat na ob-
rázky z našich dětských knížek a po-
hledů, které jsme si prohlíželi a četli
v dětství, a v současnosti se snažíme
seznamovat s nimi i naše děti v ma-
teřské škole.
Výstavu jsme zahájili zhlédnutím
kreslené pohádky o černém kocouro-
vi v botách – Mikešovi. Děti tak měly
možnost vidět jiný styl animace, než

jsou zvyklé z televize a z kin.
S kocourem se děti vyfotily
před nainstalovanou figurí-
nou Mikeše v nadživotní ve-
likosti.

Poté jsme se vydali počítat
vodníky, dozvěděli se, jak si děti dřív
hrály, a viděli nakreslená zvířata ne -
jen ze známých bajek, ale i pojetí
ročních období a svátků (Vánoce, Ve-
likonoce). S dětmi jsme se zastavili
i v nainstalovaném knižním koutku,
kde jsme objevili spoustu krásných
knížek ilustrovaných Josefem Ladou.
Výstavu jsme zakončili v malířově
pracovně, kde děti chvíli přemýšlely,

jestli je postava za psacím stolem
skutečná. Vypadala jako živá!
Obrázků i zážitků bylo opravdu hodně
a my odcházeli s pocitem hezky pro-
žitého dopoledne. Pro většinu dětí
byla tato výstava prvním krokem na
jejich cestě k lásce ke knihám a naší
kultuře. MŠ Obláček

Děti z Obláčku na návštěvě u pana Lady

Dne 31. 1. se uskutečnil každoroční
maturitní ples Gymnázia Chodovic-
ká. Přípravy byly dlouhé a vyčerpá-
vající. Stejně jako vymýšlení a nacvi-
čování půlnočního překvapení. Před
sedmou hodinou se začali scházet
hosté a prostor Kongresového cen-
tra se pomalu plnil. Ples byl zahájen
předtančením a po něm už následo-
vala imatrikulace nejmladších stu-
dentů naší školy. Primáni si pro
ostatní také připravili krátké a zají-
mavé překvapení, které sklidilo velký
úspěch. V půl deváté konečně přišel
náš čas. Nástup maturantů po čer-
veném koberci. Byl to zvláštní pocit,
jen tak se projít před zraky ostatních
a přebrat šerpu. Vše se událo velmi
rychle. Přípitek, proslov, tanec

s profesory a předání žezla septimá-
nům, kteří si maturitní ples užijí
příští rok. Celý večer doprovázela
kapela Hot Wings a na parketu bylo
stále vidět tančící páry. Vrcholem ve-

čera bylo půlnoční překvapení, které
dopadlo nad naše očekávání. Mys-
lím, že nejen za sebe mohu říci, že
ples se opravdu vydařil. 

Kristýna Jindrová, 8. A

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA CHODOVICKÁ

Termíny zápisů do základních a ma-
teřských škol se blíží. V tabulce na-
leznete informace o tom, kdy bude
možné zapsat budoucí prvňáčky do
všech šesti místních zá-
kladních škol. S výjimkou
ZŠ Chvaletická na Lehov-
ci a ZŠ Vybíralova na Čer-
ném Mostě všechny školy
kromě řádných termínů

vypsaly už i ty náhradní. Zápisy do
mateřských škol proběhnou v obdo-
bí od 2. do 16. května 2018, zápis
do prázdninového provozu (druhá

tabulka) se uskuteční od 9. do
13. dubna. Podrobné informace na-
leznete na webových stránkách jed-
notlivých mateřinek.    (red)

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Zápis do 1. tříd ZŠ 2018/2019
Termín 
zápisu

Náhradní 
termín

ZŠ Hloubětínská 5. 4. 11. 4.

ZŠ Chvaletická 10. 4.

ZŠ Gen. Janouška 4. 4. 11. 4.

ZŠ Vybíralova 10.–11. 4. 

ZŠ Bří. Venclíků 9. 4. 16. 4.

ZŠ Šimanovská 9.–10. 4. 17. 4.

Prázdninový provoz v MŠ
MŠ Bobkova 9.–20. 7.

MŠ Hostavice 23. 7. – 10. 8.

MŠ Chvaletická 13.–24. 8.

Zápisy do dětských skupin

MŠ Zelenečská 2.–3. 5. 2018
od 8.30–11.30 a 13.00–16.30 hodin

MŠ Vybíralova 968 9. 5. 2018 
od 9–11.30 a od 12.30–16.30 hodin
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Jaká pravidla chování a rozdíly panují mezi piktogramovým koridorem,
vyhrazeným jízdním pruhem a ochranným jízdním pruhem?

Kde je síť komunikací i cyklotras
hustá, zavádí se v terénu opatření,
mezi která patří 3 základní druhy:
piktogramový koridor pro cyklisty, vy-
hrazený jízdní pruh pro jízdní kola,
ochranný jízdní pruh. Jaký je mezi ni-
mi rozdíl? Nesou nějaká rizika? Jaké
chování je dobré v nich dodržovat?

LEGISLATIVA STANOVUJE
ZÁKLADNÍ ROZDÍLY: 
Piktogramový koridor pro cyklisty
V zásadě jde o vyznačený koridor do-
poručující stopu průjezdu jízdních kol,
který pouze navádí cyklisty a upozor-
ňuje ostatní účastníky provozu. Jeho
vyznačením pro účastníky provozu
neplynou žádná další práva ani po-
vinnosti jako v případě vyhrazeného
jízdního pruhu pro cyklisty. Má podo-
bu vodorovného dopravního značení.
Z hlediska bezpečnosti je toto opatře-
ní třeba chápat jako integrační, zalo-
žené na vzájemné toleranci účastníků
provozu. Nic není povoleno ani zaká-
záno, a je tedy dobré mít se na pozo-
ru, jak z pohledu cyklisty, tak z pohle-
du chodce nebo řidiče. 

V Praze 14 je piktogramový koridor
umístěn na ulici Broumarská a Cí-
glerová. 

Vyhrazený jízdní pruh pro jízdní kola

Jde o obdobu jízdních pruhů pro mo-
torová vozidla. Jiná vozidla smějí cy-
klopruh křížit pouze příčně nebo při
odbočování, parkování apod. Jízdní
pruh má minimální šířku 1 metr a bý-
vá zpravidla vyznačen vodorovným
i svislým značením. Vede-li cyklopruh
podél parkujících aut, je jeho šířka
zvětšená o bezpečnostní odstup.
Je zakázáno v cyklopruhu stát a za-
stavit. Užití cyklopruhu dává výhodu
rychlému pohybu hlavně dopravním
cyklistům, bez zbytečného křížení
odbočujících komunikací. 
V Praze 14 naleznete vyhrazený jízdní
pruh např. na Černém Mostě v ulici
Bobkova nebo na Hutích v ulici Za
Černým mostem. 

Ochranný jízdní pruh
Lidově „víceúčelový pruh“ je mezi-
stupněm, který vytváří na jednu stra-

nu ochranu cyklistům, na stranu dru-
hou může být použitý i v případech
nedostatečných šířkových poměrů.
Výzkum v oblasti bezpečnosti a ply-
nulosti provozu na zmíněných do-
pravních opatřeních provedl německý
Spolkový ústav pro silniční hospodář-
ství a dopravu (BASt), jak popisuje
Asociace cykloměst. Výsledky jsou
povzbudivé, zejména že nehodovost
na úsecích s ochrannými pruhy je
nižší než bez nich. Toto opatření tedy
zvyšuje bezpečnost. Zároveň se uká-
zalo, že motivace cyklistů k ježdění
v hlavním dopravním prostoru se zvy-
šuje a lidé na kolech nemají tendenci
přesouvat se na chodníky, případně
jezdit v jiném přidruženém prostoru.
Ochranné pruhy pro cyklisty jsou tedy
praktickou formou nabídky dalšího
opatření, které může pomoci zařadit
jízdní kola do běžného provozu.
Při souběžné jízdě do ochranného
jízdního pruhu automobil vjet může,
zatímco u vyhrazeného jízdního pru-
hu je to zakázáno. Je tedy nutné
i s tímto počítat a být na pozoru. Ne-
jsou také nijak barevně označeny. 
Plánuje se zřídit na jaře 2018 na ulici
Broumarská a Ocelkova. 

Adéla Nováková, 
cyklokoordinátorka MČ Praha 14

Zdroj: Asociace cykloměst:
http://www.cyklomesta.cz/novinky/
jsou-cyklopruhy-bezpecne/, 
Čtrnáctkou na kole 
– cyklomapa 1 : 14 000Přejezd na ulici Broumarská

Cykloobousměrka na Černém Mostě

Zvířátkům neubližujeme, o mazlíčky
se staráme a uklízíme po nich, kytič-
ky jen tak netrháme, stromy neničí-
me, vodou šetříme, zbytečně nesvítí-
me, odpadky třídíme – to vše se děti
u nás ve školce učí. 
Říká se tomu ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA a zjednodušeně znamená
výchovu k citlivému a aktivnímu pří-
stupu k životnímu prostředí, lidem,
společnosti a planetě Zemi. 
Děti vedeme ke správným návykům
zdravého životního stylu, zdravé výži-
vy a ochraně zdraví. Během roku
u nás probíhá několik preventivně
bezpečnostních programů. Podporu-

jeme u dětí dostatek
pohybové aktivity při
každodenních činnostech
a dbáme na dostatečný pobyt
na čerstvém vzduchu. 
Velká školní zahrada nám umožňuje
mnoho příležitostí pro pozorování
proměn přírody v ročních obdobích,
pozorujeme stromy, ptactvo, hmyz.
Při vycházkách do blízkého okolí se
vydáváme k lesu, rybníku nebo za
zvířátky k Čeňku.
I v podmínkách sídlištní mateřské
školy se snažíme dětem umožnit vní-
mání přírody všemi smysly, objevovat
její krásu a rozmanitost, vzbudit zá-

jem dětí o přírodu a vést je k její
ochraně. Vždyť všichni víme, že:
„Zemi jsme nezdědili po svých před-
cích. Máme ji půjčenou od svých dětí.“ 

(úsloví indiánů kmene Haida)
MŠ Sluníčko

Ve Sluníčku s láskou k přírodě

ROZRŮSTAJÍCÍ SE SÍŤ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY POSKYTUJE PESTRÁ OPATŘENÍ, KTERÁ NEMUSÍ BÝT
VŠEM HNED JASNÁ, A TAK SE MŮŽE STÁT, ŽE SE CYKLISTA V RŮZNÝCH ZNAČENÍCH A TRASÁCH ZTRÁCÍ. 
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14.00 – 17.00 hod.  Ing. Mgr. Marie Nováková  
terapeut Systemická práce s párem a rodinou 

14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.00hod. Mýty v partnerství 

 
 

 

16.00 – 17.00 hod.

  

 

14.00-17.00 hod. 

Poradenství je poskytováno odborníky v daných  
oborech v rámci Dne milosrdenství zdarma.

15.00 hod.  zahájení programu 
15.05 hod.    

15.30 hod. 
17.00 hod.  slavnostní mše svatá  

.
.

 

 
a psychoterapii  

14.00-17.00 hod. 

14.00-17.00 hod. 

2

3  

www.farnostkyje.cz      www.praha14.cz
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Otevřené závody pro všechny během dne
v disciplínách Streetstyle a Best trick contest

Prize money a věcné ceny

Skate Exhibice 

 Městská část Praha 14, Plechárna
 a Mystic Constructions Vás zvou na

GRAND 
OPENING
SKATEPARKU
ČERNÝ MOST

Pátek 6. 4. 2018
Start: 15:00

Skatepark Černý Most, Praha 14
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duben 2018

EVA A VAŠEK
STŘEDA 25. 4. 19:00

KD KYJE

 6.4.  PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ (Divadelní sekce Praha)

 7.4. SETKÁNÍ KULTUR
 8.4.  POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ (Nezávislé divadlo)

 15.4.  SLŮNĚ BABŮ A SPRAVEDLIVÉ DĚLENÍ (Divadlo pod kloboukem)

 18.4.  BIOGRAF KYJE – HRANICE PRÁCE (režie Apolena Rychlíková, ČR 2017)

 22.4.  HRÁTKY S ODPADKY (Divadýlko z pytlíčku)

 25.4.  KONCERT – EVA A VAŠEK
 27.4.   BIOGRAF KYJE – AFRIKA I A AFRIKA II  

(režie Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, Československo 1952 a 1953)

 28.4.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 29.4.  ZLATOVLÁSKA (Divadlo Akorát)

 30.4.   VOLNOČASOVÝ KLUB POŘÁDÁ VÝLET PRO SVÉ ČLENY – LETECKÉ 
MUZEUM KBELY

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

JUDO 
KURZY TANCŮ 
VOLNOČASOVÝ KLUB 
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY 

KURZY TANCŮ 
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 
KURZY ŠITÍ 
KLUB SENIORŮ 

WWW.KDKYJE.CZ 





Doprava

23

DOPRAVNÍ PODNIK POSTAVÍ NOVOU BUDOVU VOZOVNY HLOUBĚTÍN
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TRAMVAJOVÁ VOZOVNA V HLOUBĚTÍNĚ, VYBUDOVANÁ V LETECH 1949–1951, JE V HAVARIJNÍM STAVU. NAHRADÍ
JI PROTO NOVÁ BUDOVA, JEJÍŽ PROJEKT SE UŽ PŘIPRAVUJE. STAVĚT BY CHTĚL DOPRAVCE UŽ V PŘÍŠTÍM ROCE,
NOVÁ VOZOVNA BY MĚLA FUNGOVAT NEJPOZDĚJI V ROCE 2021. 

Jaro je tady a s ním i nová stavební
sezona. S jejím začátkem odstartují
i práce na opravách komunikací
v Praze 14 – konkrétně v lokalitě Za
Horou a ve čtvrti nad Kyjským rybní-
kem. „První jmenovanou akci má na
starosti Magistrát hl. m. Prahy, jme-
novitě Odbor technické vybavenosti,“
říká místostarostka Ing. Ilona Picko-
vá, která má ve své gesci dopravu
v městské části. Rekonstruovat se
v této etapě bude vodovod podél ulice
Průmyslová a povrchy vozovek v ulici
Švestkova a v severním úseku ulice
Třešňová. V souvislosti s opravami je
třeba počítat s nezbytnými dopravní-
mi opatřeními.
V případě ulic v lokalitě nad Kyjským
rybníkem mají v dubnu pokračovat již
loni započaté práce v části Hejtman-
ské, Sklenské, Vajgarské a v celé

Vranovské. Hlavním investorem a re-
alizátorem akce je Pražská energeti-
ka (PRE distribuce, a. s.), s nímž na
rekonstrukci spolupracuje jak měst-
ská část, která se bude finančně po-
dílet na úpravách chodníků, tak hlav-
ní město Praha. To v oblasti vyměňu-
je lampy veřejného osvětlení. (red)

JARO A OPRAVY KOMUNIKACÍ
V souvislosti s výstavbou obchodního
domu Kaufland, který má do poloviny
letošního srpna „vyrůst“ v Hloubětí-
ně, čeká řidiče omezení v ulici Kolbe-
nova. V dubnu a v květnu bude komu-
nikace v úseku mezi křižovatkou
s Kbelskou a křižovatkou s ulicí
K Hutím zúžena do jednoho pruhu –
pro vozidla jedoucí z centra. Ve smě-
ru do centra auta pojedou po objízdné
trase přes ulice Poděbradská, Kbel-
ská a dále po Kolbenově. V průběhu
částečné uzavírky Kolbenovy realizá-
tor vybuduje novou dešťovou kanali-
zaci a nový odbočovací pruh. Při po-
skytování informací o průběhu prací
radnice vychází z jeho podkladů. Ob-
chodní dům Kaufland se v Kolbenově
ulici staví od podzimu 2017, investo-
rem je společnost InterCora. (red)

ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ
ULICE KOLBENOVA

Současný stav Vizualizace – nový stav

Přestože je hloubětínská tramvajová
vozovna v Praze nejmladší, díky uni-
kátní technologii použité pro kon-
strukci střechy je nyní v havarijním
stavu. Odlehčená konstrukce „sovět-
ského vzoru“, tvořená 65 železobeto-
novými monolitickými skořepinami,
se potýká s problémy už několik let
a v závěru minulého roku ji na zákla-
dě dlouhodobého nepřetržitého sle-
dování statici vyhodnotili jako nebez-
pečnou. Důvodem je podle odborníků
nedostatek kvalitních materiálů v po-
válečném období, ale také nedodrže-
ní technologických postupů. Stavba
tak přes svou historickou hodnotu
a „pokrokovost“ nesplňuje dnešní
stavební předpisy a požadavky na
bezpečnost.  Po předchozím částeč-

ném omezení provozu tak přichází
další omezení a do budoucna i defini-
tivní konec fungování stávající vozov-
ny, jejíž velkou část nahradí nová bu-
dova. Ze stávajících budov zůstanou
zachovány haly s myčkou tramvají
a soustruhem pro údržbu kol.
Dopravní podnik zvažoval i opravu
stávající střechy, která je díky použití
unikátní technologie vizuálně zajíma-
vá. Podrobné studie však ukázaly, že
oprava není možná. Náhradu střešní
konstrukce nelze provést bez demo-
lice celé haly. Statici proto jedno-
značně doporučili stržení budovy
a výstavbu zcela nové haly. „Již od
začátku mého působení v podniku se
snažím stav této vozovny finálně vy-
řešit. Studie jednoznačně prokázaly,

že dotčená střecha je neopravitelná,
proto omezujeme provoz ve vozovně
a chystáme projekt nové haly. Tu  by-
chom chtěli začít stavět již příští rok,
hotová by měla být nejpozději do
konce roku 2021,“ říká Martin Gillar,
generální ředitel Dopravního podniku
hl. m. Prahy s tím, že výstavba nové
budovy je  příležitostí pro využití ino-
vativních technologií s nižší energe-
tickou náročností, které jsou šetrné
k životnímu prostředí. Předpokláda-
né náklady stavby se podle jeho slov
pohybují okolo 1,6 miliardy Kč a je-
jich velkou část by podnik rád získal
z dotačních programů Evropské unie,
která může přispět až 85 % hodnoty
uznatelných nákladů.

(jam)
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Jája Brenkusová: Je důležité
v dětech budovat vztah k pohybu

KROMĚ CVIČENÍ V KARDAŠOVSKÉ
VEDEŠ JEŠTĚ DALŠÍ AKTIVITY V TJ
SOKOL V HORNÍCH POČERNICÍCH,
MÁŠ SVÉ POHYBOVÉ STUDIO. JAK
SES K LEKTOROVÁNÍ DOSTALA? 
Když jsem se na mateřské dovolené
zabývala tím, co bych chtěla dělat,
začala jsem s trénováním dětí. Bylo
to v roce 2012, mé nejstarší dceři by-
lo 5 let, mladší 3 a v břiše jsem už
nosila tu třetí. Když se mi blížil konec
rodičovské, pochopila jsem, že se
chci trenérstvím živit profesionálně.
Vystudovala jsem obor kondiční tre-
nér u společnosti IQ Pohyb v rámci
rekvalifikačního kurzu akreditované-
ho MŠMT. 

CVIČÍŠ SE SVÝMI DĚTMI? 
Ano, chodí se mnou na tréninky vo-
lejbalu i atletiky. Jinak s námi rodiči
jezdí na kole, bruslích, lyžích. Občas
jdeme jen tak s míčem na hřiště, kde
si házíme, kopeme, běháme. 

OD KOLIKA LET BY MĚLY DĚTI
PODLE TEBE CVIČIT? 
Co nejdříve, ale musí je to bavit.
I proto máme v Kardašovské cvičení
zaměřené na kojence a na batolata. 

JAK PROBÍHÁ CVIČENÍ RODIČŮ
A DĚTÍ V KC? 
Rodiče si s dětmi nejdříve chvíli vol-
ně hrají, potom začne řízené cvičení,
kde je důležitá spolupráce i souhra
rodiče a dítěte. Cvičíme na velkých
balonech, na žíněnkách, využíváme
pro běhání velký krásný prostor se
zrcadlovou stěnou. Ke cvičení nám
hrají dětské písničky. Na závěr si
opět děti volně hrají. Cvičení máme
rozdělené na dvě skupiny, pro men-
ší děti a pro starší. S menšími bato-
laty především sedíme, ležíme, tle-
skáme, houpeme je atd. Zpíváme
písničky, které nás svým textem ve-
dou k pohybům ručiček, nožiček
i celého těla. Myslím, že si to užívají
rodiče i děti.

JAKÉ JSOU VÝHODY SPOLEČNÉHO
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI? 
Za mne, jako za plně zaměstnanou
matku, je to úžasný čas interakce
s vlastním dítětem. Pokud děti získají
kladný vztah k pohybu v dětství, už
jim to přijde přirozené po celý život.
Vnímám to i jako nejlepší prevenci
proti obezitě, ale i proti záškoláctví
a dalším problémům. 

ČÍM JE CVIČENÍ PRO ŽENY, 
KTERÉ DĚLÁŠ V KC, SPECIFICKÉ? 
Se ženami v KC cvičím své nejoblí-
benější CORE. Cvičení se soustředí
na posilování hlubokých svalů v ob-
lasti břicha, které podporují rovno-
váhu, stabilitu těla a bezbolestné dr-
žení těla. Cvičení je vhodné napří-
klad pro matky po porodu, protože
se soustředí mimo jiné i na posilová-
ní pánevního dna a pomáhá při bo-
lestech zad. (red)

Pondělí, čtvrtek – 9.00
cvičení pro rodiče s dětmi 0–2 roky

Pondělí, čtvrtek – 10.00
cvičení pro rodiče s dětmi 2–3 roky

Středa – 17.00
cvičení pro ženy – CORE

Všechny aktivity jsou pro 
registrované návštěvníky ZDARMA.

JÁJA BRENKUSOVÁ JE PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ LEKTORKA,
VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A TAKY MÁMA Z HORNÍCH
POČERNIC. PŘESTOŽE JI RODIČE KE SPORTU NIJAK ZVLÁŠŤ NEVEDLI,
POHYB JI BAVÍ CELÝ ŽIVOT. V KC KARDAŠOVSKÁ VEDE CVIČENÍ PRO
RODIČE S DĚTMI A CVIČENÍ PRO ŽENY.

V sobotu 7. 4. od 10.00 hod. se v KC
Kardašovská bude konat amatérský
turnaj ve stolním tenisu. Přihlásit se
mohou neregistrovaní hráči od 12 let.
Hrajeme hlavně pro zábavu, s sebou

vám stačí boty na přezutí. Na vítěze
čeká malá odměna. Celý program je
zdarma. Více informací získáte na
alzbeta.kremenova@praha14.cz nebo
na tel.: 734 782 954. (red)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Procházky po okolí Prahy 14
Máte rádi procházky? Přidejte se
k nám! Budeme vyrážet každou dru-
hou středu od Komunitního centra
v Kardašovské. Výlety jsou vhodné
pro seniory i pro maminky a tatínky
s kočárky. Nemusíte se bát, bereme

to zlehka, všechny výlety jsou do 6 km.
V dubnu vyrážíme 4. a 18. v 9.00 hod.
ráno. Svačinu a dobrou náladu s se-
bou. Výlety jsou zdarma. Více informa-
cí získáte na alzbeta.kremenova@pra-
ha14.cz na tel. 734 782 954. (red)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

KC Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha 14, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225, spolufinancovaného z OP Praha – pól růstu ČR.
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POMOC PRO VŠECHNY
MAMINKY
V Komunitním centru
Motýlek jsme se rozhod-
li ženám s návratem do
práce pomoci a s podpo-
rou Evropského sociál-
ního fondu jsme realizo-
vali od konce roku 2016
do února letošního roku
projekt Dejme mamin-
kám šanci. Tuto příleži-
tost využila řada žen
a projektem jich prošlo
celkem 54.

CHCI ZPÁTKY SVOJE SEBEVĚDOMÍ
Ani vysoká škola a kariéra před dítě-
tem nezabránila u mnoha účastnic
v pocitu, že už vlastně nic neumí.
Během několika měsíců se tyto obavy
rozpouštěly. Pracovali jsme na zlep-
šení sebevědomí, motivace i time
managementu. S nalezením vhodné-
ho typu zaměstnání pomohly osob-
nostní testy a pohovor s psycholo-
gem. Během projektu proběhly také

přednášky o finanční gramotnosti,
pracovním právu, sociálních sítích
a volitelně kurz práce s PC.

CO KDYŽ CHCI DĚLAT JINÉ
ZAMĚSTNÁNÍ NEŽ DŘÍV?
Po absolvování celého programu si
účastnice mohly vybrat rekvalifikační
kurz. V rámci projektu jim byla pro-
placená nejen cena kurzu, ale i ná-
klady na hlídání dětí. Do rekvalifikace
šlo 28 žen. Každá volila kurz podle

svých zájmů, schopností a doporuče-
ní z osobnostní diagnostiky.

A NEŠLO JEN O PRÁCI
Během projektu vznikla řada nových
přátelství. Poznaly se ženy, které od
sebe bydlí pár minut, a přitom se
nikdy nepotkaly. A když jsme u jedné
maminky samoživitelky zjistili, že žije
se dvěma dětmi prakticky v holobytě,
Zuzka Jelenová vystoupila ze své ofi-
ciální role „poradce“ a prostřednic-
tvím Facebooku jí sehnala nábytek,
pračku i další vybavení. 

Všem maminkám přejeme, ať je je-
jich návrat do zaměstnání co nejpří-
jemnější. Nebojte se, zvládnete práci
i děti. A neváhejte při péči o děti za-
pojit celou rodinu, není to jen o vás.

KC Motýlek

Sledujte na Facebooku ži-
vot v Motýlku i osudy těch,
kterým pomáhá. Pomůže-
te i pouhým sdílením na-
šich příspěvků. 

DEJME MAMINKÁM ŠANCI
NÁVRAT DO PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NENÍ LEHKÝ. VE VĚTŠINĚ RODIN ZŮSTÁVÁ HLAVNÍ ČÁST PÉČE
O DĚTI A DOMÁCNOST NA ŽENĚ I V PŘÍPADĚ, ŽE NASTUPUJE NA PLNÝ ÚVAZEK. V JEŠTĚ SLOŽITĚJŠÍ SITUACI
JSOU ŽENY, NA KTERÉ PŮVODNÍ PRACOVNÍ MÍSTO NEČEKÁ A MUSÍ SI HLEDAT NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ.

JAK VÁS
V MOTÝLKU
NAPADLO
REALIZOVAT
PROJEKT DEJME
MAMINKÁM
ŠANCI?

Chtěli jsme nezaměstnaným ma-
minkám pomoci najít takové za-
městnání, které by jim umožnilo
skloubit práci s péčí o rodinu. Pro -
blémy s uplatněním mají nejen ženy
po rodičovské dovolené, ještě hůř
jsou na tom maminky dětí s postiže-
ním, které potkáváme v Motýlku.
Některé z nich jsou nezaměstnané
spoustu let. Zaslouží si vymanit se
z izolace, dostat novou příležitost.
Tak vznikl nápad „Dejme mamin-
kám šanci“.

CO BYLO NA PŘÍPRAVĚ PROJEKTU
NEJNÁROČNĚJŠÍ?
Vypracovat ho tak, aby byl finančně
podpořen. Projekty posuzují vždy

dva nezávislí hodnotitelé a nikdy se
neví, kdo to je. Projekt proto musí
být perfektně připravený, promyšle-
ný a smysluplný. Nakonec se poda-
řilo překonat všechna administrativ-
ní úskalí a dostali jsme druhé nej-
lepší hodnocení ze všech projektů
podaných v rámci jedné z výzev Ope-
račního programu Zaměstnanost.
A co je nejdůležitější, maminkám
jsme tak mohli z „evropských“ pe-
něz poskytnout rozsáhlou podporu.

BYLO NĚCO, ČÍM VÁS ÚČASTNICE
PROJEKTU PŘEKVAPILY?
Byly to statečné ženy, skvělé holky
s chutí porvat se s životem a nově na-
startovat svou kariéru. A čím mě pře-
kvapily? Především svou otevřeností.
Myslela jsem, že jako profesní porad-
ce budu řešit pouze pracovní uplat-
nění. Řadu let jsem byla personální
ředitelkou na ministerstvu, proto
jsem mohla hájit jejich zájmy např.
v komunikaci s bývalými zaměstnava-

teli. Mnozí z nich se chtěli mladých
maminek „zbavit“ bez odstupného,
na které měly podle zákona nárok.
Dále jsem s nimi prakticky nacvičova-
la situace u výběrového pohovoru
a měla velikou radost, když po tomto
tréninku ve výběrovém řízení uspěly.
Nicméně s mnohými z nich jsem ře-
šila např. problémy s výchovou dětí,
partnerské krize, v ojedinělých přípa-
dech exekuci, hmotnou nouzi…

JAK JSTE SE CÍTILA V TÉTO ROLI?
Asi tak, jako když máte to štěstí, že
po celou pracovní dobu můžete dě-
lat dobré skutky. Troufám si říci, že
mě to obohatilo víc než dvanáct let
strávených v prestižních pozicích ve
státní správě. Projekt Dejme ma-
minkám šanci přinesl i mně šanci
zamyslet se nad některými pohnutý-
mi osudy a příběhy. Nad tím, co je
v životě opravdu důležité: nebýt
lhostejný a umět podat pomocnou
ruku potřebným. KC Motýlek

4 OTÁZKY PRO ZUZANU JELENOVOU, PŘEDSEDKYNÍ SPRÁVNÍ RADY V KC MOTÝLEK
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S okinawským karate, které se od toho spor-

tovního liší svým zaměřením na sebeobranu 

a nikoliv na soutěž, začala dvojice před pat-

nácti lety. Jejich škola Czech Shubukan Ka-

ratedó Dojó nabízí lekce na dvou místech. 

V dolnopočernické základní škole učí in-

struktoři úplné začátečníky a chodí sem i děti 

z dětského domova, který je hned přes ulici. 

„Chceme, aby děti cvičily až do dospělosti. 

Karate dokáže udržet kondici i čistou hlavu,“ 

říká Martin Křáp.

Druhým místem, kde se japonské bojové 

umění vyučuje, je jahodnický Sokol. Tam už 

se scházejí i pokročilí karatisté. Nejmladšímu 

žákovi je šest a nejstaršímu sedmdesát. Hodi-

ny navštěvují i celé rodiny, dokonce i dědeček 

s vnukem nebo tatínek se synem. Sem tam se 

tu objeví i nějaká maminka. Rozhodně účast 

rodičů – či vůbec dospělých – není na škodu. 

Podle instruktorů děti nejvíce motivuje, když 

s nimi trénují právě jejich nejbližší.

„Jeden tatínek k nám před lety začal chodit 

s pětiletým synem. Klukovi karate pomohlo 

v soustředění. Dokáže zatnout zuby, překonat 

krizi. Karate mu tak posloužilo během přijíma-

ček na střední,“ vysvětluje Eva Pallová. Jedné 

jejich žákyni navíc prý karate pomohlo s bojem 

proti anorexii.

Zatímco Martina nejvíce baví předávat tech-

niku, Evu naplňuje, když může lidi vést odně-

kud někam. „Baví mě sledovat, jak žáci rostou 

fyzicky i duševně,“ říká. Sami instruktoři mají 

svého trenéra v Holešovicích a ten má zase 

svého mistra v Japonsku na Okinawě, kde i se 

svými studenty tráví čas tréninkem každé léto. 

„Karate je cesta a musí se po ní jít neustále do-

předu, zlepšovat se,“ vysvětluje dvojice.

V létě škola okinawského karate pořádá de-

setidenní soustředění, na nichž se od rána do 

večera cvičí v lese. Každý měsíc se pak žáci 

setkávají některou sobotu na celodenním tré-

ninku.

Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která na Praze 14 působí.  
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli. 

Chcete také chodit na karate? Ozvěte se Martinu Křápovi na tel. 777 306 002 a mail martinkrap@seznam.cz nebo Evě Pallové 
na tel. 774 306 007. Více informací o škole Czech Shubukan Karatedó Dojó najdete na www.karate-shorin-ryu.cz.
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Karate proti anorexii  
– bojové umění dokáže i pomáhat
Na Jahodnici bydlí dva trenéři okinawského karate. Martin Křáp a Eva Pallová tu žijí společně se svou 

dcerou v domku, k němuž patří i japonská zahrada. Dříve vyučovali lekce bojového umění jen v Be-

nešově, ale nakonec zakotvili na Praze 14. „Tady je to nejlepší,“ tvrdí. A vysvětlují: „Lidi tu chodí na 

tréninky v kimonu už z domova. Je to tu jako na vesnici.“ 



„Pocházím z vilkové čtvrti v Podolí, nedokázal jsem si 

představit, že bych bydlel v paneláku,“ vzpomíná Pavel 

Trefný. Ale stalo se, a rodina se tak paradoxně dostala 

i blíže k přírodě. „Ráno se podívám z okna a na parko-

višti hopsá zajíc, v místním rybníčku žijí nutrie. Když se 

jdu proběhnout na Čihadla, potkám srnku, bažanta nebo 

volavku,“ libuje si kazatel. 

Zapadnout mezi místní 
I když je teď Pavel Trefný na Černém Mostě doma, nejprve 

bylo potřeba zapadnout do místní komunity. Nově přícho-

zím radí, aby si pořídili pejska, skateboard nebo děti. „Tak 

se dostanete do komunit pejskařů a skejťáků, kterých je na 

Černém Mostě požehnaně, nebo do společnosti maminek 

s dětmi, které vyrážejí na četná dětská hřiště,“ vysvětluje. 

Podpora komunity
Zároveň se rozhodl, že je nutné nejen zapadnout mezi sta-

rousedlíky, ale také pro místní komunitu něco udělat. Kromě 

bohoslužeb a aktivit spojených s církví se vrhl na vzdělávání. 

Uspořádal několik akcí v angličtině pro místní základní školy 

a mládeži se věnuje dál. 

Navíc tu vede místní pobočku Royal Rangers. Organizace 

vznikla v půlce minulého století v USA a klade si za cíl roz-

víjet děti ve čtyřech dimenzích života – po fyzické, duševní, 

duchovní a sociální stránce. Podobá se skautům a má při-

pravit mladé na život a naučit je pomáhat. 

Za pozornost stojí i dobrovolný úklid sídliště, pro který Pavel 

Trefný získal členy církve. „Rozhodli jsme se, že půjdeme 

naše sídliště uklidit. Už jsme to udělali několikrát. Na úřadě 

jsme vyfasovali modré pytle a vyrazili jsme do terénu. Líbilo 

se to i našim dětem, které si sbírání odpadků oblíbily a ob-

čas žadoní, abychom šli zase sbírat,“ směje se. 

P r a h a  1 4  k u l t u r n í  d u b e n  2 0 1 8

Z Vinohrad na „Čerňák“  
– Pavel Trefný stěhování nelituje

Když kazatel Církve bratrské 

Pavel Trefný dostal v roce 

2004 nabídku, aby vybudoval 

křesťanskou komunitu na 

Černém Mostě, setkal se 

doma nejprve s odmítnutím. 

Manželce se tenkrát ještě 

šedivé sídliště nelíbilo a nepřála 

si, aby se čtyřčlenná rodina 

stěhovala z centra na periferii. 

Nakonec ale svolila a rodina se 

zabydlela v panelákovém bytě 

na Černém Mostě. 



duben

Výlet po Praze 14 – Cestou necestou do Tábora
Sportem ku zdraví! Jestli rádi chodíte na procházky, pøidejte se k nám. 

Pryè s Moranou

zvykem spoleènì pøivítat jaro.

oceòovaná divadelní hra.

potkat se sousedy a poradit se. 

a zasadíme.

prosím pøihlaste. 

vaøení.
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sourozencù.

jak se jí vyhnout.

Výlet po Praze 14 – Cestou necestou do Vinoøe
Sportem ku zdraví! Jestli rádi chodíte na procházky,  pøidejte se k nám. 

-

 
a dvìma tvory, kteøí milují odpadky. 

podpoøit a èemu se vyhnout.

samotvrdnoucí hmoty.

Taneèní odpoledne
-

Novináøka si zkusila mizernì odmìòovanou døinu  

 

Kompletní přehled akcí najdete na 
www.praha14.cz/kalendar-akci

Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14

P r a h a  1 4  k u l t u r n í  d u b e n  2 0 1 8



Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

30

PŘÍBĚH ČTENÁŘKY

Ráda bych se s vámi podělila o je-
den nepříjemný zážitek, který má
však šťastný konec. Ráno 16. břez-
na 2018 mi dcera volala do práce,
že nám někdo nechal za vrátky do
zahrady kočku i s přepravkou.
Když jsem na místo dorazila, chtě-
lo se mi brečet. V čem dcera vidě-
la kočku, já viděla velký kus chlu-
pů obalený listím a blátem. Zaba-
lila jsem to do deky a ono to
tichounce zamňoukalo. Jela jsem
okamžitě na veterinární kliniku
v Poděbradské. Okamžitě se se-
běhli všichni doktoři i sestry, kteří
tam zrovna sloužili, a já věděla, že
ten bílý chomáč chlupů je v dob-
rých rukou. Po práci jsem se vráti-
la na kliniku a bála se, co uslyším
za zprávu. ALE kočička byla jen
silně podchlazená, jinak naštěstí
úplně zdravá. Museli ji celou oho-
lit, protože měla srst samý dred,
asi proto se jí páníček zbavil. Až
kočičce doroste srst, vyklube se
z ní nádherná perská kočka. Ne-
vím, kde se to v lidech bere. Ten
víkend měly být velké mrazy, tak
asi majitel doufal, že brzy umrzne,
a nebude se tak dlouho trápit. ALE
našla hodné lidi, kteří se o ni dob-
ře postarají a dají jí domov, jaký si
zaslouží. Rita Hlávková
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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

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

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

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

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

❱ ÚKLIDOVÁ FIRMA PENJAK.CZ nabízí
pravidelný úklid kanceláří, firem a ko-
merčních prostor. Dodávky hygienic-
kých potřeb. Strojní čištění koberců
a čalounění. Na trhu již 15 let. E-mail:
j.penjak@seznam.cz, tel.: 603 701 992.

❱ Rodina se dvěma dětmi vymění byt
2+kk Prahy 14 za větší. Více na telefonu
607 633 909.

❱ Převody družstevních bytů do vlast-
nictví, prohlášení nemovité věci, za-
měřování bytů, zakládání SVJ, likvidace
BD, jednání na KN. Tel. 724 304 603.

❱ Jako rodinnou investici koupím dva
byty v Praze a okolí. Seniora mohu nechat
v bytě na dožití. Na velikosti a stavu bytu
nezáleží. Na vystěhování nespěchám.
Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy,
exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.:
608 661 664.

❱ 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.

❱ 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. 

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

❱ Koupíme st. zlaté mince, st. šperky,
i poškozené – Interantik Praha 9, Pod
pekárnami 3, tel.: 605 829 440 po
10 hodině.

❱ Vykoupím staré knižní pozůstalosti
a další staré tiskoviny. Tel.: 731 489 630.

❱ 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. Sekání trávy a vyklízení. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

❱ 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.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, 
O. P. S. – POBOČKA Praha 14
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út a čt 8.00–16.00 hod., 
tel. +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com, 
www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje
bezplatné služby občanům zemí mimo EU:
právní a sociální poradenství, kurzy če-
ského jazyka, vzdělávací semináře a také
komunitní a kulturní akce, na které jsou
srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers free
of charge services for third country nation-
als: legal and social counselling, Czech
language courses, educational seminars
and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung
cấp những dịch vụ miễn phí cho công
dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và
tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc,
buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП)
пропонує безкоштовні послуги гро-
мадянам третіх країн: юридичні та
соціальні консультації, курси чесь-
кої мови, освітні семінари та інтег-
раційні заходи.

Uzávěrka inzerce
pro květnové

vydání časopisu
Čtrnáctka je 
15. 4. 2018. 

Obvodní soud pro Prahu 9 uvítá zájemce z řad
občanů na funkci přísedících u soudu. Bližší in-
formace podá pí H. Felderová, referentka ob-
čanskosprávního odboru Úřadu MČ Praha 14,
na tel. 281 005 233, nebo ved. odboru na tel.
281 005 340. Reakce prosíme do konce dubna.
Děkujeme. OSO ÚMČ Praha 14O
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „A proč se na to pořád ptáš? No, protože je mi pořád hrozná zima.“
Výherci: A. Martínek, Lehovec, A. Knotek, Černý Most, M. Švajcrová, Kyje

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. 4. 2018 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: „Není dneska náhodou apríla?“ ptá se cestující ve vlaku muže sedícího vedle něj.
„Není,“ odvětí spolucestující stroze. „Tak jak to, že...“  (dokončení v tajence)
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