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s příchodem měsíce května oslavíme jedno
velmi významné jubileum. Bude tomu rovných sedmdesát let od chvíle, kdy skončila
druhá světová válka, ozbrojené střetnutí,
které v historii lidstva nemá obdoby. Pro nás
ale toto jubileum není jenom připomínkou
osvobození z područí nacistického Německa,
ale také vzpomínkou na tisíce hrdinů, kteří
namísto života v okupované zemi zvolili útěk
do exilu a boj. Bojovali na východní i západní
frontě a bojovali statečně. Jen pár let po válce
však přišla krutá sprcha. S nástupem komunistické strany se z hrdinů, jejichž statečnost
obdivovali západní spojenci, stali nepřátelé státu. Hrůzu jejich osudů,
které nezřídka skončily smrtí v pracovních táborech či uranových dolech,
či je poznamenaly dlouholeté perzekuce celých rodin, si dnes neumíme
ani představit. A právě proto, aby k něčemu podobnému již nikdy nemohlo
dojít, bychom si tuto dobu měli připomínat. Domnívám se, že je to závažné
téma, které by nemělo být nikterak politizováno a zneužíváno, jak jsme
toho mnohdy svědky v médiích z vyjádření některých politiků včetně českého prezidenta. Praha 14 je místem, kde si letce, mnohdy možná i nevědomky, připomínáme dnes a denně, když procházíme ulicemi Černého
Mostu, které nesou jejich jména. Květnovou Čtrnáctku jsme proto věnovali
alespoň zčásti jejich odkazu, který, jak osobně věřím, vzbudí nový zájem
o osudy našich letců zejména u mladší generace. Připomenout si ale
musíme i řadu dalších, často bezejmenných hrdinů, kteří nebojovali na
válečných frontách, ale s okupanty měřili své síly v rámci odboje nebo ke
konci války v Pražském povstání. I takových bylo mnoho a také oni si zaslouží naši úctu, stejně jako rudoarmějci pohřbení v Kyjích nebo Hloubětíně. Květen není jen významným výročím konce války, ale především
měsícem teplejšího a slunečného počasí a naplno se probouzející přírody,
což většinu z nás táhne ven. Nejen za sportem, ale i na procházku nebo
jen za posezením na sluníčku na lavičce. Pro milovníky sportu a zvláště
pak triatlonu navíc přinášíme rozhovor s trojnásobným šampionem Petrem Šulcem, který našel domov v Kyjích. O jeho sportovní výjimečnosti
se budete moci na vlastní oči přesvědčit v červnu v otevřeném závodě
v terénním triatlonu série Xterra, který se koná právě v Praze 14. Navíc
tato soutěž nebude jen doménou ryzích sportovců, takže si náročný závod
budete moci vyzkoušet i jako rekreační sportovci. Věřím, že květnové
dny plného sluníčka a zelenajícího se okolí příznivě a pozitivně naladí
každého z nás.
Váš starosta
Bc. Radek Vondra

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.
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NA HRDINY II. SVĚTOVÉ VÁLKY

LETOŠNÍ KVĚTEN SE NESE V DUCHU OSLAV SEDMDESÁTÉHO VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,
KTERÁ BYLA DOSUD NEJVĚTŠÍM
OZBROJENÝM KONFLIKTEM V HISTORII LIDSTVA. K ODKAZU HRDINSTVÍ NAŠEHO DOMÁCÍHO ODBOJE
I VOJÁKŮ SLOUŽÍCÍCH NA OBOU
SVĚTOVÝCH PROTINACISTICKÝCH
FRONTÁCH SE HRDĚ HLÁSÍ I PRAHA 14. MY SE U PŘÍLEŽITOSTI TOHOTO KULATÉHO JUBILEA POKUSÍME ALESPOŇ STRUČNĚ ZMAPOVAT
PŘIPOMÍNKY KONCE VÁLKY V NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI.
Naši pouť za odkazem válečných hrdinů můžeme začít na hřbitovech v Praze 14 i v sousedních Dolních Počernicích, kde najdeme celou řadu
náhrobků se jmény hrdinů odboje, ale
i válečných vysloužilců nebo vojáků
Rudé armády, kteří zde padli v bojích
za osvobození tehdejšího Československa z područí německé nadvlády. Dalšími připomínkami hrdinství jsou
i skromné pamětní desky, které najdeme zejména ve staré zástavbě Kyjí,
Hostavic či Hloubětína. Velký pomník
obětem obou světových válek je také

nedaleko kostela sv. Bartoloměje či na
náměstí Čs. legionářů v Jahodnici.
„Všichni tito lidé si zaslouží naši úctu
a jejich jména bychom neměli zapomenout už proto, že to byli oni, kdo se
v těžké době okupace nebáli riskovat
své životy pro ideály svobody a suverenity našeho státu,“ připomněl starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

PIETNÍ AKT K 70. VÝROČÍ
KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
se uskuteční ve středu 6. května
ve 14.00 hodin u památníku
druhého odboje v parku
na Novém náměstí v Hloubětíně.
JMÉNA LETCŮ V ULICÍCH
O tom, že se Praha 14 hrdě hlásí k odkazu druhoválečných hrdinů, svědčí
také jména československých bojových
pilotů v názvech ulic v nejmladší části
sídliště Černý Most. Ty měly původně
nést jména zahraničních komunistických funkcionářů, především z bývalého SSSR (např. Pjatnického, Vozněsenského, Kuzněcovova). Ale ještě před
tím, než byly ulice označeny tabulkami

s původně schválenými jmény, došlo
v roce 1991 v souvislosti s politickými
změnami po listopadu 1989 k jejich
přejmenování po čs. letcích a stíhačích
působících za 2. světové války v zahraničním odboji, především ve Velké Británii (RAF) a ve Francii.
Přestože jde o skutečnost většině známou, málokdo zná skutečné příběhy
těchto válečných hrdinů.
Pokusme se tedy tyto zajímavé
a často lidsky velmi silné příběhy
u příležitosti výročí alespoň stručně
přiblížit. „Jsou to příběhy odvahy, hrdinství a lásky ke svobodě a národu.
Mnozí z těchto bojovníků, kteří si získali velké uznání britského lidu,
padli v boji. Ještě smutnější osud
však paradoxně čekal na mnohé
z nich po návratu domů po vítězství
v roce 1945. Svou slávu si skromně
užívali jen pár let, než se z nich po
uchopení moci komunisty v roce
1948 stali nepřátelé režimu. Stejně
jako další příslušníci západních bojových jednotek, tak i většina letců přišla nejen o své hodnosti, ale mnohdy
i o lidskou důstojnost. Byli zavíráni
do komunistických lágrů, kde mnozí
zemřeli. Jen hrstka z těchto statečných bojovníků se dočkala alespoň
symbolické rehabilitace po listopadu
1989,“ popisuje starosta Vondra. Podrobné příběhy našich pilotů najdete
na www.praha14.cz.
Mezi názvy ulic, které připomínají válečné letce, ﬁguruje i jméno brigádního generála v.v. Rudolfa Holeky (*30. 4.
1883), který je považován za průkopníka aviatiky a prvního čs. vojenského
letce v historii.
(jam)

Plukovník in memoriam (i.m.)
Leo Anderle, DFC

Generálmajor v.v.
Václav Bergman, DFC bar

Plukovník i.m.
Ladislav Bobek, DFC

Pilot legendární 311. bombardovací perutě, který se díky
svým výjimečným schopnostem stal později pilotem
138. peruti pro zvláštní
úkoly, vykonal celkem 55
bojových akcí, vůbec nejvíce
ze všech československých
pilotů v bombardovacím letectvu. Svou pilotní
dráhu ukončil v noci 10. prosince 1942, na
trase z Káhiry na Maltu, kde za dosud nevyjasněných okolností jeho letoun Halifax zmizel
i s osádkou a cestujícími.

Narodil se 27. 8. 1915 v Domoušicích. Po okupaci bojoval
ve Francii a poté odešel do
Anglie, kde se stal členem
310. čs. perutě, s níž zasáhl
do bitvy o Británii. Od 1. 1.
1943 byl převelen k 313. čs.
peruti, které později velel. Po
studiu na vojenských školách v USA a Velké Británii se vrátil do ČSR v roce 1946. Až do roku 1948
působil ve štábu letectva v Praze, po únoru však
přišel o hodnost i plat, na nic tedy nečekal a vrátil
se do Anglie, kde opět vstoupil do RAF.

Jeden z nejúspěšnějších
čs. nočních stíhačů v RAF,
k níž se připojil po strastiplné cestě přes Indii. Své
vysoce ceněné schopnosti
nakonec využil v řadách
britské 68. noční stíhací
peruti, kde utvořil jednu
z nejúspěšnějších posádek s radarovým operátorem Kovaříkem. Po roce 1948 sice nebyl
uvězněn, ale zbytek života strávil i s rodinou
v těžké sociální situaci. Zemřel 14. prosince
1981 v Hradci Králové ve věku 71 let.
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Vysvětlivky: DFC – Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž), DFM – Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile),
DSO – Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu)

Téma
Generálmajor i.m.
Jindřich Breitcetl, DFC

Plukovník i.m.
Josef Bryks, MBE

Plukovník
Jaroslav Dobrovolný, Viruti Military

Budoucí velitel „třistajedenáctky“, který padl v boji,
se narodil 15. 7. 1913
v Líšni u Brna. Za okupace
s dalšími sedmi letci uletěl do Polska. V RAF vykonal 42 nočních náletů
a později velel legendární
311. bombardovací peruti. Až nedávno vyšlo
najevo, že jeho Liberator byl 21. 8. 1943 nad
Biskajským zálivem sestřelen přesilou stíhaček Messerschmitt Bf 110G-2. Těla členů
osádky se nikdy nenašla.

Narodil se 18. 3. 1916
v Lašťanech. V rámci RAF
působil v několika československých i anglických jednotkách a získal si pověst
vynikajícího a statečného
letce. 17. 6. 1941 byl nad
Francií sestřelen (zřejmě
esem Luftwaffe Adolfem Gallandem) a upadl
do německého zajetí, kde přes řadu pokusů
o útěk zůstal až do konce války. Vězněn byl
i po roce 1948, zemřel 11. 8. 1957 v nemocnici
uranového dolu Rovnost v Ostrově nad Ohří.

Narodil se 10. 12. 1915 ve
Velkých Hostěrádkách. Po
okupaci a propuštění z armády
začal
pracovat
v pražské Avii, pak odešel
přes Polsko a internaci
v SSSR do Anglie, kde se
stal příslušníkem 312.
a později po zranění 313. čs. stíhací perutě.
Po roce 1948 čelil perzekuci a byl donucen
pracovat jako dělník, usadil se v Hloubětíně,
kde žil až do své smrti 6. 5. 1996. Rehabilitován byl až po listopadu 1989.

Plukovník i.m.
František Doležal, DSO, DFC

Plukovník i.m.
Josef Dygrýn, DFM

Plukovník i.m.
Stanislav Fejfar

Třetí velitel čs. stíhacího
křídla ve Velké Británii se
narodil 14. září 1909 v České Třebové. První vítězství vybojoval již ve Francii, v RAF se stal jedním
z prvních pilotů na Spitfirech. Později se stal i velitelem čs. 310. stíhací perutě. Tragicky zahynul při letecké nehodě jako cestující 4.
10. 1945. Podle spekulací mohlo jít o sabotáž stroje, který čeští dělníci původně vyráběli pro německé letectvo.

Nejúspěšnější československý stíhač roku 1941 se
narodil jako dítě svobodné
matky 6. 3. 1918 v Praze.
V RAF slavil úspěchy již
krátce po svém zařazení
do bojové jednotky. V noci
ze 3. na 4. června 1942 odstartoval k noční operaci nad severní Francií
a od té doby jej nikdo nespatřil. Jeho tělo
bylo vyplaveno na britském pobřeží až po
dlouhé době a identiﬁkováno až podle osobní
zbraně s vlastnoručním gravírováním.

Patřil vždy k těm, kteří
stáli v prvních řadách československého letectva
ve Francii a ve Velké Británii. Narodil se 25. listopadu 1912 ve Štikově u Nové
Paky. Po debaklu ve Francii přešel do RAF k 310. čs.
stíhací peruti a později k 313. čs. stíhací peruti. Padl 17. 5. 1942 nad severní Francií
v leteckém souboji s jedním z německých
stíhacích es Josefem „Pips“ Prillerem, pro
kterého to byl jeho již 72. sestřel.

Plukovník i.m.
Josef František, DFM & bar

Plukovník i.m.
Jaroslav Himr, DFC

Generálmajor i.m.
Jaroslav Hlaďo, DSO, DFC, OBE

Jeho jméno zůstane navždy
spjato s historií bitvy o Británii. Jako Čech byl po
krátké službě v polském
letectvu příslušníkem 303.
polské stíhací perutě, která
byla vůbec nejúspěšnější
jednotkou RAF v bitvě
o Británii, a se svými 17 sestřely za pouhých
28 dní byl František nejlepším střelcem jednotky i celkově mezi spojenci. Narodil se 7.
10. 1913 v Otaslavicích. Zemřel při nepochopitelné letecké nehodě 8. 10. 1940.

Narodil se 17. 6. 1917 ve
Věrovanech. Jako voják
z povolání opustil vlast až
v únoru 1940. Jako jeden
z mála se po pádu Francie
dostal do Anglie letecky.
Stál u zakládání 310. čs.
stíhací perutě RAF, ale později bojoval v britských jednotkách, kde jako
první Čech pilotoval americký stroj Bell Airacobra. Jako velitel 313. čs. stíhací perutě pak
vodil své piloty do nebezpečných akcí až do
své smrti ve vzdušném souboji 24. 9. 1943.

Pátý a poslední velitel čs.
stíhacího křídla se narodil
8. 5. 1913 v Novém Jičíně. V
počátcích okupace působil
jako zkušební letec a pracoval pro odboj. Do RAF
přišel ze SSSR a později se
stal i velitelem 312. čs. stíhací perutě. Po válce pracoval u letectva. Po
únoru 1948 přestál čistky a později cvičil piloty spřátelených zemí např. v Ugandě či Indonésii. Byl i turistickým průvodcem. Zemřel
21. 1. 1990 v Praze ve věku 76 let.

Plukovník
Josef Hubáček, AFC

Generálmajor v.v.
Jan Roman Irving

Armádní generál i.m.
Karel Janoušek, RNDr.

(17. října 1909 – 9. 4. 1988)
byl český letec, člen legendární akrobatické trojice Novák, Široký, Hubáček – mistrů
světa v letecké akrobacii
v předválečných letech. Do
okupace létal jako dopravní
pilot, pak odešel do Francie,
kde byl po leteckém souboji raněn. Poté do Anglie, kde působil v 310. čs. peruti. Později se stal
jako pilot přeletů mezi Anglií a Kanadou prvním
čs. letcem, který přeletěl Atlantik. Po roce 1948
byl z politických důvodů propuštěn z ČSA.

Do historie „třistajedenáctky“ se zapsal jako vynikající
pilot s největším počtem
odlétaných operačních hodin. Narodil se 7. 3. 1915
v obci Lisov, po útěku
z okupované vlasti se přes
Francii a Jugoslávii dostal
k RAF. V bitvě o Atlantik provedl celkem osm
útoků na ponorky. Byl také jedinečným instruktorem. Po válce létal v ČSA, kam se vrátil i po problémech v 50. letech. Zemřel
v Praze 24. dubna 1997 ve věku 82 let.

(*30. 10. 1893) Vojenskou
kariéru zahájil již v první
světové válce, později
vstoupil do čs. legií. Po
okupaci se dostal do Francie a Velké Británie, kde až
do konce války fakticky velel čs. letcům. 17. 5. 1945
byl jako jediný Čechoslovák povýšen do hodnosti Air Marshal. Po Únoru se stal jednou
z prvních obětí nastupujícího komunistického establishmentu (vězněn 1949–1960). Zemřel 27. 10. 1971 v Praze.

Plukovník i.m.
Václav Jícha

Generálmajor v.v.
Otmar Kučera, DFC

Brigádní generál i.m.
Karel Kuttelwascher, DFC & bar

(10. 2. 1914, Dnešice,
o. Přeštice – 1. 2. 1945,
Haddington, Skotsko) Jeden z nejúspěšnějších čs.
stíhačů a zalétávacích pilotů,
zpočátku
sloužil
u britských stíhacích jednotek RAF a později v řadách 313. čs. peruti. Jako zkušební pilot
zjišťoval příčiny vysazování motorů a mnoho
strojů zachránil brilantním nouzovým přistáním. Zahynul při letecké nehodě na letounu Anson, v němž letěl jako cestující.

Jeden z letců, kteří si
svou důstojnickou hodnost doslova vystříleli, se
narodil 13. 7. 1914 v Brně.
Jeho první bojovou jednotkou v RAF byla britská
111. stíhací peruť, operující ve Skotsku. Později byl
přeložen k 312. a pak k 313. čs. stíhací peruti, které později velel. V roce 1949 byl zatčen a přestože nebyl uvězněn, on i jeho rodina trpěla perzekucemi až do listopadu
1989. Zemřel na rakovinu 6. 6. 1995.

Narodil se 23. 9. 1916
v malé vsi Svatý Kříž na Vysočině. Poprvé na sebe
upozornil již v květnu
a červnu 1940, kdy ve Francii zaznamenal první sestřely. O rok později, již v řadách RAF, patřil mezi
letecká esa. Jako noční stíhač se stal nejúspěšnějším čs. letcem. Po válce se krátce
vrátil do ČSR, ale v roce 1946 odjel zpět do Anglie, kde byl dopravním pilotem. Zemřel zcela
neočekávaně v noci na 18. 9. 1959 na infarkt.

Vysvětlivky: AFC – Air Force Cross (Letecký kříž), OBE – Order of the British Empie (Řád britského impéria – kategorie ofﬁcer),
MBE – Order of the British Empie (Řád britského impéria – kategorie member)
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Plukovník i.m.
Jiří Maňák, DFC

Generálmajor v.v.
Miloslav J. Mansfeld, DSO, DFC, AFC

Brigádní generál
Karel Mareš, DFC, OBE

Muž s mimořádně barvitými
válečnými i poválečnými
osudy byl druhým Čechoslovákem (z pouhých tří), kterému Britové svěřili velení
své stíhací peruti. 28. srpna 1943 se nevrátil ze svého 273. bojového letu. Podařilo se mu přežít a byl přes pokusy o útěk
až do konce války vězněn v Německu. Po
válce létal jako dopravní pilot, pak byl komunisty odstaven, ale koncem 60. let se k létání
vrátil. Zemřel na rakovinu 29. 12. 1992.

Jeho cesta k úspěchům na
nočním nebi Anglie vedla
přes dlouhou službu u vojenského letectva. Narodil
se 14. 12. 1912 v obci Dalovice. Jeho válečná bilance v RAF je impozantní,
489 operačních hodin,
z toho 386 v noci. Sestřelil 10 nepřátelských
letounů a dvě bezpilotní střely V-1. Po únoru
1948 emigroval do Anglie a do roku 1958
působil v RAF. Zemřel 21. října 1991 v Londýně ve věku 78 let.

Narodil se 3. 11. 1898 v Táboře, kariéru vojenského pilota nastoupil už v roce
1923, o čtyři roky později už
velel pilotní elementární
škole. Po okupaci působil
v rámci Obrany národa v odboji. Po útěku do Anglie se
stal prvním velitelem 311. čs. perutě. Později
působil v exilové vládě a v roce 1942 byl převelen do SSSR. Doma čelil po roce 1948 perzekucím, byl degradován na vojína a donucen
pracovat v JZD – zemřel v chudobě 10. 6. 1960.

Generálmajor i.m.
Josef Ocelka, DFC

Plukovník
Rajmund Půda

Generálmajor i.m.
Otto Smik, DFC

Třetí československý velitel 311. čs. bombardovací
perutě. Patřil k největším
postavám čs. letectva ve 2.
světové válce, a to nejen
díky své mohutné postavě.
Byl-li v plánu těžký nálet,
byl první na startu. Když
měl někdo o svém letounu nějaké pochybnosti, startoval s ním. Své piloty vedl vlastním příkladem. Jako první Čechoslovák obdržel Záslužný letecký kříž (DFC). Zemřel
při cvičném letu 21. 7. 1942.

(*18. 8. 1912) Vystudoval
vojenské letecké učiliště
v Prostějově (1932), pak působil jako vojenský pilot
a letecký akrobat, od r. 1938
jako dopravní pilot ČSA.
V r. 1939 emigroval a dostal
se mezi první československé letce na západní frontu. Člen 310. stíhací
perutě RAF, po návratu do vlasti létal opět
u ČSA. Po únoru 1948 emigroval a vstoupil
opět do RAF, poté soukromě podnikal v Henley na Temži, kde také zemřel 17. 3. 2002.

Narodil se 20. 1. 1922 nedaleko Tbilisi v rodině s židovskými kořeny. Do Anglie se dostal velmi mladý
a později prodělal důkladný výcvik v Kanadě. Byl stíhačem roku 1943, navíc
sestřelil tři střely V-1, patřil mezi nejodvážnější čs. letce. S pomocí
odboje přežil sestřelení v Nizozemí a poté
mu Britové svěřili velení jedné ze svých perutí. Po pouhých dvou týdnech ve funkci byl
ale 28. 11. 1944 sestřelen u Zwolle.

Plukovník i.m.
Josef Stránský, DFC

Plukovník i.m.
Metoděj Šebela, DFC

Plukovník v.v.
Karel Šeda

Narodil 10. 12. 1914 v rodišti K. H. Borovského
v Borové. Jeho první jednotkou v RAF se stala britská 24. spojovací peruť,
později
byl
přemístěn
k 311. čs. bombardovací
peruti, kde se ve všech
směrech proslavil. 27. 6. 1942 se stal prvním
pilotem, který uspěl v boji proti ponorkám.
Později přešel na stíhací bombardéry, kde po
řadě úspěšných akcí byl v noci z 20. na 21. 6.
1944 jeho stroj nad Normandií sestřelen.

Narodil se 23. 1. 1915
v obci Bílovice nad Svitavou. Z okupované vlasti
uprchl jako jeden z posledních a po dlouhé cestě
přes Palestinu vstoupil do
311. čs. bombardovací perutě, kde získal přezdívku
Cyrda. O tom, že patřil k těm nejlepším,
svědčí i to, že několikrát dokázal vyváznout
z velmi kritických situací. Naposledy vzlétl
se svým Liberatorem 17. 11. 1943 a z ponorkové hlídky se již nevrátil.

Narodil se 4. listopadu 1908
v Újezdě u Chocně. Po okupaci odmítl nabídku vstoupit do německých služeb
a v srpnu 1939 uprchl.
V RAF se stal příslušníkem
310. čs. stíhací perutě. Poté
působil jako zalétávací pilot
a následně přešel k nočním stíhačům. Po válce létal jako dopravní pilot, po roce 1948 byl
odsouzen a do roku 1958 vězněn. V 60. letech
se vrátil k létání. Zemřel v Praze 15. května
1992 ve věku 83 let.

Plukovník v.v.
Leopold Šrom

Plukovník i.m.
František Truhlář

Plukovník i.m.
Arnošt Valenta

Narodil se 8. 9. 1917 v Chrlicích u Brna. Nejprve sloužil v RAF, poté přešel ve
skupině vedené škpt. Františkem Fajtlem v únoru
1944 do SSSR, kde létal se
strojem Lavočkin La-5FN.
Účastnil se bojů v Slovenském národním povstání. Po válce byl zalétávacím pilotem, roku 1949 byl však z preventivních důvodů propuštěn. Zahynul 17. 10. 1968
při letecké havárii nedaleko Kladna jako druhý pilot stroje Il-14 ČSA, jemuž vysadil motor.

František Truhlář (*19. 11.
1917), rodák z Podkrkonoší,
se do historie československého letectva zapsal jako
muž, jehož osud byl několikrát krutě poznamenán plameny. Poprvé prošel pekelným ohněm jako zadní
střelec Wellingtonu 311. čs. perutě, podruhé už
jako stíhač 312. čs. perutě. Po návratu do vlasti
byl důstojníkem letectva, 3. prosince 1946, při
letu Praha – Brno, zaletěl jako obvykle nad rodnou Lomnici a havaroval.

Narodil se 25. října 1912 ve
Svébohově. Po okupaci
uprchl a krátce působil
v polské rozvědce. Po internaci v SSSR přešel do Francie a později do Anglie, kde
se stal jedním z prvních
příslušníků 311. čs. bombardovací perutě jako radista. Ze svého šestého náletu v noci z 6. na 7. 2. 1941 se nevrátil a upadl i s celou osádkou do zajetí, kde si
získal velký respekt. Po hromadném útěku
však byl dopaden a zabit příslušníky gestapa.

Generálmajor i.m.
Alois Vašátko, DFC

Plukovník
Václav Vlček

Generálmajor i.m.
Tomáš Vybíral, DSO, DFC

Pocházel z vojenské rodiny,
jeho strýcové byli významnými ruskými legionáři.
Alois, přezdívaný později
Amos, se narodil 25. 9. 1908
v Čelákovicích. Po okupaci
uprchl a ve Francii se přes
počáteční neúspěch stal
brzy legendou s dvanácti sestřely. V RAF působil v 312. čs. stíhací peruti, jíž později velel,
stejně jako pak i celému čs. stíhacímu křídlu.
Padl večer 23. 6. 1942, když vedl čs. křídlo
nazpět do Anglie po doprovodu bombardérů.

(1895–1974) Aktivně se podílel na budování čs. letectva, účastnil se odboje
i květnového povstání,
v roce 1949 byl odsouzen
za velezradu a degradován.
Za protektorátu organizoval přesun vycvičených letců do ciziny, pracoval v odboji. V květnu 1945
velel osvobozování továrny Walter. V květnu
1949 byl zatčen StB a odsouzen za velezradu.
Zemřel na následky mozkové mrtvice při
pracovní brigádě v nedožitých 80 letech.

Narodil se 29. 9. 1911 v Moravském Písku. Po útěku
do Francie zde zaznamenal
první úspěchy jako stíhač,
pak uspěl v řadách RAF
i v bitvě o Británii. V řadách
312. čs. stíhací perutě pak
bojoval přes čtyři roky. Od
roku 1943 byl velitelem jednotky a pak i čs.
stíhacího wingu. V roce 1948 před perzekucí
emigroval do Anglie, kde působil jako zpravodajec a aktivista exilového hnutí. Zemřel
v Londýně 21. 2. 1981 ve věku 69 let.
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Fotograﬁe letců pocházejí z archivu MČ Praha 14

Téma

Aktuality

WEB PRAHY 14 ZÍSKAL DVĚ CENY

SENIOR AKADEMIE ZAČÍNÁ

KRÁSNÁ PRAHA 14

Městská policie hl. m. Prahy
a MČ Praha 14 zve seniory na cyklus preventivních přednášek – Senior akademii. Cílem Senior akademie je naučit seniory správnému
chování v krizových situacích
a předcházení trestné činnosti.
V rámci Senior akademie se uskuteční 12 setkání, v jejichž průběhu
budou řešena témata jako prevence
osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnost v provozu metropole, senioři versus podvodníci
a další. Setkání budou probíhat vždy
jednou týdně v dobře přístupném
místě na území MČ Praha 14, délka
jedné přednášky činí dvě hodiny.
Účast na Senior akademii je bezplatná. Zájemci se mohou hlásit
koordinátorce prevence rizikového
chování Bc. Kristýně Štaffové – tel.:
281 005 450.
(red)

Centrum Černý Most nabízí v průběhu
MS v hokeji od 1. do 17. května speciální program určený nejen fanouškům
hokeje, ale také milovníkům slev.
Příznivci hokejové reprezentace se mohou těšit na přímé přenosy na 5 x 3 m
velké LED obrazovce v restaurační
části CČM, která bude mít navíc prodlouženou otevírací dobu.
Na ty, kteří rádi nakupují, zase čeká
slevová knížka pro několik desítek
zdejších obchodů. Navíc budou moci
využít i extra bezplatné služby jako poradenství stylistky nebo líčení s profesionálními vizážisty.
(dm)

DOBĚHNĚTE SI
PRO ZLATÝ SVĚRÁK!
V sobotu 6. června
večer odstartuje
1. ročník běžeckého
závodu Večerní svěrácká 10. Závod připravuje běžecký klub SK Svěrák ve spolupráci s Plechárnou a běží se na trasách
5 a 10 km po asfaltu a lesních cestách.
Více informací na www.sverak.sk. (dm)

PIONÝŘI Z ORIONU
USPĚLI V UZLOVÁNÍ

Foto: archiv P14K

Obrázek: archiv MČ Praha 14

Praha 14 má od loňského léta nové webové stránky, které se mohou pochlubit
nejen moderním vzhledem, ale také
širší nabídkou funkcionalit. Komunikaci
občanů s úřadem urychluje a usnadňuje třeba digitalizace stavebního archivu, možnost rezervace schůzky
s úředníkem či možnost využití interaktivních formulářů pro některá podání.
Díky všem těmto novinkám nyní web

městské části slaví
úspěchy v soutěžích.
Za poslední dva měsíce získal hned dvě
ocenění – titul Firemní
médium roku 2014
v kategorii Internet,
kterou letos podesáté
udělila Komora Public
Relations
(KoPR),
a cenu Skokan roku
v rámci krajského kola
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí Zlatý erb. „Uvědomujeme
si, že web městské části není dokonalý, a neustále usilujeme o jeho zlepšení. Na druhou stranu získání obou
zmíněných ocenění nás velmi těší. Vnímáme je jako důkaz toho, že jsme se
vydali správnou cestou,“ podotkl starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
(red)

HOKEJ A SLEVY V CČM

Velký zájem veřejnosti zaznamenala první
z řady vycházek po Praze 14 Kyjích.
Příští se uskuteční 24. 5. a zamíří na Hutě.
Sraz je v 15.00 na Rajské zahradě.

Velkého úspěchu dosáhli pionýři z oddílu Orion z Černého Mostu. Z uzlovací
soutěže v Českých Budějovicích si ke
svým 35. narozeninám Orion přivezl
oba poháry, o které se soutěžilo, a navíc
stanovil nový štafetový rekord.
(dm)

REZERVACE ÚŘEDNÍCH HODIN
Občanskosprávní odbor Úřadu městské části Praha 14 doporučuje žadatelům o doklady (občanské průkazy, cestovní pasy), aby využívali možnost
internetové rezervace úředních hodin
na www.praha14.cz. Začíná sezona, žadatelů – zejména o cestovní doklady –

přibývá a rezervace je nejlepší způsob,
jak se vyhnout zbytečnému čekání.
Úřad zároveň připomíná, že kromě
pondělí a středy, kdy jsou úřední hodiny
od 7.30 do 18 hodin, je možné oddělení
osobních dokladů navštívit v úterý a ve
čtvrtek od 7.30 do 12 hodin.
(red)

JED NA KRYSY V PRAZE 14 PSY NEOHROZÍ
Pražská kanalizační síť je domovem
několika milionů potkanů. Aby se jejich počet dařilo udržet na přijatelné
úrovni, je nutná pravidelná deratizace.
V Praze 14 ji odborné ﬁrmy budou
provádět od května do srpna. Magistrát hlavního města Prahy zajistí tzv.
stokovou deratizaci, a sice na Černém

Mostě I. v období od 25. do 29. května,
v Kyjích a na Černém Mostě II. od 15.
do 19. června a v Hloubětíně od
27. července do 21. srpna. Samostatnou deratizaci chystá i přímo MČ Praha 14, a to na travnatých plochách ve
své správě v období od 1. května do
31. července. Nutno upozornit, že

návnady na potkany budou umisťovány
odborně a ne přímo na povrch, kontakt
s jedem tudíž nehrozí ani u venčených
psů. Rozpis ulic, kde bude tato deratizace probíhat, je k dispozici na webu
Prahy 14 – www.praha14.cz. V objektech je deratizace povinností vlastníka
dané nemovitosti.
(red)
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PETR ŠULC

XTERRA PROVĚŘÍ
VAŠI VŠESTRANNOST

Foto: archiv Petra Šulce (3x)

VY PATŘÍTE KE ŠPIČCE…
KOLIK LIDÍ SE TOMUTO SPORTU
U NÁS VĚNUJE VRCHOLOVĚ?
Špičkových závodníků, kteří se tomu
skutečně věnují, je u nás málo a těch,
kteří jezdí na větší závody, jako je Světový pohár, je skutečně jen pár, ale
všichni do toho jdou po hlavě a chtějí
si ukousnout kus té pomyslné slávy
pro Česko. Je to hodně o vůli, ale také
o podpoře, ať už ze strany sponzorů
nebo rodiny. Já mám za sebou pár
sponzorů, zejména Karlovarský kraj
a město Ostrov nad Ohří, pak mě podporuje i tamní teplárenská společnost
a po materiální stránce je to výrobce
kol a sportovního vybavení Scott. Spolupracuji ještě s organizací VO2 max,
která se věnuje rozšiřování cyklistiky
jako rekreačního i vrcholového sportu.

PETR ŠULC, TROJNÁSOBNÝ MISTR REPUBLIKY V TERÉNNÍM TRIATLONU
XTERRA, ŽIJE SE SVOU PŘÍTELKYNÍ V PRAZE 14 NEDALEKO KYJSKÉHO
RYBNÍKA, KTERÝ MU NABÍZÍ IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO TRÉNINK. BUDE
TO PRO NĚJ DOSLOVA DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ V ZÁVODĚ SÉRIE ČESKÉHO
POHÁRU, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V ČERVNU V PRAZE 14.
MŮŽETE ČTENÁŘŮM V ÚVODU PŘIBLÍŽIT, CO TAKOVÝ ZÁVOD XTERRA
OBNÁŠÍ A CO ČLOVĚKU MŮŽE DÁT?
Xterra je dokonalý prostředek,
k tomu, aby si člověk vyzkoušel všestrannost svých schopností. Je hodně
lidí, které baví běhat, hodně lidí, které
baví jezdit na kole, a mnohé baví oboje, ale třeba nemají silniční kolo, aby
mohli jet klasický „hladký“ triatlon.
Xterra je v tomto ohledu už z principu
otevřená všem včetně amatérů, rekreačních sportovců nebo i dětí. Pro
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ně jsou pochopitelně připravené takzvané „easy trasy“, kde jsou distance
jednotlivých disciplín kratší. Člověk si
může vyzkoušet, jak na tom je, a díky
tomu, že jsou to tři disciplíny, tak má
navíc možnost dohnat případnou
ztrátu z jedné disciplíny v těch ostatních. Závodí se v pořadí plavání, kolo
a běh, pro nás jsou trasy od 750 do
1500 m plavání, pak se jede podle
proﬁlu trati 32–40 km na kole a následuje 9–10 km běhu. Pro širokou
veřejnost jsou pak ty úseky poloviční.

CO VÁS PO SPORTOVNÍ STRÁNCE
AKTUÁLNĚ ČEKÁ?
Naše sezona vlastně akorát začíná. Aktuálně se připravuji na závody Českého
poháru Xterra, včetně toho, který se bude
konat tady v Praze 14 už 21. června, a současně se věnuji i přípravě na mistrovství
Evropy, které se bude konat na konci sezony, v září, na Sardinii. To je pro mě letos
jeden z vrcholných závodů sezony, druhý,
také velmi důležitý závod proběhne
v srpnu. Bude to domácí závod světového
poháru v Prachaticích, kde budu bojovat
o postup na mistrovství světa, které se
bude konat tradičně na Havaji.
JAK JSTE SE K TOMUTO SPORTU
DOSTAL?
Původně jsem se věnoval cyklistice,
někdy ve třinácti letech jsem dostal
první závodní kolo a chytlo mě to natolik, že jsem začal jezdit závody na krajské úrovni na Karlovarsku, odkud pocházím. Postupem času jsem se dostal
od silniční cyklistiky k horským kolům
a etapovým závodům, ale po čase mi to
přestalo stačit. Víceméně z hecu jsem
pak zkusil závod Xterra ve svém rodišti

Rozhovor
v Ostrově nad Ohří a vyhrál jsem. Tak
jsem se dostal k terénnímu triatlonu,
i když tehdy jsem ještě dojel cyklistickou sezonu a Xteře jsem se naplno začal věnovat až od dalšího roku.
KDY JSTE ZAZNAMENAL
PRVNÍ VÝSLEDKY?
Nakonec jsem absolvoval celý Český
pohár Xterra a získal jsem i titul mistra
republiky v kategorii juniorů. Ten jsem
potom obhájil v následující sezoně i další rok, kdy už jsem byl v kategorii mužů.
Tím jsem vlastně dosáhl pomyslné první mety a napadlo mě, že bych si měl
stanovit vyšší cíl. V minulé sezoně jsem
proto veškerou přípravu podřídil Světovému poháru, kde jsem si vybral tři evropské závody. Na tom prvním, který se
konal kousek od Oslo v Norsku, jsem
skončil třetí. Další závod se konal ve
Švédsku a ten jsem vyhrál, což mi zajistilo nominaci na mistrovství světa na
Havaji, a nakonec jsem vyhrál i český
závod, takže nebylo co řešit.

VEDLI VÁS RODIČE KE SPORTU
UŽ OD MALIČKA?
Rodiče nás po pravdě řečeno spíše nechávali být, abychom si sami vybrali,
co nás baví. Teprve když jsem začal
s cyklistikou, jsem se dozvěděl, že můj
pradědeček jezdil tradiční závod Praha – Karlovy Vary – Praha. Chodil jsem
do sportovní třídy, ale to byla spíš všestranná příprava, hrál jsem volejbal…
Že by nás rodiče k nějakému sportu
přímo vedli, to spíš ne. Kolo jsem si
zvolil sám a teď se věnuji něčemu, co
mě naplňuje ještě větší výzvou.
JAK SE MŮŽE ČESKÝ ZÁVODNÍK
DOSTAT NA MISTROVSTVÍ SVĚTA?
V mé kategorii, do třiadvaceti let, je nominační post jen jeden – za vítězství.
Není to ale stejné jako v jiných sportech, kdy se závodníci účastní celého
seriálu závodů a získávají body. V Xteře
sice body také jsou, ale na nominaci pro
světový šampionát stačí vyhrát kterýkoliv ze závodů Světového poháru. Ty se
kromě severských zemí v Evropě konají

ně technika, aby se člověk co nejméně
vyčerpal před dalšími disciplínami.

také v České republice a například i ve
Francii, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku nebo v sousedním Německu.
V PRAZE 14 ŽIJETE UŽ ROK.
JAK SE VÁM TU LÍBÍ?
Praha 14 je pro mě úžasná. Jednak se
mi moc líbí okolí Kyjského rybníka,
kde s přítelkyní bydlíme, a také je to tu
ideální pro trénink. V létě běžně beru
neopren a chodím plavat do rybníka,
který mám skutečně kousek, i když
tam občas plaším ryby rybářům. Na
kolo i běh je to tu také perfektní, protože člověk je vlastně za chvilku za
Prahou a to je pro mě ideální.
JAK VYPADÁ VÁŠ TRÉNINK?
Většinou začínám brzy ráno, vstávám
kolem páté a kolem šesté už jsem na
kole. Často jezdím s kamarádem
z Horních Počernic, který je pro mě
perfektní tréninkový partner. Vyrážíme
zpravidla na východ, na Brandýs nad
Labem a tím směrem po městech
a vesnicích. Když potřebuji pro trénink
kopce, zamířím do Troje, Suchdola,
Roztok... Potom kolem deváté přecházím na školní režim, mezi výukou pak
bývá čas na běh. Buď trénuji na školním oválu, nebo mi přítelkyně bere
věci domů a já běžím v rámci tréninku
ze školy do Kyjí. K plavání pak samozřejmě kromě zmiňovaného rybníka
využívám i bazén, protože pro triatlon
je důležitá vedle síly a vytrvalosti hlav-

JAK SE TĚŠÍTE NA ČERVNOVÝ
ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14?
Pro mě to bude vlastně už druhý závod
přímo v místě, kde žiju. Pro závodníka
je to samozřejmě dobré, protože zná
podmínky na trase, zná terén a navíc
má podporu místních, kamarádů, příbuzných. Ono se může zdát, že to jako
závodníci nevnímáme, protože se asi
většinou tváříme všelijak, ale člověka
to vždycky podpoří, když mu diváci fandí. Věřím, že atmosféra tady bude
skvělá. Za poslední roky je vidět, jak
ten sport roste. Když jsem začínal, byla
nás jen malá skupinka, dnes vidím, že
zájem lidí, a hlavně ze strany veřejnosti, je pořád větší, takže všichni si to pak
můžou pořádně užít.
JAK BYSTE JAKO ÚČASTNÍK SROVNAL
ZÁVOD NA HAVAJI S JINÝMI ZÁVODY?
Atmosféra mistrovství světa je úžasná,
ale je to dáno tím, že to je vrcholový
závod, takže kromě světové špičky
jsou tam i tisíce fanoušků, kteří podporují sportovce na celé trati. Z mého
pohledu je nejtěžší na Havaji plavání
v oceánu. Loňské mistrovství se konalo pár dnů po hurikánu Ana, takže jsme
závodili ve dvoumetrových vlnách, to
bylo skutečně těžké. Pak je trasa sice
poměrně lehká, ale zase je složité si
zvyknout na tamní klima, kdy máte vysoké teploty a sucho u moře a velmi
vysokou vlhkost při průjezdech džunglí. V Norsku jsme zase plavali ve vodě,
která měla snad deset stupňů, takže
jsme vylézali z vody celí modří. I tam
ale byla perfektní atmosféra, kdy se
na závod přišli podívat skutečně všichni z domků v okolí. Bylo to moc příjemné i proto, že na rozdíl od Havaje,
kde se úzkostlivě dbá na soukromé
pozemky a můžete se pohybovat jen
po daných trasách, je ve Skandinávii
zákon o volném pohybu, takže můžete
de facto kdekoliv v lese nejen trénovat,
ale i zastavit a utábořit se.
(jam)

XTERRA PRAHA 14 – neděle 21. 6. 2015
Xterra Original – 1,2 km plavání, 26 km horské kolo a 8 km běh. Xterra Easy proběhne na polovičních distancích. Dopoledne: dětský duatlon, atrakce pro děti.
Zázemí závodu bude na fotbalovém hřišti v Kyjích.
STARTOVNÉ:
Xterra Original 400 Kč do 10. 6., poté a na místě 500 Kč. Štafety 600 Kč.
Xterra Easy 300 Kč do 10. 6., poté a na místě 400 Kč.
Xterra Kids – zdarma.
O pohár starosty Prahy 14 100 Kč – speciální kategorie pro občany Prahy 14.*
* V rámci kategorie XTERRA EASY mohou pouze občané Prahy 14 získat startovné za 100 Kč, pokud se u prezence prokáží
průkazem totožnosti s trvalým pobytem na Praze 14. Platba slevněného startovného 100 Kč možná pouze na místě.
Pokud se občan Prahy 14 chce zúčastnit hlavní kategorie Xterra Original, musí zaplatit celou výši startovného.

Více na www.praha14kulturni.cz a http://www.xterra.cz/zavod/xterra-praha-14.
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Doprava

OBČANÉ DISKUTOVALI O TRASE LINKY 186
NA PODZIM TO BUDOU TŘI ROKY, CO
HROMADNÁ DOPRAVA V METROPOLI
PROŠLA ZÁSADNÍ PROMĚNOU.
Tehdejší škrtání linek, případně změny jejich tras, se neobešly bez stížností
občanů, což se v případě Prahy 14 týkalo zejména autobusové linky 186.
Vzhledem k tomu, že podněty na úpravu spojení chodit na radnici nepřestaly
a zejména od obyvatel Lehovce zazněl
požadavek na návrat linky do původních „kolejí“ i loni na Veřejném fóru,
zorganizovala městská část na toto
téma veřejné projednání.
Na setkání, které se uskutečnilo
25. března 2015 v ZŠ Bratří Venclíků, dorazily asi čtyři desítky občanů. K dvojici
debatních stolů s nimi kromě komunitních koordinátorů ze studia antropologického výzkumu Anthropictures, z. s., a politiků a odborníků z radnice Prahy 14
usedli také zástupci společnosti ROPID.
Na pracovních stolech na účastníky
čekaly mapy s vyznačenými trasami
starého i současného vedení linky 186,
linky 202 a také navazující linky 201,
která nahrazuje bývalé přímé spojení

s Prosekem, Střížkovem, Libní a Holešovicemi, avšak s přestupem. Na závěr
setkání, kterého se zúčastnili i obyvatelé Satalic, si zástupci společnosti
ROPID připravili prezentaci zaměřenou
na funkčnost linek 186, 202, 201 a na
důvody, jež ROPID vedly ke změně vedení linky 186 a k jejímu rozdělení.
Kritika na veřejném projednání zaznívala
především ze strany obyvatel Lehovce,
kteří upozorňovali, že kvůli změně z roku
2012 mají výrazně zkomplikovaný přístup k občanské vybavenosti na Černém
Mostě – špatně se dle jejich slov dostávají například k úřadu městské části či

na Polikliniku Parník. Na druhou stranu
třeba lidé ze Satalic a Hutí kvitovali, že
se jim mírně zrychlilo a zpohodlnilo cestování do centra. „Ukázalo se, že spokojenost jedněch je bohužel vykoupena
absencí důležitých spojení pro druhé,“
píší ve zprávě ze setkání komunitní koordinátoři. Složitou dopravní situací
v oblasti se nyní budou zabývat nezávislí
odborníci. „Analýza výsledků veřejného
projednání bude podrobena expertnímu
vyhodnocení, z něhož by měly vzejít návrhy na řešení,“ uzavírá místostarostka
Ing. Ilona Picková, která má mimo jiné
v gesci dopravu v Praze 14.
(red)

PRAHA 14 CHCE PRONAJMOUT GARÁŽE A VENKOVNÍ STÁNÍ

POZVÁNKA

Protože téměř polovina těchto míst není
obsazena a současnému nájemci se
dlouhodobě nedaří zvýšit obsazenost,
radní rozhodli, že se radnice pokusí parkovací plochy pronajmout jako celek jinému nájemci, který bude mít více zkušeností s provozováním garáží. „Naším
cílem je uvolnit místa na ulicích a zvýšit
výnos z garáží a parkovišť, proto využívá-

me možnost vyhledat nájemce, který by
měl předmětná parkovací stání v pronájmu za ﬁxní nájemné odváděné městské části,“ vysvětluje místostarosta Jiří
Zajac, v jehož gesci je správa majetku
Prahy 14. Garáže a placená parkoviště,
na jejichž pronájem radnice vypsala záměr, jsou na Černém Mostě, konkrétně
pod bytovými domy mezi ulicemi Bobkova, Bryksova, Kučerova, Mansfeldova,
Irvingova a Dygrýnova a ve vnitroblocích
těchto budov. Městská část počítá
s částkou minimálně 180 tisíc korun bez
DPH měsíčně. Přitom jednou z podmí-

nek je zachování maximální výše ceny
za parkovací místo, takže lidé, kteří
dnes garáže pro parkování využívají, se
nemusejí obávat žádného zdražení.
Budoucí nájemce garáží musí splňovat
i řadu dalších podmínek – například
doložit minimálně dvouletou zkušenost
s provozováním veřejných placených
garáží o kapacitě alespoň 200 parkovacích míst. „Nájem se bude uzavírat na
základě smlouvy na dobu určitou,
a sice na dva roky s možností opakovaného prodloužení o další dva roky,“ doplňuje místostarosta Zajac.
(red)

70. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
ve středu 6. května ve 14.00 hodin u památníku II. odboje
v parku na Novém náměstí v Hloubětíně

POZVÁNKA

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 70. výročí ukončení II. světové války. Vzpomínkový akt se uskuteční
ve středu 6. května ve 14.00 hodin u památníku II. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně.
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V GALERII 14
Výstava fotograﬁí Vladimíry Honsové Setkání se Skotskem bude otevřena od 6. do 28. května
2015 vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hod. Vstup volný.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 MÁ VE
SVÉ SPRÁVĚ VÍCE NEŽ TISÍC GARÁŽOVÝCH A VÍCE NEŽ DVĚ STĚ VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ.

Zeleň

NOVÉ STROMY, ZÁHONY I PIKNIKOVÉ MÍSTO S OHNIŠTĚM
DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBYVATELE
PRAHY 14, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI PŘÍRODU, BAVÍ JE TRÁVIT ČAS NA
ČERSTVÉM VZDUCHU A ZAJÍMAJÍ
SE O TO, JAK TO VYPADÁ V OKOLÍ
JEJICH BYDLIŠTĚ.

Ilustrační foto (2x)

Na přelomu května a června radnice
předpokládá dokončení nového piknikového místa s ohništěm. Vznikne na
břehu Kyjského rybníka, jen kousek
od modelu rozhledny, jež by měla v bu-

doucnu vyrůst na Čihadlech, a kromě
prostoru pro opékání špekáčků nabídne i stůl, lavice a samozřejmě odpadkové koše. „Pro ty, kteří budou
chtít plochu využít, platí jediné omezení – nutnost řídit se návštěvním řádem,“ říká místostarostka Ing. Ilona

Picková, která má ve své gesci mimo
jiné zeleň a ochranu životního prostředí v městské části. Za piknikové místo, které vybuduje společnost Lesy hl. města Prahy,
městská část zaplatí 45 tisíc
korun.
Dalším zkrášlovacím
počinem letošního
jara je výsadba
nových stromů
a trvalek. Téměř pět desítek třešní,
javorů, jabloní, lip,
kaštanů
i jehličnanů
zahradníci sázejí
nebo už zasadili
v Hostavicích,
na Lehovci a na
Hutích, sedm
n o v ý c h
stromů osvěží také sídliště
na Černém Mostě. „Zvažovali
jsme, zda umisťovat jehličnany,
protože ze zkušeností víme, že zejména

v období Vánoc často mizí. Nakonec
jsme se rozhodli zariskovat. Jde
o pěkné dřeviny, jejichž výsadbu
vnímáme jako žádoucí,“ doplňuje Picková s tím, že
například park Vidlák
„dostane“ dvě borovice a tři smrky.
Kromě stromů
budou městskou
část zdobit i dva
nové záhony
s trvalkami.
Jeden nahradí
staré dřeviny
u dětského
hřiště na náměstí Plk.
Vlčka,
druhý zastaralé
pískoviště
nedaleko
Polikliniky
Parník. Kolemjdoucí se budou moci kochat
například hluchavkami skvrnitými, šalvějí hajní či dvěma
druhy hvězdic a krásnooček.
(red)

PRÁCE NA PROMĚNĚ PARKU PILSKÁ ZAČALY
PROMĚNA TŘÍHEKTAROVÉHO PARKU PILSKÁ ZAČÍNÁ. MĚSTSKÁ ČÁST
DOKONČILA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRACÍ.
Nic tak nebrání tomu, aby na rovnání
terénu, hrabání listí a čištění parkové
plochy od náletových dřevin navázala
samotná revitalizace tohoto hostavického území. „S pracemi na první etapě,
které se zakázka týká, se začíná v květnu. Hotovo má být na konci letních
prázdnin,“ říká místostarostka Ing. Ilona Picková, která má ve své gesci mimo
jiné i zeleň v městské části. Co park Pil-

ská po ukončení první etapy obyvatelům
a návštěvníkům Prahy 14 nabídne? Lidé
mohou počítat s kompletní cestní sítí,
lavičkami, cyklostojany, opraveným
multifunkčním sportovištěm, dětským
hřištěm, s pobytovým místem s pítkem, řadou venkovních ﬁtness prvků
a s dvěma novými vstupy z ulice Dřínovská. Samozřejmostí je také osazení parku odpadkovými koši, zavedení

venkovního osvětlení a provedení sadových úprav. Součástí parku by v budoucnu mohlo být rovněž nové komunitní centrum. V rámci I. etapy vznikne
jeho základ – dřevěné pódium. Do revitalizace se městská část může pustit
díky dotaci z evropských fondů. Její ﬁnanční spoluúčast dosáhne deseti
procent z celkových nákladů – ze svého rozpočtu uhradí herní prvky, rekonstrukci sportoviště, vybudování přípojek pro budoucí komunitní centrum
a s ním spojené pódium.
(red)

DĚTI SE BRZY MOHOU TĚŠIT NA NOVÉ HŘIŠTĚ VE VIZÍRSKÉ
O TOM, ŽE BY LEHOVEC POTŘEBOVAL
DALŠÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, SE HOVOŘILO UŽ V RÁMCI SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ
RADNICE SE ZDEJŠÍMI OBČANY.
Nyní je to tady. V květnu bude herními
prvky osazena plocha ve Vizírské ulici. Nové hřiště využijí nejen malé, ale
i větší děti. A jeho součástí bude také
jedna „vychytávka“ – speciální lavičky
pro teenagery, které byly na místo instalovány už na konci loňského roku.

Děti ve věku od tří do šesti let si na
části plochy, která bude později
oplocena, užijí pružinové houpadlo,
pískoviště, skluzavku a naučnou sestavu – kreativní herní prvek podporující motorické schopnosti dětí.
„Pro školáky ve věku zhruba od šesti
do dvanácti let opodál vyroste neoplocený multifunkční herní prvek,
který budou moci využívat zejména
ke šplhání. K dispozici bude několik
různě instalovaných lan a tyčí,“ vy-

světluje místostarostka Ing. Ilona
Picková, jež má ve své gesci mimo
jiné i budování nebo rekonstrukce
dětských hřišť. Na ploše pro mládež
jsou už nyní k využití speciální lavičky pro teenagery, v Praze 14 vůbec
první. Od klasických se tyto lavičky
liší respektováním častého „mládežnického sedacího stylu“ – jsou uzpůsobeny tak, aby se na opěradle sedělo a na sedadlo se odkládaly nohy.
(red)
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Pro pěstouny Úřad MČ Praha 14 rovněž
pořádá pravidelné jednodenní nebo vícedenní vzdělávací semináře s hlídáním
dětí (například ten letošní se uskuteční
v Ledči nad Sázavou), malým klientům
pak umožňuje pravidelné návštěvy dětské skupiny Klubu pěstounů. Její výhodou je mimo jiné to, že děti, kterým se
na těchto setkáních věnuje speciální
pedagožka, mají možnost vzájemně

sdílet své zkušenosti. K současným aktivitám by pracovníci úřadu rádi v budoucnu přidali také příměstský tábor
coby odlehčovací službu pro pěstouny.
Veškeré informace o službách pro pěstouny a informace pro zájemce o pěstounskou péči jsou nově k dispozici na
webových stránkách Úřadu MČ Praha 14, tedy na www.praha14.cz.
(red)
Oznámení

Oznámení

Předloni vstoupila v platnost novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí,
která rozšířila práva a povinnosti pěstounů a výrazně zasáhla do pravidel poskytování pomoci pěstounským rodinám. „Náhradní rodiče“ si nyní mohou
vybrat, jestli jim v naplňování jejich práv
a povinností pomůže nezisková organizace, nebo obec. Vzhledem k tomu, že
se většina pěstounských rodin z Prahy 14 rozhodla uzavřít dohodu o výkonu
pěstounské péče s Úřadem MČ Praha 14, vznikl v rámci Oddělení sociálněprávní ochrany dětí nový pracovní tým,
který služby pěstounům a jim svěřeným
dětem poskytuje. Jak toto takzvané
doprovázení pěstounů vypadá v praxi?
Nejméně jednou za dva měsíce sociální
pracovník rodinu osobně navštíví, přičemž průběžně jí pomáhá se zajišťováním nejrůznějších služeb. Řeč je například o zprostředkování alespoň
dvoutýdenního hlídání dětí, odborné pomoci psychologa, speciálního pedagoga
či terapeuta nebo o zajištění povinného
vzdělávání pěstounů. Na to mají pěstouni přesně stanovený limit, a sice minimálně 24 vzdělávacích hodin ročně.

Foto: archiv MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 POMÁHÁ PĚSTOUNŮM

12

Městská část Praha 14

ZASTÁVKA – DOBRÁ RADA NAD ZLATO

obrátit. V Zastávce je možné vybírat rovnou ze dvou podporujících služeb – z rodinného poradenství a koučinku.“
RODINNÉ PORADENSTVÍ
V rodinném poradenství provázíme rodiny
hledáním odpovědí na výchovné obtíže či
partnerské rozepře. Poradenství spočívá
v poskytování psychické podpory. Pomáháme při něm zorientovat se v zátěžových
situacích. Psycholožka a rodinná poradkyně Ivana Štefková popisuje proces následovně: „Nejdůležitější je společná domluva na řešeném tématu. Když si téma
dobře pojmenujeme a ohraničíme, jsme
již na půli cesty k hledání řešení. Vyhledání
podpory vyžaduje velkou dávku odvahy, ale
ve většině případů se opravdu vyplácí.“

DEJTE ŠANCI KOUČINKU
Najednou se přihodilo něco ve vašem životě, co vás doslova zaskočilo, a vždy
fungující řešení najednou nefungují. Pochybujete o svých schopnostech a dohání
vás vaše limity, nebo jste dokonce „ztraceni“ ve svých vlastních myšlenkách.
Každá nová životní etapa může „vykolejit“
kohokoliv z nás, proto je užitečné vědět,
jak jí projít bez šrámů. „Toužím klientům
poskytnout přirozeně vedený dialog.
Z vlastní zkušenosti vím, že v těžkých chvílích nikdo nestojí o jednostranné kladení
otázek. Dbám na citlivé a diskrétní jednání.
Dejte sobě i našemu koučinku šanci!“
Poradenství i koučink se odehrávají
v klidném prostředí, s možnosti hlídání
dětí od jednoho roku a s diskrétním přístupem. Máte možnost rozvíjet svůj potenciál, sebedůvěru i schopnosti! Poradenství poskytuje Centrum pro rodinu
Zastávka zcela zdarma a koučink za zvýhodněnou cenu neziskové organizace 500
Kč/hodina. Více informací najdete na
stránkách www.neposeda.org nebo pište
na adresu rodina@neposeda.org.
(dm)

ZUŠ Ratibořická: akce a koncerty – květen
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sedlákové
Út 5. 5. – 18.00 hod. – kinosál ZŠ Generála Janouška
Koncert žáků ﬂétnové třídy Jany Boškové
Út 12. 5. – 18.00 hod. – Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
Pá 15. 5. – 17.00 hod. – sál školy
Koncert žáků klavírní třídy Libora Nováčka
Po 18. 5. – 18.00 hod. – sál školy
Koncert žáků a pěveckých sborů Lísteček a Lístek
Út 19. 5. – 18.00 hod. – KD Kyje
Koncert žáků v rámci festivalu „Libeňské jaro mladých“
St 20. 5. – 17.00 hod. – Libeňský zámek
Koncert žáků ﬂétnové třídy Zuzany Bandúrové
Pá 22. 5. – 17.00 hod. – sál školy
Koncert absolventů ZUŠ
St 27. 5. – 18.00 hod. – Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků klavírní třídy Daniela Kallmünzera
Pá 29. 5. – 18.00 hod. – sál školy
X. ROČNÍK FESTIVALU STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ
„HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2015“
1. den/pátek 22. 5. od 17.00 hod. v Divadle Horní Počernice se představí:
Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice, Smyčcový orchestr Junior
ARCHI, ZUŠ Fr. Kmocha Kolín, Jablonecký komorní orchestr, ZUŠ Jablonec nad Nisou, Hostivařský komorní orchestr, ZUŠ, Praha 10 – Hostivař
2. den/sobota 23. 5. od 15.00 hod. v areálu Chvalské tvrze se představí:
Jazz band ZUŠ Neratovice, Žákovský Big Band ZUŠ Liberec, Big Band
ZUŠ Horní Počernice, Střezinský taneční orchestr, ZUŠ Hradec Králové,
Z.U.B.B., ZUŠ Praha 4 – Modřany
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Pozvánka

Pozvánka

CO TO ZKUSIT JINDE A JINAK?
Centrum pro rodinu Zastávka sídlí
v Praze 9 v KD Kyje, přímo u vlakové zastávky Praha – Kyje, a je nedílnou součástí
významné neziskové organizace Neposeda, která poskytuje preventivní a volnočasové aktivity od roku 1999. Vedoucí
programu Zastávka Markéta Jáchymová
zajišťuje nabídku služeb, které mnohde
jinde bývají pro rodiče a děti těžko dostupné. „V Centru pro rodinu Zastávka je
kolem nás mnoho maminek, tatínků i nastávajících rodičů, kteří mají své životní
příběhy a nezodpovězené otázky, se kterými si již neví rady. Nebo se ‚jen‘ nemají
komu vypovídat. Manžel/-ka nebo partner/-ka vidí vše, zcela logicky, „jinou“ optikou a kamarád/-ka má svých starostí
dost. Záleží nám na tom, aby se naši klienti měli v zátěžových situacích na koho

Ilustrační foto

POKOUŠÍTE SE ŘEŠIT SVÉ STAROSTI
SNAD S KAŽDÝM VE SVÉM OKOLÍ, A NEDOSTÁVÁ SE VÁM POŘÁD „SPRÁVNÁ“
PODPORA? NECHCE SE VÁM POSTÉ
OBRACET NA KAMARÁDKU, KTERÁ
UŽ TAKÉ NEVÍ, CO BY VÁM ŘEKLA?

CO JE VE SLUNÍČKU NOVÉHO?
Pořídili jsme Interaktivní tabuli Smart
Board do třídy Žabiček, kterou využíváme pro různé aktivity. Děti mohou
kreslit dotykem prstu nebo digitálním
perem, pracujeme s různými programy
pro předškoláky, vytváříme vlastní pracovní listy přizpůsobené aktuálním potřebám dětí. Děti mohou pracovat jednotlivě i ve skupinkách, učí se vzájemné

Foto: archiv MŠ Sluníčko

OD LISTOPADU 2014 MŮŽEME PRÁCI S DĚTMI V NAŠÍ MŠ OBOHATIT
O DALŠÍ Z NEJNOVĚJŠÍCH METOD
VE VZDĚLÁVÁNÍ.

spolupráci a pomoci, rozvíjejí si grafomotorické schopnosti, prostorové vnímání, zrakově pohybovou koordinaci
a mnohé další. Tabule je využívána jako

součást školního vzdělávacího programu a doplněk všech dalších pestrých
činností, které děti v mateřské škole
využívají.
(red)
V rámci kampaně Celé Česko čte
dětem se uskuteční také výstava výtvarných prací dětí z MŠ Sluníčko
v Galerii 14 na
Černém Mostě.
Vernisáží bude
zahájena v úterý
2. 6. v 10.00 hodin
a potrvá do 4. 6.

VESELÉ BUBNOVÁNÍ

OZNÁMENÍ

Ze ZŠ Generála Janouška se ozývaly hlasité rytmické zvuky. Koncem března se
žáci učili korporátnímu bubnování. Pod
vedením zkušeného instruktora používali africké bubny a ozvučné trubky, tzv.
boomwhackers. Těmito barevnými plastovými trubkami dokázali společně zahrát
dokonce i Ódu na radost od Beethovena.
bez jakékoliv hudební průpravy.
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

V týdnu po Velikonocích jsme v Obláčku slavili 20. výročí otevření naší
mateřské školy. V úterý byla zahrada
plná nejen dětí, ale i dravých ptáků.
Připravená ukázka práce s dravci zaujala i ty nejmenší. Ve středu se hrálo divadlo. Pochvalu od všech dostali
nejstarší předškoláci, kteří si pro
mladší kamarády připravili pohádku
O Červené Karkulce.
Nejvíce jsme se ale pobavili ve čtvrtek,
kdy jsme si na zahradě zatancovali
s pejskem Alíkem a užili si spoustu legrace. Někteří sice uronili slzičky, to
když jim ulétly balónky, ale hned druhý
den nás velmi potěšila zpráva, že balónky s logem naší mateřské školy do-

Foto: archiv MŠ Obláček

Foto: archiv ZŠ GJ

BALÓNKY Z OBLÁČKU DOLÉTLY NA SLOVENSKO

létly do pátečního rána až do obce
Abrahám, která leží na Slovensku, nedaleko Galanty. Milé přání místní obyvatelky nám udělalo velkou radost.
Celý týden jsme zakončili s hasiči, kteří nám předvedli svoji techniku.
Děti a zaměstnanci MŠ

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
NA PRONÁJEM BYTŮ

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry
na pronájem níže uvedených bytů MČ Praha 14 ve veřejné soutěži formou licitace.
byt č. 15 – Kučerova 770, Praha 9; byt č. 4 – Bryksova 742, Praha 9;
byt č. 7 – Maňákova 754, Praha 9; byt č. 5 – nám. Plk. Vlčka 685, Praha 9.
Záměry budou zveřejněny na www.praha14.cz v termínu od 15. 5. 2015 do 15. 6. 2015. Dne 17. 6. 2015 od 16.00
hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace na pronájem bytů.

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje výzvu
na pronájem bytu MČ Praha 14 – byt č. 13 o velikosti 2+kk – Rochovská 764, Praha 9,
ve veřejné soutěži z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Výzva bude zveřejněna na www.praha14.cz v termínu od 10. 4. 2015 do 11. 5. 2015. Dne 20. 5. 2015 v 17.00 hod.
proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejné losování na pronájem předmětného bytu.
Bližší informace včetně termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvách a záměrech na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14,
tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.
Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, tel. 281 021 462, p. Vrátná, tel. 281 021 476.
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Naše školy

Foto: archiv Dominikova miniškolka

DOMINIKOVA MINIŠKOLKA SLAVÍ ROK

PODNIKÁNÍ MŮŽE MÍT MNOHO PODOB. NĚKDY JE ALE U JEHO ZRODU
MYŠLENKA, KTERÁ SI ZASLOUŽÍ VÍC
NEŽ JEN PODPORU V PODOBĚ PREZENTACE BOHULIBÉHO ZÁMĚRU.
TAKOVÝ JE I PŘÍBĚH DOMINIKOVY
MINIŠKOLKY NA HUTÍCH, KTERÁ
V BŘEZNU OSLAVILA PRVNÍ ROK SVÉ
EXISTENCE. PŘÍBĚH, KTERÝ JE HLUBOCE LIDSKÝ A UKAZUJE, ŽE I NEPŘÍZNI OSUDU JE MOŽNÉ SE POSTAVIT SE VZTYČENOU HLAVOU.

lat něco pro rodiče dětí z této lokality,
kde běžná školka není,“ popisuje paní
Marcela. V rámci tohoto netradičního
podnikání se jí podařilo skloubit zaměstnání s péčí o své děti. Malý Dominik může navíc trávit čas s ostatními dětmi a zažívat společně hry
i spoustu dalších zážitků, které jeho
maminka v rámci školky pořádá.
Po roce fungování se navíc program
školky, která nabízí péči o děti od
dvou do šesti let, rozrostl o další zajímavé aktivity. Největší novinkou je
jazyková výuka, určená nejen dětem
ve školce, ale také široké veřejnosti.
„Nově vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu,
italštinu, ruštinu a také češtinu pro
cizince. Výuku zajišťují klasičtí lektoři
i rodilí mluvčí, v nabídce jsou skupinové a individuální lekce,“ přiblížil
tatínek Roman Fárek. Vše o tomto
unikátním projektu najdete na
www.dominikovaminiskolka.cz.
(jam)

Sympatické manžele Fárkovy z Prahy 14 čekalo po narození syna Dominika kruté zjištění. Prvorozenému dítěti lékaři diagnostikovali Spinální
svalovou atroﬁi I. typu, vzácnou progresivní chorobu, která je v současnosti neléčitelná.
Dominikovi rodiče, a hlavně pak maminka Marcela, se rozhodli nerezignovat. „Chceme žít naplno, chceme,
aby i náš syn žil naplno. Přestože je
na vozíku a přestože to bude možná
jen krátký život, jsme připraveni si ho
s Dominikem užít, jak to jen půjde,“
říká tatínek Roman Fárek.
Maminka malého Dominika, který letos oslaví sedmé narozeniny a má
i o tři roky mladšího bratříčka, se
ocitla v situaci, kterou musela řešit.
Sehnat zaměstnání nebylo možné,
a proto se rozhodla postavit na vlastní nohy a založila si soukromou školku, která sídlí v Peluškové ulici na
Hutích. „Nechtěli jsme být závislí na
podpoře a současně jsme chtěli udě-

MATEŘSKÉ ŠKOLY ZELENEČSKÁ VESELÉ UČENÍ
A SADSKÁ VÍTALY JARO
V HLOUBĚTÍNĚ

Nejenom Jirásek mohl psát o Mořeně,
ale i my z MŠ Zelenečská. Morana,
Morena, paní Zima či Smrt. Ale abychom napsali pravdu pravdoucí, tak to
dopoledne to vypadalo, že Morana vyhrála. Ač jsme Moranu odnesli k Rokytce a vhodili ji do vody. Pro jistotu
každá třída měla s sebou velký klíč,
zamknout a odemknout, udělat konec
a začátek, jaro za zimu. Každá třída
také zarecitovala nebo zazpívala v jarním duchu. Ale ten den jsme byli rádi,
že máme teplou polévku k obědu. Teď,
když píšu tyto řádky, tak mohu napsat,
že jsme ale jaro přivolali. A aby
MŠ Sadská nebyla ve vítání jara poza-

du, tak paní učitelky „upletly“ na děti
a jejich rodiče „Jarní tvoření“. A proč
píšu upletly, protože učily všechny přítomné plést pomlázky a ozdoby
z proutí. A protože někdy je lepší nemluvit, ale dívat se, tak na přiložených
fotograﬁích poznáte, že tu máme jaro.
za kolektiv MŠ Zelenečská
a MŠ Sadská H. Z.

Foto: archiv MŠ Zelenečská

„V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí vládla Mořena, až bůh slunce počal déle, vlídněji a tepleji hleděti na
tvář země. I rozbíhala se vodou ledová
pouta; veselili se po všech dědinách, po
všem plemeni. Za zpěvu brali se k vodám,
k volným teď potokům, řekám, házeli do
nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholem vítali Vesnu, líbeznou bohyni jara.“
Alois Jirásek, Staré pověsti české

V naší základní škole se stala již několikaletou tradicí příprava budoucích
prvňáčků na zářijový „ostrý start“, tzv.
Veselé učení. Akce je určena pro děti,
které se v lednu zapsaly do 1. tříd na
naši školu, a probíhá ve třech dubnových setkáních, která trvají pokaždé
45 minut. Děti spolu s rodiči přijdou
do školy a jako opravdoví školáčci
(tentokrát již bez rodičů) se rozejdou
do několika tříd, kde jsou připraveny
paní učitelky a s dětmi si hrají, zpívají
a vyprávějí tak, aby děti ztratily ostych
a pomalu si zvykaly na nové prostředí.
Rodiče, kteří nechtějí čekat na své dítě
před školou, mohou využít nabídku
školy a poslechnout si různé informace. Dozví se například o vizi školy, co
je možné ještě s dítětem do září
zvládnout, dále jsou to informace ze
školní družiny a školní jídelny. Prostě
vše, co je dobré vědět, aby nástup do
1. třídy proběhl bez problémů. Veselé
učení se nám osvědčilo, děti nejsou
v září nejisté, vědí, co je čeká, důležitá
je pro ně znalost prostředí. Tomu všemu Veselé učení napomáhá.
(red)
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
SoutûÏ o ceny

Čtrnáctníček potřebuje zrýt záhony na své zahrádce. Pomůžete mu
spočítat, kolik času mu to zabere?

Čtrnáctníček má tři menší záhony o stejné ploše (velikost A) a jeden větší záhon
(velikost B), který má rozlohu jako dva malé záhony dohromady. Jeden malý
záhon zryl za 45 minut. Ještě mu zbývá zrýt dva malé a jeden velký. Kolik hodin
bude potřebovat na zrytí zbývajících tří záhonů?

Záhon
velikost
A

Záhon
velikost
A

Záhon
velikost
A

Záhon
velikost
B
(B = 2x A)

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem posílejte do 15. 5. 2015
na e-mailovou adresu: skritek@casopis14.cz, nebo je můžete poslat
v zalepené označené obálce na adresu PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč (vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK).

Správné řešení z minulého čísla:
Pomlázka
Výherce: Adriana Staniševská, Hostavice
Před vyzvednutím výhry prosím kontaktujte pověřeného
pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Krátkou pohádku napsala Karolína Havlová ze ZŠ Bratří Venclíků v rámci školního projektu Velikonoce s kohoutem Albertem.
A protože se autorce povedla, můžete si ji nyní přečíst i vy v originále.
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JARNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

SPILKA truhlářství, Breitcetlova 771
Praha 9 (HASSO) – Černý Most, tel.: 224 317 142
Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

Inzerce

„Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnosti“
Evropský sociální fond

Název projektu „Meteorologická stanice
na gymnáziu ARCUS“
Registraní íslo: CZ.2.17/3.1.00/36009
Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o., úspšn ukonilo
realizaci projektu „Meteorologická stanice na gymnáziu
ARCUS“.
Hlavním
cílem
projektu
byla
inovace
vzdlávacího
programu Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o.
Prostednictvím inovace došlo ke zvýšení kvality vzdlávání
a zatraktivnní výuky pro žáky pedevším v oblasti pírodních vd.
Tohoto cíle bylo dosaženo prostednictvím meteorologické
stanice, zpracováním dat, jejich vyhodnocením a prezentacemi,
realizací odborných exkurzí pro žáky v oblasti meteorologie,
biologie a zempisu. Pro zpracování dat byly využity nové
technologie v oblasti IT.

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.
Bratí Venclík 1140/1
198 00 PRAHA 9

www.spilka-truhlarstvi.cz
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

květen

Přistavení VOK ze systému HMP

květen

9. května/Písčitá

11. 5.

Mochovská/Zelenečská

ST

6. 5.

Travná/Kostlivého

21. 5.

Svépravická/Šestajovická

ST

6. 5.

Bouřilova/Bojčenkova

12. 5.

Liblická/Klánovická

PÁ

15. 5.

Anderleho/Gen. Janouška

18. 5.

Zámečnická/Mochovská

ST

20. 5.

Šromova/Gen. Janouška

13. 5.

Nehvizdská/Zelenečská

ČT

14. 5.

Vašátkova/Doležalova

20. 5.

Hejtmanská/Vranovská

ČT

7. 5.

Kpt. Stránského/Vybíralova

14. 5.

Tálinská/Oborská

ČT

7. 5.

Mansfeldova/Kučerova

19. 5.

Vírská/Branská

PÁ

15. 5.

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

Splavná/Svárovská

ST

13. 5.

Světská/Lipnická

ST

13. 5.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Koclířova/Kačínská

ČT

14. 5.

Spolská/Milovská

ČT

14. 5.

Zvíkovská/Dářská

ST

20. 5.

Praha 14 – trasa D – čtvrtek 21. května

čas

křižovatka Bouřilova x Bojčenkova

15.00–15.20

Rožmberská/Podlišovská

PÁ

22. 5.

křižovatka Volkova x Pospíchalova

15.30–15.50

Vlkovická/Dvořišťská

ČT

28. 5.

křižovatka Vašátkova x Dygrýnova

16.00–16.20

Šimanovská/Za Školou

PÁ

22. 5.

křižovatka Smikova x Generála Janouška

16.30–16.50

Kardašovská – u obch. střediska

ČT

21. 5.

křižovatka Himrova x Generála Janouška

17.00–17.20

Kukelská/Chvaletická

ST

27. 5.

křižovatka Vybíralova x Kpt. Stránského

17.30–17.50

Cidlinská/Maršovská

PÁ

29. 5.

křižovatka Fejfarova x Bryksova

18.00–18.20

Lásenická/Lipnická

ČT

21. 5.

křižovatka Kučerova x Mansfeldova

18.30–18.50

Jezdovická/Froncova

ST

27. 5.

Lipenské náměstí

ČT

28. 5.

Sicherova

PÁ

29. 5.

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin
Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin

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

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin
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Psí stránka

DĚTSKÉ KRESBY TERČEM VANDALŮ

stojanů od společnosti Hornbach a postupně instalovali na nejvíce znečištěná
místa. „Bohužel kresby, do nichž děti
vložily spoustu své energie a invence,
se staly terčem vandalů. Většina stojánků vydržela jen několik málo hodin.
Řadu z nich kdosi zlámal, případně
úplně odnesl. Zmizelo i mnoho obrázků.
Po několika marných pokusech o nápravu, kdy vynaložené úsilí zas a znovu
vycházelo vniveč, jsme doplňování
vzdali,“ konstatuje radní Kolmanová.
Zároveň upozorňuje, že kvůli zlomyslnému a bezohlednému chování některých občanů pozbývá funkčnost
i mapa, kterou zaměstnanci úřadu

připravili, aby rodiče zjistili, kde
přesně jsou obrázky jejich dětí vystaveny. Mapa je zveřejněna na webu
městské části, stejně jako další podrobnosti o projektu Chceme tu mít
čisto!. Lidé se zde dočtou zejména
o veřejně přístupných procházkách se
strážníky a zaměstnanci úřadu, jejichž
trasy vedly právě po nejvíce znečištěných místech. „Na procházkách zájemci viděli i zmíněné dětské kresby
– tedy alespoň ty, které řádění vandalů
‚přežily‘. Byli také svědky toho, jak
strážníci a zaměstnanci úřadu kontrolovali dodržování povinností pejskařů.
Od registrací přes čipování až po dodržování veřejného pořádku,“ vysvětluje radní Kolmanová.
Kromě informací k samotné kampani
lidé na webových stránkách věnovaných projektu Chceme tu mít čisto!
naleznou také informace o tom, co
všechno městská část v oblasti péče
o psy a jejich majitele dělá. Tedy například informace o poplatcích za psy,
kontrolách registrací či o rozmístění
odpadkových košů.
(red)

Pozvánka

Ti všichni se aktivně zapojili do pilotního
ročníku kampaně Chceme tu mít čisto!
a teď cítí minimálně zklamání. Proč?
Až osmdesát procent jejich práce zničili
vandalové. Kampaň Chceme tu mít
čisto! je nástavbou dosavadních aktivit,
kterými městská část Praha 14 pečuje
o majitele psů i jejich čtyřnohé svěřence. „Jejím hlavním cílem je přimět
nezodpovědnou část chovatelů, aby po
svých psech uklízeli,“ vysvětluje radní
Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce
pořádání kampaně spadá.
Prostřednictvím ředitelů a ředitelek
místních základních škol radnice nejprve oslovila žáky 7. a 8. ročníků, aby
na hodinách výtvarné výchovy namalovali neukázněným pejskařům vzkazy. Na
základě této výzvy se na úřadě sešlo
zhruba pět set originálních prací. Z nich
byla vybrána stovka nejlepších, které
pracovníci úřadu umístili do dřevěných

Foto: archiv MČ Praha 14

ASI PĚT STOVEK DĚTÍ, JEJICH UČITELKY, ŘEDITELÉ A ŘEDITELKY
ŠKOL, STRÁŽNÍCI, ALE I PRACOVNÍCI
ÚŘADU A SPONZOŘI.
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Komerční sdělení

RAJSKÝ VRCH PRO CYKLISTY I BĚŽCE

čtvrť Rajský vrch. Tvoří ji pět desítek stavebních parcel, na nichž už od loňského
roku vyrůstají individuální vily. Ve vyváženém urbanistickém celku, který pracuje
s okolní zelení, je doplňuje 22 prostorných řadových domů a nově i první dva
bytové domy s krásnými 48 jednotkami.
Právě lidé vyznávající aktivní styl života
tvoří mezi stávajícími i budoucími obyvateli vysoké procento. Investiční společnost Landia Management, s. r. o., která
za Rajským vrchem stojí, jim vyšla vstříc
dispozicemi a výbavou domů i bytů. V případě bytových domů, jež budou dokončeny na jaře 2016, nechybějí u menších ani
velkorysých čtyřpokojových bytů komory
a další prostory vhodné například jako
sklad pro kola nebo další sportovní náčiní

Obyvatelé Prahy 14 oblast vznikajících
parků V Čeňku a Čihadla dobře znají.
Jde o několik desítek hektarů zeleně
podél říčky Rokytka. Oblast od Kyjského
rybníka až za Dolní Počernice je protkána kilometry stezek, které jsou jako
stvořené pro sport – od nordic walkingu
přes rekreační běhání a golf až po treková kola. Celá oblast se postupně proměňuje v jeden z největších zelených
areálů v Praze. Hektary zachovalého
lesního porostu nabízejí přirozené eldorádo i živou encyklopedii také pro děti.
Na hranici toho vzniká nová rezidenční

a potřeby. Ještě markantnější je tato proaktivní nabídka u řadových domů: ve druhé fázi je část z celkem 22 domů realizována v třípodlažní variantě. Jejich užitná
plocha činí přes 180 m2 a tvoří ji vedle tří
ložnic a obývacího pokoje s kuchyňským zázemím ještě místnost/dílna pro
domácí práce (či vlastní ﬁtness), tři toalety anebo praktická komora. K nastěhování jsou tyto domy už letos! „Lidé,
kteří se věnují běhu, trekové cyklistice,
ale třeba i ‚pejskaři‘ si uvědomují, že
s domem nebo bytem na Rajském
vrchu si pomyslně pořizují ohromné
území pro své volnočasové aktivity. To je
jedna ze značných předností našeho
projektu, ze kterého je to přitom pěšky
necelých deset minut na metro Rajská
zahrada,“ říká Petr Tomášek, ředitel
společnosti Landia Management. Přesvědčit se o tom můžete i vy, pokud se
rozhodnete zúčastnit závodů Kolování
a Záběh na Rajském vrchu. Obě akce,
které jsou určené i nejmenším dětem
a doprovodí je pestrý program, proběhnou v neděli 17. května. Více informací
na www.rajskyvrch.cz.
(pr)
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Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín
VY
Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

VETERINÁRNÍ KLINIKA
HLOUBĚTÍN s.r.o.

w
www.veterinahloubetin.cz,
ww.veterinahloubetin.cz, tel.:
tel.: 2
281
81 8
863
63 796,
796, e-mail:
e-mail: or
ordinace@veterinahloubetin.cz
dinace@
PREVENCE JE ZÁKLAD
Z ÁK ROK
Vakcinace pes (DHPPiLR)

BĚŽNÁ
Á CENA AKČ
ČNÍ CENA
49 0 Kč

370 K č

SLEVA
SLEVA
120
120 Kč
Kč

Vakcinace kočka (RCP+R)

49 0 Kč

370 K č

120
120 Kčč

Vakcinace králík

350 Kč

25 0 K č

100
100 Kč
Kč

Kastrace kočka

1 50 0 Kč

1 100 Kč

4400
00 K
Kčč

Kastrace kocour

80 0 Kč

60 0 Kč

2200
00 K
Kčč

Kastrace fena do 15 kg

3 80 0 Kč

2 50 0 Kč

1 3300
00 K
Kčč

Kastrace fena nad 15 kg

4 80 0 Kč

3 30 0 Kč

1 5500
00 Kč
Kč

Obojek foresto malý

650 Kč

550 Kč

10
1000 K
Kčč

Obojek foresto velký

8 4 0 Kč

740 Kč

10
1000 K
Kčč

P ř i n á k u p u 2 a v í c e a m p u l í f l e v ox s p o t o n s l e v a 15 % .

Slevy v květnu na vakcinaci – každý všední den pouze v dopoledních ordinačních hodinách: 8.00–12.00 hod.;
na operace – každý všední den; slevy na přípravky na klíšťata a blechy – celý květen (i o víkendech).

Léčíme:
Léčíme: psy,
psy, kočky,
kočk y, drobné
drobné savce,
savce, ptáky,
pták y, exotická
exotická zvířata
zví řata (hady,
(hady, želvy
želv y a další).
další ).
N
Naše
a še s
služby:
lužby: běžná
běžná ošetření,
ošetření, preventivní
preventivní úkony,
úkony, nadstandardní
nadstandardní služby
služby – stomatologie,
stomatologie, kardiologie,
kardiologie, chirurgie,
chirurgie, ortopedie.
ortopedie.

ORDINAČNÍ
OR
DINA
AČNÍ HODINY:
HODINY: po–pá
po–pá 8.00–12.00
8.00–12.00 a 15.00–19.00;
15.00–19.00; so
so 8.00–12.00;
8.00–12.00; ne
ne 18.00–20.00
18.00–20.00
20

Placená inzerce

Landia Management, s. r. o.

NĚKOLIK KILOMETRŮ STEZEK PRO
PĚŠÍ, BĚŽCE I CYKLISTY SE VINE NAD
MEANDRY ROKYTKY, OD KYJSKÉHO
RYBNÍKA AŽ PO PARK V ČEŇKU. NA
POMEZÍ TÉTO ZELENÉ OÁZY SE
NACHÁZÍ NOVÁ REZIDENČNÍ ČTVRŤ
RAJSKÝ VRCH. NAVŠTÍVIT JI MŮŽETE
TŘEBA BĚHEM ZÁVODŮ „KOLOVÁNÍ
A ZÁBĚH NA RAJSKÉM VRCHU“,
KTERÉ SE ZDE USKUTEČNÍ V NEDĚLI
17. KVĚTNA V RÁMCI AKCE NA
KOLEČKÁCH PO ČTRNÁCTCE.

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

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánky

SÍDLIŠTĚ,
JAK DÁL?
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ
REVITALIZACE SÍDLIŠŤ
2. června 2015 v 17.00 hod. – zahájení výstavy přednáškou pro veřejnost
a prezentací studií – Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most

Vítání
Vítání ccykloobčánků
yk lo ob č ánků
v pátek 22. 5. 2015 od 9.00 do 18.00 hod.
Centrum Černý Most, střešní parkoviště

2.–30. června – výstava, Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
1.–16. července – výstava, Centrum Černý Most

www.praha14.cz • www.sidlistejakdal.cz
Městská část Praha 14, jako přímý účastník v mezinárodní konferenci
„Sídliště, jak dál?“, Vás všechny, komu není naše městská část lhostejná,
zve na zajímavou přednášku, která odhalí způsob možných řešení proměn
našich sídlišť. Putovní výstava představí konkrétní řešení studentů
Fakulty architektury ČVUT Praha lokality sídliště Černý Most.
Přednáška bude doplněna vstupy profesorů, architektů i studentů.
Tak neváhejte a přijďte společně se zástupci
městské části Praha 14 zahájit touto
přednáškou výstavu urbanistických studií, které
představí vybrané příklady regenerace sídlišť.

Na setkání s Vámi se těší
starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra,
další zástupci městské části Praha 14
a Fakulty architektury ČVUT

Jízda zručnosti | Dopravní školička | Skákací hrad

Partneři projektu:

Partner akce: Centrum Černý Most, www.centrumcernymost.cz.
Více info na www.praha14.cz.

Pozvánka

Pozvánka

Fakulta architektur
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Foto: archiv P14K

SETKÁNÍ KULTUR V PRAZE 14

TRADIČNÍ SETKÁNÍ KULTUR SE LETOS V PRAZE 14 NESLO V DUCHU
UMĚNÍ I POZNÁVÁNÍ TRADIC NEJRŮZNĚJŠÍCH NÁRODŮ, KTERÉ ŽIJÍ
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
Oproti minulým ročníkům připravila
městská část pro děti i dospělé hned
několik novinek.
První den kampaně Setkání kultur
2015, která začala 7. dubna, se odehrál v kavárně Maňána na Černém
Mostě. V rámci Irského večera si
její návštěvníci mohli povídat se členy rodiny McKeown, kteří povyprávěli o životě v Irsku i o kultuře a tradicích této země.
Dcera Julie zatančila klasický irský
tanec a nechybělo ani tradiční ostrovní občerstvení.
SETKÁNÍ NA VERNISÁŽI
Další novinkou byla putovní výstava
fotograﬁí Tomáše Prince Humans of
Prague. Výstava, která začala pod
taktovkou Prahy 14 kulturní 9. dubna
2015 vernisáží na prostranství u metra Rajská zahrada, prostřednictvím
velkoplošných fotograﬁí přiblížila
skutečné příběhy lidí z různých zemí
světa i koutů České republiky, kteří
našli domov v Praze 14.
Vedle Rajské zahrady byly tyto „tváře
Prahy 14“ k vidění také u stanic metra
Hloubětín a Černý Most, kde také
přitáhly pozornost kolemjdoucích.
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REPORTÉŘI PROTI NÁSILÍ
A XENOFOBII
Součástí kampaně Setkání kultur
2015 bylo letos i jedinečné setkání
žáků základních škol s trojicí reportérů České televize, které hostil kinosál
v ZŠ Generála Janouška. Vedoucí zahraniční redakce ČT Michal Kubal, vá-

lečný zpravodaj Karel Rožánek (na
snímku uprostřed) a romský redaktor
domácího zpravodajství Richard Samko společně diskutovali se školáky
nad tématy, jako je rasismus, etnické
či náboženské konﬂikty nebo xenofobie v současné společnosti. „Děkujeme za možnost setkat se a diskutovat
s tak zajímavými osobnostmi. K reportážím a tématům jsme se s žáky
několikrát při výuce vraceli,“ pochvalovala si paní učitelka Mgr. Ivana
Braunová ze ZŠ Hloubětínská.
AMERICKÁ POHÁDKA
Dětem z Černého Mostu v rámci
kampaně zase předčítal v místní pobočce Městské knihovny Praha autentickou americkou pohádku Andrew
Lederman, zástupce Velvyslanectví
USA v Praze (na snímku dole).
Na své si přišli i Romové, kteří v průběhu dubna oslavili svůj mezinárodní
den. U té příležitosti se konal tradiční
koncert romských kapel v KD Kyje.
Letos mu předcházel i zajímavý
workshop, kde si děti mohly společně
s hudebníky vyzkoušet zpěv nebo hru
na různé hudební nástroje.
Akce, jejímž mediálním partnerem byl
Český rozhlas Regina, pak nabídla
díky spolupráci s Jahodou také fotbalový turnaj smíšených družstev pro
různé věkové kategorie, který byl
symbolickým závěrem letošní podařené kampaně.
(jam)

Komunita Prahy 14

SLAVILI JSME DEN ZEMĚ 2015

PLNO HER, SOUTĚŽÍ, ALE I POUČENÍ A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
V PODOBĚ NEJRŮZNĚJŠÍCH VYSTOUPENÍ. TO VŠECHNO ČEKALO NA
NÁVŠTĚVNÍKY LETOŠNÍHO DNE ZEMĚ PRAHY 14 PŘED STANICÍ METRA
RAJSKÁ ZAHRADA. OSLAVY SVÁTKU PLANETY SE ALE KONALY V RŮZNÉ
PODOBĚ PO CELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

pásma. Zastoupeny byly mateřské
školy Vybíralova, Paculova, Korálek,
Zelenečská, Sadská, Sluníčko a Chvaletická. Jejich program doplnila vystoupení sportovního aerobiku v podání Fit Studia D, stepařské vystoupení
děvčat z Hanny Dance a koncert hudební skupiny Nechte nás Beat, která
působí pod záštitou ZUŠ Ratibořická.
Za městskou část účastníky akce přivítala radní Mgr. Irena Kolmanová, která

HRA NA POŠŤÁKA
Oslavy Dne Země již podruhé oživila
Urban Game, zážitková hra, která
měla tentokrát téma nedoručeného
psaní. Na pošťáky si na Jahodnici nakonec zahrálo na 40 týmů, jejichž úkolem bylo doručení dopisů nalezených
po sedmdesáti letech. Odměnou pak
byly vedle pokladu třeba i vstupenky
do památníku na Vítkově. (red, jam)

Pozvánka

Pátý ročník tradičního Dne Země pod
taktovkou MČ Praha 14 přilákal několik stovek lidí. Soutěže a dílny si
vzaly na starosti základní školy Generála Janouška, Bratří Venclíků, Vybíralova, Hloubětínská, Šimanovská
a ZŠ Tolerance – Mochovská, dále
společnost Ekonom, Dům dětí a mládeže Praha 9, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a nezisková organizace Neposeda, o. p. s. Milovníci
zahradničení si mohli za symbolické
ceny koupit výpěstky žáků ze ZŠ
Chvaletická, senioři z Prahy 14 pak
pro návštěvníky připravili nabídku
keramiky a dekorací vyrobených různými technikami.
Dopoledne tradičně patřilo dětem
z mateřských škol, které si opět připravily taneční, hudební i recitační

AKCE NA ŠKOLÁCH I JINDE
Přestože je tradiční Den Země na
Rajské zahradě každoročně vrcholem
oslav, v předchozích i následujících
dnech se konala řada dalších akcí.
Program ke Dni Země si připravilo
hned několik neziskových organizací.
V zahradě u sídla Jahody tradičně
zněl křik dravých ptáků, které si děti
mohly i pohladit, zajímavé odpoledne
plné soutěží a her s ekologickou tematikou zažili i návštěvníci zahrady
u DDM Černý Most. Bohatý program,
ve kterém nechyběla ani možnost
„osobního setkání“ s netopýry, si připravilo i MC Klubíčko YMCA Praha.
Řadu akcí potom v průběhu dubna pořádaly pro své žáky i jednotlivé základní a mateřské školy v Praze 14.

Pozvánka

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

má v gesci mimo jiné i kulturní vyžití
v Praze 14. O důležitosti péče o životní
prostředí pak během dne promluvila
i její kolegyně – místostarostka Ing. Ilona Picková, jež má na starosti právě
oblast ochrany prostředí.
Hlavním partnerem akce byl Obchodní
dům IKEA Černý Most, kterému tímto
městská část Praha 14 děkuje za spolupráci. Dále akci podpořily společnosti Coca-Cola, Globus a Play Games.
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Historie

HLOUBĚTÍN V RODINĚ SVATÉHO VÁCLAVA

Foto: archiv MČ Praha 14

Z PREHISTORICKÝCH ČASŮ ZAMÍŘÍME
NYNÍ DO OBDOBÍ KRÁLOVSTVÍ
ČESKÉHO, KDY VZNIKLA NEJSTARŠÍ
ZE ČTVRTÍ DNEŠNÍ PRAHY 14 – HLOUBĚTÍN. PŘESTOŽE POZDĚJŠÍ PRAMENY DOKLÁDAJÍ HISTORII TÉTO
OBCE POMĚRNĚ DŮKLADNĚ, O DOBĚ
VZNIKU HLOUBĚTÍNA SE MNOHO NEVÍ.
Úvahy historiků datují vznik obce už do
10. století, ani v 11. století ovšem nebyly
dosud nalezeny písemné doklady o její
existenci. Podobně mlhavé jsou i spe-

✂

Z jakého období pochází první
historicky doložitelná zmínka
o existenci Hloubětína?
a) z 10. století
b) z roku 1233
c) z roku 1207

Pozvánka

Pozvánka

Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.

kulace o zdejší tvrzi, jež měla náležet
už v 10. století vladykovi Hlupatovi.
Právě jeho jméno je zpravidla uváděno
jako základ dnešního názvu Hloubětín.
V historických pramenech však konkrétní zmínky o tvrzi chybí, respektive
jsou nejasné. Ves měla v době svého
vzniku patřit pod panství Boleslava,
který byl bratrem svatého Václava, patrona českých zemí. Podle některých
historiků stála tvrz v prostoru dnes již
vytěžené Cihelny na Bažantnici, kde
byla zřejmě až do 15. století situována
obec Humenec.

Jiné spekulace zase hovoří o tvrzi v místě
dnešního Hloubětínského zámečku, kde
byly k vidění rozvaliny ještě v 18. století.
Dokladem existence jakési opevněné
stavby v tomto místě mohou být prameny odkazující na švédské války, které
hovoří o vyplenění Hloubětína, vypálení
obce a poboření kostela i tvrze. Podle
jiné verze ale nešlo o tvrz, nýbrž opevněný statek na skalním ostrohu nad
kdysi velmi vodnatou Rokytkou.
Existenci Hloubětína nakonec můžeme
potvrdit až v roce 1207, kdy tehdejší papež Inocenc III. potvrdil vlastnictví obce
řádu německých rytířů. Později po roce
1233 pak spadá Hloubětín a přilehlé obce
Humenec a Hnidošice do správy křižovníků. Právě s řádem křižovníků s červenou hvězdou, založeným sv. Anežkou
Českou pro navrátilce z křížového tažení
jako špitální bratrstvo sv. Františka, je
pak spojován největší rozvoj obce. Jeho
pozůstatky můžeme v Hloubětíně vidět
do současnosti. Právě řádu, jehož celý
název zní Ordo militaris Crucigerorum
cum rubea in pede pontis Pragensis, se
budeme podrobněji věnovat v dalším
dílu historie Prahy 14.
(jam)
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Tip pro vás

KYTICE, KTERÁ POTĚŠÍ KAŽDOU MAMINKU
ZAČÁTKEM KVĚTNA OSLAVÍME
SVÁTEK MATEK (LETOS 8. 5.),
PROTO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
ARANŽ, KTERÁ JISTĚ POTĚŠÍ
KAŽDOU MAMINKU.

1

2

/&

1
 PIÈELPWÈOFEďMFt
Hurá, jedeme na výlet

SO 9. 5. 14:00

Taneční odpoledne

3

NE 10. 5. 15:00 Pohádková neděle – Jeníček
a Mařenka
/& 1PIÈELPWÈOFEďMFt/F[CFEOÏ
pohádky
SO 23. 5. 14:00 VII. Dětská divadelní přehlídka
NE 24. 5. 13:30 Taneční soutěž

TOP KONC ERT

FRANTIŠEK
NEDVĚD
A TIE BREAK
27/5 19:0 0
Toto nezaměnitelné hudební uskupení vás chytne za srdce. Těšte se na
večer plný pohody a průřez nej-úspěšnějších písní z dosud vydaných alb.
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ. AKCE 5+1.

/& 1
 PIÈELPWÈOFEďMFt
Z Ječmínkovy říše
45 501LPODFSUt'SBOUJÝFL
Nedvěd
a Tie Break
SO 30. 5. 14:00 Taneční odpoledne
/& 1PIÈELPWÈOFEďMFt
Pohádky pana Pohádky

Provozovatel KD KYJE: Praha 14 kulturní,
www.praha14kulturni.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.

Pozvánka

1. Připravte si květiny a zeleň, které
má maminka ráda, a nechte je pořádně napít ve vodě. Aranžovací hmota
pak již pouze udržuje vláhu ve stoncích.
My vybrali růže, eustomy, limonium,
ruscus, břečťan. Připravte si také nádobu: košík, hrneček, kyblík, cokoliv,
co není promokavé, a k dozdobení můžete použít stuhu, srdíčko z révy nebo
cokoli jiného, pokud možno přírodního.
2. Nechte aranžovací hmotu pečlivě
nasát vodou a začněte přidávat zeleň
a květiny. Nedávejte je do stejné výšky
a dodržujte meziprostor mezi jednotlivými rostlinami. Stonky zapichujte
cca 1–2 cm hluboko do hmoty. Na pár
míst přidejte drobná kvítka.
3. Na závěr můžete přidat révové srdíčko
na drátu a třeba i mašličku, díky níž
bude aranž vypadat dárkověji. Aranž
můžete obden mírně zalít. Umístěte ji
na chladnější místo.
(dm)

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ
INFO@KDKYJE.CZ
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – KVĚTEN 2015
CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada
Royal Rangers – křesťanský skaut pro
děti 6–12 let. Každé úterý 16.00–18.00
hod. v PTH (Stoliňská 2502/41B).
English club – konverzace s Američany,
pro studenty 13–8 let. Středa: 16.30–18.00
v Pohádce (Bobkova 777).
PRÁZDNINY:
Family english camp 11.–18. 7. Konverzace
s Američany, Krkonoše, Přední Labská.
Teen english camp 8.–15. 8. Tábor s Angličtinou a Američany, Jizerky (13–19 let).

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz
Pravidelné lekce v ceně od 35 Kč do
60 Kč/lekce, děti – kurzovné do konce
června – 300 Kč.
Pondělí:
15.30–16.20 – Tanec hrou – děti (3–5let),
16.30–17.20 – Tanec hrou – děti (5–7 let),
19.00–19.55 – Balony (ﬁbally a overbally)
s Evou K., 20.00–20.55 – Port de Bras
(liché pondělí) s Olgou K., Zumba (sudé
pondělí) s Olgou K.
Úterý:
16.30–17.20 – Baby aerobik – děti (4–7 let),
17.30–18.20 – Baby aerobik – děti (7–10
let), 18.30–19.40 – Pilates s Markétou D.,
19.45–20.55 – Aerobik s Olgou B.
Středa:
19.00–19.55 – Trampolínky s Petrou H.,
20.00–20.55 – Body ﬁt s Gábinou M.
Čtvrtek:
16.30–17.20 – Sportovní hry – děti (6–9 let),
17.30–18.20 – Sportovní hry – děti (10–18
let), 18.30–19.40 – Stepaerobik s Míšou K.,
19.45–20.55 – Power joga s Evou K.
Neděle:
18.30–19.25 – Trampolínky s Petrou H.
a Pavlou N., 19.30–20.25 – Body ﬁt (střídání
lektorek), 20.30–21.25 – Jóga pro zdraví
a krásu s Markétou D.
Dva tenisové a jeden víceúčelový kurt,
tenisová tréninková stěna.

JAHODA, O. P. S.
www.jahoda.cz
KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let)
RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka): Jahůdkové
jesličky pro děti od 1 roku.
Hlídání nabízíme od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00. Po domluvě možnost prodlouženého hlídání od 7.00–17.00. Jesličky
mají prostornou, nově upravenou a vybavenou
hernu. Samozřejmostí je celodenní strava
vhodná pro nejmenší děti, do které je zahrnutá
2x svačina a oběd. Děti můžete zapisovat
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nepravidelně. Cena za celý den 400 Kč, za
půlden 200 Kč. Sleva při koupi permanentky.
Rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách
je nutné provést u Lucie Zemanové na tel.:
605 504 471, vždy do 18.00 předchozího dne.
Nyní probíhá zápis na školní rok 2015–16,
pro více informací a prohlídku jesliček volejte
Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.
Sociálněprávní poradenství zdarma – dávky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou otevřen ve středu
od 9.00 do 12.00 a v pátek od 15.00 do 18.00.
Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolkajahoda.cz, fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda Školka pro děti od 2 do 7
let. Nyní probíhá zápis na školní rok 2015–16.
Nově nabízíme svoz a odvoz dětí do školky
a ze školky. Informace o školce a o zápisu
u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@jahoda.cz,
tel.: 777 674 161.
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
15. 5. Den slunce, malujeme křídami na zahradě, 15.00–18.00 hod.
22. 5. Piknik a divadlo pro nejmenší na zahradě u Jahody, 15.00–18.00 hod.
22.–23. 5. Pyžámková noc,17.00–10.00 hod.
29. 5. Bazar – přijďte vyměňovat dětské oblečení a hračky 10.00–13.00 hod.
10. 6. Zahradní slavnost školky Jahoda,
15.00–19.00 hod.

PIONÝR, Z. S. – 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz
Pravidelné schůzky turistického oddílu
Orion, každé pondělí 16.00–18.00. Schůzky
oddílu pro děti ve věku 6 –15 let, různé hry
venku i v klubovně, turistické znalosti a dovednosti (mapa, příroda, památky, uzly aj.),
soutěže.
PRÁZDNINY:
1.–18. 7. Letní stanový tábor – Hradec
u Ledče nad Sázavou. Anotace: hra – Lovci
mamutů, sport, hry, soutěže, závody, výlety.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.chyrita.cz
Výuka českého jazyka pro cizince – dětské
kurzy (stále přijímáme nové žáky), vedené
formou individuálního doučování, každé
úterý od 14.30 do 16.00 hodin.
Výuka českého jazyka pro cizince – dospělí
začátečníci a pokročilí, vždy v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek odpoledne a v podvečer.
Bližší info na našich webových stránkách.
Bazárky dětského oblečení – a to vždy prostřední středu v měsíci, tedy 15. 5. a 17. 6.
Bazárek bude vždy od 10.00 do 12.00 hodin.
Systém výměny dětského oblečení v bazárku
bude metodou „kus za kus“, ale v rámci
charitní pomoci je možné také oblečení da-

rovat anebo v omezené míře i nějaké dostat.
Děti si mohou pohrát v našem luxusně vybaveném dětském koutku. Samozřejmě jsou
vítány také maminky s dětmi, které by si
chtěly pouze poklábosit a nechat pohrát
svoje děti v koutku. Bude zajištěna káva, čaj
i drobné občerstvení.
POZVÁNKY NA JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Přednáška Liturgický prostor 2 – liturgie.
V neděli 17. 5. po večerní bohoslužbě od 19.00
bude o liturgii a hlavně o osobní zkušenosti
při organizaci bohoslužeb pro papeže Benedikta
a papeže Františka přednášet PhDr. Radek
Tichý Ph.D. Přednáška se uskuteční v sále
Oázy katolické, Maňákova 754/22, což je za
rohem od vstupu do Farní charity Praha 14.
Dívčí klub – 21. 5. Další v pořadí, tentokrát
na téma Líčení a přirozená krása. Povíme
si, jak pečovat o svoji pleť, ukážeme si masáž
obličeje a jak a čím se rychle namalovat.
Jako tradičně zahajujeme dívčí klub od 17.30
ve Farní charitě Praha 14. Pro všechny malé
i velké holky!
Detektivní hra ke dni dětí – 31. 5. v neděli
od 14.00 startuje Detektivní hra pro všechny
děti. Zahájení bude před kostelem sv. Bartoloměje a děti půjdou po skupinkách anebo
se svými rodiči po stopách až na tajné místo,
kde budou připraveny další veselé úkoly pro
malé detektivy a samozřejmě sladké dárky
k nastávajícímu Dětskému dni.

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org
Hatha yoga – nově. Jak zlepšit a utužit fyzické i duševní zdraví. Cena: 180 Kč/lekce.
Při zakoupení permanentky 10 vstupů cena
150 Kč/lekce. Pondělí 12.00–13.17 hodin,
čtvrtek 9.00–10.00,17.00. Registrace:
www.divinecenter.cz.
Koučink pro maminky – Chci, abyste se
ve své nové životní roli uměla „zabydlet“
a dokázala bez výraznější úzkosti sladit
všechny radosti, plány a naděje se všemi
starostmi, obavami a nejistotami. Pište:
marketa@neposeda.org.
Pondělí–čtvrtek: Volná herna pro děti s doprovodem. Vstupné od 40 Kč.
Hlídání dětí od jednoho roku. Krátkodobé
hlídání dětí od jednoho roku. Rezervace:
rodina@neposeda.org. Vstupné 80 Kč/hodina.
Coworking – sdílená kancelář – Možnost
pronájmu pracovního místa s hlídáním dětí
od jednoho roku. Rezervace: rodina@neposeda.org. Vstupné 80 Kč/hodina. Já a děti
pod jednou střechou – Prostor, zázemí pro
zajímavé podnikatelské start-upy nebo volnočasové či vzdělávací aktivity pro děti a rodiče. Pište na marketa@neposeda.org.
Každé úterý: Port de Bras. Posilovací cvičení
pro krásné a pružné tělo vč. hlídání dětí.
Registrace marketa@neposeda.org. Vstupné
100 Kč/lekce.

Praha 14 žije
Každá středa: Tvořílek – Výtvarně laděný
kroužek pro děti od 2 let a jejich rodiče.
Vstupné 60 Kč vč. vstupu do herny.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz
Máme volná místa v programech:
Přihlášení do programů nutné na tel.:
777 596 163 nebo klubicko.ymca@seznam.cz
Montessori pracovna pro děti od 1,5 roku
s rodiči – čtvrtek 13.30–14.30 hod.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty
– pondělí – 4 skupiny podle věku.
Kurz tai-či: pro začátečníky – čtvrtek
19.45–20.45 hod.
Kurz tai-či: pro pokročilé – 20.45–21.45 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně
pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.
Herny – přihlášení není nutné: herny
s programem probíhají ve středu a v pátek
9.00–12.00 hod., volné herny v pondělí 9.00–
12.00 hod., v úterý 16.15–18.30 hod., multikulturní herna v pátek 16.30–19.00 hod.
ZMĚNY V PROGRAMU:
1. 5. a 8. 5. Klubíčko nebude v provozu –
státní svátky
20. 5. odpadá herna – místo herny akce:
Cesta pohádkovým lesem v lesoparku Hloubětín, trasa bude značena od zastávky Sídliště
Lehovec. 10.00–12.00. Vstup: 50 Kč/rodina.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Zápis do naší školičky bude probíhat v průběhu celého května. Po dohodě je možné
se přijít podívat do školičky a seznámit se
s její náplní a lektorkami. Přihlášky do školičky od září přijímá Jitka Šindelářová.
Školička je v provozu po–pá 8.00–12.00,
cena 140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat
i jednotlivé dny. Zkušené lektorky vedou skupinku maximálně 10 dětí. Pro děti od 2–6 let.
Prázdninová školka – první 3 týdny v červenci 29. 6. – 17. 7. 2015. Děti 3–10 let
u nás mohou pobýt od 8.00 do 16.00. Bude
připraven bohatý program. Výlety a pobyt
v přírodě. Cena za jeden týden je 1 500 Kč,
nabízíme slevu pro sourozence. Místa jsou
omezena, přihlaste se včas.
Cvičení maminky s dětmi 1–3 roky z organizačních důvodů přeloženo na úterý 16.15–
17.00. Přijďte vyzkoušet 65 Kč/hodina.
Večerní cvičení pro ženy. Metodou Pilates
cvičí Jitka. Přijďte vyzkoušet. Cvičíme každé
úterý v 19.15.

MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz
CENTRUM PASTELKA – vzdělávání a zájmové programy pro děti ve věkové kategorii 0–6 let, i pro jejich rodiče. Zároveň
provozuje celodenní Montessori školku
(pro děti 2,5–6 let).
Zápis do Montessori školky Pastelka (pro
děti od 2,5 let) na školní rok 2015/2016 je
možný pouze na volná místa (na dotaz).
Školka je otevřena denně 7.30–16.00 hod.
Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Mon-

tessori metody, kvalitní výuka dle vzdělávacího plánu, projektové vzdělávání, kvaliﬁkovaní učitelé s Montessori vzděláním a partnerským přístupem, připravené a motivující
prostředí pro vzdělávání dětí, bio stravování,
exkurze, výlety, angličtina 2x týdně v odpoledním kroužku, který navazuje na školku,
výtvarné a kreativní činnosti, milé, klidné
a přátelské jednání s dětmi i rodiči, pravidelné
informace pro rodiče o práci jejich dětí.
Program Hurá – jdeme do školky! Jde o program pro děti od 2 let, které se chystají do
školky a chtějí si to přímo ve školce vyzkoušet.
Děti navštěvují školku 1–2 týdně dopoledne.
Stejně jako v minulých letech byl další běh
programu otevřen od druhého pololetí, v tuto
chvíli je naplněn a zápis už je možný pouze
na další školní rok (od září 2015).
Prázdniny v Pastelce. Montessori školka
Pastelka je opět otevřena o prázdninách
celý srpen (3.–28. 8. 2015), a to i pro děti,
které školku v běžném školním roce nenavštěvují. Prázdninový program ve školce
je tematicky zaměřen, jde spíš o příměstský
tábor plný her, výletů a zábavy. Přihlášky od
1. 5. 2015.
Zájmové kroužky na školní rok 2015/2016.
Zápis začíná 15. 5. 2015.
Více informací o všech našich aktivitách na
webových stránkách.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE P-9
www.ddmpraha9.cz
Singltrek – 23. 5. 2015. Věk: 7 a více let
Kde: Nové město pod Smrkem, Cena:
250 Kč. Rezervace nutná v DDM Praha 9.
Loutkaři z DDM v Plzni – 7.–8. 5. 2015
(19.00–19.00 hod), cena: 270 Kč. Sehrajme
divadelní představení s vlastnoručně vyrobenými loutkami.
Pohádková zahrada 26. 5. 15, 16.00-19.00
hod. Do 120 cm zdarma, ostatní 50 Kč.
Čekají tě pohádkové postavy, vodník, rusalky…
Víkendová výprava: Cesta do divočiny
5.–7. 6. 2015 Staň se králem všech lovců.
Podrobné info a přihlášení v DDM P9.
Tour de Hradec 19.–21. 6. 2015
Věk: 16–35 let. Pohyb, cyklistika, in-line,
relax, poznávání, to je Tour de Hradec!
Hradec jako město pro aktivní lidi, městské
lesy s novými okruhy pro cyklisty i bruslaře,
koupaliště Flošna s velkou nabídkou aktivit
od koupání po wellness, historie a architektura s rukopisem Josefa Gočára.

14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU
www.centrum14.cz
Miniškolička Čtrnáctka od 2 let – stále
volná místa ve školičce.
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
7.45–12.30 hod. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, malovat, tancovat a chodit ven na
procházky a pískoviště. Každé úterý a čtvrtek
školička do 15.30 hod. a denně možnost
večerní školičky od 17.00 do 19.00 hod.
PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Středy: Od 10.00 hod. herna s tvořením
pro mámy s dětmi do 12 hod. Cena dílničky

je 60 Kč. Ubrousková technika, malování na
látky, různé zajímavé workshopy.
Páteční herny od 15.30 do 18.00 hod., jen
za ošklivého počasí.
WORKSHOPY A AKCE:
15. 5. korálky 16.00–18.00 hod. Milé maminky
a holčičky, přijďte si vyrobit své náramky
a náhrdelníky. Cena: 130 Kč, materiál v ceně.
29. 5. Den dětí 16.00–19.00 hod., program
připraven.
Více informací na www.centrum14.cz, tel.:
603 24 94 27, katachvatalova@seznam.cz.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–18.00
hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.; 15.00–18.00
hod.; pá 9.00–12.00 hod.; cena 50 Kč/dítě.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku – po
a pá 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě, st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi – dětská jóga 3–8 let,
playgroundenglish 3–6 let.
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY květen 2015
5. 5. Děti tvoří pro maminky k jejich svátku
(10. 5. Den matek), odpolední výtvarná
dílna 15.00–18.00 hod., cena 99 Kč/dítě
13. 5. Aby nám spolu bylo dobře, seminář
pro rodiče 19.30–21.30 hod. vedený PaedDr.
Šárkou Daušovou – cena 150 Kč/osoba
27. 5. Jarní keramické dekorace – večerní
tvoření pro maminky 19.30–21.30 hod.
Cena 350 Kč/osoba
30. 5. Dětský den ve spolupráci s MÚ
Dolní Počernice.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
13.–17. 7. 2015 – Praha a její historie
20.–24. 7. 2015 – Toulky s dopravou
17.–21. 8. 2015 – Praha zelená – aneb
co máme za humny
24.–28. 8. 2015 – Život na naší planetě
KURZY A KROUŽKY:
Jarní semestr 9. 2. – 19. 6. 2015; kurzy lze
navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Pondělí: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
9.30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class)
1,5–2,5 roku; 10.00 Cvičení s miminky
8–12 měsíců; 16.00 Baletní přípravka 3–6
let; 17.00 Baletní přípravka 3–6 let.
Úterý: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky;
10.30 Čertovský kombo-mix 2–4 roky.
Středa: 8.30 Krůček do školky – dopolední
školička 2,5–5 let; 16.00 Výtvarka v pohybu
3–6 let; 17.00 Výtvarka v pohybu 3–6 let.
Čtvrtek: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky;
10.30 Čertovský kombo-mix 2–5 let; 16.00
Dětská jóga 3–8 let; 17.00 Playgroundenglish – angličtina s rodilou mluvčí 3–6 let;
17.00 Dětská jóga 3–8 let.
Pátek: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
8.30 Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 9.30 Montessori dílna 1,5–3,5
roku. Veškeré informace najdete na www.veselycertik.cz nebo na facebooku/Veselý
čertík – mateřské centrum a rodinný klub.
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1.4.–30.6.

Prahy 14

XWVUTSRQPONM
Zachyťte život na Černém Mostě tak, jak ho vidíte
jen vy.

13.

 S
9=!?10

PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

4.5.–28.8.
12:00
56>18

4.

XLKJIHISGFSEPQDCISKSDBQPUA
Krajinomalba a další témata.
@?>=<;:S98;>?R>7@?S6F5F9F4S333F98;>F@2S

Hatha joga
Jak zlepšit a utužit fyzické i duševní zdraví. Cena:
180 Kč / lekce.
>?569?10S6FS9F4S@?>=<;:S5<6S<617>;S
209=/XE04S333F>?569?10F6<.S

18:00
=?<

5.

EU-BQPJS,NM+S*)HQBM(SJ'&DWS:IP%QS
9QD$NMUH(
Kinosál ZŠ Generála Janouška.

  S
=?<

6.

10:00
9=!?10

RQP-LS:UKJSKUC)
Koncert v Maňáně. Vstup dobrovolný.
@?>=<;:S98;>?R>7@?S6F5F9F4S333F98;>F@2S

"QK&DMISD)J&SQSMU$%MWSEWJ%MIS*PUS
I%-MA
1=9ES9=;176S56/1E04S333F
5601E0 5<00F@2S

6.

14:00
9=!?10SS

6.

18:00
9=!?10SSS

5%QJ-&SIMJSMSAMU-Q-&S77FSKHFSHN$MW
Nové náměstí v Hloubětíně.
:RS5<00S4S333F5<00F@2S

13.

17:00
9=!?10

170E6>7?S@<EX?S"<0=<9E4S333F
@"F@2170E6>7?@?<> :69=S

6.–28.

XLKJIHISVUJUPI&SX$ID%&PWSU-KUH(S
9QJMN-&SKQS9MUJKMQ
Galerie 14.
:RS5<00S4S333F5<00F@2

7.

17:15
R=X<=?E

13.

18:00
9=!?10

@?>=<;:S98;>?R>7@?S6F5F9F4S333F98;>F@2S

7.–10.
9.

 S
96"6=0

X&MQ-DSHS=AP-UH)
576><S2F9F
F59S6<76>4S333F
611786<76>F3"9F@2

13.
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9=!?10SS

0<>69=SEG?S0SR?<>S:69=4S
333F 0<>69=EG?F@2SS

12.

17:00
=?<

:RS5<00S4S333F5<00F@2S

12.

18:00
=?<

13.

10:00
9=!?10

13.

  S
9=!?10

EU-BQPJS,NM+S (J-UH(SJ'&DWSGI-WS"UMUH(
Galerie 14.
2;#S<0=7"6!7@E/4S333F2;9 5F@2S

"INPQMSD)JKM(USUC$QQ-&
Pro děti dětský koutek, výměna kus za kus.
FARNÍ CHARITA PRAHA 14,
WWW.PRAHA14.CHARITA.CZ

Vietnamem od jihu na sever.

EU-BQPJSMUUP-&SADCW
Vystoupí Kristina Fialová – viola a Monika
Knoblochová – cembalo. Galerie 14.

14.

8:00
R=X<=?E

@WKJNQSKQS-IS$(JU
Občerstvení nápaditě a zdravě. Přihlášení nutné.
:@SE8;"RE6S:@0S5<004S333F:@E8;"7@E6F@2

XL$QJS-ISVIP%MAS*I-&SEUNMUH(
Pro všechny děti, co mají rády zvířátka. Přihlášení
nutné.
1=9ES9=;176S56/1E04S333F
5601E0 5<00F@2S

14.

10:00
R=X<=?E

5ACQPJISIS IMS %SH%B-%S*'Q,&J
Seminář s psycholožkou a rodinným poradcem.
Cena 150 Kč.
>?569?10S6F9F4S@?>=<;:S5<6S<617>;S
209=/XE04S333F>?569?10F6<.S

14.

16:00
R=X<=?E

14.

17:15
R=X<=?E

E$ACS#%MA$MW
Pro zájemce o rukodělnou činnost.
576><S2F9FSS F59S6<76>4S333F
611786<76>F3"9F@2

2*&HN-MW
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro
děti od 5 let.
@?>=<;:S98;>?R>7@?S6F5F9F4S333F98;>F@2SS

15.

15:00
PÁTEK

15.

 S
PÁTEK

1Q-SK$A-BQS SI$A QQSM'&DI%S-ISIPID)
RC Jahůdka.
G06104S6F5F9F4S333FG0610F@2S

EAPS*'QD*UPUD-&S*'&*PIHWSFSD&$
Vede MUDr. Věra Němečková. Info na www.
wellryba.cz .
@?>=<;:S98;>?R>7@?S6F5F9F4S333F98;>F@2S

16.

11:00
96"6=0

>&MU*PIWS-ISPI*NBSKBUUJQP%-UH(S
NHUDW
Kategorie -14 a +14. Skatepark Černý Most.
Startovné 20 Kč.

5K&SMU$MISSAJ)
Výchovně zábavné lekce pro milovníky a majitele
psů. Vstup zdarma. Více na webu.

;*UH&DI-NSKJ'QDI

:RS5<00S4S333F5<00F@2

9JIPUQKMLS IPIPM
Zveme vás na 8. ročník tradičního jarmarku
v Kyjích.

Výchovně zábavné lekce pro milovníky
a majitele psů. Vstup zdarma. Více na webu.

170E6>7?S@<EX?S"<0=<9E4S333F
@"F@2170E6>7?@?<> :69=S

2*&HN-MW
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro
děti od 5 let.

5K&SMU$MISSGIUD-%BQ
:RS5<00S4S333F5<00F@2SS

;*UH&DI-NSKJ'QDI
Hrdinové beze jména. Pronásledováni pro víru
a přesvědčení v době totality.

Rozvoj dovedností a schopností dětí, příprava
na MŠ.
:@SE8;"RE6S:@0S5<004S333F:@E8;"7@E6F@2

2;#S<0=7"6!7@E/4S333F2;9 5F@2S

5.

PNJMWSKS*JNMQS2$UC%HNMQ

F*PIIMA$JAP-%FB

MH)JQ-

kalendář akcí

G0610S6F5F9F4S333FG0610F@2S

16.–17.
17.

 S
>?18?

5PIISS-ISMU$QBSISMU$QMNB
Sportovní víkend pro celou rodinu.
PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

8%JAP%Q
Liturgický prostor 2 – Přednášející PhDr. Radek
Tichý. Maňákova 754/22.
FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ

EA$JAP-&S*'Q$QDS*'%*PIHA QS5PIISS
MA$JAP-&S*PUS:)KJKMUASNKJ'QDISS5PIISF
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0
1
5

ON
=?H9B

VUTSRQPTONMLKJ
Fotografie a cestovatelské zážitky Jaroslava
Chrasteckého. Vstup dobrovolný.

24.

15:00
HI9BI

VIHGFEDNCBEHIAH@VIN?>=>C><N;;;>CBEH>V:N

19.–20.

9RK8R7P665N=UTS8RKJ4J8
Bazar na podporu asistenčních psů. Příjem od 11.4.
před metrem Černý Most.
=ICGF3NC=?BIAH?CG<N?>=>C<N;;;>
=ICGF2C=?BIVH?CG>V:

19.

ON
GIF

=LKU8SJNJN1J0N1PN/.P-,6PNQ+U*)S(
Seminář s psycholožkou a rodinným poradcem.
Cena 150 Kč.
HI=?CI92N?>NC><NVIHGFEDN=F?NF?9@HEN
:2CG3'M2<N;;;>HI=?CI92>?F&N

19.

18:00
GIF

MR6-U8SN*%0$NJNQ#/U-05-,NTKR8$NB)TSU7U0N
JNB)TSU0
Proběhne v KD Kyje.
:E"NF2G@!? @VM3<N;;;>:EC=>V:N

20.

10:00
CG I92

20.

10:00
CG I92

VUTSJNQR,%0R/5NUTU
Zábavné úkoly pro děti v lesoparku Hloubětín.
DVNMBE!AM?NDV2N=F22<N;;;>DVMBE!@VM?>V:

EQR/)J6%NTS+UJNN2QR0JQTJ
Hrůza nebo naděje? Zamyšlení se nad poslední
knihou Bible.
9@2M?H@INVFM'IN!F2GFCM<N;;;>
V!>V:9@2M?H@IVIFHD?CGN

20.

17:00
CG I92

=T)N.0R0JNNBU,R/UVýchovně zábavné lekce pro milovníky a majitele
psů. Vstup zdarma. Více na webu.

21.

MLKNDJP-ONMJ8US6)N,8J

21.

17:15
AG'FGIM

:Q)/%60

=@?HFN:>C>NN>=CN?F@?H<N;;;>
?99@B?F@?H>;!C>V:

Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro
děti od 5 let.
VIHGFEDNCBEHIAH@VIN?>=>C><N;;;>CBEH>V:N

21.

ON
AG'FGIM

26.

16:00
GIF

26.

17:00
GIF

FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ

22.–23.

22.

15:00
PÁTEK

:E"NF2G@!? @VM3<N;;;>:EC=>V:N

=P06P0NJNP/JRNQ8RN6U1U6.)N6JN4J,8J#N
LN J,R
RC Jahůdka.
2?92<N?>=>C><N;;;> 2?92>V:N

22.
22.

17:00
PÁTEK

=*%0R/%N6R-

ON
PÁTEK

ML84NQ+UQR8R6)NQ+)Q8J/N>N)

27.

ON
CG I92

27.

17:00
CG I92

8:00
C?!?G2

23.

10:00
C?!?G2

23.
23.

GL86J1N/NSU6PTLNRNQR,%8NTSJ8RTSNDAN=8J,JN
Startovné 50 Kč. ZŠ Bří Venclíků.
DAN=F22N<N;;;>=F22>V:

&8J SPN1JNJN R80T,RQNJR/%6)NQ8RN#SPN
JN%U*>
=F22NNMEBGEFH<NBN&IGG?<N
WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

C?!?G2

U6RU66)N/5US
Podrobnosti na webu.
=@?HFN:>C>NN>=CN?F@?H<N;;;>
?99@B?F@?H>;!C>V:

C?!?G2

CP6S8U0
Nové město pod Smrkem. Věk: 7 a více let.
Cena 250 Kč.
N99DN=F22N<N;;;>99D=F22>V:N

Výchovně zábavné lekce pro milovníky a majitele
psů. Vstup zdarma. Více na webu.

TQ#.6%N0RL6P0J-UNTN)S#SU
Interaktivní přednáška, herna pro děti otevřena.

=T)N.0R0JNNAU865NDRTSNN
Výchovně zábavné lekce pro milovníky a majitele
psů. Vstup zdarma. Více na webu.
DAN=F22N<N;;;>=F22>V:NN

27.

18:00
CG I92

27.

18:00
CG I92

27.

ON
CG I92

28.

14:00
AG'FGIM

MR6-U8SNJKTR/U6S$N:E"
Galerie 14.
:E"NF2G@!? @VM3<N;;;>:EC=>V:N

EQR/)J6%NTS+UJ
Mistr Jan Hus. 600. výročí kostnického mučedníka.
9@2M?H@INVFM'IN!F2GFCM<N;;;>
V!>V:9@2M?H@IVIFHD?CGN

G8JP76)NJNRU86)NJ8-,USQ
Jak mohou pomoci či uškodit? Zážitkový seminář.
DVNMBE!AM?NDV2N=F22<N;;;>DVMBE!@VM?>V:

CRLTUT0%NTJ/6RTSNAU865NDR.S
Po rekonstrukci Plechárny otevíráme slavností
Černý Mošt. Přijďte poznat nové aktivity, které
budou od září na Plechárně.
=BIV3FH2NAIFHND?CG<N;;;>
=BIV2FH2VIFHD?CG>V:N

28.

16:00
AG'FGIM

28.

17:15
AG'FGIM

MLKN"P0L0
Pro zájemce o rukodělnou činnost.
=@?HFN:>C>NN>=CN?F@?H<N;;;>
?99@B?F@?H>;!C>V:

:Q)/%60
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček pro
děti od pěti let.
VIHGFEDNCBEHIAH@VIN?>=>C><N;;;>CBEH>V:N

29.

10:00
PÁTEK

!J4J8N
Přijďte vyměňovat dětské oblečení a hračky.
RC Jahůdka.
2?92<N?>=>C><N;;;> 2?92>V:N

30.

10:00
C?!?G2

9#ST05NU6N=8J,N
Divadlo pro děti, soutěže, malování na obličej a jiné.
Fotbalové hřiště Hloubětín.
PRAHA 14 KULTURNÍ, WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ

30.

10:00
C?!?G2

VIHGFEDNCBEHIAH@VIN?>=>C><N;;;>CBEH>V:NN

23.

=T)N.0R0JNNAU865NDRTSN

DVNMBE!AM?NDV2N=F22<N;;;>DVMBE!@VM?>V:

"M?BM2N 2?92<N;;;>CM?BM2 2?92>V:N

Vede MUDr. V. Němečková.
Více na www.wellryba.cz.

Čekají tě pohádkové postavy.

DAN=F22N<N;;;>=F22>V:N

>N8R76)0N UTSP/JLNTSLU6ST05-,NR8-,UTS8$
Hudební odpoledne 2015.

=R,%0R/%N4J,8JJN
99DN=F22N<N;;;>99D=F22>V:N

9)/7)N0LKN
Péče o pleť a líčení.

Hutě. Sraz na náměstíčku před metrem Rajská
Zahrada.
KRÁSNÁ PRAHA 14, WWW.KRASNAPRAHA14.CZ

DAN=F22N<N;;;>=F22>V:NN

16:00
AG'FGIM

=8R-,%40JNTN08%T6RLN=8J,RLN

&RTQUR/5N R80T,RQ
Nácvik gospelových písní, pro ty, kdo rádi zpívají.
Přihlášky do 25.5. na gospel.cm14@gmail.com.
VFMI'N!F2GFCM3<N;;;>V!>V:F2 CM2>:2F292

31.

HI9BI

9U6N#S)
Společensko-kulturně-sportovní odpoledne pro
malé i velké.
G NC?M?BN 2?9H@VI<N;;;>G C?M?B 2?9H@VI>V:N

31.

14:00
HI9BI

31.

15:00
HI9BI

31.

15:00
HI9BI

'U0%NUSU0SP/6)N,8JNQ8RN#SP
Celé odpoledne. V exteriéru u fary v Kyjích.
FARNÍ CHARITA PRAHA 14, WWW.
PRAHA14.CHARITA.CZ

9#ST05NU6NNRTQUR/%NKR,RTL*KJ
Soutěže a vyrábění pro děti. V Galerii 14.
VFMI'N!F2GFCM3<N;;;>V!>V:F2 CM2>:2F292

:%KJ/6NRQRU6UNTN0RP
Vše proběhne v Hostivaři, ulice K Horkám 46.
:2 AIMNH2NM?H@<N;;;>:2 @VIMH2M?H@>V:

>Q8J,J0LSL86P>-4
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Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ Převody družstevních bytů do osobního
vlastnictví, prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování – pasportizace
bytů a domů, jednání na katastru nemovitostí. Tel. 724 304 603.

  
,% $$*&')+%,)$ + )*
     

tel.: 605 081 529

)(.
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.-,+*)('&%$#*&')"%,!

❱ Koupíme st. šperky s brilianty i bez nich,
zlaté mince, stř. nádobí a příbory, obrazy
od E. Famíry, lokomot. od Ronka a Kreibicha, st. zbraně atd. Interantik Praha 9,
Pod Pekárnami 157/3, t. 605 829 440,
283 893 334 po 10 hod.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Advokát s dlouholetou praxí v oblasti
nemovitostí, pojišťovnictví a v soudních
sporech poskytuje své služby v Praze 9 a okolí. Ceny dohodou. Telefon:
777 122 123, e-mail: adamek@advokata.cz, web: www.advokata.cz.

Koňský hnůj zdarma

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, neziskovou org. od 149 Kč/m2. T. 728 991 247,
www.sidlo.help.

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

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

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA,
O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 525, otevírací doba: po + út
9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188,
225 295 515 po, út, čt, e-mail:
praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com,
www.face-book.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP)
nabízí cizincům ze zemí mimo
Evropskou unii informace a poradenství:
pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikulturní akce,
na které srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling
for third coutry nationals
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ
trong việc giải quyết các vấn đề
khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng
Séc cho người nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців безкоштовно
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❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe
3–4+1. Platba hotově, na vystěhování
nespěchám (lze i na dožití), vyplatím
dluhy i exekuce, možné i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.
❱ Čištění koberců a čalounění v domácnostech i kancelářích. Čištění a ošetření
kožených sedacích souprav. Profesionálně za rozumnou cenu. Tel.: 603 701 992.
❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme byty,
pozůstalosti, sklepy, domy atd. Odvoz
starého nábytku na skládku. Odvoz nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056.
❱ Přijmu zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku do zubní ordinace
v Praze 9 – Kyjích. MUDr. Miroslav
Pospíšil. Tel.: 702 042 838.

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

❱ Nebytový prostor k pronájmu. Bytové
družstvo Lehovec nabízí k pronájmu nebytový prostor 46 m2. Prostor je v přízemí
panelového domu a samostatně přístupný
s hygienickým zázemím. E-mail: dvornicky@email.cz, rslapakova@seznam.cz.

❱ Poptáváme samostatně fungujícího osobního asistenta-tku pro 15letého postiženého syna, po-pá, 9–15 hod, 100,-/hod.,
kontakt: josef.holy@volny.cz, 724 842 214.

❱ Hledáme byty, domy a pozemky
v Praze a okolí pro naše solventní klienty. Dluhy dokážeme vyplatit. Garantujeme rychlé platby. Tel.: 603 843 047.

POZVÁNKA

doprava za symbolickou cenu, dovozy písků,
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

KONCERT
KOMORNÍ HUDBY

ve středu 13. května od 18.30 hodin v Galerii 14
Srdečně zveme ve středu 13. května od 18.30 hod. do Galerie 14 na koncert komorní hudby. Vystoupí Kristina Fialová – viola a Monika Knoblochová – cembalo.
Na programu jsou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších. Vstup volný.
POZVÁNKA

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

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

TENISOVÝ TURNAJ
v sobotu 23. května od 8.00 hodin na kurtech
ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě

Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče O pohár starosty
se uskuteční na tenisových kurtech ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě v sobotu
23. května od 8.00 hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné 50 Kč na osobu.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.
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❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

❱ Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

Křížovka o ceny
Vtip: Pacient se ptá: „Pane doktore, jak to se mnou vypadá? Je ta moje nemoc vážná?
Lékař odpoví: … (dokončení v tajence)

Lehké

Střední

Těžké












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. 5. 2015 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.

Správné řešení z minulého čísla: „No jo, ale já jsem strojvůdce.“
Výherci: K. Mošovská, Černý Most; V. Štička, Hloubětín; V. Holec, Černý Most
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.
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