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zima je, zdá se, deﬁnitivně za námi a s příchodem
jara se Praha 14 může těšit na celou řadu zajímavých akcí. Tou hlavní jsou oslavy 20. výročí
vzniku naší městské části. Bohatý program
plný poznávání, soutěží, hudby a dalších zajímavostí odstartuje už v tomto měsíci a bude
pokračovat až do října, kdy vyvrcholí závěrečným
koncertem, kde si přijdou na své jak děti, tak
dospělí. Více nebudu zatím prozrazovat. Slavit
budeme i společně s našimi školáky i dětmi
z mateřinek na Den Země, který se stal v Praze14
již zavedenou tradicí. Podobně tomu je i v případě
Setkání kultur, akce, která má za cíl představit komunity cizinců žijících
v naší městské části. Naplno se postupně rozjíždějí i další kampaně, což
osobně vítám a věřím, že i pro vás budou příjemným zpestřením.
Právě komunikace slidmi žijícími vnaší městské části je pro nás jednou znejdůležitějších priorit a jako starosta si dovolím být v tomto ohledu i tak trochu pyšný.
Vždy je co zlepšovat, ale právě za komunikaci radnice s veřejností a další
komunitní aktivity i dlouhodobou strategii v těchto oblastech jsme si totiž
vysloužili ocenění od Národní sítě Zdravých měst ČR. Jak sám název ocenění
Příklad dobré praxe vypovídá, jde opochvalu naší společné práce. Není to ale jen
pochvala pro nás, politiky aúředníky, ale především doklad, že máme vPraze 14,
v lidech, kteří u nás žijí, skvělého partnera. Bez vás, občanů, by totiž naše snahy
byly zbytečné, a právě proto patří toto hodnotné ocenění především vám všem.
Věřím, že tímto způsobem se nám navíc podařilo splnit asi ten nejzásadnější bod
našeho programového prohlášení, a to otevřít radnici směrem k občanům. Pro
nás je tato nastolená cesta naopak impulzem, abychom pokračovali dál arozvíjeli
slibně nastartované změny. Čeká nás ale i celá řada „obyčejné“ práce, aby naše
městská část fungovala tak, jak má. Na mysli mám řešení každodenních
problémů, ale také sezonní záležitosti. Mezi ně patří oblast zeleně, která je pro
nás, už kvůli různorodé skladbě území naší městské části, velmi důležitá. Stejně
jako v minulých letech, tak i letos, v době vegetačního klidu, proběhla celá řada
pravidelných úprav, omlazování stromů, ale také revitalizací některých významných
ploch zeleně v Praze 14. Více o tom, kde konkrétně došlo ke zlepšení, se dozvíte
vtématu tohoto vydání Čtrnáctky. Na následujících stránkách jako vždy přinášíme
i aktuality a důležité informace. Jak sami můžete sledovat, letošní rok bude
bohatý nejen na zábavu, ale pro městskou část ina dokončení či přípravu dalších
projektů. Věřím, že si z nabitého programu vyberete, a důstojně tak oslavíme
20. výročí vzniku naší městské části.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Šéfredaktor:
Jakub Mračno
tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz
MČ Praha 14: Michaela Všetečková
Tiskové oddělení
tel.: 225 295 214
e-mail: vseteckova@praha14.cz

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.
Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 4. 2014.

Časopis ČTRNÁCTKA č. 4, vychází 3. 4. 2014 • Periodický tisk územního 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: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš
Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. 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 pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou
(dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Ukázkou komunitní práce může být loni otevřené
hřiště u Splavné ulice v Hutích, které vzniklo ve spolupráci s občany. I díky tomuto projektu jsme získali ocenění Příklad dobré praxe.
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ZIMA PŘÁLA
ÚDRŽBĚ ZELENĚ

Úpravy zeleně proběhly i v parčíku u Hůrské ulice

V POROVNÁNÍ ZEJMÉNA S LOŇSKOU
ZIMOU, KDY TEPLOMĚR V BŘEZNU
UKAZOVAL TEPLOTY POD NULOU
A K VIDĚNÍ BYL I SNÍH, BYLA TA
LETOŠNÍ NEOBYČEJNĚ MÍRNÁ
A TAKÉ KRÁTKÁ. JARNÍ POČASÍ
SE V TOMTO ROCE UKÁZALO
NEZVYKLE BRZY, A PROTO JSME
MOHLI ZAHÁJIT ZAHRADNICKÉ
PRÁCE NA VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH
DŘÍVE NEŽ V MINULÝCH LETECH.
JAK JE TO TEDY S NAŠÍ
VEŘEJNOU ZELENÍ?
Naše městská část udržuje několik
desítek hektarů veřejné zeleně,
o kterou je zapotřebí se v průběhu
celého roku pravidelně starat. Zimní
období, kdy je zeleň ve fázi vegetačního klidu, je vhodné pro určité druhy
práce, jako jsou například zmlazovací řezy. A protože letošní zima byla
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k možnosti veřejných úprav příznivá,
podařilo se nám uskutečnit veškeré
plánované zásahy. A to i přes fakt, že
teplé počasí s rašící vegetací nás donutilo tyto práce také dřív ukončit.
„Kvůli dobrému a zdravému růstu potřebuje většina okrasných dřevin řez.“
CO SE DĚJE A PROČ ZROVNA TADY
Veškeré úkony, které se týkají úpravy
a správy vegetace v naší městské
části, probíhají na základě ucelené
koncepce. Podkladem pro její vznik je
vlastní kontrolní činnost úřadu, plán
rozvoje a také požadavky a poznatky
občanů, zástupců společenství jednotek nebo bytových družstev. Hlavními
úkoly při údržbě v době vegetačního
klidu je tzv. revitalizace zeleně. Zjednodušeně řečeno jde o zajištění

údržby přestárlých a dlouhodobě neudržovaných porostů. „Kvůli dobrému
a zdravému růstu potřebuje většina
okrasných dřevin řez. Ten zajistí patřičnou vitalitu vegetace včetně růstu
nových výhonů,“ říká ing. Markéta
Adámková, vedoucí oddělení ochrany
prostředí. A hned dodává: „Rostliny
bez zmlazovacích řezů rychleji stárnou a v mnohem menší míře také
plní svoji funkci. Například méně
kvetou a mají kratší životnost.“
Dalším faktorem, který hraje významnou roli při rozhodování o zásahu do
vegetace, je celkový vzhled místa
a také velikost jejího vzrůstu. „Často se
potýkáme s následky nekoncepční výsadby a zanedbání povýsadbové péče
v minulosti. Podobné je to s živelnou
výsadbou občanů, kteří tak bezesporu
konají v dobré víře. Zapomínají však na
skutečnost, že každá rostlina dosáhne

Téma

údržba trávníků, zejména když je teplé
počasí a hodně srážek a tráva roste doslova před očima. Podle schváleného
plánu se tráva seká šestkrát ročně.
Snažíme se reagovat na aktuální stav
zeleně a koordinovat práci našich zahradnických ﬁrem. Počasí se poručit
nedá, a tak bohužel nemůžeme s předstihem informovat o přesném plánu,
„Často se potýkáme s následky nekoncepční výsadby.“

dříve či později kritické velikosti
a z té původně drobné a nenápadné vyroste např. obrovský keř, který může
sloužit jako lapač odpadků, místo pro
přespávání bezdomovců nebo se rychle rozroste do míst, kam nepatří. Jedná se například o jalovce, které jsou
hodně rozšířené,“ říká Markéta Adámková. Proto se v mnoha případech řez
provádí právě z důvodu zpřehlednění
míst a k úpravám dochází tak, aby estetické a funkční požadavky na veřejnou zeleň byly v co největším souladu.
ROSTE PODLE PLÁNU?
Po skončení vegetačního klidu ale práce s veřejnou zelení samozřejmě nekončí. Dalším velkým tématem je

kdy a kde se bude sekat. Častým podnětem občanů jsou také připomínky ke
stavu zeleně v okolí stanic metra. Tam
je situace bohužel komplikovanější,
protože pozemky nejsou v majetku ani
správě naší městské části. Proto se intenzivně snažíme jednat s Technickou
správou komunikací, hlavním městem
Prahou i soukromými majiteli, jak tento
stav uspokojivě vyřešit.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Samostatnou kapitolou veřejného prostoru jsou dětská hřiště. V současné
chvíli je ve správě naší městské části
35 dětských hřišť a sportovišť. Stejně jako
v loňském roce bude i letos začátkem
dubna na všech našich hřištích vyměněn
a doplněn certiﬁkovaný hygienicky nezávadný písek do pískovišť, kačírek a písek
do dopadových ploch a také provedena
pravidelná údržba po zimě.
(red)

VYBRANÁ MÍSTA, KDE PROBĚHLA ÚDRŽBA ZELENĚ:
ZMLAZOVACÍ ŘEZY
• u dětského hřiště v ulici Šebelova a svahu v ul. Breicetlova (ČM)
• u polikliniky Parník a přilehlých parkovišť
• zmlazovací řezy v Centrálním parku (ČM)
• zmlazovací řezy podél ulice Pospíchalova (ČM)
• zmlazovací řezy a revitalizace zeleně v ulici Kpt. Stránského a Bryksova (ČM)
• zmlazovací řezy v Jiráskově parku (Kyje)
• zmlazení svahů v ul. Kardašovská (Lehovec)
OSTATNÍ ÚPRAVY ZELENĚ
• revitalizace zeleně v okolí rybníčků, ul. Hůrská – zpřehlednění lokality, v loňském
roce byl vyčištěn první rybníček, vyčištění druhého proběhne v letošním roce; plocha
by měla sloužit jako veřejný parčík, místo bude doplněno lavičkami (Lehovec)
• revitalizace zeleně v ul. Šestajovická (Hloubětín)
• odstranění zeleně v areálu ZŠ Chvaletická – příprava na realizaci parkové
plochy, dětských hřišť a parkovacích stání (Lehovec)
• odstranění suchých dřevin, které byly vytipovány ve vegetační době
• úpravy zeleně v ulicích Zelenečská a Mochovská (Hloubětín)
• úpravy zeleně v ulici Cíglerova (ČM)
• úpravy zeleně v ulici Za Horou (Kyje)

SLOVO K ZELENI
Co všechno se děje se zelení a ve
veřejném prostoru v naší městské
části, jste se dočetli v tématu. Chtěl
bych však zmínit ještě jednu věc.
Veřejný prostor a obzvlášť zeleň je
téma, které zajímá
vlastně každého. Je
však těžké vyhovět
všem k jejich plné
spokojenosti.
Někdo chce vegetaci co nejbujnější, další
pravý opak. Při
údržbě zeleně
tak zvažujeme
veškeré pro
a proti a samozřejmě musíme brát také
v potaz hledisko
udržitelnosti
dané plochy
a zejména
údržby, která je
významnou položkou našeho
rozpočtu.
I přesto se nám
postupně daří
měnit veřejný
prostor k lepšímu. Jako příklad mohu
uvést úspěšnou
proměnu rybníčku na Lehovci. Ten jsme
vyčistili, okolí upravili a chystáme
se instalovat nové lavičky. Druhý
rybníček na vyčištění čeká a jeho
proměna proběhne v létě. Důvod je
prostý – čekáme, až skončí reprodukční období živočichů žijících
právě v tomto rybníčku.
Přeji vám hezké jarní dny.
Aleš Kuda
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Aktuality

I v letošním roce přispívá náš
městský úřad ženám ve věku
25–44 let na preventivní vyšetření
nádorových onemocnění prsu.
Tento ojedinělý preventivní program zde má už několikaletou
tradici. Zatímco v roce 2010
využilo příspěvek na mamograf
či sonograﬁcké vyšetření jen
23 žen, v roce 2011 jich bylo už 76, v roce
2012 zatím rekordních 142 a vloni 114.
„Zdravotní pojišťovny plně hradí vyšetření prsou až ženám nad 45 let věku.
My chceme v rámci prevence přiblížit
tuto možnost i mladším ženám. Včasná diagnostika je totiž v případě ná-

Ilustrační foto

PODPORUJEME
PREVENCI RAKOVINY
PRSU

dorových onemocnění prsu zásadní,“
vysvětlila místostarostka Lucie Svobodová s tím, že výše příspěvku vychází z průměrných cen vyšetření
v reálných zdravotnických zařízeních.
KDO MŮŽE ŽÁDAT?
O příspěvek v maximální výši 350 Kč
mohou žádat ženy s trvalým pobytem

ŽIJÍ TADY S NÁMI

v městské části Praha 14 v období od
12. 3. 2014 do 12. 12. 2014, které se
podrobily nebo podrobí sonograﬁckému nebo mamograﬁckému vyšetření
prsou v období od 1. 1. 2014 do 12. 12.
2014. Příspěvek je vyplácen na základě žádosti v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem na účet.
(dm)
Kontaktní osoba pro poskytování
příspěvku: Bc. Jana Štosková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ÚMČ Praha 14, tel. 281 005 450,
e-mail: Jana.Stoskova@praha14.cz.

LOGOPEDIE V OBLÁČKU
V prostorách MŠ
Obláček, Šebelova 874, Praha 14,
je zřízeno odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra pro děti
a žáky s vadami řeči se sídlem Libčická 399, Praha 8 – Čimice.
Paní logopedka Mgr. Zuzana Říhová
je přítomna v pondělí a ve středu
vždy od 14.00 do 17.00 hodin.
Kontakty: tel.: 775 478 435,
e-mail: rihova@mshorolezecka.cz

Foto: archiv MČ Praha 14

HUTĚ MAJÍ NOVOU
ŠKOLKU S PŘÍBĚHEM

Pod tímto názvem proběhly v březnu
na 6 základních školách – Hloubětínská, Chvaletická, Generála Janouška,
Vybíralova, Bratří Venclíků a Šimanovská – zajímavé workshopy. Děti
při nich besedovaly s cizincem –
konzultantem jednoho státu, jehož
občané s námi žijí v naší městské
části. Záměrem projektu „Podpora
integrace cizinců základními školami
městské části Prahy 14“, který realizujeme za účasti hlavního města
Prahy, je podpora vzájemného poznání a porozumění mezi majoritní
společností a cizinci, pozitivní ovlivnění stereotypních předsudků a xenofobních postojů. Žáci zmíněných
škol poznali zvyky a tradice v cizích

zemích, přírodní krásy i kulturní památky, příběhy a národní hrdiny. Na
tato témata pak nakreslili krásné obrázky. Ty budou od 7. dubna vystaveny v kavárně Maňána obecně prospěšné
společnosti
Slunečnice,
v Maňákově ulici 745 na Černém
Mostě. Ve stejný den starosta naší
městské části předá ceny jednotlivým školám za nejlepší výtvarné práce. Veřejnosti do 11. dubna takto přiblížíme státy, jako je Arménie,
Vietnam, Kazachstán, Kongo, Mongolsko a Ukrajina. Touto vernisáží
bude také zahájeno Setkání kultur
2014, které každoročně městská část
Praha 14 pořádá pro své občany.
(dm)

Soukromá miniškolka pro děti od 2 do 6 let
byla v polovině března otevřena v Peluškové ulici na Hutích. V pracovních dnech
od 7.30 do 18.00 nabízí kromě běžných
denních programů a her i výuku angličtiny a logopedii. Dominikova miniškolka
je pojmenována podle syna provozovatelky, který trpí neléčitelnou spinální
svalovou atroﬁí. Zajímavý příběh statečné maminky, která nechtěla
být i přes vážnou nemoc svého dítěte
odkázána na příspěvky státu a rozhodla
se sama pracovat pro ostatní rodiče,
přineseme čtenářům v příštím vydání
Čtrnáctky, kde také Dominikovu miniškolku blíže představíme. Navštívit ji
ostatně můžete i vy v rámci dne otevřených dveří se zábavným programem,
který se koná 12. 4. Více najdete na
www.dominikovaminiskolka.cz.
(dm)
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PETR ŠVEC

„ČTRNÁCTKA“
JE JEDNIČKA
Foto: archiv NSZM ČR

O ČEM BYLO BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ?
Jednalo se o vůbec první setkání městských částí na téma Zdravé město, konané pod hlavičkou hlavního města
Prahy. Považuji to za úspěch, protože
naše asociace o zapojení Prahy do národní sítě Zdravých měst usilovala téměř osm let. Jen pro zajímavost,
Zdravá města jsou celosvětový program
zastřešený OSN, potažmo Světové
zdravotnické organizace. V Evropě existuje poměrně silná skupina Zdravých
měst a také v České republice je tento
potenciál velký. Jsme proto rádi, že se
Praha rozhodla k této skupině připojit
a začala vyvíjet aktivitu. Pro městské
části to byla hlavně příležitost vidět, co
lze v tomto ohledu udělat.
PRAHA 14 PATŘÍ MEZI
PRŮKOPNÍKY. JAKÁ JE SITUACE
V DALŠÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH?
V současné době je v rámci asociace
zapojeno devět městských části Prahy
a máme signály, že zájem mají i některé další. Není ale třeba spěchat, důležité je, aby to rozhodnutí bylo pevné.
V praxi musí o připojení k asociaci
Zdravých měst rozhodnout zastupitelstvo, tedy jde o program, který je zastřešen shora, a každý člen má také
pro tento účel stanoveného koordinátora. V případě Prahy 14 je koordinátorem přímo starosta Radek Vondra.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE – TAKOVÉ OCENĚNÍ DOSTALA V POLOVINĚ
BŘEZNA PRAHA 14 NA SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ K TÉMATU ZDRAVÝCH
MĚST, OBCÍ A REGIONŮ ZA SVOU PREZENTACI. TA BYLA ZAMĚŘENA
PŘEDEVŠÍM NA ZAPOJOVÁNÍ RŮZNORODÝCH KOMUNIT. O TOM, CO JE
ZDRAVÉ MĚSTO, JSME HOVOŘILI S ING. PETREM ŠVECEM, ŘEDITELEM
NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST ČR.

08

BYLY SOUČÁSTÍ OCENĚNÉ
PREZENTACE KONKRÉTNÍ KROKY
NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Ty praktické kroky spojené s členstvím
v asociaci a zaváděním místní Agendy 21
byly velmi dobře prezentovány právě panem starostou na konkrétních příkladech. Hovořil především o tom, jak se
daří zapojovat místní komunity, což je jeden z důležitých cílů pro Zdravá města,
obce a regiony. Hovořilo se o různorodých
komunitách, které aktivně vystupují v jed-

Rozhovor

notlivých lokalitách Prahy 14, o zapojení
sociologů při hledání a oslovování těchto
lidí. Takový přístup je pro nás příkladný,
protože radnice si nevymýšlí jen něco od
stolu, ale hledá skutečné podklady, statistická data, pracuje s průzkumy a na řešení spolupracuje s odborníky.

Foto: archiv MČ Praha 14

LZE POROVNAT AKTIVITY PRAHY 14
A JINÝCH MĚST NEBO REGIONŮ?
Rozdíl mezi Prahou 14 a dalšími aktivními městy nebo regiony až tak
patrný není. Je ale třeba říci, že vaše
městská část skutečně aktivní je, a za
to ji také chválíme. Především se vám
dobře daří zapojovat veřejnost do rozhodování o budoucím rozvoji. Od samého začátku je patrné, že umíte lidi
přivést na setkání či fóra městské

ZÁLEŽÍ PŘEDEVŠÍM NA POLITICÍCH,
NEBO I NA AKTIVITĚ OBČANŮ?
Nic není tak jednoduché, jak to na první
pohled vypadá. První, kdo se
musí rozhodnout, že vstoupí
do toho prostoru, je vždy
radnice. Ještě jsem nezažil, že by se občanům podařilo rozhýbat radnici,
která nechtěla komunikovat. Můžeme říct, že
v uplynulé době se radnice
Prahy 14 naučila té otevřenosti. Také našla celou řadu
velmi dobrých partnerů, ať už jde
o školy, školky nebo třeba aktivní komunity, které mají zájem spoluvytvářet
prostor a podmínky pro život ve svém
okolí. I ty ale musela radnice najít.

postupovat. Není ale dáno, jak rychle,
to nikomu nediktujeme. Vaše městská
část je v současné době ve velice
pěkné kategorii C, což je
právě o zapojování veřejnosti. To se tu velmi
dobře daří. Postup do
kategorie B už není
tolik viditelný pro
běžného občana,
protože se týká expertního strategického řízení směrem
k udržitelnému rozvoji.
JAKÝ JE PŘÍNOS PRO
SAMOSPRÁVY, KTERÉ SE VYDAJÍ
CESTOU ZDRAVÉHO MĚSTA?
Na základě zvládnutí kritérií existuje
systém odměňování odpovědných
úředníků. Blíží se to tedy více k ﬁremnímu systému, kdy musíte vyrábět
kvalitně a rychle, abyste si vydělal. Od
zapojení hlavního města očekáváme,
že v rámci motivace jednotlivých
městských částí zavede dotační tituly,
vázané právě na plnění kritérií Zdravého města. Rádi bychom, aby podpořilo tuto snahu. Dalším bonusem
je potom samotné know-how, které
v rámci školení a zavádění těchto postupů úředníci získávají. Umí potom
dobře zpracovat a odůvodnit žádosti
o dotace, a získat tak například finance z evropských fondů na důležité
projekty.
(jam)

Starosta naší městské části přebírá ocenění

části i na menší akce s lokálními tématy. Právě v oblasti komunikace s veřejností je vidět velmi podstatný krok
kupředu, což se zdaleka ne všude daří.
Proto také ukazujeme na příkladu
Prahy 14, jak má komunikace s občany
fungovat, jak vypadá dobrá praxe zapojování veřejnosti.
Výjimečné jsou v porovnání s jinými
místy projekty, jako je Plechárna nebo
festivaly, které se konají na Černém
Mostě. Podařeným krokem je i vznik
organizace Praha 14 kulturní, v níž
přebírají aktivitu takoví řekněme přirození hybatelé, kteří na sebe dále napojují aktivní lidi. Tím, že radnice tento
postup podporuje, se přirozeným způsobem rozhýbává život v Praze 14. Je
to výhodné i ekonomicky – za málo peněz hodně muziky.

JE MOŽNÉ V RÁMCI EVROPY
POROVNAT POSTUP U NÁS
A V ZAHRANIČÍ?
Srovnání se zahraničím není úplně jednoduché, protože jde vlastně o porovnávání kultury, o zvyky, o to, jak lidé v tom
místě uvažují, jak žijí, o institucionální
uspořádání a podobně. Jako asociace ale
všem členům nabízíme možnosti mezinárodních kontaktů a spolupráce. Příkladem může být spolupráce kraje Vysočina
se sousedním Dolním Rakouskem, kde
to funguje perfektně a je to i velmi zajímavé s ohledem na evropské zdroje.
JAKÉ JE VLASTNĚ HODNOCENÍ
PRAHY 14 NA ZÁKLADĚ DANÝCH
PRAVIDEL?
Praha 14 má z hlediska našich pravidel vcelku jasné další možnosti, jak

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH
MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
1988 – Světová zdravotní organizace
(WHO) iniciovala mezinárodní Projekt
Zdravé město. Za 15 let trvání projektu vzniklo v Evropě 1 300 Zdravých
měst ve 30 zemích.
1994 – 11 aktivních měst iniciovalo
vznik Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM ČR).
2003 – Asociace se otevírá všem
formám municipalit. WHO dnes
řadí NSZM ČR mezi tři vůbec nejúspěšnější a nejaktivnější sítě
Zdravých měst v Evropě.
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FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ

KONCERTY ŽÁKŮ
ZUŠ RATIBOŘICKÁ

PES PRAHY 14

Pá 4. 4.
Po 7. 4.

Po 7. 4.
Po 14. 4.
Út 15. 4.
Po 14. 4.

Fotograﬁe svého miláčka zasílejte
do 31. července 2014 na e-mail
pesprahy14@praha14.cz
ve formátu jpg. V mailu uveďte své
jméno a stručný popis vašeho psa.

Oznámení

Vítěz soutěže bude vyhlášen a odměněn na akci
PEStival Prahy 14 aneb „Kdo si hraje, nezlobí…“ 2014.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je účast
alespoň na jedné lekci Psí školky (květen 2014).

10

St 16. 4.

Út 29. 4.
St 30. 4.

Koncert žáků třídy dechových nástrojů P. Chmelařové
Sál ZUŠ, Ratibořická ul. – 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Š. Mistrové a pěveckého
sboru Malíček, Modlitebna Církve bratrské, ul. Ve Žlíbku –
17.30 hod.
Koncert žáků houslové třídy K. Vacka
Sál ZUŠ, Ratibořická ul. – 18.00 hod.
VII. hudební večer, tradiční koncert žáků školy
Sál ZUŠ, Ratibořická ul. – 18.00 hod.
Koncert žáků oddělení žesťových nástrojů
Sál ZUŠ, Ratibořická ul. – 18.30 hod.
Hraje celá rodina, koncert klavírního oddělení, na kterém se představí nejen žáci školy, Galerie 14 – Černý
Most – 18.00 hod.
ZUŠkový koktejl druhý společný koktejl našich žáků
a žáků ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice
Společná výstava prací žáků výtvarného oboru
Budova ZUŠ, Ratibořická ul. – vernisáž v 16.00 hod.
Společné vystoupení žáků literárně-dramatického
oboru, Sál KC Domeček, ul. Votuzská 322 – 17.00 hod.
Společný koncert žáků hudebního oboru
Sál KC Domeček, ul. Votuzská 322 – 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy K. Vacka, KD Kyje – 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy M. Sedlákové a pěveckého sboru Lísteček, Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.

ZUŠ Ratibořická 1899/30, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: 281 925 304, e-mail: zus.hp@seznam.cz

Pozvánka

OZNÁMENÍ

Tip pro Vás

Doprava

DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI?
V DNEŠNÍM PŘÍSPĚVKU SE SEZNÁMÍME SE ZÁKLADNÍMI MYŠLENKAMI
DR. M. MESCHIKA, SPECIALISTY
NA CYKLISTICKOU DOPRAVU
Z UNIVERZITY BOKU WIEN.
TA PŘEDSTAVUJE PRAVIDLA PRO
TVORBU BEZPEČNÉ INFRASTRUKTURY NEJEN PRO CYKLODOPRAVU.
1. Navrhujte dopravu logicky – tak, aby
každý ihned chápal, co se čeká od něj
i od ostatních účastníků provozu. Znamená to jasné povědomí o přednostech
a předvídatelnost směrů, odkud se
může objevit jiný účastník provozu, neznamená to ale automaticky přednost
silnějšího účastníka
provozu.
2. Udržujte nízké
rychlosti – ty znamenají více času
na řešení dopravních situací
a daleko méně
závažných
zranění, pokud
dojde
k nehodě.
3. Veďte linie
pohybu všech
účastníků provozu

pokud možno přímo a předvídatelně.
Zejména u cyklistické dopravy se
mnoho nehod stane poté, co řidič nebo
cyklista špatně odhadnou chování druhého účastníka provozu.
4. Odstraňte překážky ve výhledu, kde
je to možné, a nevytvářejte nové. To se
týká nejen reklamních panelů, ale také

parkujících aut, zbytečných dopravních
značek a městského mobiliáře.
5. Nenechávejte cyklisty (a chodce)
kličkovat. Vedení cyklistů i chodců
výrazně delší trasou povede jen
k tomu, že si cyklisté budou zkracovat cestu a porušovat předpisy.
Mojmír Kopečný

BEZMOTOROVÝ SLOVNÍČEK
Cykloobousměrka je dopravní řešení, které umožňuje cyklistům jízdu v protisměru jednosměrné ulice.
Technicky to lze zajistit celou řadou způsobů (protisměrný cyklopruh, protisměrná cyklostezka,
legalizace chodníku, prosté povolení průjezdu).
Cykloobousměrky mají velký potenciál, protože
výrazně zlepšují plošnou prostupnost území
(i zdatní cyklisté upřednostní průjezd klidnější
ulicí). U cykloobousměrek je velmi důležité
vyřešení bezpečného vjezdu a výjezdu, které
ale někdy může znamenat úbytek 1–2 parkovacích míst na konci ulice. V Praze doposud
panují vůči cykloobousměrkám bezdůvodné
předsudky, a jsou proto považovány za nebezpečné. Ve skutečnosti se však jedná o jedno
z nejbezpečnějších možných cykloopatření,
které je v zahraničí velmi rozšířené a oblíbené.
Například ve Francii je plošně povolená jízda
cyklistů v jednosměrkách v režimu zóny

30 km/h. Rakouské předpisy zohledňují rychlost
a intenzitu provozu, a dovolují tak realizovat
cykloobousměrku i v poměrně velmi úzkých
uličkách, jsou-li klidné. Vychází se přitom ze
zásady, že prostupnost území pro různé dopravní prostředky by měla být v poměru
k tomu, kolik zabírají místa. Tato zásada se
dá vyjádřit pravidlem, že kdekoliv je ulice tak
široká, že tam auto může předjet cyklistu, je
dost místa na to dovolit cyklistům průjezd
vprotisměru. Pro srovnání: Vídeň má takových
ulic vyznačených přes 200 kilometrů, Praha
(včetně Karlína, kde bylo zavedeno plošné
řešení) má okolo šedesáti cykloobousměrek
v celkové délce zhruba dvanácti kilometrů.
Tedy asi patnáctkrát méně než srovnatelná
Vídeň. Pro zavádění cykloobousměrek hovoří
i bezpečnostní statistiky – ve Vídni na nich za
posledních dvacet let nastaly jen dvě vážné
nehody. V naší městské části se s tímto opatřením můžeme setkat třeba v ulicích Za Černým mostem nebo Bobkova.

Jezdíte na kole? Rádi byste začali? Nevíte kudy? Chcete se podílet na zlepšování pěší a cyklistické infrastruktury
v Praze 14? Ozvěte se na bezmotoru@praha14.cz!

SEMAFORY MAJÍ JINÉ INTERVALY
Dovolte mi reagovat na časté dotazy občanů ohledně fungování signalizačních
zařízení – semaforů na území městské
části Prahy 14. Zvláště koncem loňského roku se rozšířily „zaručené
zprávy“, že po provedených opravách
některých semaforů v křižovatkách není
jejich provoz sladěn a koordinován a že
účastníci silničního provozu se tím cítí
ohroženi a často si připadají jako „pokusní králíci“. Nejvíce se připomínky
týkaly křižovatek Broumarská – Cíglerova, Českobrodská – Rožmberská
a Kolbenova Penny Market. Protože
současně byly přenastaveny také intervaly semaforů v oblasti nákupního střediska Centrum Černý Most, mohli řidiči
i chodci získat dojem, že se jedná
o chaos. Chtěl bych všechny ujistit, že
tento dojem je mylný a že k obavám
není žádný důvod.

PLYNULOST DOPRAVY SE ZLEPŠILA
Požadavkem městské části a zástupců
Magistrátu hl. m. Prahy bylo semafory ve
všech zmíněných lokalitách, kromě provedení potřebné rekonstrukce, osadit
i nejmodernější osvědčenou technologií (snímači intenzity dopravy,
elektronickým vyhodnocováním
apod.), která by přispěla k maximální plynulosti dopravy a co největší ochraně chodců. Pravda je,
že původní nastavení pro zkušební
provoz bylo provedeno podle modelu daného projektem, ale
v krátké době byly intervaly přenastaveny podle reálného provozu
a můžeme doložit, že jeho plynulost se zlepšila. To ale samozřejmě
nic nemění na faktu, že každá křižovatka je pro řidiče i chodce místem
zpomalení, zdržení a také vyžaduje

zvýšenou pozornost. Tak to ostatně zmiňuje i zákon o pozemních komunikacích.
Všechny nepříznivé situace vzniklé v místech křižovatek samostatně vyhodnocujeme a spolu s Policií ČR, společností
Eltodo, Technickou správou komunikací a projektanty navrhujeme možná
zlepšení. Do ﬁnální podoby a funkce
signalizačního zařízení samozřejmě
ještě před investicí ve stadiu projektu
promítáme připomínky samosprávy,
provozovatele, policie atd. Jen velmi
těžko ale můžeme brát vážně požadavek jednoho místního občana,
který při kolaudaci semaforů na
křižovatce Broumarská – Cíglerova odešel se slovy: „Nic bych
tam nedával.“ To určitě není řešení, které bychom podpořili.
Ing. Pavel Šustr, vedoucí Odboru
dopravy a ochrany prostředí
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
V PRAZE 14

OZNÁMENÍ

Na 15. zasedání Zastupitelstva byla
schválena zpráva o plnění akčního plánu
koncepce dětských hřišť a sportovišť
pro roky 2012 a 2013. V roce 2012 jsme
provedli tři celkové revitalizace ČM-Vlčkova 1067, Chvaletická a Horoušanská,
další revitalizace proběhla loni na hřišti
Sadská-Bramborák. V rámci revitalizací
byla hřiště rozšířena o prvky pro děti
3–6 a 6–12 let, obnovena zeleň a postaveno oplocení. Vloni jsme také revitalizovali tři hřiště, a to Vybíralova,
Hutě-Splavná a ve spolupráci se společností Lidl v rámci projektu „Rákosníčkovo hřiště“ Sadská-Bramborák.
Součástí obnovy ve Vybíralově ulici bylo
vybudování nových cest a plochy pro
streetball, u hřiště Sadská-Bramborák
venkovního ﬁtness. Nově jsme otevřeli
dětské hřiště Klánovická. V rámci běžných oprav jsme také opravili lavičky,
herní prvky, doplnili dopadové plochy
a vyměnili písek v pískovištích.
(red)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
TERMÍN KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU:
23.–24. 5.2014
I. INFORMACE K VOLIČSKÝM
PRŮKAZŮM
Volič, který nebude moci volit v místě
svého trvalého bydliště, může volit
s voličským průkazem (VP) v jakémkoliv
volebním okrsku na území celé ČR.
O VP lze žádat již nyní v místě svého
trvalého bydliště, zde na Úřadě
MČ Praha 14 v Informační kanceláři
úřadu v úředních hodinách, s platným
občanským průkazem osobně, v zastoupení na základě úředně ověřené
plné moci k tomuto účelu, nebo písemně
zaslanou žádostí s úředně ověřeným
podpisem. Lze také využít své datové
schránky nebo e-mail s certiﬁkovaným
elektronickým podpisem. Vydávání VP
nebo jejich zasílání bude možné nejdříve
od 8. května (bude zajištěna služba
v Informační kanceláři).

Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska.
Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová,
vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 11. 4. 2014.
OZNÁMENÍ

III. INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH
ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
V neděli 13. 4. 2014 bude v době od
8.00 do 16.00 hod. zajištěna na Úřadě MČ Praha 14 služba k přijetí žádosti
o zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
Bližší (cizojazyčné) informace pro cizince
na stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE
MŠ ZELENEČSKÁ 500

Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení
na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Zelenečská 500,
Praha 9 – Hloubětín. Předpokládaný nástup k 1. 1. 2015.

KONKURZ NA ŘEDITELE
ZŠ ŠIMANOVSKÁ

Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení
na funkci ředitelky/ředitele Základní školy Šimanovská 16,
Praha 9 – Kyje. Předpokládaný nástup k 1. 7. 2014.
Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska.
Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, vedoucí oddělení školství OŘEŠ,
e-mail: marie.poesova@praha14.cz.
Termín odevzdání přihlášek do 18. 4. 2014
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II. INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRÁCI
V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) z řad občanů se
mohou hlásit na telefonních číslech
281 005 252–254. První zasedání OVK
se uskuteční dne 29. 4. 2014 od 16.00
hod. v jídelně ZŠ Bří Venclíků.
Při zařazování do komisí mají přednost
zástupci delegovaní politickými subjekty.
Upozorňujeme zájemce o práci v okrskových volebních komisích, že odměnu za
volby v roce 2014 je třeba zahrnout do
přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
VOLEBNÍ KAMPAŇ OPOZICE ZAČALA

KDE KONČÍ OTEVŘENOST RADNICE?

Máme za sebou další zasedání Zastupitelstva. Jak se dalo
očekávat, přineslo spoustu emocí, položených otázek i vzrušených debat s občany i opozičními zastupiteli. Jedním ze
„žhavých“ témat byl i návrh na zrušení akciové společnosti
Správa majetku Praha 14 se zdůvodněním, že se jedná
o společnost nadbytečnou (neplní prý svůj účel) a zbytečně
drahou. Vzhledem k tomu, že likvidace jakékoli společnosti
je věc náročná a zdlouhavá, je ale také potřeba myslet na
veškeré souvislosti s tím spojené. Věřím, že naši občané
rozumí tomu, že opravdu těžko mohou zodpovědní zastupitelé
zvednout ruku pro návrh, který je bez jakéhokoli upozornění
podán na poslední chvíli přímo na zasedání Zastupitelstva.
A to navíc bez jakýchkoli podkladů (!) a možnosti seznámit
se s důvody k tak závažnému rozhodnutí. Bez zajímavosti
není ani to, že návrh předkládá i zastupitelka za ODS,
která sedí v dozorčí radě dané společnosti několik let
v placené funkci. Poslouchat tak stejné osoby, které
najednou prozřou a horují za zrušení společnosti s ohledem
na zájmy občana, je, mírně řečeno, zarážející. Pokud opravdu
mají recept na úsporu milionů, mohli ho použít kdykoli
během uplynulých let. Odpověď na otázku, proč ho nepoužila
a jak funkci člena dozorčí rady vykonává, nechť si každý
zodpoví sám.
Dalším bouřlivým tématem byla také diskuze k záměru
společnosti Canaba, ve které vystoupili občané i opozice
s konkrétními dotazy a připomínkami ke změně koeﬁcientů
výstavby. Ani tato záležitost není černobílá, jak se někteří
snažili přítomné přesvědčit. Ano, jedná se o závažné rozhodnutí, které ovlivní danou oblast na dlouhá desetiletí. Je
potřeba si říci, zda umožníme výstavbu parkovacího domu
a veřejných parkovacích míst, jak je navrhováno, nebo
domy budou nižší, ale bez řešení problému parkování,
který sídliště trápí. Proto také bylo svoláno veřejné projednání
do Plechárny 27. března 2014 za účasti odborníků a zástupců
úřadu. A také proto se Zastupitelstvo rozhodlo tento bod
neprojednávat a vyčkat na výsledky debaty s občany v rámci
zmíněného veřejného projednání. Pro přesnost je také
třeba dodat, že společnost Canaba zatím ani nepodala
žádost o stavební povolení.
Dalším významným bodem v diskuzi byla černá stavba
v Herdovské ulici. Jak správně zaznělo, o věci stavebního
řízení rozhoduje orgán státní správy, stavební úřad, který
je na samosprávě nezávislý. V rámci diskuze měli účastníci
možnost seznámit se s kroky, které stavební úřad podnikl
a nadále podniká. Vzhledem k množství úkonů, které byly
provedeny, nelze všechny dát do tohoto sloupku. Interpelace
bývalé radní za ODS, která by měla dobře znát kompetence
samosprávy a státní správy, je více než úsměvná. Věřím,
že čtenáři Čtrnáctky tyto informace najdou v jiné části
časopisu.
Pavel Mašek, radní za TOP 09

Na tuto otázku by se dalo velmi jednoduše odpovědět: tehdy,
když přijdou na jednání zastupitelstva občané, nebo když
opoziční ODS navrhne nějaké úsporné opatření.
Na jednání zastupitelstva MČ Praha 14 dne 25. 3. 2014
navrhla ODS na základě svých vlastních analýz doplnit
program jednání o bod zrušení akciové společnosti Správa
majetku Praha 14. Naše analýzy potvrzují, že uvedená
akciová společnost, která byla založena pro správu majetku
městské části Praha 14 v roce 1997 a spravovala v tomto
období cca 4 tisíce bytů, již neplní svůj účel. V současné
době lze cca 1 000 bytů, které zbývají v majetku naší městské
části, spravovat o cca 10 milionů Kč ročně levněji. Zařazením
tohoto bodu jednání již na toto jednání zastupitelstva jsme
chtěli projednat a navrhnout odsouhlasení zahájení potřebných
kroků k likvidaci této společnosti, protože likvidace jakékoli
akciové společnosti není záležitostí týdnů či měsíců, ale
spíše let. Tento bod se nám na program jednání zastupitelstva
prosadit nepodařilo. O zařazení a projednání tohoto kroku
se však budeme pokoušet i v následujícím období.
Zatěžkávací zkouškou komunikace s občany, na kterou si
současná radniční koalice neváhala nechat vypracovat za
nemalé prostředky několik strategických koncepcí, které
potom slavnostně ve strategických týmech implementovala,
je účast občanů na jednáních zastupitelstva. Občané, kteří se
obávají zhoršení kvality svého bydlení po navýšení koeﬁcientů
zastavěnosti v projektu Canaba, sepsali petici, kterou podepsalo
600 lidí. Zástupci těchto občanů přišli zastupitelům vysvětlit
svoje pochybnosti, postoje a obavy. Po vyslechnutí jejich názorů
navrhl klub zastupitelů ODS zařadit na program jednání návrh
usnesení, které by radě MČ P14 uložilo revokovat příslušné
usnesení a snížit koeﬁcienty zastavěnosti na původní hodnoty.
Ani tento návrh se nám na jednání zastupitelstva (byť jen
těsně) prosadit nepodařilo. Další vývoj situace budeme pečlivě
sledovat a pokusíme se pomoci prosadit rozumné řešení.
Na základě přání občanů, kteří se na nás obrátili se žádostí
o pomoc při řešení situace související s černou stavbou
domu v Herdovské ulici, která probíhá již od 4. 2. 2014, jsme
interpelovali starostu Bc. Radka Vondru. Byli bychom rádi,
kdyby využil všechny možnosti vyplývající z jeho funkce a pomohl zamezit protizákonně probíhající stavbě. Nechceme,
aby vznikl precedens a nepovolené stavby rostly jako houby
po dešti. Dobře víme, že ve věci stavebního řízení rozhoduje
orgán státní správy, stavební úřad, který je na samosprávě
nezávislý. Žádáme o provedení všech zákonných opatření
v zákonných lhůtách. Dle stavebního zákona je např. možnost
vydat rozhodnutí o zastavení nepovolené stavby, nařízení
k odstranění stavby, ﬁnanční sankce. Pevně věříme, že žijeme
v právním státě, kde je právo dodržováno a bude naplněno
i v tomto případě. Najdete nás na www.odspraha14.cz.
Josef Kutmon, MUDr. Kateřina Pavlíčková, Jiří Zajac,
zastupitelé za ODS
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Pozvánka

Pozvánky

Úterý 22. 4. 15.00―18.00

den země v ikea

Tradiční akce plná aktivit a soutěží
IKEA Černý Most, Chlumecká 664/10
Úterý 22. 4. 15.00―18.00

Kuriozity a rekordy přírody

Hry a soutěže pro všechny věkové kategorie
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060, Černý Most
Středa 23. 4. v 17.00

cyklojízda prahou 14

Cyklisté sobě - občanská iniciativa 14. kolo
Sraz u oblouku před stanicí metra B, Černý Most
Společná komentovaná projížďka
po cyklotrasách Prahy 14, cca 1,5 hod.
Středa 23. 4. 14.00―18.00

den země s jahodou

Soutěžní odpoledne s ukázkou živých dravců
JAHODA, o. p. s, Vybíralova 969, Černý Most
Středa 23. 4.

14.00―18.00

vítání cykloobčánků

Jízda zručnosti, společná cyklojízda,
dopravní školička
Plechárna, Kreativní a volnočasové centrum
Bryksova 1002, Černý Most
Čtvrtek 24. 4.

od 10.00―16.30

den země městské části praha 14

Tradiční akce plná soutěží pro malé i velké
s bohatým kulturním a doprovodným programem
a dárky pro soutěžící
Prostranství před stanicí metra B, Rajská zahrada

Čtvrtek 24. 4.

14.30―16.30

Kytičky ve vlastním

Výtvarně, přírodní workshop,
předem se nahlašte v prostorách nízkoprahového
klubu Paciﬁk KC Motýlek,
Nízkoprahový klub Paciﬁk,
Vlčkova 1067

Městská část Praha 14 ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška,
IKEA Černý Most a dalšími partnery pořádá v měsíci dubnu kampaň
Hlavní partner:

Sobota 26. 4.

Partneři:

od 14.00

přelet nad černým mostem
UrbanGame: II. ročník zážitkové hry,
v níž může vyhrát každý
Odlet z hangáru Plechárna,
Bryksova 1002, Černý Most
Úterý 29. 4. 15.00―17.00

Mediální partner:

hrátky s přírodou

PLE
PLECHÁRNA
CHÁRNA ČERNÝ M
MOST
OST UV
UVÁDÍ
VÁDÍ
Á

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

01|| 04 O TEVŘENÍ NO VÉ
KAVÁRNY NA
PLE CHÁRNĚ /15:00
Přijď
ď te
t ochutnat šálek kávy nebo čaje a zkusit
domácí toasty a něco sladkého. Kavárna bude
otevřena každý den od 15:00 – 19:00 hodin, v úterý
a sobotu od 15:00 – 21:00 hodin. První den pro vás
připravujeme kávu zdarma!

V
Vítání
ítání ccykloobčánků
yk loobč ánků
ve středu 23. 4. 2014 od 15.00 do 17.30 hod.
Plechárna, Bryksova1002, Černý Most

05|| 04 HUDEBNÍ WORK SHOP
PRO DĚTI /15:00
Tlačítka, světýlka, páčky, beaty, zvuky, praskání a
cvakání. Martin Tvrdý (Bonus) připraví stůl plný
elektronických hudebních nástrojů, na kterém si
můžete sami nebo s kamarády vyzkoušet, jak a na
čem vzniká třeba elektronická hudba a hiphop.

A POŘÁD ......
SOBO TNÍ PLE CHÁRNA
PRO DĚTI
Odpolední pohádka od 15:00 hodin, volnočasová
hala, obří stavebnice nejen pro všechny tatínky, ping
pong, stolní fotbálek, výtvarná zóna, baby zóna,
společenské hry, trampolína a skákací hrad.

Jízda zručnosti | Dopravní školička | Společná cyklojízda
Akce je určena pro začínající cyklisty. Více info na www.praha14.cz.
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PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
www.plecharnacernymost.cz

Bryksova 1002, Praha 14
www.facebook.com/plecharnac
plecharnacernymost

Pozvánka

Pozvánka

Více informací naleznete
na www.praha14.cz

Zábavné hry pro děti i dospělé
s ukázkou živých netopýrů
YMCA Praha, MC Klubíčko,
Vlčkova 1067, Černý Most

Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
Skﬁítek na rybách

Čtrnáctníčkovi se zapletly provázky
a nemůže vytáhnout rybu. Které číslo
označuje ten správný s rybou?
1

2

3

Správné odpovědi posílejte s vaší adresou
a telefonem do 15. 4. 2014 na e-mailovou adresu:
michaela.vseteckova@praha14.cz,
nebo je můžete předat v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese
ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073,
198 21 Praha 9.
(vždy uvádějte
heslo SKŘÍTEK)

Odpověď a výherce
z minulého čísla:
Čtrnáctníček se dostane
ke klíči vchodem č. 4.
Výhru získává
Klárka Ševčíková.

Vybarvi si obrázek podle čísel (1 = oranžová, 2 = bílá, 3 = modrá)

Správnou odpověď se dozvíte v příštím vydání časopisu Čtrnáctka.
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Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Placená inzerce

Pozvánky/inzerce
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Zdravá MČ Praha 14

S OBČANY O STADIONU,
PLÁŽI I NOVÉ VÝSTAVBĚ
HNED TŘI VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ SE ZA VELKÉHO ZÁJMU VEŘEJNOSTI
KONALA NA KONCI BŘEZNA V PRAZE 14. TÝKALA SE OŽEHAVÝCH TÉMAT,
NAPŘ. VYUŽITÍ HLOUBĚTÍNSKÉHO STADIONU, REKREAČNÍ ZÓNY NA JIŽNÍM
BŘEHU KYJSKÉHO RYBNÍKA ČI NOVÉ VÝSTAVBY NA ČERNÉM MOSTĚ.

Osud hloubětínského stadionu zajímal hlavně pamětníky

Na prvním z trojice setkání zástupců
radnice s místními obyvateli se řešila
budoucnost chátrajícího fotbalového
hřiště v Hloubětíně. Sál ZŠ Hloubětínská
zaplnily čtyři desítky místních, a přestože většinu tvořili pamětníci, bylo zde
i dost mladých lidí. Setkání, které uvedl
starosta Radek Vondra, bylo prezentací záměru BLK Slavia Praha, o. s., na
využití stadionu Hloubětín. Vedle sa-

motného oživení pustého sportoviště
a možné výstavby multifunkční haly se
řešila především doprava u sousedící
školy. Místy dosti živá debata přinesla
zástupcům Prahy 14 několik podnětů,
které budou podrobněji zpracovány.

níka. Hovořilo se o tom, že by na předem vymezené ploše mohla vzniknout
rekreační zóna a případně i zázemí pro
rodiče s dětmi či udržovaný park. To
vše v přímé vazbě na aktuální možnost
získání desetimilionové dotace. Hlavním problémem byl v očích občanů
fakt, že v současnosti není možné řešit
celé území. Dále se pak probíraly zejména možnosti, jak část břehu využít,
zda zachovat pouze zeleň, nebo zde
postavit i dětské hřiště, plochu pro pétanque a podobně.
KONTROVERZNÍ VÝSTAVBA
V BRYKSOVĚ ULICI
Bezesporu nejbouřlivější bylo veřejné
projednání na téma možného rozšíření bytové zástavby u Bryksovy ulice
v prostoru těsně sousedícím s areálem
Plechárny a přilehlého skateparku.
Přestože je výstavba plánována na
dlouhodobě neudržované a nevyužívané ploše, obyvatelé blízkých domů
i širšího okolí se staví z velké části
proti tomuto záměru.

KYJSKÁ PLÁŽ
Vášně chvílemi vířily i debatu o možné
revitalizaci jižního břehu Kyjského ryb-

Debata o využití jižního břehu Kyjského rybníka

Na Plechárnu přišlo kvůli budoucí zástavbě sousedních pozemků na tři stovky místních obyvatel

Vzhledem k termínu veřejného projednání i závažnosti tématu přineseme
podrobné informace v následujícím
vydání Čtrnáctky. Výstupy ze všech
výše zmíněných setkání najdete i na
www.praha14.cz.
(jam)
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Lomnická/Staňkovská

duben
8. 4.

Přistavení VOK ze systému HMP

duben

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi

ČT

3. 4.

Lomnická/Zalinská

14. 4.

Šestajovická/V Chaloupkách

ČT

3. 4.

Doubecká/Baštýřská

16. 4.

Poříčanská/Klánovická

ČT

10. 4.

Hloubětínská/V Chaloupkách

ČT

10. 4.

Konzumní/Na Obrátce

ST

9. 4.

Želivská/Metujská

ST

9. 4.

Manž. Dostálových – č. p. 1303
Bří. Venclíků/Vlčkova
Trytova/Paculova

7. 4.
15. 4.
9. 4.

Anderleho/Gen. Janouška

30. 4.

Jordánská/Svárovská

ST

16. 4.

Šromova/Gen. Janouška

10. 4.

Cvrčkova/Burdova

ČT

17. 4.

Vašátkova/Doležalova

17. 4.

Babylonská/Jordánská

ČT

17. 4.

Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

28. 4.

Borská/Rotenská

ČT

17. 4.

Bryksova – proti č. p. 949

22. 4.

Stropnická/Za Černým mostem

PÁ

18. 4.

Kpt. Stránského/Vybíralova

29. 4.

Koclířova/Vodňanská

ST

16. 4.

Bobkova – proti č. p. 747

23. 4.

Horusická/Osická

ST

30. 4.

Hlaďova – proti č. p. 671

24. 4.

Hamerská/Církvičná

ST

23. 4.

Dřítenská/Velkoborská

ST

23. 4.

SVOZ BIO ODPADU ÚMČ Praha 14 a hl. m. Praha

Herdovská/Bošilecká

ČT

24. 4.

Datum – Stanoviště

Jednostranná

ST

23. 4.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

ST

9. 4.

Nedvědická/Žehuňská

ČT

10. 4.

Novozámecká/Vidlák

ČT

24. 4.

Nežárská/Jansova

ST

30. 4.

Hodějovická/Za Rokytkou

ČT

24. 4.

čas

26. 4. – Sadská/V Humenci

8.00–8.30

26. 4. – V Chaloupkách/Poříčanská

8.40–9.10

26. 4. – Hůrská u č. p. 528

9.20–9.50

26. 4. – Tálinská u č. 1038

10.00–10.30

26. 4. – Hamerská/Horusická

10.40–11.10

26. 4. – Sýkovská/Pávovské náměstí

11.20–11.50

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

26. 4. – Dářská/Zvíkovská

12.00–12.30

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

26. 4. – Spolská/Milovská

12.40–13.10

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

26. 4. – Šestajovická/Svépravická

13.00–16.00

26. 4. – Lipenské náměstí

13.00–16.00

26. 4. – Froncova/Jezdovická

13.00–16.00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

27. 4. – Vodňanská/Skorkovská

8.00–8.30

Praha 14 – trasa B – 3. dubna

27. 4. – Jordánská/Svárovská

8.40–9.10

křižovatka Koclířova – Kačínská

15.00–15.20

27. 4. – Vírská/Branská

9.20–9.50

křižovatka Vírská – Burdova

15.40–16.00

27. 4. – Těrlická/Borská

10.00–10.30

křižovatka Splavná – Okrouhlíkova

16.10–16.30

27. 4. – Vlkovická/Dvořišťská

10.50–11.20

křižovatka Světská – Jordánská

16.40–17.00

27. 4. – Podedvorská/Podlišovská

11.30–12.00

křižovatka Za Školou – Šimanovská

17.10–17.30

27. 4. – Koberkova/Podlišovská

12.10–12.40

křižovatka Jezdovická – Froncova

17.40–18.00

27. 4. – 9. května/Písčitá

13.00–16.00

křižovatka Vidlák – Novozámecká

18.10–18.30

27. 4. – Hejtmanská/Metujská

13.00–16.00

Lipenské náměstí

18.40–19.00

18

čas

Placená inzerce

Krimi

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické,
obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií a zákazníků.

Placená inzerce

Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377,
604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

HLOUBĚTÍNSKÁ
VRAŽDA VYŘEŠENA
POSLEDNÍ PRAŽSKÁ VRAŽDA LOŇSKÉHO ROKU, KTERÁ NAPLNO ZAMĚSTNALA DETEKTIVY PRAŽSKÉ MORDPARTY, JE OBJASNĚNA. S ŘEŠENÍM BRUTÁLNÍHO TRESTNÉHO ČINU POMOHLI I STRÁŽNÍCI NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
PRAVDĚPODOBNÝ VRAH JE NYNÍ VE VAZBĚ A POLICIE PŘIPRAVUJE PODKLADY K PROCESU.

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK
• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK
• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO
• DEPONIE PRAHA 9

Placená inzerce

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz

Placená inzerce

K objasnění vraždy přispěli i naši strážníci

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

Oznámení

Placená inzerce

Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Uzávěrka inzerce do čísla 5/2014 je
15. 4. 2014. Kontakt pro inzerenty:
inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911

„Měl jsem pohotovost na telefonu
a už jsem byl na cestě domů, když
mi volali, že se v parku v Hloubětíně
našlo tělo zabalené v pytli. Žádné
osobní věci, doklady, nic. Už cestou
k místu nálezu jsem věděl, že to nebude snadné, pro kriminalistu je takový nález jako zlý sen. Nevíte, kde
došlo k vraždě, neznáte totožnost
oběti, není se čeho chytit,“ popisuje
situaci jeden z detektivů z oddělení
vražd, který byl na místě nálezu
mezi prvními.
POMOHLI OKRSKÁŘI Z HLOUBĚTÍNA
I RAJSKÉ ZAHRADY
Už první poznatky z místa nálezu jasně
naznačovaly, že k vraždě došlo na jiném místě. Podle vizáže zavražděného
pak bylo možné soudit, že jde o muže
z prostředí „na okraji společnosti“. Bylo proto třeba podchytit
dění v komunitě lidí kolem
výkupen surovin, ubytoven
a hostelů i samotných bezdomovců. A právě v této fázi kriminalistům
velmi pomohli místní okrskáři, kteří
mají o dění v Hloubětíně i přilehlých
čtvrtích perfektní přehled. „Spolupráce
se strážníky pro nás byla skutečně
klíčová. Místní znalost je základem
policejní práce a právě díky poznatkům zdejších okrskářů – Květy Hrabalové, Dušana Vybírala a Martina Še-

ligy – jsme již po týdnu znali totožnost
oběti, věděli totiž, v jaké skupině se pohybovala, a mohli vyslýchat konkrétní
osoby,“ vysvětluje detektiv. Velký podíl
na rychlém vyřešení případu a dopadení pachatele měli podle jeho slov
i místní obyvatelé, kteří přispěli svědectvím i poznatky o zavražděném.
VRAH A OBĚŤ SE ZNALI
Přestože vyšetřovatelé mordparty
původně počítali i s variantou, že tělo
bylo na místo nálezu přivezeno
z úplně jiné lokality, nakonec se ukázalo, že stopy vedou právě na Prahu 14.
Pak už bylo jen otázkou času, kdy se
podaří celé pozadí vraždy rozkrýt.
„V blízké době předáme případ státnímu zastupitelství, v současnosti dokončujeme procesní úkony a doplňujeme informace,“ dodal kriminalista.
A jaký byl motiv hrůzného činu? Podle
všeho sehrál významnou
roli alkohol. Z dosavadních poznatků plyne, že
nešlo o promyšlený a plánovaný čin. Vše ukazuje spíše na náhlý
zkrat, spor mezi známými, který nakonec skončil fatálně. Rychlé vyřešení
hloubětínské vraždy ukázalo, že spolupráce mezi strážníky a policisty
skutečně funguje, a místní obyvatelé
tak mohou zase klidně spát.
(jam)
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SUPER KUCHYNĚ

design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

s tlumenným dovíráním dveří
www.teka.com

KOMPLETNÍ NÁBYTEK
od podlahy

Přes 1 000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.
Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ JARNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní
ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad
kuchynske-studio.cz s.r.o.
Praha 9, U Elektry 974/1C, tel. 739 544 558
Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuppersbusch-cz.cz
20

www.kuchynske-studio.cz

Placená inzerce

Placená inzerce

Inzerce

Tip pro vás

VELKÉ PLÁNY KLUBU SENIORŮ
SPOUSTU AKTIVIT A DOKONCE
I SPOLEČNOU REKREACI NABÍZÍ
LIDEM V DŮCHODOVÉM VĚKU
PO DELŠÍ ODMLCE KLUB SENIORŮ
PRAHY 14. VÍTÁNI JSOU NEJEN
ČLENOVÉ, ALE VŠICHNI ZÁJEMCI.
PLÁNY KLUBU NA JARO A ZAČÁTEK
LÉTA PŘEDSTAVILA JEHO KRONIKÁŘKA JAROSLAVA MAKALOVÁ.
„Kromě běžné činnosti klubu jsme si
aktuálně užili zábavné odpoledne
k MDŽ, v plánu máme akce ke Dni
Země, grilování, zájezd do Písku, účastnit se budeme i olympiády seniorů.
Největší akcí bude tradiční společná rekreace, uskuteční se v termínu od 15.
do 22. června ve Zdíkově na Šumavě.
Zájemci by se měli přihlásit co nejdříve.
Na Den Země, který je tradičním
vrcholem oslav jara našeho obvodu,
chystají senioři ze zdejšího klubu již
tradičně vlastní výrobky. Polštářky
a látkové sáčky naplněné bylinkami,
drobné dekorace, plyšové hračky
nebo ručně vyráběné šperky.

Jarní dny si členové klubu i další zájemci mohou zpestřit i pravidelnými úterními procházkami. Na
duben jsou v plánu Dolní Počernice, Svépravice, Ctěnice, Stromovka a Petřín. „Také nás
čeká setkání seniorů na italském velvyslanectví s kulturním programem a občerstvením za účasti manželky
ambasadora. Každý měsíc
navštěvujeme
divadelní
představení a všechny zveme samozřejmě i na pravidelné schůzky,“ dodává Jaroslava Makalová s přáním
krásného jara a pohody pro
všechny čtenáře Čtrnáctky.
(jam)
Pobyt ve Zdíkově bude zajištěn
v hotelu Bohemia ve dvoulůžkových
pokojích, cena při plné penzi vyjde
na 3 010 Kč, s polopenzí na 2 800
korun. Přihlášky přijímá pan
Jiří Feřtek na telefonu 721 912 707.

NA KOLE TAKÉ ZA NÁKUPY
RÁDA BYCH UPOZORNILA NA MOŽNOST VYUŽITÍ KOLA PŘI NAKUPOVÁNÍ. VĚTŠINA Z NÁS POUŽÍVÁ PŘI
NÁKUPECH AUTOMOBIL. PŘITOM
KOLO JE PŘÍJEMNOU ALTERNATIVOU, COŽ POTVRZUJÍ ZKUŠENOSTI
Z JINÝCH EVROPSKÝCH STÁTŮ.
Běžně jsou v zahraničí používána kola
k dopravě nákladů pohybujících se až
kolem 100 kg. Výzkumy prokázaly, že
94 % běžných nákupů je možné na
kole odvézt. Na našem trhu již dnes
najdete řadu doplňků, které vám přepravu umožní. Přestože kolo dnes
slouží nejčastěji k aktivnímu odpočinku,
má i další přednosti. Pokud ho využijte
k nákupu, má tyto výhody:
Nákup s kolem je rychlejší
Je známou skutečností, že ve městě je
do vzdálenosti 3–5 km kolo většinou
nejrychlejším dopravním prostředkem.
Úspora času je zejména v době, kterou
jinak strávíte cestou na MHD, v zácpě
s autem nebo hledáním parkovacího
místa. Přitom se tak vyhnete tahání
s těžkými taškami, protože váš nákup

přendáte bez problému na zaparkované
kolo hned u obchodu.
Nákup s kolem je šetrný k vaší
peněžence
Levnější formou dopravy než cyklistická
je pouze doprava pěší. Neplatíte za
benzin či naftu, parkovné a také většinou neplatíte žádné pokuty. Jednou
z mnoha výhod nakupování na kole je
i fakt, že na něm sice uvezete dost,
ale ne tolik jako v autě. Proto nakupujete na kratší období, čímž budete
mít čerstvější potraviny a koupíte
jen to, co skutečně potřebujete.
Jízda na kole je zdravá a šetrná
k životnímu prostředí
Při alespoň dvou až třech projížďkách na kole týdně klesá
riziko onemocnění srdce
a krevního oběhu a posiluje se imunitní systém. A mimo to ušetříte třeba i za návštěvu
ﬁtness centra. Žádný
dopravní prostředek není
tak ohleduplný k životnímu
prostředí jako vaše kolo – má nulové

emise, nezvyšuje hluk, nespotřebovává
energii kromě té vaší a zabírá minimum
veřejného prostoru. Tím, že budeme
na kole nejen pravidelně jezdit, ale
i nakupovat, pomůžeme udělat z Prahy
místo příjemnější pro život nás všech.
Mám radost, že již byla zahájena sezona
farmářských trhů, kde nakupuji s kolem
obzvlášť ráda. Odpadá mi totiž starost
s jeho zaparkováním. Jsem si vědoma
faktu, že stojanů v naší MČ není stále
dost. Proto napište na ilona.pickova@zeleni.cz, kde byste je nejvíce uvítali, případně i další problémy.
A stejně jako v loňském
roce, i letos se připravujeme na zapojení do
kampaně Do práce na
kole. Věřím, že v květnu
šlápne do pedálů více
spolupracovníků,
a třeba tím inspirujeme i někoho
z vás.
Ilona Picková,
zastupitelka
za Stranu zelených
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Ohlédnutí

KYJE VE VÍRU TANCE

Všichni účastníci se dobře bavili

SPOLEČNÝ PLES NAŠÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI A POLICIE ČR V KULTURNÍM
DOMĚ V KYJÍCH SE STAL JIŽ
TRADICÍ. DOKLÁDÁ TO FAKT,
ŽE PO VSTUPENKÁCH SE LETOS
DOSLOVA ZAPRÁŠILO.
Zábava se celým večerem nesla v duchu tradičních rytmů i „odvazových“
evergreenů od šedesátých let po
současnost. K tanci i poslechu zahrála tentokrát českobudějovická kapela MP3, složená z mladých konzervatoristů. Charizmatická zpěvačka
bavila v průběhu večera nejen zpěvem, ale i vtipnými průpovídkami.
Jednotlivé bloky hudby a tance byly

Ples zahájil starosta Radek Vondra s ředitelem Policie ČR v Praze 14 Janem Bambouskem

navíc zpestřeny přestávkovým programem, ve kterém se představilo
například Fit studio D se sestavami
aerobiku nebo dvojice leteckých modelářů, která před aplaudujícími hosty
předváděla neuvěřitelnou akrobacii
na hudbu přímo v zaplněném sále.
Zhruba v polovině večera pak jihočeské
muzikanty na pódiu vystřídala tradiční
Hudba Hradní stráže a Policie ČR, která do Kyjí dorazila přímo z vystoupení
na Pražském hradě. Z výrazu tanečníků i ostatních účastníků plesu bylo
patrné, že se všichni dobře baví. Vrcholem večera byla tradiční bohatá tombola, plná zajímavých dárků a dobrot.
(red)
O předtančení se postarala děvčata z Fit studia D
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Ve středu 2. dubna v 10.00 hodin bude
v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, zahájena výstava
výtvarných prací dětí z mateřské
školy Obláček v Šebelově ulici.

Dne 9. dubna od 18.30 hodin se
uskuteční v Galerii 14 koncert
komorní hudby pro dvě violoncella
ČESKO-ESTONSKÉ PROLÍNÁNÍ.
Vystoupí Andreas Lend
a Petr Nouzovský.

Výstava potrvá do 29. dubna a bude otevřena
vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek
14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

Na programu jsou skladby J. Haydna,
R. Haase a dalších. Vstup volný.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

KONCERT
KOMORNÍ
HUDBY

Pozvánka

VERNISÁŽ
VÝSTAVY

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Pozvánky

23

Představujeme

Foto: archiv Praha 14 kulturní

ŠKOLY SLAVILY BUBNOVÁNÍM

NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST LETOS SLAVÍ DVACETILETÉ VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ. ŽÁCI ZDEJŠÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL UŽ „NAROZENINY“ ZAČALI SLAVIT
V BŘEZNU NA WORKSHOPECH KOLEKTIVNÍHO BUBNOVÁNÍ. V DUBNU JE
VYSTŘÍDAJÍ KOMIKSOVÉ WORKSHOPY SE ZNÁMÝMI VIZUÁLNÍMI UMĚLCI.
lidské komunikace. Akce ale jedním setkáním ve školách nekončí. Všichni se
společně potkají ještě 26. června 2014
na Plechárně, kde se skatepark promění v jeden velký bubenický koncertní sál.

Pozvánka

Kolektivní bubnování proběhlo první
březnový týden na šesti základních školách. V každé se zúčastnilo okolo 200
dětí, aby si vyzkoušely společné vytváření rytmu na buben jako základní nástroj

KOMIKSOVÝ SALON PRO MALÉ I VELKÉ
Další aktivitou pro základní školy v rámci
oslav jsou komiksové workshopy a následný komiksový výtvarný salon. Děti vytvoří komiks o čtvrti, ve které žijí – vzpomínají na to, co zažily se svými kamarády,
snaží se zakreslit malé i velké historky
a vystavět z nich příběh. Komiksové
workshopy realizuje Praha 14 kulturní ve
spolupráci s nakladatelstvím Labyrint
a Městskou knihovnou hlavního města
Prahy. Díky tomu budou přímo ve školách učit různé komiksové techniky například spisovatelka Lucie Lomová, autoři Tomáš Chlud, Lukáš Urbánek, Vojtěch
Mašek nebo ilustrátor David Böhm. Vše
vyvrcholí závěrečnou výstavou, která proběhne od 1. do 30. června přímo na náměstí u stanice metra Hloubětín. Výstavy
se mohou účastnit všechny děti z Prahy 14 do 15 let – stačí odeslat komiksy
na michaela@praha14kulturni.cz nebo
je donést přímo na Plechárnu do
15. května. Více se o oslavách dozvíte
na webu MČ Praha 14 nebo na
www.praha14kulturni.cz.
(red)

MČ Praha 14 zve obyvatele na

KDY

16. dubna od 17.30 do 19.30 hodin KDE KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje)

Podělte se s námi o to, co se vám na Praze 14 líbí a co chcete změnit. Řekněte nám, s čím jste spokojeni a co se vám nelíbí.
Témata diskuse:
Rozvoj městské části / Správa majetku a bytová politika / Životní prostředí / Doprava / Sociální oblast a zdravotnictví / Školství / Stůl mladých
Program akce:


Informace o průběhu projektu Zdravé městské části a místní Agendě 21 Prezentace loňských aktivit – co všechno se událo Diskuse nad tématy pro rok 2014
Účastnit se budou politici a odborníci z MČ Praha 14. Po celou dobu akce zajistíme hlídání dětí a občerstvení.
Těšit se můžete i na losování o ceny!
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DU BE N
2 014

5 + 1 VSTUP ZDARMA!
Vyzvedněte si Věrnostní kartu, sbírejte razítka
a získejte 6. vstup zdarma!
Více informací v pokladně KD (+ 420 724 099 889,
+ 420 226 220 533) nebo na www.kdkyje.cz.

ST / 17:30

FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14
Přijďte nám sdělit, co se vám na Praze 14 líbí a
nelíbí, s čím jste spokojeni, nebo naopak s čím nejste spokojeni. Setkání veřejnosti s politickým a
odborným zastoupením nad problémy Prahy 14
pro rok 2014. Akce pořádaná Zdravou městskou
částí v rámci realizace místní Agendy 21.
VSTUP ZDARMA, LOSOVÁNÍ O CENY.

ST / 19:00
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TOP KONCERT
Wabi Daněk
Legendární zlínský rodák vyučený zámečníkem,
bývalý prodavač zkapalněného plynu, řidič sanitky. A konečně od roku 1983 písničkář na plný
úvazek.
ČÍSLOVANÁ MÍSTA. CENA 220 KČ.

SO / 14:00
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Pustíme se do dekorování velkého uzavíratelného tubusu mixit metodou ztužování textilu POWERTEX. Nůžky s sebou.

TOP KONCERT

Wabi Daněk
23/4

CENA: 100 KČ. ZVÝHODNĚNÉ RODINNÉ VSTUPNÉ: 260 KČ (1 RODIČ + 2 DĚTI DO 11 LET). REZERVACE NUTNÁ. POČET MÍST: 15.

SO / 14:00
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19:0 0

5

STEPAŘSKÁ PŘEHLÍDKA “PRAŽSKÉ
14”

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Hraje Color Club Praha, kapelník Josef Šrám.
CENA 50 KČ.

NE / 15:00

27
SO / 10:00

OTEVŘENÝ ATELIER SURJALOKA
Dubnové tubusování

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Princezna a kouzelná větvička
Vesnický mládenec Vašek zachrání princeznu Voničku před čarodějem a málem se stane i králem.
VHODNÉ PRO DĚTI OD 3 LET. DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 50 MINUT. CENA 50 KČ.

Pořádá HannyDance se ZŠ Chvaletická.
VSTUPNÉ 70 KČ.

6

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Jak Tonda léčil rohatou princeznu
Saﬁru
DIVADLO ANDROMEDA
Kouzelná babička přičaruje princezně Saﬁře za
její uličnictví kravský roh. Když se princezna polepší, pošle za ní hodného, i když trochu líného
a mlsného Tondu, aby ji léčil.

Stále probíhají zápisy do
Tanečních kurzů pro dospělé
s TŠ Astra Praha. Více
informací na www.astrapraha.cz nebo 722 941 890.

VHODNÉ PRO DĚTI OD 3 LET. DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 50 MINUT. CENA 50 KČ.

ÚT / 19:00

8

SETKÁNÍ KULTUR
Koncert Terne Čhave
Městská část Praha 14, hlavní město Praha, SP
Černý Most, s.r.o. a Praha 14 kulturní vás zvou
na Setkání kultur 2014.
VSTUPNÉ ZDARMA.

SO / 14:00

12

NE / 15:00

13

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Hraje Color Club Praha, kapelník Josef Šrám.
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Dobrá pohádka
DIVADLO AKORÁT
Skřítek Zhor a skřítek Zdol, ochránci dobra, bojují svými kouzly a dobrou náladou proti Ďáblovi, který usiluje o trůn královny Říše Dobra.
VHODNÉ PRO DĚTI OD 3 LET. DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 50 MINUT. CENA 50 KČ.

ÚT / 16:00

15

BESEDA PRO STÁVAJÍCÍ I BUDOUCÍ
MAMINKY
Beseda pro stávající a budoucí maminky pod vedením Kamily Mokráčkové.
CENA 45 KČ.

PRAHA 14 KULTURNÍ DOPORUČUJE
1 / 4 / ÚT / Otevření kavárny na Plechárně
5 / 4 / SO / 15:00 Hudební workshop pro děti na Plechárně
11 / 4 PÁ / 15:00 Happening k Setkání kultur na Plechárně
(koncerty, divadlo pro děti)
26 / 4 / SO / 14:00 Zážitková hra Urban Game
na Černém Mostě

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

Registrujte se
mezi přátele KD Kyje, dostávejte od nás
pravidelný elektronický Kyjský pondělník
s aktuálními informacemi o kulturním dění nejen
v KD a soutěžte s námi.
Každý měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro
registrované uživatele na libovolný program v KD!

PROVOZOVATEL KD KYJE: PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

NE / 15:00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
www.kdkyje.cz, info@kdkyje.cz / Rezervace a prodej vstupenek na pokladně KD, ONLINE a v pracovní dny také telefonicky: + 420 724 099 889, + 420 226 220 533.
Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději poslední pokladní den předcházející vybranému představení! Nevyzvednuté rezervace jsou následně rušeny.
Pokladna: každou středu 15:00 – 18:00 a vždy hodinu před akcí.Děti do 3 let zdarma.
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – DUBEN 2014
FARNÍ CHARITA
PRAHA 14
www.charitakyje.cz
Program „podpora pečujících osob“:
odborné přednášky (vždy poslední čtvrtek v měsíci), svépomocné skupiny,
sociální poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství, duchovní poradenství. Všechny služby
v rámci tohoto programu poskytujeme
zdarma. Doporučujeme se předem
objednat mailem, telefonicky nebo přímo v naší kanceláři.
Program „podpora integrace cizinců“:
Kurzy českého jazyka
Děti: pondělí a pátek 13.30–15.00;
Dospělí–začátečníci: pondělí a pátek
15.00–16.30;
Dospělí–pokročilí: úterý a čtvrtek
16.30–18.00;
cena: 35 Kč/lekce (90 minut).
Kurzy angličtiny:
Začátečníci: středa 17.30–19.00;
Mírně pokročilí: pondělí 17.00–18.30;
úterý 18.00–19.30 (vyberte si termín,
který vám více vyhovuje);
Pokročilí: pondělí 18.40–20.10;
Dopolední kurzy – mírně pokročilí:
středa 10.00–11.30 (vhodné především
pro rodiče s dětmi – na přání zajišťujeme hlídání); cena: 100 Kč/lekce
(90 minut). Kvůli zajištění dostatečné
kapacity doporučujeme objednat se
mailem, telefonicky nebo přímo v kanceláři Charity.
Dětský koutek – dětský koutek je pro
vás otevřen denně, a to po celou otevírací dobu. Hlídání lze na objednání
zajistit. Cena: 50 Kč/hodina.

JAHODA, O.P.S.
www.jahoda.cz, fb/rcklubjahoda
NZDM Jahoda (6–14 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
NZDM Džagoda (13–26 let), otevřeno:
pondělí, úterý, čtvrtek (13–18 let)
15.00–20.00, středa (17–26 let) 15.00–
20.00.
Terén (12–26 let), Černý Most – po,
st 15.00–20.00 (773 674 060). Rajská,
Lehovec, Hloubětín – út, čt 15.00–20.00
(777 747 067). Martin, Ivana, Honza.
Pixla je otevřena po dohodě s pracovníky.
Soukromá mateřská škola Jahoda
(2–7 let), nové děti do školky přijímáme
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i během školního roku. Informace
o školce a o zápisu u Mgr. Markéty
Křivkové, mail: skolka@jahoda.cz,
tel.: 777 674 161. Informace na
www.skolka-jahoda.cz nebo na
fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Klub pro rodinu jahůdka (fb/rcklubJahoda).
Sociálněprávní poradenství, každou
sudou středu 14.30–16.30, zdarma.
Poradna pro nastávající rodiče, každou
sudou středu 14.30–16.30, 20 Kč.
Herna, st, pá 9.00–12.00.
Jahůdková dopolední školka, dopolední hlídání dětí od 1 roku, po, út, čt
8.00–12.00, cena při koupi permanentky
180 Kč/dopoledne.
Informace a rezervace u Hanky Sekerové na tel.: 775 238 485.
Další informace na fb/RCKlubJahoda,
tel.: 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.
Podrobné informace najdete na našich
stránkách www.jahoda.cz nebo na
www.facebook.com/ejahoda.

ZKUSEBNY.COM
www.zkusebny.com
Volnočasové kulturní centrum Zkusebny.com (zkušebny pro hudebníky,
divadlo, výtvarné umění a další).
Místo konání akce: Plechárna, Bryksova 20, Praha 14.
Prostor pro realizaci uměleckých ambic
každého hudebníka, divadelníka, fotografa, ﬁlmaře či výtvarníka.

PLECHÁRNA
ČERNÝ MOST
www.plecharnacernymost.cz
Po 15.00 a čt 14.30 – Kurz češtiny
pro cizince s Integračním centrem
Praha – Integrační centrum Praha,
+420 775 553 188.
Po a Čt 17.00: Parkour tréninky –
Chceš ovládnout pohyb? Zapiš se na
parkour do In Motion Academy!
Po a čt 18.30: Boxerský klub na Plechárně – Kurzy vede asistent prevence
kriminality Miroslav Gašpar.
Po 18.30, út 6.30 a čt 18.00: Bootcamp
– Intenzivní kondiční tréninkový program.
Informace o ceně na www.bootcamp.cz.
Po 20.00: La Tance – Lekce tanečního
cvičení v rytmech léta. Vstupné: nově
příchozí jednorázové 70 Kč, stálá cena
90 Kč, cena s permanentkou 75 Kč.
Út a čt 16.00: Škola skateboardingu
– Škola jízdy na skateboardu a výuka

tricků. Vstupné: jednorázové 150 Kč,
permanentka 100 Kč.
Út 18.30: Psychoposilovna – Kurz užitečné psychologie se Zuzanou Müllerovou, PhD.
St 16.30: English Club (do 19 let)
a st 18.45 English Club (19–26 let) –
Církev Bratrská, Mgr. Pavel Trefný,
+420 775 024 742.
St 17.00 – Středeční odpoledne na
Plechárně se Sociálním podnikem
Prahy 14.
So 10.00: Kondička s Evou – Cvičíme
kombinaci kickbox aerobik + jóga-pilates. Vstupné: stálá cena 80 Kč, permanentka 60 Kč.
So 13.00: Dětská sobota na Plechárně
– vhodné pro celou rodinu, pohádky,
volnočasová hala, skákací hrad, výtvarné koutky, babyzóna.

CENTRUM VOLNÉHO
ČASU 14
www.centrum14.cz
Miniškolička Čtrnáctka od 2 let: Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00.
Pro vaše děti bude dopolední program.
Ve školičce si budeme hrát, zpívat,
malovat, tancovat a chodit ven na procházky a pískoviště. Stále volná místa
ve školičce! Každé úterý a čtvrtek
bude školička do 15.30.
Nově: doučování českého jazyka a matematiky jen na objednání, logopedický
program.
Akce: 4. 4. Velikonoční focení dětí
v dopolední školičce 9.00–12.00, nutné
přihlášení.
4. 4. Velikonoční dekorace 17.00–20.00.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka.praha14.cz
Ve školičce budeme velikonočně tvořit, čeká nás také výlet za zvířátky na
farmičku paní Kozákové. Máme volné
místo na docházkové období
duben–červen.
Dopolední školička: po–pá 8.00–12.00.
Odpolední školička: po–pá 12.00–16.00
pro děti 2–6 let. Cena 35–60 Kč/hod.
Přijďte se podívat kdykoliv po dohodě.
Do naší páteční herničky s programem
je nutné se přihlásit. Pá 9.00–12.00,
tel.: 739 03 44 35.
Čtvrtek 16.15–17.00 hodin nabízíme
Cvičení maminky s dětmi 1–3 roky.

Neziskové organizace
Můžete přijít pouze jednorázově, cena
65 Kč/hodina.
Volná místa v kroužcích: Malované
zpívánky. Máte tvořivé děti, které rády
zpívají a malují? Nabízíme propojení
těchto dvou zálib v našem kroužku
„Malované zpívánky“. Veselým zpíváním, říkadly a hudebně-pohybovými
hrami rozvíjíme hudební povědomí
dětí. Používáme jednoduché hudební
nástroje na podporu rytmického cítění
(tamburína, činelky, dřívka aj.), vycházíme z české lidové tvořivosti. Děti si
zároveň o písničkách povídají a malují
je. Každou středu v Dětském studiu
Pohádka pro děti ve věku 3–7 let od
16.00 do 16.45.
Večerní Cvičení a tanec pro ženy s Luckou vždy v úterý a ve čtvrtek ve 20.00.
Svou účast nahlaste na tel. 777 556
165 nejpozději do 19.00.

s rodiči 1–2 roky; První krůčky k hudbě
(Yamaha Class) 1,5–2,5 roku; Cvičení
a říkadla s výtvarkou 1,5–3 roky; První
krůčky k hudbě (Yamaha Class) 2,5–
3,5 roku; Baletní přípravka 3–6 let;
Cvičení a říkadla s rodiči 6–12 měsíců;
Čertovský kombo-mix 2–4 roky; První
krůčky k hudbě (Yamaha Class) 1,5–3
roky; Znakujeme se zpěvem a hrou I.
6–24 měsíců; Power jóga ﬁt and slim
s hlídáním dětí; Dětská jóga 2,5–5 let;
Znakujeme se zpěvem a hrou II. 6–24
měsíců; Taneční hrátky 3–6 let; Výtvarka v pohybu 3–6 let; Robátka (Yamaha Class) 4–18 měsíců; Čertovský
kombo-mix 2–5 let; GoKids English
Preschoolers 3–6 let začátečníci; GoKids English Preschoolers 3–6 let pokročilí; Cheer academy Malé roztleskávačky 4–6 let; Španělština s výukou
latinskoamerických tanců; Montessori
dílna 1,5–3,5 roku; Angličtina pro nejmenší 1,5–3 roky.

DDM PRAHA 9
www.ddmpraha9.cz
Výtvarná soutěž: Narozeniny. Místo
konání akce: DDM Praha 9 – pracoviště
Černý Most, Gen. Janouška 1060. Výtvarná soutěž k 10. výročí působení
DDM Praha 9 na Praze 14.
Témata pro inspiraci: například narozeninová party, narozeninový dort,
pozvánka na narozeniny, narozeninový
ohňostroj, jak slavím narozeniny, narozeninová kytice. Propozice soutěže
na webových stánkách DDM. Věk účastníků: 3–99 let.

93. PIONÝRSKÁ SKUPINA
ODDÍL ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz
Turistický oddíl Orion: schůzky –
každé pondělí 16–18 hod.;
Klub Šikulky (rukodělná činnost)
1x za 14 dní ve čtvrtek 16.00–18.00
(přesné termíny na webu);
Klub Magic a deskových her
1x za 14 dní ve čtvrtek 16.00–18.00
(přesné termíny na webu).

VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
Volná herna po, st, čt 9.00–12.00;
15.00–18.00; út, pá 9.00–12.00.
Cena 50 Kč/rodina.
Dopolední školička pá 8.30–12.30.
Cena: 250 Kč/dítě.
Kurzy a kroužky: Jarní semestr –
10. 2. 2014 – 20. 6. 2014; kurzy lze
navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Seznam kroužků: Cvičení a říkadla

KOMUNITNÍ CENTRUM
MOTÝLEK
www.motylek.org
Aktivity pro děti se zdrav. postižením:
keramika, klub s prvky dramaterapie,
cvičení, plavání, sportovní klub, nácvik
komunikace, individuální nácvik sebeobslužných dovedností. Více o aktivitách na www. motylek.org.
Nízkoprahový klub Paciﬁc:
Út 4. 3. od 14.30 bruslení v OC Harfa;
po 10. 3. od 16.30 vaření; út 11. 3. od
15.00 hravé odpoledne – odpoledne
stolních her; čt 13. 3. od 14.30 výtvarná
dílna – brože z ﬁlce; čt 20. 3. od 15.00
výtvarná dílna – barevné hrnečky;
každé po a st od 17.00 zumba; každý
čtvrtek stolní fotbálek.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz
Nově nás najdete také na Facebooku:
https://www.facebook.com/mcklubickoymca.
Volná místa v programech: Montessori
pracovna (děti od 1,5 roku) – čtvrtek
13.30–14.30 a 14.45–15.45. Program
je zaměřen na oblasti „praktického
života" a smyslového poznání. Rodiče
získají informace, jak mohou lépe podporovat své děti na cestě objevování
a učení se, jak k dítěti přistupovat
s větší otevřeností a trpělivostí. Přihlášení nutné.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku
bez rodičů – čtvrtek 8.15–11.30. Po-

třebujete si něco zařídit, nakoupit,
uklidit, pracovat, dojít k lékaři, nebo
si jen odpočinout? Nabízíme hlídání
dětí ve známém prostředí MC Klubíčko.
Přihlášení nutné.
Školička Šikulka pro děti od 3 let bez
rodičů – v úterý 8.15–12.15. Přihlášení
nutné.
Pohybové hry pro rodiče s batolaty –
mladší – pondělí 13.40–14.20. Přihlášení nutné.
Cvičení pro zdraví a veselou náladu –
pondělí 19.15–20.45 – tělesná, protahovací, posilovací a uvolňovací cvičení
na základě hatha jógy a ﬁtness v nesoutěživé přátelské atmosféře.
Aby záda nebolela – čtvrtek 18.00–20.30
– cvičení jógy pomáhá zmírnit stres
a napětí, které může být jednou z příčin
bolestí zad. Herny probíhají v pondělí,
ve středu a v pátek 9.00–12.00 hod.
a v úterý 15.00–17.30 hod., multikulturní herna v pátek 16.00–18.00.
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno
objednat M. Nováková 775 204 208.
Přihlášení do programů na tel.
777 596 163 nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

BB KLUB
CÍRKVE BRATRSKÉ
www.zkusebny.com
Pravidelné aktivity: každou středu na
Plechárně (klubovna v 1. patře)
English Club – konverzace s Američany 16.30–18.00 pro 13–19leté;
18.30–19.30 pro 19–25leté
Letní tábory: 12.–19. 7.
Family English Camp: 26. 7. – 2. 8.
Tábor Royal Rangers (skautský tábor
pro děti 7–13 let)
English Camp pro teenagery: 9.–16. 8.

DENNÍ CENTRUM
ČERNÝ MOST
Mansfeldova 801/4
Denní centrum pro dospělé občany
se zdravotním postižením. Otevřeno:
pondělí–pátek 9.00–16.00.
Programy: keramická dílna, výtvarná
dílna, literární úterky, cestopisné
čtvrtky, muzikoterapie, výlety, návštěvy
výstav…
Možnost objednání oběda. Telefon:
775 721 022 – Zuzana Laitlová.
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K
KULTURNÍ
U L TU R N Í P ŘEHLED
ŘEHLED P R A
AHY
H Y 14
14
DU B E N
NE P R AV I D E L NÉ A K T I V I T Y NE Z I SK O V Ý C H
O R GA N I Z AC Í P R A H Y 14

Své t ipy pro akce můžete zasílat na kontak t kulturniprehled@praha14kulturni.cz vždy nejpozději do
15. dne v měsíci. P řehled vychází pr vní týden ak tuálního kalendářního měsíce. Vaše P raha 14 kulturní

1.

15: 0 0 O T E V Ř E N Í K AVÁ R N Y P L EC HÁ R NA
P řijďte si k nám posedět k šálku dobré kávy
nebo domácí limonády. P lechárna Č erný
Most, w w w.plecharnacernymost .c z

9.

14: 0 0 E T HN O T R H Y SE
SP Č E R N Ý M O S T, S. R . O .

9.

16:30 K U R Z N O Š E N Í D Ě T Í

9.

18:30 KO N C E R T KO M O R N Í H U D B Y Č E S KO ES T ON S K É P R OL Í N Á N Í

10.

20:0 0 T V O Ř E N Í Z F I M A

BEZBARIÉ
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É

5.

9: 0 0

T E R ARI U M P R A H A
C elodenní výlet přes Uhříněves s prohlídkou
Teraria. 6 -15 let, cena: 120 Kč, přihlášky
předem v DDM. DDM P raha 9 – Č erný Most,
w w w.ddmpraha9.c z

5.

15: 0 0 P L EC HÁ R NA K R E A T I V N Í

5.

15: 0 0 H U D E B N Í W O R K S H O P P R O D Ě T I

Několik hodin plných inspirat ivních nápadů,
tvořivé zábavy, mot ivace a příjemného set kání
s lidmi. P lechárna Č erný Most, w w w.
plecharnacernymost .c z
Tlačít ka, světýlka, páčky, beaty, z vuky, praskání
a c vakání. Jak a na čem vzniká elek t ronická
hudba nebo hiphop vám prozradí Mar t in Tvrdý
(Bonus). P lechárna Č erný Most, w w w.
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
plecharnacernymost .c z BEZBARIÉ

7.

14: 0 0 J A R N Í A V E L I K O N O Č N Í D E K O R A C E

7.

16: 0 0 19. R O Č N Í K K UL I Č K Y-Á DY

Vyrobíme si věnec na dveře a velkonoční
dekorace. 130 Kč/rodina, přihlášení nut né.
MC Klubíčko YMC A P raha,
BEZBARIÉ
E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
w w w.mcklubicko.c z B
Turnaj v oblíbené jarní hře, s sebou 10 kuliček
stejné bar vy (lze případně i zapůjčit).
93. pionýrská skupina, oddíl Orion,
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
w w w.93 - oddilorion.wbs.c z BEZBARIÉ

7.–11.

V Ý S T AVA O B R Á Z K Ů Ž Á K Ů Z . Š .
P R A H Y 14 „ Ž I J E M E T A D Y S P O L E Č N Ě “

15: 0 0 BU R Z A OB
O LE Č E N Í , H R A Č E K
A S P O R TO V N Í C H P O T Ř E B

8.

19: 0 0 S E TK Á NÍ
N K U L TU
UR
– K O N C E R T T E R N E Č H AV E

P rodejte to, co nepot řebujete a nakupte si
„nové“ věci. Vstup 20 Kč prodávající, 50 Kč
v případě využit í herny. MC Klubíčko YMC A
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
P raha, w w w.mcklubicko.c z BEZBARIÉ

Vstup zdarma.

KD Kyje, w w w.kdkyje.cz

BEZBARIÉ
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É

9.

10 :15

H R Á T K Y S P T ÁK E M Z L O BIVÁK E M
Sociálně st imulační skupina pro dět i s rodiči.
Herna otevřena 9-12 hod. Vstup 50 Kč.
MC Klubíčko YMC A P raha,
BEZBARIÉ
E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
w w w.mcklubicko.c z B

Kult urní přehled připravuje P raha 14
kult urní pro Měst skou část P raha 14.

w w w.praha14kulturni.c z

Jahoda, o.p.s., w w w.jahoda.cz, FB:
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
RC KLUBJAHODA BEZBARIÉ

V Galerii 14 vystoupí Andreas Lend a Pet r
Nouzovský. Na programu jsou skladby J.
Haydna, R . Haase a dalších. MČ P raha 14,
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
w w w.praha14.cz BEZBARIÉ
P řijďte si vyrobit originální šperky, k teré
podt rhnou Vaši osobnost . C ena: 250,-/osoba.
RK Veselý čer t ík, w w w.veselycer t ik.cz
BEZBARIÉ
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É

11.

10:0 0 VA ŘÍ M E D Ě T EM

11.

15: 0 0 V E L I K ONO Č N Í T V O Ř E N Í

11.

15: 0 0 H A P P E N I N G K S E T K Á N Í K U L T U R

11.

16: 0 0 V Y N Á Š E N Í S M R T K Y A V Í T Á N Í J A R A

12.

10 :30 P O H L E D N A S V Ě T Z K O Ň S K É H O
H Ř B E TU J E Z Á Ž ITE K

C ent rum Slunečnice, o.p.s, w w w.slun.cz,
BEZBARIÉ
E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
fb: kavárna maňána B

8.

Ochut návka mezinárodních kuchyní,
vystoupení dět ských tanečních souborů
Komunit ního cent ra SP Č erný Most a OS Buči.
Místo konání: Met ro Rajská Zahrada. MČ
BEZBARIÉ
E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
P raha 14, w w w.praha14.c z B

Te
entokrát budeme připravovat dět ské svačinky.
Jahoda, o.p.s., w w w.jahoda.cz, FB:
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
RC KLUBJAHODA BEZBARIÉ
Tvořivá dílnička pro dět i s velikonoční
témat ikou. C ena: 150,- Kč/dítě, 20 0,- Kč/
sourozenec.
RK Veselý čer t ík, w w w.
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
veselycer t ik.cz BEZBARIÉ
Vý tvarná a animační dílna pro dět i. Koncer ty:
C incinaty, Verdis Roma, Kodrjanka, Los Yojayas,
Gipsy Spirit . P lechárna Č erný Most,
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
w w w.plecharnacernymost .cz BEZBARIÉ
Sejdeme se před Pohádkou a s Morenou
vyrazíme k rybníku pod P lechárnou. Na
zpáteční cestě navšt ívíme farmičku paní
Kozákové a nové z vířecí přírůst ky. P řihlášení
nut né. Dět ské studio Pohádka, w w w.
B E ZB A R I É ROVÉ
RO V É
pohadka - praha14.cz BEZBARIÉ

Zveme Vás na procházku parkem spojenou
s jízdou na konících, soutěžemi, malováním…
Více informací a přihlášení (nut né) —
m.splavcova@zajiceknakoni.cz, tel.: 605
466 166 (SMS). Zajíček na konci, o. p.s. ,
w w w.zajiceknakoni.cz

12.

14:00 GAME BOJ! 2014

13.

15:00 EXKURZE DO HASIČ SKÉ STANIC E

14.

18:00 HR A JE C EL Á RODINA

Netradiční rodinné mistrovství v rychlohrách.
8- 99 let, přihlášky předem v DDM do 10.4.
DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most,
www.ddmpraha9.cz BEZBARIÉ ROVÉ
Prosíme o nahlášení zájemců na tel.775964765
nebo e-mailu: behava@motylek.org.
KC Motýlek, www.motylek.org
Koncert klavírního oddělení v Galerii 14. ZUŠ
Praha 9, pracoviště Černý Most , www.zus-hp.cz

23. 19:00
23. 19:15
24. 16:30

BEZBARIÉ ROVÉ

16.

17:00 CO BY MĚLI RODIČ E VĚDĚT
O DROGÁC H
Unikátní přednáška, kterou nikde jinde
Jahoda, o.p.s., www.jahoda.cz,
nenajdete!
FB: RCKLUBJAHODA BEZBARIÉ ROVÉ

NÍ PR Á ZDNINY 16.–21. VELIKONOČ
VÍC EDENNÍ V ÝLET

Výlety do okolí, pletení pomlázky, zdobení
vajíček, pečení jidášů, hry, soutěže.
93. pionýrská skupina, oddíl Orion,
www.93-oddilorion.wbs.cz BEZBARIÉ ROVÉ

17.–18.

VELIKONOČ NÍ NOCOVK A
Cesta do vesmíru - 3D planetárium v Plzni:
„Pohraj“ si s vodíkovou raketou, vyzkoušej
gyroskop či skafandr. Pátek: vytvoříme 3D
model sluneční soustavy, hry se zemskou
gravitací, kvízy. 6-15 let, cena: 350 Kč, přihlášky
předem v DDM.
DDM Praha 9 - Černý Most,
www.ddmpraha9.cz

18.–19. PYŽÁMKOVÁ NOC V Č ERTÍKOVI

Svěřte vaše děti do našeho čertovského
nočního doupěte. Cena: 400 Kč / 1 dítě, 600 Kč
/ sourozenci. RK Veselý čertík,
www.veselycertik.cz

22.

10:00 SL AVNOST VZKŘÍŠENÍ
Místo konání: Galerie 14. BB KLUB Církve
bratrské, www.cb.cz/rajska.zahrada

24. 19:00

22.

DEN ZEMĚ
Herní i poznávací stanoviště ze života zvířat
a rostlin, malování sádrových odlitků.
4–99 let, zdarma. DDM Praha 9 - Černý Most,
www.ddmpraha9.cz BEZBARIÉ ROVÉ

19:30 AUTORSKÉ Č TENÍ KLUBU MLHA
V K AVÁRNĚ MAŇÁNA

23.

Představí se: Mathej Thomka a Petr Kukal;
Hudba (Zpěv+klavír): Silvie Morasten.
Centrum Slunečnice, o.p.s, www.slun.cz, fb:
kavárna maňána BEZBARIÉ ROVÉ

BESEDA S PEDIATRIČ KOU
A HOMEOPATKOU
Přednáší Mudr. Lucie Mynářová. Jahoda,
o.p.s., www.jahoda.cz, FB: RCKLUBJAHODA
BEZBARIÉ ROVÉ

23. 10:30

ZKUS TO ZNOVU,
ANEB TRÉNUJEME VŮLI
Jak ocenit a povzbudit děti, jak pracovat
s prohrou a výhrou a mnohá další témata.
Vstup 50 Kč. MC Klubíčko YMCA Praha,
www.mcklubicko.cz BEZBARIÉ ROVÉ

ZÍSK ÁVÁME VNITŘNÍ KLID
— UMĚNÍ REL A X AC E
Praktický nácvik relaxačních technik - přihlášení
nutné. Vstup 100 Kč. MC Klubíčko YMCA
Praha, www.mcklubicko.cz BEZBARIÉ ROVÉ

PŘEDNÁŠK A „PRVNÍ P OMOC“
Vstupné je dobrovolné. Od 18:00 následuje
svépomocná skupina. Farní Charita Praha
14, www.charitakyje.cz BEZBARIE ROVÉ

K AVÁRENSK Ý JA ZZ
Hudební večer v kavárně Maňána v režii Jiřího
Beránka a Barbory Janové.
Centrum Slunečnice, o.p.s, www.slun.cz, fb:
kavárna maňána BEZBARIÉ ROVÉ

24.–29. DNY ZEMĚ

Vícedenní společný ekologicko – kulturní
projekt škol, neziskových organizací a Hlavního
města Prahy. MČ Praha 14, www.praha14.cz
BEZBARIÉ ROVÉ

25. 10:00
26. 14:00

EKO HR ÁTK A SE Č TRNÁC TKOU
Pojďme si zasoutěžit a uklidit své okolí formou
her. Centrum volného času 14,
www.centrum14.cz BEZBARIÉ ROVÉ

URBAN GAME NA Č ERNÉM MOSTĚ
Přelet nad Černým Mostem. II. ročník zážitkové
hry, v níž může vyhrát každý. Plechárna
Černý Most, www.plecharnacernymost.cz

Ý KURZ EFEKTIVNÍHO
26.–27. VÍKENDOV
RODIČOVST VÍ

Kurz za dotovanou cenu! Jahoda, o.p.s.,
www.jahoda.cz, FB: RCKLUBJAHODA

29.

15:00 K ADEŘNIC E L AĎK A STŘÍHÁ MALÉ
Č ERTÍK Y

29.

15:00 HR ÁTK Y S PŘÍRODOU

29.

18:00 C HR ÁMOV Ý BENEFIČ NÍ KONC ERT
PRO TRUBKU, VARHANY A ZPĚV

29.

18:00 KONC ERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ
TŘÍDY K. VAC K A

Nechte své dítě ostříhat v prostředí, které je mu
známé a příjemné. Cena: od 70,- Kč.
RK Veselý čertík, www.veselycertik.cz

BEZBARIÉ ROVÉ

22. 16:00

TOP KONC ERT – WABI DANĚK
Večer s písničkami Rosa na kolejích, Hudsonské
šípy, Fram a další. Cena 220 Kč.
KD Kyje, www.kdkyje.cz BEZBARIÉ ROVÉ

Zábavné odpoledne s oslavou Dne Země.
MC Klubíčko YMCA Praha,
www.mcklubicko.cz BEZBARIÉ ROVÉ

V kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se uskuteční
beneﬁční koncert pro Motýlek. KC Motýlek,
www.motylek.org BEZBARIÉ ROVÉ

30. 18:00

Místo konání: KD Kyje, Šimanovská 48.
ZUŠ Praha 9, pracoviště Černý Most ,
www.zus-hp.cz BEZBARIÉ ROVÉ

KONC ERT ŽÁKŮ PĚVEC KÉ TŘÍDY
M. SEDL ÁKOVÉ A PĚVEC KÉHO SBORU
LÍSTEČ EK
Místo konání: Galerie 14. ZUŠ Praha 9,
pracoviště Černý Most , www.zus-hp.cz
BEZBARIÉ ROVÉ

Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!

Oznámení

Vážení čtenáři,
žhavým tématem posledních dnů je
černá stavba v Herdovské ulici. Uvádíme
proto přehled kroků, které byly podniknuty. Pro úplnost sdělujeme, že celá
záležitost je směrována do oblasti výkonu
státní správy v přenesené působnosti
a jako taková nemůže být ovlivňována
samosprávnými orgány městské části.
Stavební úřad provedl opakovaně ve
dnech 13. 2. až 17. 3. osm kontrolních
prohlídek a již 14. 2. vyzval stavebníka
k okamžitému zastavení prací. 19. 2.
vydal rozhodnutí o nařízení zastavení
stavebních prací. Stavebník proti tomuto rozhodnutí podal odvolání k Odboru
stavebnímu a územního plánu MHMP.
14. 3. bylo rozhodnutí stavebního úřadu
odvolacím orgánem potvrzeno.
Spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií Praha, Státním úřadem inspekce práce, městským statikem,
Odborem živnostenským a Odborem
dopravy a životního prostředí ÚMČ
P14. Stavební úřad konzultuje průběžně postup s nadřízeným úřadem, příslušným odborem MHMP. Dále bylo
dle stavebního zákona podáno trestní
oznámení na maření výkonu úředního
rozhodnutí a na situaci byla upozorněna rovněž ČKAIT. Se stavebníkem a dodavatelskou ﬁrmou bylo také zahájeno
řízení o správním deliktu.
Stav ke dni 25. 3.
OMLUVA OBČANŮM MČ PRAHA 14
Omlouváme se všem držitelům psů,
kteří od ÚMČ Praha 14 obdrželi poštovní poukázku typu A bez uvedení
účelu platby s dnem splatnosti 31. 3.
2014. Technickým nedopatřením nebyl na složenky vytištěn účel platby,
tedy úhrada místního poplatku ze
psa. Děkujeme za pochopení. (úmč)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
V Prohlášení vlastníka, převody bytů do
vlastnictví, nové stanovy BD a SVJ, zaměření objektu, zakládání SVJ. T.: 724 304 603.

V Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít.
Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva
zdarma. Info – 606 227 390.

V !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

V Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.
Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10
od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,
e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:
www.SidloproFirmuPraha.cz.

V Matematiku perfektně doučí profesor. Ukázková hodina zdarma. Tel.
603 909 327, 281 914 562.
V Instalatér – voda, topení, zed. práce. Výměna kuch. dřezů a desek.
Tel.: 602 649 359.
V 1JMREALITY – Vaše realitní kancelář.
Zajistíme Vám prodej, pronájem nemovitosti. Kompletní servis v oblasti nemovitostí – nízké provize. Tel.: 608 703 343,
www.1jmreality.cz (kancelář Praha 9).
V ANGLIČTINA (NEJEN) PRO DĚTI;
2 roky zkušeností ze školní přípravky
v USA (celkem 10 let strávených v USA);
pro děti velmi zábavné – ani nepostřehnou, že se učí; max. 6 dětí ve skupině;
první hodina v doprovodu rodičů zdarma;
725 790 863, littlekingdom@seznam.cz.
V Od 1. 4. NOVĚ! Zveme vás do nově
otevřeného salonu Margareta, který poskytuje tyto služby: kadeřnictví, pedikúra,
kosmetika, prodlužování řas, masáže, permanentní make-up. Na adrese Kpt. Stránského 1, Černý Most. Tel.: 773 045 317,
www.kadernictvi-cerny-most.cz.
V Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.
V Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, přihlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

V Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky. Nejlépe celé sbírky, nebo pozůstalosti. Přijedu, ocením, zaplatím
v hotovosti. znamky-mince@seznam.cz.
T. 603 938 271.
V Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
V Koupím byt do 80 m2 v Praze, na nastěhování nespěchám, možnost zálohy
předem. Tel.: 604 867 703..
V Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky, kvalitní obrazy českých mistrů kupuje INTERANTIK, Praha 9, Pod Pekárnami 3.
T. 283 893 334, 605 829 440, út a čt.
Po 10 hod.
V KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Koupím rodinný dům v Praze 14. Přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
V AUTOOPRAVNA
A OPRAVY LODÍ A LODNÍCH MOTORŮ
Jaroslav Snížek, Farská 468, Praha 9
– Hostavice. Tel.: 604 822 327, po–pá
8.00–17.00, nebo dle dohody.
V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší
pro sebe 3–4+1 (lze i jednotlivě). Na
vystěhování nespěchám, vyplatím dluhy či exekuce, lze i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

PRODEJ KVASNÉHO LIHU, KONZUMNÍHO LIHU A LIHOVIN (upozornění)
Dne 17. 10. 2013 nabyla účinnosti
novela zákona č.455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vydaná
ve Sbírce předpisů pod
č. 309/2013 Sb.
Dle přechodných ustanovení
podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
oprávněn prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny,
může v této činnosti pokračo-

30

vat po dobu 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Požádá-li podnikatel v této
lhůtě
živnostenský
úřad
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin na základě
oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese, nebo o zamítnutí

žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty
k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo
lihoviny zaniká.
Lhůta pro podání žádosti o koncesi
pro podnikatele, který byl oprávněn
ke dni 17. 10. 2013 prodávat kvasný
líh, konzumní líh nebo lihoviny, končí dne 17. 4. 2014.
(dm)

Křížovka o ceny
Niccolò Paganini: „Říká se, že děti, blázni a ﬁlozofové mluví pravdu. Proto se…“ (dokončení v tajence)
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Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 4. 2014 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.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

T. Mládek, Černý Most; Z. Štěpánek, Černý Most; M. Beránková, Černý Most
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ÚSPĚŠNÝ
PROJEKT
POKRAČUJE
POSLEDNÍ VOLNÉ PARCELY

Landia Management s.r.o.
T: +420 224 316 195 M: +420 731 309 091
E: obchod@landia.cz

Placená inzerce

POSLEDNÍ ŘADOVÉ
DOMY Z 1. FÁZE

