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Objevte sílu tradice v kombinaci
s nadstandardní výbavou v jedinečné
řadě kuchyňských spotřebičů Teka
Country. Světoznámý výrobce se vydává
na cestu tradičního, až retrospektivního
designu, který doslova sálá atmosférou
honosných venkovských sídel s odkazem
na řemeslnou zručnost a kvalitu práce
mistrů z počátku minulého století.
I vy máte nyní možnost podlehnout
tomuto jedinečnému stylu, který v sobě
skrývá nejmodernější technologické
vymoženosti dneška, pro příjemné
chvíle v kuchyni.
Spolu s dlouholetým vývojem a garancí
nejvyšší kvality zpracování nabízí řada
Teka Country především uživatelské
pohodlí. Svou uceleností
a nezaměnitelným designem nabízí
každému možnost prodchnout svůj
domov stylem romantiky dávných časů.
To vše v kombinaci s nejnovějšími
trendy v kuchyňské „architektuře“
i technologii samotné. Vedle moderních
prvků obsluhy a řady vlastních
uživatelských řešení zůstává
samozřejmostí i snaha o maximální
úspornost provozu...
Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz
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jistě mi dáte za pravdu, že počasí si s námi zahrává
a „chová se“ spíše jako aprílové než zimní. Přiznám
se, že raději zažívám slunečné dny, kterých doufám
bude přibývat. Už proto, že přispívají k lepší náladě
a lákají k nejrůznějším volnočasovým aktivitám.
K rozšiřování nabídky míst, kam vyrazit, kde se
pobavit nebo kde si zasportovat, se snažíme přispět
i my na radnici. Právě v oblasti sportovního vyžití se
zaměřujeme na vybudování nových hřišť a sportovišť,
jako jsou ta u ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova. Ta by
měla zahájit provoz na přelomu května a června, už
loni se nám pak podařilo otevřít nově zrekonstruované
sportoviště při ZŠ Generála Janouška. Naším záměrem je vytvářet sportovní areály, kde mohou lidé aktivně trávit svůj volný čas.
I proto neustále řešíme rozvoj těchto míst na území městské části – příkladem
mohou být seniorský park v ulici Klánovická nebo workoutové hřiště v ulici
Bojčenkova. Sportovní aktivity se snažíme nabídnout také prostřednictvím nově zrekonstruovaného kulturně komunitního centra Plechárna, kde začala úspěšně
fungovat Běžecká škola Miloše Škorpila. Mimo to se zde můžete zapojit i do
nejrůznějších sportovních kurzů, jako jsou třeba lekce jógy či boxu, případně jiných
pohybových aktivit koncipovaných pro všechny věkové kategorie. V rámci Plechárny
navíc plánujeme otevřít krytý skatepark, který tak jako jediné zařízení svého druhu
v Praze nabídne skateboardistům prostor pro celoroční vyžití. Sport však podporujeme
nejen formou rozšiřování hracích ploch. Městská část každoročně přímo mezi
místní sportovní kluby, spolky a další tělovýchovná zařízení rozděluje téměř jeden
a půl milionu korun. Významnější ﬁnance pak uvolňuje hlavní město v rámci
grantové politiky – pro letošní rok bylo na sport vyčleněno téměř půl miliardy korun.
O tom, že se v Praze 14 daří vést ke sportu i mládež, si můžete přečíst v tomto čísle
Čtrnáctky v rozhovoru s Davidem Mertlem ze softbalového klubu Spectrum Praha,
který se může pyšnit řadou extraligových titulů a navíc dodává podstatnou část
hráčů do mužské reprezentace. Ta dominuje evropským soutěžím a letos jede na
ME do Itálie, kde bude obhajovat dvě dříve vybojované zlaté příčky. Významnou
základnu má v Praze 14 také Sportovní klub vozíčkářů Praha, jenž zde organizuje
hry jako stolní tenis, ﬂorbal a v rámci pravidelně pořádaných akcí zajišťuje také
lyžování vsedě a další sporty. Přestože se nám, jak věříme, daří městskou část
rozvíjet k větší spokojenosti vás občanů, stále častěji narážíme na nečinnost při rozhodovacích procesech v rámci hlavního města Prahy. To ani po čtyřech měsících
nemá žádnou funkční koalici, přičemž činnost tohoto pro celou metropoli klíčového
úřadu zajišťuje pod vedením primátorky Krnáčové z hnutí ANO pouze sedm radních
z jedenácti. Nenechme si však kazit příchod jara s přibývajícími slunnými dny
a radost z probouzející se přírody, která svou pestrostí každoročně přispívá k lepší
náladě a nabízí příjemné prožití volných chvil. Přeji vám, ať jich v tomto měsíci
zažijete s vašimi dětmi co nejvíce.
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.

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

jeho stolní variantě, také najdete dostatek možností, a to nejen v Hloubětíně,
ale i v Kyjích nebo na Černém Mostě.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SE LETOS PYŠNÍ TITULEM EVROPSKÉ MĚSTO
SPORTU 2016, A PROTO JSME SE S NADCHÁZEJÍCÍ SPORTOVNÍ SEZONOU
I MY ZAMĚŘILI NA TENTO FENOMÉN. JAK JE TO SE SPORTEM V PRAZE 14?
CO PRO PODPORU ZDRAVÉHO POHYBU DĚTÍ I DOSPĚLÝCH DĚLÁ MĚSTSKÁ
ČÁST? A JE „ČTRNÁCTKA“ DOBRÝM MÍSTEM PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE?
NA TYTO I DALŠÍ OTÁZKY NAJDETE ODPOVĚDI V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU.
Na první pohled se může zdát, že
„Mekka sportu“ v hlavním městě, jako
jsou Vršovice a podobné čtvrti s velkými
stadiony zvučných jmen, má oproti
Praze 14 v oblasti sportu velkou výhodu.
Pravda, areály zahrnující množství různých sportovišť a hal na jednom místě
i zázemí slavných fotbalových klubů, to
má jistě něco do sebe. Výhody má ale
i naše Praha 14, tou největší pro sport
a pohyb obecně je její poloha na okraji
města a skvělá dostupnost zeleně.
KAM SPĚJE FOTBAL V KYJÍCH?
Díky zázemí TJ Kyje se v Praze 14 daří
kvalitnímu fotbalu na soutěžní úrovni a na

své si prostřednictvím různých turnajů
přijdou i rekreační hráči. Celý areál navíc
do budoucna čeká další rozvoj, jehož výsledkem má být plně vybavený moderní
komplex sportovišť včetně zázemí. Je tak
možné, že se zdejší klub prosadí i na
vyšší úrovni než dosud. Tradici si ostatně
získal i otevřený turnaj v malé kopané,
který se pod názvem Kyje Hall Cup bude
letos konat již po deváté, a to 26. března.
Zájemci o účast se mohou hlásit na
e-mailu: turnaje@stopzevling.cz. Díky
aktivitě mladé generace se do Hloubětína vrátil i tradiční nohejbal, který si
nově drží vysokou úroveň i v soutěži žen.
Pokud se chcete věnovat tenisu nebo

LEGENDY EVROPSKÉHO FORMÁTU
Mezi sportovní zajímavosti Prahy ale patří především odvětví méně tradiční,
v nichž však zdejší kluby vynikají i na
mezinárodní úrovni. Když zůstaneme
v Hloubětíně, jistě je třeba zmínit akvabely z klubu SK Neptun, který je jediným
pražským oddílem, jenž se věnuje synchronizovanému plavání a bezesporu
patří k domácí špičce. Podobně je na
tom i oddíl aerobiku Fit studio D, který
působí při ZŠ Vybíralova a pravidelně
sbírá úspěchy z mezinárodních soutěží.
Černý Most je také domovem softbalového
klubu Spectrum Praha, který dominuje
extralize, a řada jeho hráčů se chystá i na
obhajobu evropského titulu v barvách
české reprezentace, jak se ostatně dočtete
i v rozhovoru na stranách 8 a 9.
SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Dokladem, že Praha 14 je sportovní čtvrtí,
je pak například i loňský prestižní závod
v terénním triatlonu Xterra, který hostila
městská část jako jediná v Praze, tradiční
festival sportu pro všechny Stop Zevling
nebo sportovní dny, které pod názvem
Vitalsport od loňska pořádá společnost
Decathlon ve spolupráci s Prahou 14.
Druhý ročník této akce se bude letos konat 10. září na Černém Mostě, přičemž
na tento den připadne i letošní Stop Zevling a akce Městečko volnočasových aktivit, kde se mimo jiné představují i sportovně zaměřené neziskové organizace.
ZÁKLADEM JSOU SPORTOVIŠTĚ
PRO VEŘEJNOST
Když se hovoří o sportu, často dojde i na
problémy s výchovou mladé generace.

Sportujete rádi? Jakým sportům se věnujete? Jsou podle vás v Praze 14 pro sportování vhodné podmínky?
Mgr. Vladimír Tománek, nezávislý člen ZMČ

Ing. Jan Adámek, ANO

I když je vždy co vylepšovat, myslím si, že
z pohledu sportovních příležitostí jsme na
tom velmi dobře. Pro běh, kolo a in-line
brusle, což bývají ty nejoblíbenější sportovní
aktivity, je naše MČ skvělá. Navíc se dlouhodobě podporují zájmové kroužky a sportovní oddíly. V dnešní
době je totiž, podle mého názoru, sport mnohem důležitější,
než tomu bylo dříve. Já sám sportuji rád. Dlouho jsem
hrál fotbal, ale to už je nějaký pátek. Dnes mi „musí
stačit“ ﬁtness centrum a letošní pražský maraton.

Osobně sportuji často, a to v přírodě, zejména
každý večer, kdy musím absolvovat orientační
jízdu, abych nalezl parkovací stání, naštěstí
mě pak čeká i následný noční běh, jelikož
městského policistu mimo služebnu po 20.00
nepotkáš, a nebýt udržovaných chodníků a cestiček, nevěděl
bych, co je bláto. Intelektuálním zpestřením večera je pak
možnost odpovědět na anketní otázku „jak sportuji“. Tuto
anketu bych doporučil zavést zejména v místech, kde
sportují vzpěrači teplé vody motivováni legionellou.
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Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Téma
Praha 14 v tomto ohledu jde vlastní cestou, a ta se zdá mít velmi dobrý směr.
„Snažíme se podporovat nejen zavedené i nově vznikající sportovní kluby,
v rámci dotačních programů podporujeme jejich činnost, případně i různé
konkrétní projekty. Naším hlavním cílem ale je, aby měla Praha 14 pestrou
síť veřejně přístupných sportovišť dostupných všem generacím,“ vysvětlil
starosta Radek Vondra. Podle jeho slov
dává městská část na podporu sportu
a sportovních klubů na svém území
každoročně zhruba 1,4 milionu korun.
Před loňskými letními prázdninami bylo
slavnostně otevřeno sportoviště při ZŠ
Generála Janouška v novém kabátě. Po
rozsáhlé opravě několika herních ploch
je v areálu školy k dispozici hřiště na
hokejbal, dvě menší multifunkční hřiště
s novým umělým povrchem a jedno
velké, jehož součástí je i atletický ovál.
DVĚ NOVÁ HŘIŠTĚ UŽ ZKRAJE LÉTA
Do května 2016 dostanou nový kabát
další dvě školní hřiště, konkrétně u ZŠ
Vybíralova a ZŠ Chvaletická. Na opravy
se městské části podařilo získat dotaci
ve výši pěti milionů korun od hlavního
města Prahy. Bez této ﬁnanční pomoci
by akce vůbec nebyly realizovatelné.
Obě hřiště dostanou nový moderní povrch. „V případě ZŠ Chvaletická se rekonstruuje víceúčelové sportoviště pro
míčové hry, jehož součástí bude i nová
malá tribuna, nové sloupky a síť na
volejbal či nohejbal, branky na ﬂorbal
a koše na basketbal. U ZŠ Vybíralova
nechává městská část rekonstruovat
současný běžecký ovál – plánuje jej
proměnit v atletický s vodopropustným
povrchem,“ dodává radní Kolmanová
s tím, že součástí sportoviště budou

také nově opravené plochy pro skok
daleký, vrh koulí a skok vysoký. Samozřejmostí je i úprava terénu jako takového. Zmizí staré obrubníky, dlažba
a náletové dřeviny. Náklady na rekonstrukce herní plochy při ZŠ Vybíralova
se vyšplhají na 4,9 milionu korun,
oprava hřiště u ZŠ Chvaletická bude
stát 2,7 milionu korun. V době mimo
vyučování budou oba areály zpřístupněny veřejnosti.
PRO VŠECHNY GENERACE
Cílem vedení městské části je dosáhnout situace, kdy si v Praze 14 najde
svou možnost sportovat každý bez
ohledu na věk či momentální kondici.
Podpory ze strany městské části se tak
dostává i projektům, jako je právě startující Běžecká škola Miloše Škorpila
nebo další sportovní kurzy na Plechárně, která se zaměřuje na širokou
veřejnost a slibuje příjemný pohyb
i těm, kteří se z důvodu věku nebo kondice rozhodně neřadí mezi sportovní
nadšence.
SPORTOVNÍ VYCHYTÁVKY V PRAZE 14
Těm jsou naopak určeny další „vychytávky“, které v mnoha městských částech nenajdete. Platí to například pro
krytý skatepark v Plechárně, což je
pražský unikát podobně jako škola skateboardingu nebo boxerské tréninky,
které tým z Plechárny pořádá už druhým rokem. Aktuálně začíná i pravidelná zumba, cvičení rodičů s dětmi
nebo stolní tenis pro vozíčkáře.
Pro milovníky fyskultury moderního
střihu vyrostlo v Bojčenkově ulici moderní cvičiště na street workout, v Hloubětíně pak cvičební prvky určené primárně seniorům.
(jam)

Loňský prestižní závod v terénním triatlonu Xterra ukázal největší „sportovní“ přednost Prahy 14.
Kromě zázemí pro klasické sporty je tu totiž ideální krajina pro rekreační běh či cyklistiku.

Viktor Šíma, BEZPP za KSČM
Přiznám se, že nejsem
zrovna sportovní typ,
takže ze sportu se rekreačně věnuji plavání,
jízdě na kole a jako prapravnuk jednoho ze zakladatelů
Klubu českých turistů i pěší turistice. Vhodné podmínky pro sportování
v Praze 14 určitě jsou a doufám, že
se v budoucnu budou dále rozvíjet.

Ing. Ilona Picková, SZ
Sport mě provází již od
dětství. Nejprve jsem
reprezentovala školu
v lehké atletice, později
jsem během své pedagogické kariéry vyučovala patnáct let
také tělesnou výchovu. Nyní sportuji
rekreačně, spíše oddychově. Mou
všeobecně známou zálibou je jízda
na kole, také ráda plavu a šlapu po
horách. Myslím, že na čtrnáctce jsou
pro sportování poměrně dobré podmínky. O zájmu svědčí množství různých sportovních organizací a klubů,
také vytíženost školních tělocvičen
a hřišť je vysoká. Nicméně stále je
co zlepšovat, a proto se snažíme nabídku pro různé věkové kategorie nadále rozšiřovat.

MUDr. Kateřina Pavlíčková, ODS
Díky sportu lze velmi
rychle nabrat nový vítr
do plachet, o slastném
účinku vyplavených endorﬁnů ani nemluvě. Je
celkem jedno, jestli máte svůj jógový
nebo třeba boxerský klub, kterému
budete do smrti věrni, nebo začnete
dělat něco naprosto nečekaného. Strachu navzdory začněte jezdit na kolečkových bruslích nebo třeba na koni,
byť už máte pár křížků na zádech.
Přihlaste se do kurzu potápění, třeba
ho pro vás v hloubětínském bazénu
zřídí. Nebo jen choďte, to je nejpřirozenější lidský pohyb. Se sportem je
čas začít v jakémkoliv věku. Vím, o čem
mluvím. Hned prvního malého vítězství
dosáhnete, když se vypravíte z domu.
Štěstí je o to větší, když se vám podaří
zdárně absolvovat vytčenou trasu a ještě navíc se odměnit pohledem na
sporttestr se spoustou vydaných kilojoulů. Mně osobně největší radost
přinese procházka nebo vyjížďka na
kole v přírodě. A na Praze 14 je krásných míst dost. Lze tu dělat téměř
vše, snad jen zájemce o seskok padákem bych musela odkázat jinam.
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ZIMNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

Placená inzerce

Placená inzerce

Inzerce

Placená inzerce

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

Svět zdraví VENUS, Stoliňská 819/6,
Praha 9 - Horní Počernice
(MHD zastávka Chvaly, metro B Černý Most,
zdarma parkování před poradnou)

mobil: 702 155 078,
e-mail: venus@svet-zdravi.cz
KONZULTACE JEN ZA 150 Kč

Po předložení kuponu při objednání
na dané tel. číslo nebo e-mail.

Příběh paní Olgy Šefránkové
Minulý rok na jaře jsem byla sama se sebou dost nespokojená
a i když na mě na internetu vykukovaly různé reklamy na změnu
životního stylu, nakonec jsem se rozhodla pro Svět zdraví. A dobře jsem udělala, protože bych to sama nezvládla, ale trvalo mi tři
měsíce než jsem se objednala a udělala rozhodnutí, ten první
krok, jistě to znáte každá. Ujala se mě paní Klárka Hesová a vypracovala mi jídelníček na míru a dala různé dobré rady a pak už
to bylo jen a jen na mě, abych jí poslechla a začala se jimi řídit.
Díky tomu jsem se naučila zdravě stravovat a tudíž jsem
PŘED
zhubla 10 kg za půl roku. Dokázala jsem dát pryč nadbytečný tuk ze svého těla a díky tomu mám o krásných
14 cm v pase míň a dalších 7 cm přes boky.
A za naší poradnu musíme přiznat, že rozdíl je
opravdu vidět. Paní Olga vypadá skvěle.
Je mi fajn, cítím se dobře a mám radost, když
mě okolí chválí. Určitě Svět zdraví doporučím
každému, kdo má problém s nadváhou a s ní
spojené zdravotní problémy.
Olga Šefránková
A naše výživová poradkyně paní Olgu moc chválí
za skvělé výsledky i přes její velkou pracovní vytíženost. Navíc pracuje jako kuchařka v jídelně a tudíž
na ní číhá pokušení doslova na každém kroku.

PO
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10 kg dole a 14 cm v pase

Placená inzerce

Pozvánka

www.spilka-truhlarstvi.cz

Aktuality

CHCETE ŠETŘIT ENERGIE?
ZJISTĚTE, JAK NA TO
Zajímají vás úspory energie a chcete
dotaci na investice do vašeho bydlení?
V tom případě by vás mohl zajímat seminář na téma udržitelná energetika, který ve spolupráci s městskou částí Praha 14 pořádá
Státní fond životního prostředí.
Přednáška o možnostech
čerpání podpory z programu
Nová zelená úsporám, jejž vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí, se
uskuteční 21. března 2016 od 17 hodin
v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý
Most). Na setkání zazní aktuální infor-

MČ PRAHA 14
PŘIJME PRÁVNÍKA

mace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak
i rodinných domů, přítomní odborníci
na místě poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
Pokud například plánujete zateplení nebo změnu způsobu
vytápění ve svém domě, je
tento seminář určen právě vám. Je
bezplatný, máte-li zájem o účast,
prosíme, registrujte se předem na
e-mailu: Lucie.Hlavackova@praha14.cz.
Těšíme se na vás.
(red)

KONKURZ
NA ŘEDITELE
MŠ JAHODNICE
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci
ředitele Mateřské školy Jahodnice,
Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218,
s předpokladem nástupu 1. 7.
2016. Bližší informace naleznete
na adrese: www.praha14.cz v odkazu úřední deska.
Případné dotazy na telefonu
281 005 215, pí Mgr. Poesová,
vedoucí oddělení školství OŘEŠ,
e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2016

ZÁPIS DO MŠ
V PRAZE 14
PRO ŠKOLNÍ ROK
2016/2017

Také letos organizuje Český statistický
úřad šetření na téma „Životní podmínky
2016“, jehož hlavním cílem je získávat
dlouhodobě srovnatelné informace o sociální a ekonomické situaci v evropských
zemích. Šetření se uskuteční na území
ČR v téměř 11 tisících domácnostech,
z nichž více než polovinu tazatelé navštívili
už v minulých letech. Průzkum začal
6. února a potrvá do 5. června 2016. Pracovníci zapojení do šetření se prokazují
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským prů-

kazem k provedení šetření opravňují
a které jim vydala Krajská správa ČSÚ
v hl. m. Praze, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů, získaná data jsou přísně chráněna na základě zákona o státní statistické službě
a zákona o ochraně osobních údajů.
Máte-li k uvedenému další dotazy, prosím
kontaktujte pracovnici Krajské správy ČSÚ
v hl. m. Praze pověřenou řízením šetření
Životní podmínky 2016, paní RNDr. Janu
Šídlovou, tel.: 274 052 084.
(red)

Pozvánka

Vydávání přihlášek pro přijetí do mateřských škol se bude konat v týdnu
od 14. 3. 2016. Bližší informace budou
k dispozici na webových stránkách
jednotlivých mateřských škol. (red)

Ilustrační foto

Městská část Praha 14 přijme vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek. Možnost získání
obecního bytu.
Bližší informace na www.praha14.cz
– volná místa. Dotazy na pozici u vedoucí odboru právních a kontrolních
činností Mgr. Evy Koplíkové na tel.
225 295 540.
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DAVID MERTL

DO ITÁLIE SI JEDEME

PRO HATTRICK
JAK JSTE SE DOSTAL K SOFTBALU?
Letos to bude už třiadvacet let, co
jsem začal hrát softbal tady na ZŠ
Bratří Venclíků. Škola tehdy zaváděla
zájmové kroužky a jedním z nich byl
právě softbal, kam jsem se přihlásil
spolu s dalšími spolužáky. To bylo
v páté třídě a od šesté vznikla tady na
škole sportovní třída zaměřená čistě
na softbal. To v praxi znamenalo čtyři
tělocviky týdně věnované čistě tomuto sportu. Vyšlo to se štěstím tak, že
nás bylo patnáct kluků a patnáct holek, čímž tu vlastně hned na začátku
vznikla i ženská složka.

Foto: Jan Beneš (2x)

MŮŽETE PŘIBLÍŽIT HISTORII KLUBU
SPECTRUM PRAHA?
Takhle jsme to vydrželi celou základku
a hráli jsme pak i po odchodu na střední
školy, to už ale postupně lidi odpadali,
do současnosti jsme zůstali z původní
party tři. Nakonec skončil i softbal na
škole jako takový. Samotný oddíl Spectrum Praha pak vznikl díky dvojici učitelů Dan Pasini a Petr Novák, kteří se
jako tělocvikáři věnovali hodně softbalu.
Podařilo se jim na svých školách sehnat
každý svou partu a pak proti sobě hrávali na Proseku v parku. Tak vznikla
myšlenka založit vlastní klub, a protože
oba učitelé působili na zdejší škole,
vznikl právě tady. První sezonu od podzimu 1991 klub odehrál pražský přebor
jako PS Černý Most a hned se probojoval až na mistrovství ČR. Pak zaplatila
klubu dresy ﬁrma Spectrum a klub převzal v roce 1992 svůj dnešní název.

JE MU 33 A SVŮJ ŽIVOT SPOJIL SE SOFTBALEM NA ČERNÉM MOSTĚ, KDE
SE NARODIL A DODNES TU I ŽIJE. ŘEČ JE O DAVIDU MERTLOVI Z KLUBU
SPECTRUM PRAHA, KTERÝ PATŘÍ NA ŠPIČKU DOMÁCÍ EXTRALIGY. ŘADA
ZDEJŠÍCH HRÁČŮ PAK HÁJÍ I BARVY NÁRODNÍHO TÝMU, KTERÝ PATŘÍ MEZI
NEJVĚTŠÍ FAVORITY MISTROVSTVÍ EVROPY V TOMTO ZAJÍMAVÉM SPORTU.
CO VŠE SOFTBAL OBNÁŠÍ A JAK VZNIKLA TATO ČERNOMOSTECKÁ
LEGENDA, SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
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HRÁLO SE TEDY ODJAKŽIVA
NA STEJNÉM MÍSTĚ?
Začínalo se na škvárovém hřišti na
fotbal, pak se udělal návoz z výstavby
metra, čímž se vydělalo na nové, tehdy pískové hřiště. Ani to ale už v posledních letech nesplňovalo parametry pro extraligu, proto jsme jako
Spectrum Praha odehráli čtyři sezony

Rozhovor
„ve vyhnanství“ na hřišti v Bohnicích.
Zažili jsme tam hezké časy, vyhráli první
titul, ale stejně jsme usilovali o návrat
na Černý Most. Pro mě osobně je to srdeční záležitost, i když je spíš výjimkou,
že jsem nikdy nepřestoupil, protože na
rozdíl od zbytku republiky to v Praze
není problém. Chvíli mě to lákalo, ale
jsem rád, že jsem si na titul počkal s týmem, v němž jsem vyrostl.
CÍTÍTE V TOMTO OHLEDU PODPORU
ZE STRANY MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Dnes máme díky městské části kompletně zrekonstruované hřiště a dlouhodobou smlouvu, díky které se můžeme snažit celý prostor a zázemí dále
zvelebovat. Bez podpory z radnice bychom tu možná už ani nebyli, hledali
bychom jiné hřiště nebo vstoupili do jiného klubu. Vloni jsme sehnali prostředky na novou tribunu, která pojme
asi stovku diváků a je možné ji do budoucna dál rozšiřovat. Naší prioritou
číslo jedna je nyní osvětlení. Snažíme se
získat prostředky na světla z grantů od
státu, případně z Evropy. Ani v tomto
ohledu bychom se ale bez podpory
městské části neobešli.
JAK VLASTNĚ TAKOVÝ KLUB
FUNGUJE?
Primárně fungujeme na bázi příspěvků,
což částečně podporujeme dotacemi,
které jsou v naprosté většině na dětské
oddíly a zvelebování zázemí. Z toho zajišťujeme chod klubu, ale třeba čerpáme i něco málo na trenéry, což je dobře,
protože dobrého trenéra si dnes v softbalu musíte hýčkat. V Česku se tento
sport nehraje profesionálně. V Evropě
se pak hlavně nadhazovač může uchytit
třeba v Holandsku. Jinak musíte za
oceán, do Ameriky nebo do Austrálie.
Snažíme se klub budovat na rodinné
bázi a to se myslím daří, protože se
k nám postupně vracejí odchovanci
v roli rodičů, kteří vodí svoje děti. Více
se chceme také věnovat ženské sekci,
kterou jsme v poslední době trochu zanedbávali, protože mezi kluky byl větší
zájem. Přetrvávající problém je absence
osvětlení. Máme jedno hřiště, a tak
jsme trochu omezeni v časových možnostech tréninku.
CO MĚ JAKO RODIČE ČEKÁ, KDYŽ
BUDE MÉ DÍTĚ CHTÍT VYZKOUŠET
TENTO SPORT?
Když je třeba, na začátku dětem vše potřebné poskytneme. Každý zájemce
může zhruba měsíc zdarma zkoušet,
jestli k softbalu najde vztah, jestli ho

softbalu to nejtěžší. Cílem je vybudovat
rodinné zázemí a v těch nejmenších
vztah nejen k softbalu, ale i ke klubu.
Tomu pak mohou vracet, co se naučili.
Stejně jako já nebo další hráči, kteří tu
vydrželi dlouhá léta a pak se začali věnovat třeba trénování. Je to hlavně o lidech, tady na základce je to třeba zástupkyně ředitele Zuzka Kafková nebo
paní ředitelka Mgr. Klára Machová, na
Lehovci Dan Pasini, v Satalicích zase učí
Petr Novák. Bez nich by to nešlo. Dříve
existovala školní liga, v níž jsme hráli za
jeden tým, ale potom jsme hráli za své
školy proti sobě a bylo to velmi prestižní,
vždycky fandila celá škola. Dnes se to
snad vrací, což je dobře, protože chceme stavět hlavně na zdejších hráčích.
bude bavit. Jinak se platí roční příspěvky dvakrát dva a půl tisíce, což pokrývá
celou sezonu včetně zimní přípravy v tělocvičně. Je třeba počítat se dvěma tréninky v týdnu a s pravidelnými zápasy
nebo turnaji podle kategorie, které se
konají o víkendu a někdy i ve všední dny.
JAK SI SPECTRUM AKTUÁLNĚ STOJÍ?
Aktuálně se nám daří velmi dobře. Co
se týká mužů, patříme mezi špičku
v republice. V posledních letech jsme
byli vždy ve ﬁnále a zatím jsme nasbírali
čtyři tituly. Vloni jsme v extralize neprohráli jediný zápas, což je vlastně rekord.
Devět našich hráčů je i v reprezentaci,
kde skutečně hrají ve ﬁnálových zápasech. Snažíme se dál budovat A tým
i s ohledem na mladé hráče, kteří tak
mají motivaci vydržet a vizi, že se se
softbalem mohou i někam podívat.
Spectrum má členskou základnu poměrně širokou, aktuálně je v ní kolem
dvou set až dvou set padesáti členů.
Skoro devadesát procent z nich přitom
tvoří děti od nějakých pěti, šesti let do
osmnácti, kdy pak přecházejí do dospělých kategorií.
JE BĚŽNÉ, ŽE JSOU SOFTBALOVÉ
KLUBY TAKTO KOMPLEXNÍ?
U lepších klubů je to běžné, některé
z těch komplexních se zaměřují víc na
holky, u nás to rostlo spíše přes kluky
a teprve pak začaly chodit od mala taky
holčičky. Softbal jako takový se nedá
trénovat od úplného dětství, proto se
trénuje speciálně. Říká se tomu T-ball.
Děti trénují odpaly ze stativu a teprve od
nějakých deseti let přecházejí na klasický trénink. Do té doby je to hlavně o zábavě, pohybové průpravě, obratnosti,
učení pravidel. Postupně se děti propracují až k nadhozu, což je vlastně na

ŘÍKÁTE, ŽE PATŘÍTE NA ŠPIČKU V REPUBLICE A POTAŽMO I V EVROPĚ...
MÁTE AMBICE I NA POŘÁDÁNÍ VĚTŠÍCH MEZINÁRODNÍCH TURNAJŮ?
Možnost pořádání vrcholných turnajů
včetně mistrovství Evropy určitě je. Pak
by tu ale bylo samozřejmě třeba rozšířit
zázemí, zvětšit tribunu nebo ji doplnit
o mobilní a především instalovat světla.
Ta vyžaduje norma. Jde o to, že když
prší, nedá se hrát a je nutné přesunout
zápas na čas, kdy bude hřiště suché.
A to může být až v šeru nebo za tmy,
kdy se bez umělého osvětlení neobejdeme. Vloni jsme takto spolupořádali
Super cup, což je nejlepší evropský turnaj, na který jezdí týmy z celého světa
včetně třeba Argentiny, Nového Zélandu, Izraele a podobně. U nás se hrála
jedna základní a jedna postupová skupina. Vrchol turnaje se odehrál v Radotíně, kde osvětlení mají.
JAKÉ JSOU TEDY AMBICE ČESKÉHO
SOFTBALU V EVROPSKÉM NEBO
I SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU?
Ve světě je softbal nejrozšířenější
v Americe, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, to jsou velmoci. Velká základna je i v Argentině nebo Venezuele,
což jsou baseballové země, a kdo nehraje baseball, hraje soft. V Evropě
jsme – co se týká mužů – nejsilnější
asociací my. V ženském softbalu potom
vedou Itálie a Holandsko. Mužská
soutěž je každopádně nejlepší v Česku
a na mistrovství Evropy jsme tradičně
favorité. Extraligu k nám jezdí hrát i zahraniční hráči, kteří to berou jako kvalitní přípravu před velkou akcí. Nároďák
teď dvakrát za sebou vyhrál Evropu
a letos se chystáme do Itálie, kde bychom chtěli dovršit hattrick, tedy třetí
evropské zlato v řadě.
(jam)
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Okénko policie

STRÁŽNÍCI ŘEŠILI PŘEVÁŽNĚ ALKOHOL

PŘISTIŽENÝ OPILÝ ŘIDIČ
SE POKUSIL UPLATIT STRÁŽNÍKY
O půlnoci 14. února, na ulici Průmyslová, bylo zjištěno „nestandardně“ jedoucí osobní vozidlo (přejíždělo často
přes dělicí čáry na vozovce). Po zastavení vozidla byla u řidiče provedena

dechová zkouška, která prokázala
přítomnost alkoholu v dechu
2,25 promile. Zároveň se řidič pokusil
strážníky uplatit. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc
převzala k dalšímu řízení.
MP Praha 14

Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně, a víte, že pro to dokážete něco udělat?
Pokud máte potřebné předpoklady, neváhejte a využijte jedinečnou šanci stát
se strážníkem v Praze 14! Žádosti adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14,
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“
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Oznámení

Oznámení

MLADISTVÍ POD VLIVEM
Preventivní akce zaměřená na požívaní
alkoholu ze strany mladistvých osob
proběhla 12. února ve večerních hodinách. V rámci akce byly zjištěny tři
mladistvé osoby pod vlivem alkoholu,
z toho navíc jedna byla i hledanou osobou ze strany Policie ČR.

Ilustrační foto

KONTROLY POBLÍŽ
HOKEJKY
Ve čtvrtek 11. února, brzy
ráno, kontrolovala hlídka
strážníků okolí restaurace
Hokejka. V tu dobu vyjelo z parkoviště
osobní vozidlo Škoda Octavia combi,
které nápadně pomalou jízdou směřovalo ke křižovatce s ulicí Ocelkova.
Pro podezření na předchozí konzumaci
alkoholu strážníci vozidlo zastavili. Při
vyzvání k předložení dokladů řidič okamžitě přiznal, že není držitelem řidičského oprávnění a před jízdou konzumoval alkohol, což následně prokázala
dechová zkouška – 2,01 promile. Na
místo byla přizvána hlídka Policie ČR,
která si věc převzala k dalšímu řízení.

Sportovní tipy

JAK SE NA BĚH SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT
MINULÝ DÍL BĚŽECKÉ PORADNY
MILOŠE ŠKORPILA JSME
ZAKONČILI RADOU OBECNOU.
NYNÍ PŘEJDEME K PRAXI. JAK
SE OBLÉKNOUT S OHLEDEM NA
AKTUÁLNÍ POČASÍ?
• Na běh (pohyb venku, ale i ve ﬁtness centru) se vždy oblékejte tak,
abyste před začátkem tréninku pociťovali mírný chlad.
Vždy se oblékejte méně než více, po
krátké době běhu (zátěže) se zahřejete na provozní teplotu. Pokud se obléknete komfortně
nebo příliš, začnete se po
chvíli běhu (tréninku) nadměrně potit, a tudíž rozepínat (abyste se zchladili).
Když takto vystydnete,
druhý
den
budete
nachlazení.
• Počasí (ani nízké teploty) není
zdrojem nachlazení, tím je neúměrné tempo, nevhodné oblečení na
běh, vystydnutí!

Člověk, který začne běhat (či se jinak
hýbat), bývá často nachlazený. Důvodem není ani případná oslabená
imunita. Hlavní příčinou je to, že se
člověk zpotí, začne mu být vedro
a následně rychle vychladne! Zpotit
se = vychladnout = nachladnout!
Nachladnete nejsnáze tak, že běžíte
(pohybujete se) příliš
rychle, tak rychle, že to přestanete být
schop-

ni udýchat – zpomalíte, začnete se potit, a než budete schopni zase běžet rychleji, abyste
se zahřáli na provozní teplotu, vychladnete – druhý den budete kýchat
a poteče vám z nosu.

Snadno nachladnete i tehdy, když se
oblečete přiměřeně vnějším podmínkám a intenzita vašeho tréninku
bude odpovídající vaší kondici. Stačí,
abyste zůstali stát a třeba se zapovídali – opět vystydnete. Proto je dobré
se co nejrychleji po tréninku osprchovat, převléci se do suchého a třeba až pak se protáhnout.
• Spíše než správné obutí začněte
řešit styl vašeho běhu.
Běhat se dá prakticky v čemkoliv
(tedy až na boty na vysokých podpatcích či pánskou společenskou obuv)
a nic si nezpůsobíte. Ale i když budete mít ty nejdražší běžecké
boty a nebudete skutečně
umět běhat, začnete
přetěžovat svůj pohybový
aparát a uženete si nejspíš nějaké zranění.
Stylu běhání se budeme věnovat podrobněji příště a na našich společných trénincích. To by protentokrát
stačilo a teď je na řadě praxe!
Miloš Škorpil

NA KOLE NA VÍTKOV TÉMĚŘ BEZ PROVOZU
A

B
V PRAZE EXISTUJE MNOHO MÍST,
NA KTERÁ LZE NA KOLE DOJET PO
CYKLOSTEZKÁCH ČI ULICEMI, KDE
NEJEZDÍ MNOHO AUT. UDĚLÁTE SI
TAK PŘÍJEMNÝ VÝLET.
První ze série těchto cyklistických tipů
nás zavede na žižkovský Vítkov, vrch,
který nabízí vedle staveb nebo největší
jezdecké sochy u nás i nezaměnitelný

pohled na centrum Prahy. Mají zde kavárnu a hlavně jde o místo, kde lze nahlédnout do dějin. Národní památník na
Vítkově má v březnu otevřeno od čtvrtka
do neděle. Naše trasa povede pokud
možno mimo běžný provoz, anebo místy,
kde je provoz jen minimální. Pokud vyrazíme z Hutí, můžeme využít podchod
pod Chlumeckou ulicí ve Vodňanské ulici.
Od metra Rajská zahrada pak sledujeme

žluté značky trasy A256 směr Kyje.
U Kyjského rybníka se můžeme zastavit
u piknikového místa. Dále skrz Aloisov.
Za restaurací U Eriky pokračujeme mezi
zahrádkami a dále podél Rokytky až do
Hrdlořez. Pak už nás zavede cyklotrasa 1
až na Vítkov. Pro vyhledání trasy lze
použít vyhledávač na mapa.prahounakole.cz. Do trasy si lze přidat i zajímavosti
na trase.
Václav Kříž
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Doprava

OBYVATELÉ PRAHY 14
PARKOVACÍ ZÓNY NECHTĚJÍ
Z průzkumu, který probíhal od
25. ledna do 3. února 2016, vyplynulo,
že většina občanů (nebo alespoň většina z těch, kteří se šetření zúčastnili) parkovací zóny ve zmíněných lokalitách nechce.
Průzkum se skládal ze dvou částí –
sociologického šetření prováděného
tazateli ze společnosti CI2 a ankety.
Tu mohli lidé vyplňovat jak osobně,
a sice v putovním informačním stánku u výše uvedených stanic metra,
tak elektronicky na webu a na Facebooku městské části.
Do sociologického šetření se zapojilo
přes pět set respondentů, z nichž se
téměř 42 procent vyslovilo proti zavedení zón, necelých 30 % pro a zbývající

Ilustrační foto

OBYVATELÉ PRAHY 14 MĚLI MOŽNOST
ŘÍCI, ZDA SI V OKOLÍ STANIC METRA
HLOUBĚTÍN, RAJSKÁ ZAHRADA
A ČERNÝ MOST PŘEJÍ ZAVÉST
SYSTÉM ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ.

takřka třetina uvedla, že k zavedení
zón nemá jednoznačný postoj. Anketa
pak dopadla jednoznačněji. Její tištěnou verzi vyplnilo 83 lidí, přičemž zavedení systému placeného stání
60 procent z nich odmítlo. Do elektronické varianty ankety se zapojilo
350 obyvatel – více než 70 procent
těchto respondentů uvedlo, že parkovací zóny nechce. Podrobné výsledky
průzkumu a ankety naleznete na webových stránkách www.praha14.cz.
V návaznosti na průzkum jednala

o zónách také Rada městské části.
„Byla to velmi živá diskuze, protože
parkovací zóny jsou téma vyvolávající
řadu protichůdných názorů. Nakonec
však radní zavedení systému placeného stání neodsouhlasili,“ uvedla
k tomu místostarostka Ing. Ilona Picková, která má dopravu v Praze 14 ve
své gesci.
O případném zavedení zón začala
městská část uvažovat v návaznosti na
novou koncepci hl. m. Prahy. „Dalším
důvodem bylo to, že Praha 8 a 9 zavádí
zóny od letošního jara a hrozí, že se
auta, která dosud parkují u tamních
stanic metra, přesunou k nám. Jak
všichni víme, už nyní má Praha 14 velký
problém s nedostatkem parkovacích
míst. Největší zájem o zavedení zón
měli lidé z Lehovce, nejmenší pak obyvatelé Jahodnice, které však netrápí
množství dojíždějících Středočechů parkujících u stanic metra,“ dodává k tomu
místostarostka Picková.
(red)

LINKA BUSU ČÍSLO 202 NYNÍ JEZDÍ ČASTĚJI
28. února 2016 zkrácen souhrnný interval linek 186 a 202 mířících k lince
metra B. V ranní špičce ze 7,5 minut
na 5 minut, v odpolední rovněž na
5 minut (nepravidelně),“ říká místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž
gesce doprava v městské části spadá.
Nutno dodat, že PID funguje z ekonomických důvodů tak, že jakmile se
někde dopravní výkony zvýší, jinde
musí být poníženy. Proto na linkách
202 (na spojích v celé délce trasy, tedy

na trase Černý Most – Poliklinika Mazurská) a na lince 186 byly prodlouženy intervaly na okrajích dopravních
špiček. Víkendový provoz zůstal zachován beze změny, až na jednu výjimku, která se týká i pracovního dne.
Je jí úprava posledního denního spoje
od metra linky B ve směru do Satalic.
Nově už jej nezajišťuje linka 186, ale
202. Zároveň byl zrušen poslední
denní spoj linky 186 vyjíždějící ze Satalické obory.
(red)

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 2. března 2016 v 17.00 hod. v Galerii 14

POZVÁNKA

Ve středu 2. 3. 2016 v 17.00 hodin zveme do Galerie14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, na vernisáž výstavy obrazů Milana
Dufka, Evy Hubatové a Zdeňka Paláska. Výstava potrvá do 23. března a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 16. března 2016 od 18.30 hod. v Galerii 14

Ve středu 16. 3. v 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Duo Nuages (Marko Ferenc, housle,
Adam Pavlíček, kytara). Na programu jsou skladby A. C. Jobima, A. Piazzolly, D. Reinhardta a dalších, vstup volný.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

Obyvatelům Hutí, kteří jezdí autobusem, se nyní lépe cestuje. Linka číslo
202, jejíž spoje jsou dlouhodobě přeplněné, je posílena. Organizátor hromadné dopravy v Praze – společnost
ROPID – se na základě výsledků přepravních průzkumů a opakovaných
jednání se zástupci městské části rozhodl, že v ranních a odpoledních špičkách pracovních dnů zavede takzvané
vložené spoje na trase Černý Most –
Satalice. „Díky tomuto opatření je od

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
ANO V PRAZE 14?
RADĚJI NE-ZÁVISLÍ
Vážení spoluobčané, nestává se často,
abych po přečtení názorů zastupitelů
měl tak silnou potřebu na ně reagovat.
Článek pana Kutmona (ODS) „Veď všeci
kradnů…“ usvědčuje pana Vrbu (ANO)
z naprostého diletantismu a vysvětluje
tzv. rozpočtové provizorium. To však
není žádnou novinkou, ale spíše pravidlem trvajícím mnoho let.
Že zastupitelé za ANO na Praze 14
v tom mají (slušně řečeno) neznalosti,
je věc jiná.
Snad jen na obranu paní primátorky
Krnáčové bych rád podotknul, že magistrátní koalici tvoří také zastupitelé
ČSSD a Trojkoalice. S dalšími body
v článku pana Kutmona (řádný rozpočet či výstavba školky na Jahodnici) nelze než souhlasit.
Zatímco hnutí ANO na magistrátní
úrovni deklaruje podporu nových mateřských školek, zastupitelé, zvolení za
hnutí ANO na Praze 14, nejen že pro
výstavbu MŠ na Jahodnici nehlasovali,
ale navíc proti výstavbě školky spustili
nesmyslný a hloupý „humbuk“. Smím-li
Váš článek, pane Kutmone, ohodnotit,
u mne máte za 1.
K článku pana Adámka (ANO) lze jen
s nadsázkou říct, že je to vcelku hezký
článek od zastupitele, který vůbec nerozumí podstatě věci a hlasuje proti
vlastnímu hnutí ANO.
Závěrečný článek pana Froňka „Praha
a rozpočet“ o minimálních finančních
prostředcích v rozpočtu hlavního města
Prahy pro Prahu 14 udeřil hřebíček na
hlavičku. Dávám také za 1. Čísla prostě
mluví jasně.
Bohužel v tomto případě (pokolikáté
už) v neprospěch Prahy 14.
Nepamatuji si, kdy články zastupitelů
tak realisticky zrcadlily situaci v našem
zastupitelstvu. Zatímco jedni ukazují,
jak vážnou věcí komunální politika je,
jiní ji bohužel berou jako hru a možnost
„předvést se“.
Jsem toho názoru, že každému z nás
(zastupitelů) má záležet především na
Praze 14 a že každý z nás má povinnost
i odpovědnost, aby pro Prahu 14 dělal
to nejlepší. I proto jsem se rozhodl být
součástí nově založeného zastupitelského klubu Nezávislých zastupitelů,
který je připraven zapojit se aktivně do
podpory řízení naší městské části.
Vladimír Tománek,
nezávislý člen ZMČ

ZÁKULISÍ ROZPOČTU
MĚSTSKÉ ČÁSTI
Po třech měsících již máme schválený
rozpočet. Naštěstí je v něm vše, co má
v rozpočtu být. Jako například příspěvky
pro dentální a zubní náhrady úředníkům, což zajisté povede k vyšší motivaci
při vymáhání aktuálních pohledávek.
Jen je škoda, že stejné výhody nejsou
například po paní učitelky ve školství.
Inu nemají to k úřadu tak blízko.
Nebudu zde rozebírat smysluplnost některých položek, spíše bych rád pochválil současnou efektivitu v rámci
úspor. Jen doufám, že krok úspory
A vyvolá i otázku B. Letošní rozpočet je
ve znamení úspor. Úspory jsou všude,
např. Správa majetku Praha 14 tak
efektivně pracovala, až z ničeho nic
ušetřila na svých výdajích 1 milion Kč.
Proč se nikdo nezamýšlí nad tím, co tak
převratného udělala/neudělala, nebo
lépe řečeno, proč tyto počiny neudělal
někdo dříve? A nebyla tato neefektivita
v minulosti pro někoho výhodná? Budou
z tohoto vyvozeny nějaké důsledky?
Stejnou efektivnost jsme předvedli
v oblasti odpadového hospodářství, kde
otevřená soutěž přinesla městské části
2/3 úsporu nákladů, a přitom se odpad
vyváží častěji. Což je chvályhodné, ale
opětovně bez odpovědnosti. Proč jsme
všichni museli platit pět let „někomu“
více peněz?
Vnucuje se myšlenka, že rozpočet je
pouhý součet čísel, které si nadiktují
vedoucí jednotlivých odborů. Kontrola
se provádí ve smyslu součtu, nikoli relevantnosti. Smutné je, že musíme dofinancovávat různými oklikami platy
úředníků, jako je například skutečnost,
že pracovníci odboru investic se v rámci
řízení konkrétního projektu nechají zaměstnat do druhého zaměstnání pro
náš úřad jako projektoví vedoucí.
Provádí pak stejnou agendu, kterou by
tak či onak měli nebo možná museli
z titulu své funkce vykonávat. Zda je to
dobře nebo špatně, nevím, ale bylo by
dobré, kdyby stejný přístup byl funkční
např. na České poště, kde by doručovatelé měli jeden poměr dle tabulkového
platu za to, že doručují dopis, a následně vedlejší pracovní poměr na doručování letáku, mohou pak mít dvě zaměstnání a důstojné podmínky. Ale jim to
zaměstnavatel neumožní, nemá fond
z Evropské unie.
Jan Adámek,
člen ﬁnančního výboru (ANO)

PARKOVACÍ ZÓNY, PROČ
JSEM HLASOVAL PRO
Není mnoho slovních spojení, která by vyvolávala tolik emocí, než jsou parkovací zóny.
Přesvědčil jsem se o tom v posledních týdnech
velmi důvěrně v diskuzích s občany i kolegy
na radnici. Názory se neustále vychylovaly
na tu či onu stranu a člověk mohl diskutovat
s jednoznačnými podporovateli i nekompromisními odpůrci, kteří by snad za Prahu bez
zón položili i život. To, že poptávka po parkování
dávno překračuje kapacitu míst v ulicích,
netřeba připomínat. Od 1. 5. 2016 navíc magistrát oznámil záměr rozšířit parkovací zóny
např. do okolí stanic metra B v Karlíně, Libni
a Vysočanech. V souvislosti s tím Rada naší
městské části přistoupila k zadání studie
parkování, která měla posoudit přínosy případného zavedení zón na Praze 14. Zpětně
se stále více utvrzuji, že to bylo správné rozhodnutí. Ze studie totiž jednoznačně vyplynulo,
že významnou část dlouhodobě parkujících
během dne u stanic metra Hloubětín, Rajská
Zahrada a Černý Most tvoří Středočeši a zavedení zón v těchto oblastech tak dává smysl.
Je tedy třeba vzít rozum do hrsti a nečekat, že
se v oblasti parkování stane zázrak. Nestane.
Naopak se celý problém od května ještě prohloubí, protože zóny vytěsní parkující vozidla
z Prahy 8 a 9 také k nám. Ve chvíli, kdy velká
Praha rozhodla o postupném rozšíření zón
na většinu města, je jasné, že dřív nebo později
budou muset vzniknout všude, protože problémy s parkováním se stále jenom odsouvají
blíže k hranicím města. Pokud chceme, aby
v ulicích bylo na parkování více místa a ze sídliště se nestalo jedno velké odstavné parkoviště,
bude nutné tento problém znovu otevřít. Za
50 Kč měsíčně (pro osoby nad 65 let pak
30 Kč) sice rezident nezíská vyhrazené parkovací místo, ale významně zvýší pravděpodobnost, že zaparkuje. A tento fakt studie potvrzuje. Osobně se domnívám, že uvedený
poplatek není pro vlastníka automobilu nikterak
likvidační. Rada zavedení parkovacích zón nakonec bohužel nepodpořila. Já jsem hlasoval
PRO, stejně jako další radní za Stranu zelených,
protože se domníváme, že občané bydlící
u metra mají právo důstojně zaparkovat.
Máme připravena i pozitivní řešení: S ohledem
na okolnosti jsme například nakonec podpořili
záměr na výstavbu parkovacího domu P+R
na Černém Mostě, i když dlouhodobě považujeme za smysluplnější spíše koncept budování menších parkovišť u zastávek příměstské dopravy mimo město. Po jeho zprovoznění
se otevře možnost diskuze o zrušení současného P+R Rajská Zahrada a zpřístupnění
těchto míst občanům bydlícím v jeho okolí.
Petr Hukal, Strana zelených,
předseda dopravní komise, radní MČ
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Sport v Praze 14

FOTBAL V KYJÍCH LETOS SLAVÍ VÝROČÍ

Oddíl kopané aktuálně sdružuje dvě mužstva dospělých, kategorie mladšího dorostu, starších a mladších žáků, starší
a mladší přípravky, předpřípravky a mužstvo staré gardy. Jako zavedený oddíl ve
velké míře spolupracuje s mládeží FK
Viktorie Žižkov, která v našem areálu
také trénuje a hraje své zápasy.
Právě krásný fotbalový areál, který byl
postupně vybudován vedením tělovýchovné jednoty v čele s jejím předsedou Jaromírem Svobodou, je chloubou a lákadlem pro všechny fotbalové příznivce
ze širokého okolí. V areálu jsou dvě fotbalová hřiště, jedno s přírodní trávou
s umělým zavlažováním, druhé s umělou
trávou nejvyspělejší generace a umělým
osvětlením. Nově vybudované multifunkční
hřiště s univerzálním povrchem pro míčové hry a s umělým osvětlením je určeno
výhradně pro mládež, případně pro rekreační hráče tenisu. Vše doplňuje sympatické zázemí šaten a klubová restaurace
s atraktivní terasou.
Oddíl si maximálně zakládá na práci
s mládeží, po delší době se nám podařilo

Foto: archiv TJ Kyje

V DNEŠNÍ SPORTOVNÍ RUBRICE
DEJME PROSTOR FOTBALOVÉMU
ODDÍLU TJ KYJE PRAHA 14, KTERÝ
V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍ 90LETÉ
VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ.

stabilizovat jednotlivá mládežnická mužstva, a to jak jejich hráčské kádry, tak
i pozice trenérů a vedoucích. Naše TJ
sdružuje více než 90 mladých fotbalistů
a organizuje další pravidelné nábory do
jednotlivých ročníků.
DVEŘE OTEVŘENÉ KAŽDÉMU
U nás má každý nový člen otevřené dveře.
Po více než pětileté absenci byla v letošním
roce obsazena soutěž dorostu, kam se
věkově posunuli hráči z kategorie starších
žáků. To je velkým příslibem pro mužstva
dospělých, kde v posledních letech došlo
k výraznému posunu v hráčských kádrech.
Postupně docházelo a dochází k hráčské
věkové obměně, kdy se vedení oddílu
daří dojednat návraty svých odchovanců
nebo příchody kvalitních hráčů z mimo-

pražských klubů často působících v hlavním městě za účelem zaměstnání. V aktuálně probíhajícím zimním turnaji mužů,
který je díky obsazenosti mužstev ze
soutěží 1. A a 1. B třídy pražských a středočeských soutěží nejkvalitnějším za poslední dlouhá léta, se zkouší noví hráči,
zda herně, ale i lidsky uspějí. První mužstvo dospělých hraje druhým rokem pražskou 1. A třídu, po postupu z 1. B třídy,
kam sestoupilo na jeden soutěžní ročník.
Za veškerými úspěchy oddílu kopané je
potřeba hledat dobrovolnou a bezúplatnou
činnost velmi úzkého vedení oddílu, a to
jak v organizační, tak trenérské oblasti.
Bez naprostého nadšení, obětavosti a zapálení pro sport bychom dnes neměli
být na co právem pyšní.
René Novák, TJ Kyje Praha 14

Foto: archiv Fit studio D

FIT STUDIO D SE PŘIPRAVUJE NA SEZONU 2016

ZÁVODNÍCI FIT STUDIA D SE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ NA NOVOU SOUTĚŽNÍ
SEZONU, KTEROU ZAHÁJÍ V POLOVINĚ BŘEZNA. ZÁVODY JE PAK ČEKAJÍ
VÍKEND CO VÍKEND AŽ DO POLOVINY ČERVNA.
Nové sestavy, nová hudba, krásné dresy
ozdobené kameny, to vše patří k velkým
očekáváním. Nejtěžší je vždy obhajoba
titulů a medailových míst. Těch byla zase
spousta. Na nejtěžším závodě, na MČR,
získala medaili hostující Lucie Veličková.
Nelehkou situaci měl i náš nejstarší závodní
tým soutěžící v Aerobic Group Perfomance.
Tento tým drží medailové pozice včetně
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prvenství v roce 2014, které se podařilo
obhájit i vloni. Výsledné 1. místo od všech
rozhodčích bylo důvodem k oslavě a do
sbírky přibyla asi 70. medaile.
Nominace na MS na Martiniku je potěšila,
ale z ﬁnančních důvodů se nemohli zúčastnit. Zato Lucie Veličková tam získala zlato.
Náš oddíl má velkou základnu v malé
přípravce a dětem se věnují i nově vyškolení

trenéři. Navíc se staráme o všestrannou
přípravu dětí v projektu Děti na startu.
V únoru připravujeme v ZŠ Vybíralova
závod Soutěžní aerobic Master Class. Ten
se koná již po dvaadvacáté a je určen nejširší veřejnosti. V naší činnosti se věnujeme
nejen závodění, ale dobrou atmosféru
mezi rodiči a závodníky se snažíme udržet
i pořádáním akcí, jako je závěr školního
roku na parníku, vánoční akademie, setkání
rodičů na letním soustředění či ples klubu.
Všechny akce organizují rodiče a jsou nám
velkou oporou. Postarat se o asi 80 závodníků není jednoduché. Jako trenérky
fungujeme ve volném čase po práci či
studiích. Moc děkuji rodičům za realizaci
mých nápadů. Bez nich by se fungování
klubu neobešlo. Ani bez trenérů, včetně
Míši Mádrové, které práce s dětmi baví.
Těch bohužel není mnoho. Určitě bych
ráda vyjmenovala všechny závodníky a rodiče, ale na to bohužel není prostor.
PaedDr. Dagmar Zitová,
předsedkyně Fit studia D, z. s.

Naše školy

PŘESNĚ V DUCHU ČTYŘVERŠÍ
„MASOPUSTNÍ VESELICE, VESELÁ JE
PŘEVELICE“ SE 17. ÚNORA ODVÍJELY
VŠECHNY DOPOLEDNÍ ČINNOSTI
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE.
Děti se v kostýmech a maskách nejprve
scházely ve svých kmenových třídách,
kde pro ně paní učitelky nachystaly
nejrůznější taneční a dovednostní soutěže. V půl desáté dopoledne, když se
celá školka sešla v zelené třídě, pak
vypukl ten pravý maškarní rej. Děti si

zvědavě prohlížely a hodnotily převleky
ostatních. Kostýmované paní učitelky
k velké radosti dětí svým úvodním tanečkem karneval zahájily. Následovalo
hudební vystoupení dětí ze zelené třídy.
Celý program uváděl veselý klaun v pestrobarevném obleku. Postupně zval
skupinky dětí ke společnému tanečku.
Všem se představily sličné princezny,
rozevláté víly, záhadní elfové, vodníci
v zelených fráčcích, hasiči se svými
přilbami, čarodějnice a čarodějové ve
svých hávech, roztomilí broučci i zvířátka. Děti se nikoho nebály, dobře věděly, že i pod strašidelnými maskami
Frankensteinů, kostlivců, Spidermanů
jsou ukryti jejich kamarádi. Všem dětem
a jejich rodičům děkujeme za čas, který
přípravám kostýmů věnovali. Tradiční
masopustní karneval se vydařil. A aby
ne, když na jeho průběh letos dohlížel
sám pan král.
Kolektiv MŠ

Foto: archiv ZŠ

Foto: archiv MŠ

MASOPUSTNÍ KARNEVAL
V MŠ VYBÍRALOVA 968

ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ
V ATELIÉRU
VE ČTVRTEK 28. LEDNA OSLAVILI
ŽÁCI 3. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BRATŘÍ VENCLÍKŮ KONEC POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU NEJEN
PŘEVZETÍM PĚKNÉHO VYSVĚDČENÍ, ALE I ZAJÍMAVOU NÁVŠTĚVOU
UNIKÁTNÍHO VÝSTAVNÍHO PROJEKTU VE CHVALSKÉM ZÁMKU.

NAVŠTIVTE VELIKONOČNÍ
ZASTAVENÍ V ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ
Pod názvem Velikonoční zastavení se
22. 3. 2016 na naší základní škole uskuteční slavnost spojená
s prodejem dětských výrobků mnoha vystoupeními, doplněná občerstvením. Každý rok se
u nás konají dílny a jarmark – buď vánoční,
nebo velikonoční. Letos
jsou na řadě Velikonoce
a my jsme přesvědčeni,
že budou stejně úspěšné
jako poslední vánoční
setkání. Akce bude probíhat jak v tělocvičně,

tak i na chodbách všech pater. Můžete
si koupit velikonoční dekorace, zazpívat
si s dětmi a naučit se nové techniky malování kraslic nebo pletení pomlázky.
Hana Kuthanová, Jarmila Marešová
Pozvánka

PŘIJĎTE SE K NÁM NADÝCHAT
VELIKONOČNÍ ATMOSFÉRY!

Výstavní expozice představuje celoživotní
tvorbu světoznámého výtvarníka Jiřího
Trnky. Děti si prohlédly 300 originálních
obrazů, loutek, plastik, ilustrací a graﬁk
v působivých kulisách Trnkova dobového
ateliéru. Nadchlo nás ﬁlmové studio,
kde si děti samy vyzkoušely počítačovou
ﬁlmovou animaci. V kinoautomatu si
děti vybraly ukázky z ﬁlmů Jiřího Trnky
Staré pověsti české, Hurvínek, Osudy
dobrého vojáka Švejka, Zahrada, Špalíček a pohádku O chytré lišce.
Prohlídkou výstav si děti přirozeně
utvářejí povědomí o krásách českého
národního kulturního dědictví. Působivou výstavu Jiřího Trnky můžeme
doporučit všem dětem i dospělým,
bude probíhat až do 15. května 2015.
ZŠ Bří Venclíků

„A TI KLUCI HAJDALÁCI…“
stavby v Kyjích. Tady si děti společně zazpívaly a zahalekaly rozpustilá říkadla.
Nechyběla ani pořádná masopustní –
sladká výslužka. Už od Popeleční středy
až do Velikonoc se držel půst, který se
u nás ve školce pro velmi chutnou kuchyni
dodržovat nebude.
MŠ Kostlivého

Foto: archiv MŠ

Letos, jako každý rok, se děti připravovaly
na masopust. Celý týden se nesl v duchu
lidových tradic. Děti pekly masopustní
koláčky a připravovaly si veselé klobouky.
Vyvrcholením týdne byl průvod masek,
se kterými aktivně pomáhali rodiče.
Průvod se vydal ze školky do staré zá-
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MEDAILE PRO ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ
Foto: archiv ZŠ (2x)

MALÍ I VĚTŠÍ SPORTOVCI Z ATLETICKÉHO ODDÍLU ŠD DOSTALI PŘÍLEŽITOST UKÁZAT, CO V NICH JE.
V neděli 24. ledna se zúčastnili prvních
atletických závodů pro děti pořádaných
Hobby centrem ve velké tělocvičně ZŠ Zeleneč. Naši školáci předvedli své schopnosti jako jednotlivci v pětiboji zahrnujícím
překážkový běh, hod daleký, skok z místa,
hod na cíl a slalomový běh. V této kategorii závodili jak předškoláci, tak školáci
do 5. třídy. A nechyběli jsme ani v závodech smíšených pětičlenných družstev.
Všechny děti si sportovní dopoledne užily
společně s rodiči, kterým děkujeme, že
je přijeli podpořit! To, že v našich dětech

POKUSY A BÁDÁNÍ V ZŠ GEN. JANOUŠKA

NOVINKY PRO DĚTI
Z VESELÉ SOVIČKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHL
4. 2. NA ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA.

OD ÚNORA ZAČÍNAJÍ VE ŠKOLCE
VESELÁ SOVIČKA KROUŽKY –
I PRO DĚTI, KTERÉ ŠKOLIČKU
NENAVŠTĚVUJÍ (KROUŽEK 1 a 2).

budoucí šesťáky, na co se můžou a nemusí těšit. Očekávání bylo naplněno. Za
hodinu fyziky by se nemusel stydět ani
profesionální kouzelník. Pokusy s magnety a všelijaká jiná překvapení byly pastvou pro oči. Ano, takové hodiny čekají
žáky na druhém stupni. Hodiny plné pokusů a bádání. A nejen v hodinách fyziky. Přírodopis také nezahálel. Copak
práce s interaktivní tabulí, to je pro páťáky hračka, ale pohled do mikrosvěta,
to byla nádhera! Žáci druhého stupně
se své role průvodce ujali velice mistrně. Učitelům dělají skutečně výbornou
vizitku.
ZŠ Generála Janouška

Jaké dveře byly otevřeny a komu? Žákům pátých tříd a jejich rodičům. Ti
všichni měli možnost se podívat, jak
probíhá výuka na druhém stupni, co
v příštím školním roce čeká a nemine
Foto: archiv ZŠ (2x)

ZIMA VE SLUNÍČKU
Tak jsme se dočkali! Sice jen na pár
lednových dní, ale zima je tady. Děti radostně volají: „Sněží, sněží“ a spěchají
do školky ještě o něco rychleji než jindy.
Výhodou naší školní zahrady je kromě
její rozlehlosti také terén, který tvoří několik mírných svahů, a proto je ideální
k bezpečným zimním radovánkám. V prvních „sněhových“ dnech se děti doslova
předhánějí v jízdě na lopatách – kdo se
nejvícekrát dostane dolů a nahoru. Po
opadnutí prvního nadšení už objevují
i jiné možnosti her se sněhem, a tak na

Foto: archiv MŠ

1/ Tvořivé sovičky: každé úterý
16.00–17.00 hodin. Pro děti v tomto
věku je tvoření dobrodružství. Při „výtvarničení“ budeme rozvíjet dětskou
tvořivost, fantazii, schopnost pracovat
samostatně i spolupracovat v kolektivu.
2/ Tančící a zpívající sovičky: každý
pátek 16.00–17.00 hodin. Kroužek
je vhodný pro všechny holky i kluky,
kteří mají rádi pohyb a hudbu.
3/ Kroužek s prvky Montessori: každé
pondělí 16.00–17.00 hodin. Kroužek
bude zaměřen na vzdělávání pomocí
Montessori pedagogiky ve všech jejích
oblastech – praktický život, smyslová
výchova, matematika, jazyk, umění, kosmická výchova, důraz bude kladen na
volbu dítěte a jeho samostatnou práci.
19. 3. od 16.00 hodin proběhne náš
úplně první workshop! Přijďte si s námi
vyrobit velikonoční výzdobu nebo věnec.
Ceny kroužků a více informací se
dozvíte na www.veselasovicka.cz.
MŠ Veselá sovička

Kategorie smíšené družstvo:
2. místo – Petra Svatoňová, Magda
Dvořáková, Zuzana Chromá, Veronika
Valuchová a Viktor Stečinský
Děkujeme za podporu všem, kdo se na
závodech podíleli, a těšíme se na další
sportovní klání.
Za atletický oddíl ŠD
Martina Němcová a Jolana Havelková

dřímá velký talent, potvrzuje hned několik
získaných pohárů a medailí.
Kategorie dívky 1. a 2. třída:
1. místo – Veronika Valuchová
2. místo – Veronika Kolářová
3. místo – Kristýna Albrechtová
Kategorie dívky 3. až 5. třída:
3. místo – Petra Svatoňová

zahradě vyrůstají sněhuláci a malá iglú.
Samozřejmě že dojde i na koulovačku
a „andílky“, které už umí opravdu každý.
V poledne paní kuchařky nestačí plnit
talíře, protože vymrzlým a hladovým jedlíkům moc chutná.
MŠ Sluníčko

Ve středu 10. 2. k nám do školky přijel
truhlář Marek, který během chvilky
proměnil třídu v truhlářskou dílnu. Stoly
překryl velkými dřevěnými deskami,
na ně vyložil všelijaké nářadí. Děti si
nejdříve vše prohlédly a pak už opra-
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Foto: archiv MŠ

DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA ANEB POZNÁVÁME RŮZNÁ ŘEMESLA
covávaly, vrtaly, brousily a zatloukaly.
Ze základního vysoustruženého tvaru
kachničky vytvořily hračku, kterou si
pomalovaly. A hračky také hned vyzkoušely. Děti byly prací nadšené a předvedly svoji zručnost.
MŠ Jahodnice

Naše školy

VÝPRAVA ZA TAJEMSTVÍM STARÉ PRAHY

S láskou a péčí jsme ji připravily nejen
pro naše svěřence a jejich rodiče, ale
i pro jejich sourozence, prarodiče a přátele. Počasí je na začátek února výjimečně teplé, slunečné a přející. S napětím čekáme v hale školky s nabitými
herními plány, sestavenými tak, aby se
nenudily ani děti, ani dospělí. Kolik lidí
přijde? Bude o akci zájem? Během hodinky si s námi přišly „hrát“ téměř dvě
třetiny rodin z naší školky.
Po obdržení instrukcí a materiálů vyráželi
všichni postupně do centra Prahy, aby v ulici Na Perštýně zahájili své dvou až tříhodinové pěší putování spojené s pátráním
po domovních znameních a odpovědích
na otázky, inspirované většinou historií

Foto: archiv MŠ

SOBOTA 6. ÚNORA, 15 MINUT PO
POLEDNI. SKUTEČNĚ NETRADIČNÍ
ČAS K ODEMKNUTÍ ŠKOLKY.
HRA „TAJEMSTVÍ STARÉ PRAHY“
VŠAK PŘESTO ZAČÍNÁ.

našeho krásného města. Děti měly plno
práce se zakreslováním objevených domovních znamení a dospěláci museli
hledat cestu, odpovídat písemně na otázky
z herního plánu a navíc hádat, jak by se

domy na základě domovních znamení
mohly jmenovat. Všechny však nelehká
trasa nakonec dovedla do cíle. Byla okořeněná i zcela nečekanými jevy a překážkami, z kterých budeme jmenovat
jen tu poetičtější část, a to setkání s početným masopustním průvodem.
Akci jsme zakončili příjemným posezením
v restaurantu Petřínské terasy. Hru si
všichni k naší obrovské radosti užili, jak
bylo patrné z nadšených reakcí dětí i dospělých. Při závěrečném posezení měli
rodiče možnost se vzájemně lépe poznat,
popovídat si a poznat kamarády svých
dětí. Právě na takových akcích vznikají
nezřídka nová, nejen dětská přátelství.
To nás velmi těší zvláště proto, že všudypřítomná anonymita, typická pro současný
život ve městech, vzniku užších mezilidských vztahů příliš nepřeje a nahrává
spíše lhostejnosti, v které, pokud se nebudeme snažit, budou vyrůstat i další
generace.
učitelky MŠ Štolmířská

SPOLUPRÁCE MŠ VYBÍRALOVA 967 S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Hravou formou se děti seznamují s různými příběhy a reagují na doplňující
otázky paní knihovnice.

Foto: archiv MŠ

ČTENÍ POMÁHÁ PŘEMÝŠLET
Děti si mohou vybrat knihu, která je zaujala, prohlédnout si ji a povídat si o ní.
Mají z této návštěvy vždy nezapomenutelný
zážitek, který společně sdílejí. V mnohém
pomáhá i pravidelné čtení s dětmi v průběhu školního roku nebo čtení před poledním spánkem. S příběhy také dále pracujeme, čímž zatěžujeme krátkodobou
paměť a učíme děti o příběhu přemýšlet.
Knížky, encyklopedie a dětské časopisy
ve třídách mají děti volně k dispozici.
kolektiv MŠ Vybíralova 967

V naší MŠ považujeme za důležité připravovat děti ke čtenářské gramotnosti,
aby dokázaly komunikovat s okolím
a porozuměly tomu, co se kolem děje.

Předpokladem čtenářské gramotnosti je
radost ze čtení a vnitřní potřeba číst, proto
naše děti pravidelně navštěvují městskou
knihovnu v ulici Gen. Janouška.

Již podruhé se v naší škole uskutečnil
týdenní pobyt studentů vysokých škol.
Společně s námi vše prožívali a zapojovali
se do dění v naší MŠ. V roce 2015 jsme
hostili dva studenty ze Singapuru a jednoho Španěla. Letos v únoru jsme přivítali
Brazilku Beatriz, Jordánce Mahmouda,
Egypťana Ahmeda a indonéskou studentku Meutii. Díky podpoře rodičů jsme
byli i hostitelskými rodinami.
Na studenty se připravily především
děti. Před jejich příjezdem kreslily vlajky,
studovaly mapy a zajímavosti jednotlivých
zemí. Studenti také ve všech třídách

Foto: archiv MŠ

ZAHRANIČNÍ STUDENTI V MŠ ZELENEČSKÁ A SADSKÁ

odprezentovali informace o svojí zemi
i s videoukázkou, učili nás zdravit svojí
rodnou řečí, tancovat… Uprostřed týdne
jeli Čerti (třída) se studenty do Muzea

pedagogiky pod Pražským hradem.
A poslední den jsme všichni řádili. Uspořádali jsme na rozloučenou rej masek
– karneval. A jestli vás zajímá, jak jsme
se domluvili, tak anglicky, česky, rukama,
nohama… Když se chce, tak všechno
jde… Na závěr se musíme pochlubit
(protože nás to moc potěšilo), že jsme
dostali zpětnou vazbu od koordinátorky
mezinárodního projektu, které studenti
řekli, že se jim ze všech MŠ nejvíce
líbilo právě v té naší. Především oceňovali
náš přístup k dětem.
kolektiv MŠ Zelenečská, Sadská
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

duben

Lomnická/Staňkovská

ST

6. 4.

Lomnická/Zalinská

ČT

Doubecká/Baštýřská

Přistavení VOK ze systému HMP

duben

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

ST

6. 4.

21. 4.

Šestajovická/V Chaloupkách

ST

6. 4.

ST

27. 4.

Poříčanská/Klánovická

ČT

21. 4.

Manž. Dostálových – č.p.1303

ČT

7. 4.

Hloubětínská/V Chaloupkách

ČT

21. 4.

Bří. Venclíků/Vlčkova

PO

11. 4.

Konzumní/Na Obrátce

ČT

7. 4.

Trytova/Paculova

PO

18. 4.

Želivská/Metujská

ČT

7. 4.

Smikova/Gen. Janouška

UT

12. 4.

Jordánská/Svárovská

ST

13. 4.

Himrova/Gen. Janouška

UT

19. 4.

Cvrčkova/Burdova

ČT

14. 4.

Vašátkova/Dygrýnova

ST

20. 4.

Babylonská/Jordánská

PÁ

22. 4.

Bryksova – u zad. traktu č.p. 762

UT

26. 4.

Stropnická/Za Černým mostem

ČT

14. 4.

Bryksova/Fejfarova

ST

13. 4.

Koclířova/Vodňanská

ST

13. 4.

Bryksova – proti č.p. 949

PO

25. 4.

Horusická/Osická

PÁ

8. 4.

Bobkova/Maňákova

ČT

14. 4.

Hamerská/Církvičná

PÁ

22. 4.

Dřítenská/Velkoborská

ST

27. 4.

Herdovská/Bošilecká

PÁ

8. 4.

Jednostranná

PÁ

15. 4.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

PÁ

15. 4.

Nedvědická/Žehuňská

ST

27. 4.

Novozámecká/Vidlák

ČT

28. 4.

Nežárská/Jansova

ST

20. 4.

Hodějovická/Za Rokytkou

ST

20. 4.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin
Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin
Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.

BIO VOK ZE SYSTÉMU MČ PRAHA 14
Datum Stanoviště

čas

SVOZ BIOODPADŮ ZE SYSTÉMU HMP

23. 4.

Sadská x V Humenci

8.00–8.30

23. 4.

Svatojánská x Vodňanská

8.45–9.15

23. 4.

Světská x Lipnická

9.30–10.00

2. 4.

V Humenci x Mochovská

9.00–12.00

23. 4.

Hůrská – u č.p. 528

10.15–10.45

2. 4.

Vírská x Branská

9.00–12.00

23. 4.

V Chaloupkách x Poříčanská

11.00–11.30

2. 4.

Jordánská x Svárovská

9.00–12.00

23. 4.

V Chaloupkách x Kyjská

11.45–12.15

2. 4.

Vodňanská x Skorkovská

9.00–12.00

23. 4.

V Chaloupkách x Hloubětínská

12.30–13.00

2. 4.

Hejtmanská x Vranovská

13.00–16.00

23. 4.

Svépravická x Šestajovická

13.15–13.45

2. 4.

V Chaloupkách x Vaňkova

13.00–16.00

23. 4.

Tálinská – u č.p. 1038

14.00–14.30

2. 4.

Žehuňská – u separace

13.00–16.00

24. 4.

Hodějovická – u separace

8.00–8.30

2. 4.

Tálinská x U Rybníka

13.00–16.00

24. 4.

Vlkovická x Dvořišťská

8.45–9.15

3. 4.

Spolská x Mílovská

9.00–12.00

24. 4.

Podedvorská x Podlišovská

9.30–10.00

3. 4.

Zvíkovská x Dářská

9.00–12.00

24. 4.

Rožmberská x Medlovská

10.15–10.45

3. 4.

Vlkovická x Herdovská

9.00–12.00

24. 4.

Sýkovecká x Pávovské nám.

11.00–11.30

3. 4.

Lomnická x Panenská

9.00–12.00

24. 4.

Lomnická x Panenská

11.45–12.15

3. 4.

Baštýřská x Bezdrevská

13.00–16.00

24. 4.

9. května x Písčitá

12.30–13.00

3. 4.

Lipenské náměstí

13.00–16.00

24. 4.

Doubecká x Baštýřská

13.15–13.45

3. 4.

Nám. Zdenky Braunerové

13.00–16.00

24. 4.

Staňkovská x Pasecká

14.00–14.30

3. 4.

Jezdovická x Froncova

13.00–16.00
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Datum Stanoviště

čas

Senior Park

SPCCH ZVE SENIORY NA VYCHÁZKY
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI V PRAZE 9 ZVE SENIORY NA PRAVIDELNÉ VYCHÁZKY
PO PRAZE A OKOLÍ, ALE TAKÉ NA
DALŠÍ AKCE V TOMTO ROCE.

VYCHÁZKY V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
21. 3. 2016 – Keltská stezka (Závist),
sraz v 10.00 hodin Českomoravská*
18. 4. 2016 – Barrandovské skály –
Chuchelský háj, sraz v 10.00 hodin
Českomoravská*
16. 5. 2016 – Záběhlice – Hamerský
rybník, sraz v 10.00 hodin Strašnická*
* vestibul stanice metra

• Pravidelná cvičení každý týden ve
středu od 10.00 do 11.30 hod.
• Každý měsíc vycházky do okolí Prahy.
• Přátelská setkání spojená s besedou odborníků na různá témata.
• Ozdravné pobyty, které organizuje
klub seniorů, kardiaků při středisku
sociálních služeb na Proseku.
Klub seniorů, kardiaků informuje
o volných místech na tyto pobyty:
• Ozdravný pobyt v rekreačním středisku
Doly Bílina v Sloupu v Čechách. Termín
30. 5. – 6. 6., cena cca 4 100 Kč za osobu.

• Chystáme se do hotelu Orea (Devět
skal, Sněžné na Českomoravské vysočině). Kromě celodenně přístupného
vyhřívaného bazénu je tu navíc čistý
vzduch a krásné lesy, dokonce možná
porostou i houby. Termín 9.–16. 9.,
cena cca 5 800 Kč za osobu.
• Ozdravný pobyt v Poděbradech, kam
jezdíme už přes pětadvacet let a pokaždé

se těšíme na báječné koupele. Termín
21.–27. 11., cena cca 4 400 Kč za osobu.
V cenách je zahrnuto:
• Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
• Celodenní stravování – výběr z několika jídel.
• Doprava autobusem tam a zpět.
• Na pobytu v Poděbradech – 1x uhličitá koupel denně.
Prosíme zájemce, aby se na tyto akce
hlásili pokud možno ve dvojici (kvůli
ubytování), protože ne vždy se neznámí
shodnou, a potom vznikají zbytečné
problémy. Termín přihlášení je do konce dubna, nutno zaplatit zálohu 500 Kč
na pobyt. Informace na tel. 777 073 444
p. Georgiev nebo tel. 286 582 298
pí. Dunderová.
(dm)

SKV PRAHA – SPORT PRO VOZÍČKÁŘE

Představa mnohých lidí o tom, že sportovat může jen mladý a absolutně zdravý
člověk, je již dlouho přežitkem. A neplatí
ani pro hendikepované sportovce, kteří
se díky své vůli a touze po aktivním
trávení času věnují pro mnohé až překvapivým disciplínám.
Vzhledem k tomu, že náklady na speciální
sportovní pomůcky pro vozíčkáře jsou
velmi vysoké, mnozí z hendikepovaných
sportovců z Prahy 14 spolupracují se
Sportovním klubem vozíčkářů Praha
(SKV), který má svou kancelář v ulici
Generála Janouška 17 na Černém Mostě.
A záběr klubu je skutečně široký. Vedle
projektů, jejichž cílem je podpora a vytváření podmínek pro sport hendikepovaných, organizuje SKV i několik vlastních
sportovních oddílů. Ty se věnují například
ﬂorbalu, který je mezi vozíčkáři nejrozšířenějším sportem a má i svou extraligu,
v níž se oddíl SKV umístil v loňské sezoně
na krásném druhém místě.
Další oddíl se věnuje lyžování vsedě, a to
jak sjezdovému na monoski, biski nebo

„draka“), paragliding, jachting, lanové
aktivity atd. na různých místech ČR i v zahraničí, převážně v Rakousku. K loňským
novinkám patřila akce na Rujáně, kde
se účastníci učili kitovat. Oddíl zajišťuje
také zapůjčení speciálního sportovního
materiálu – handbiky, lodě s upravenými
sedačkami či wakeboardy – a poradenství
v této oblasti. Věnuje se také potápění.
Nejrozšířenějším v Praze 14 je aktuálně
stolní tenis, který stejně jako novinka –
taneční oddíl – bude již brzy v nabídce
na Plechárně, a to jak pro sportovní
nadšence, tak i pro zájemce o rekreační
sport. V rámci projektu se počítá
i s workshopy a společenskými akcemi.
Více se dozvíte na www.skvpraha.org/projekty/vozickari-na-plecharne.
(jam)

Pozvánka

SPORT V PRAZE 14 SE TÝKÁ SKUTEČNĚ VŠECH A VÝJIMKU NETVOŘÍ
ANI ZDEJŠÍ POČETNÁ SKUPINA
VOZÍČKÁŘŮ. SPORTOVNÍMU KLUBU
VOZÍČKÁŘŮ PRAHA Z ČERNÉHO
MOSTU SE DAŘÍ VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO SPORT HENDIKEPOVANÝCH OD REKREAČNÍ AŽ PO
VRCHOLOVOU ÚROVEŇ.

kartski, tak i běžeckému na sledge lyžích.
Na jednodenní i víkendové akce vyrážejí
vozíčkáři z oddílu SKV na naše i evropské
hory, určeny jsou jak začátečníkům, tak
i pokročilým, případně i celým rodinám.
Hendikepovaní sportovci se pod hlavičkou
SKV věnují i různým disciplínám orientačních závodů včetně mezinárodně uznávaného trail orienteeringu, kde se potkávají hendikepovaní a zdraví závodníci.
Outdoorový oddíl nabízí rekreační i adrenalinové sporty a také se soustředí na
zapojení rodin svých členů a přátel do
aktivního společného života. Pořádá
především vodácké a cyklistické akce,
ale rejstřík aktivit je mnohem pestřejší:
wakeboarding, kiting (využití tažné síly

AKTIVITY SKV PRAHA
Florbal – D. Horáková, V. Mařík,
ﬂoorball@skvpraha.org.
Lyžování vsedě – M. Krunclová,
M. Dobrovolný, outdoor@skvpraha.org.
Orientační závod – J. Kosťová, B. Hůlka,
orienteering@skvpraha.org.
Rekreační i adrenalinové sporty
– M. Krunclová, M. Dobrovolný,
outdoor@skvpraha.org.
Potápění – T. Kratochvíl, M. Laštůvka,
potapeni@skvpraha.org.
Stolní tenis – P. Fiala, J. Mrázek,
pingpong@skvpraha.org.
Tanec – M. Henrichová, E. Komorová,
tanec@skvpraha.org.
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BŘETISLAV VODÁK

INVESTUJEME DO ŠKOL
A ŠKOLEK. ZASLOUŽÍ SI TO
MÁLOKDO ASI VÍ, ŽE POCHÁZÍTE
ZE ZLATÝCH HOR V JESENÍKÁCH.
TO JE DO PRAHY KUS CESTY. JAK
SE STALO, ŽE JSTE SE PŘESTĚHOVAL
NA ČERNÝ MOST?
Na takovou otázku by se jistě dalo odpovědět hodně zeširoka, ale vezmu to
stručně. Můj otec pracoval v tehdejších Moravských chemických závodech v Ondřejovicích a bohužel nebo
bohudík přišel z politických důvodů
o zaměstnání. Proto se celá naše rodina v roce 1966 přestěhovala do rodiště rodičů - Valašského Meziříčí, kde
jsem dokončil ZDŠ a vystudoval stavební průmyslovku – technické zařízení budov. Po maturitě následovalo
studium na VUT v Brně (FAST – obor
vodní stavby a vodní hospodářství).
Brno jsem si tehdy zvolil hlavně z hlediska sportovní perspektivy, bylo to
město cyklistiky. Mohl jsem se tam
věnovat studiu i sportu, jemu navíc
profesionálně.
SPORT JE STÁLE VAŠÍ VÁŠNÍ?
Je, ale podoba té vášně se proměnila.
O kole rád povídám a rád se na cyklistiku dívám v televizi, ale projedu se
už jen pro radost a pro zdraví. Aktivně
se cyklistice stále věnuji jako tréninkový metodik dvou mladých závodníků.

„ZAVÁZALI JSME SE, ŽE V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ DOSTANOU VŠECHNY
DOSUD NEOPRAVENÉ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY NAŠÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI DÁREK V PODOBĚ INVESTICE,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS
ČTRNÁCTKA RADNÍ ING. BŘETISLAV VODÁK.
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JAKO RADNÍ MÁTE NA STAROSTI
TAKÉ INVESTICE. DO JAKÝCH
OBLASTÍ LONI PRAHA 14 NEJVÍCE
INVESTOVALA A PROČ?
Nejvíce jsme investovali do škol a školek, respektive do jejich rekonstrukcí.
Vychází to z našeho závazku, že se
v tomto volebním období pokusíme
celý proces oprav dokončit, tedy že
všechny dosud neopravené základní
a mateřské školy naší městské části
projdou minimálně základní opravou.
Záměrně neříkám generální, protože
na ty nejsou ﬁnanční prostředky, postupujeme po částech. Bez dotací od
Magistrátu hlavního města Prahy a od

Rozhovor
státních institucí bychom však nemohli
zajistit ani současný rozsah investic.

NESOU S SEBOU OPRAVY NĚJAKÁ
ÚSKALÍ? VYSKAKUJÍ PŘI NICH,
JAK SE ŘÍKÁ, KOSTLIVCI?
Přestože se stavební práce na jakémkoliv objektu pečlivě plánují a vždy se
posuzuje celkový technický stav budovy, tedy nejen pláště, často se po
odkrytí podlah, obložení stěn a stropů
najdou závady, jejichž rozsah nebylo
možné dopředu předpokládat. U rekonstrukcí školských zařízení obecně
je navíc poměrně náročné zkoordinovat všechny práce tak, aby se stihly
během letních prázdnin. Jindy to není
možné, protože v budovách jsou děti,
a ty mimo jiné i z bezpečnostních důvodů nemůžeme pustit do rozkopané
nebo neuklizené školky či školy.
JAKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÁ
ČÁST LONI REKONSTRUOVALA?
Živý stavební ruch panoval na Lehovci
a na Černém Mostě, konkrétně v ZŠ
Chvaletická v pavilonu 1. stupně v Rochovské ulici, v MŠ Paculova a v trojici
budov areálu mateřských škol Vybíralova. U školek ve Vybíralově se letos
podařilo vyměnit i zmíněné rozvody
a rekonstruovat sociální zařízení, MŠ
Paculova má navíc nové herny, které
vznikly úpravou a zasklením nevyužívaných teras. Na čem se začalo pracovat v samotném závěru loňského
roku, je rozšíření a oprava kuchyně
v detašovaném pracovišti MŠ Zelenečská v Sadské ulici. Tato kuchyně plnohodnotně nahradí tu, která je
v hlavní budově školky a už z technického hlediska absolutně nevyhovuje.
Rekonstrukcí v loňském roce prošly
rovněž venkovní areály některých škol.
MÁTE NA MYSLI OKOLNÍ HŘIŠTĚ
A SPORTOVIŠTĚ?
Přesně tak. Na jaře se podařilo dokončit
rekonstrukci venkovních sportovišť u ZŠ
Generála Janouška a začali jsme s opravami hřišť základních škol Vybíralova

Foto: archiv Břetislava Vodáka

REKONSTRUKCE SE TEDY TÝKALY
JEN FASÁD?
Kdepak. Nová a samozřejmě na pohled mnohem krásnější fasáda je sice
při zateplování budov velmi podstatná,
ale není jedinou věcí, která se musí
udělat. Součástí zateplení je také
oprava střechy, výměna oken, vstupů
a tak dále. Mimo to se musí v mnoha
budovách opravit rovněž kanalizace,
rozvody vody a topení.

a Chvaletická. V případě těchto rekonstrukcí půjdeme do ﬁniše v nejbližších
měsících. Mám z toho radost. Už proto,
že i tato hřiště budou moci využívat nejen
samotní žáci, ale i veřejnost.
KDYŽ ODHLÉDNEME OD ŠKOL,
DO ČEHO LONI PRAHA 14 JEŠTĚ
INVESTOVALA?
Ve skutečně rekordně krátké době se
podařilo připravit a dokončit rekonstrukci parku v ulici Pilská v Hostavicích, stejně tak loni proběhly dvě etapy
proměny kulturně komunitního centra
Plechárna na Černém Mostě. Stará
sídlištní kotelna se změnila v multifunkční zařízení, které může sloužit
pro kulturní akce, nejrůznější zájmové
aktivity, sport, ale i pro sousedské posezení nad šálkem dobré kávy.
MŮŽETE LOŇSKÉ INVESTICE
VYJÁDŘIT V ČÍSLECH?
Ano, určitě mohu. Celkem jsme v loňské roce proinvestovali 86 milionů korun, z toho dotace činily 47 milionů
a podíl naší městské části 39 milionů.
Rád bych k tomu dodal, že všichni ti,
kteří se na získávání dotací podíleli, si
zaslouží pochvalu. Bez těchto peněz
bychom toho nejen my, ale žádná městská část moc udělat nemohli, spoléhat
jen na prostředky přidělené z rozpočtu
hlavního města Prahy není možné.
S JAKOU ČÁSTKOU ROČNĚ
PRAHA 14 VŮBEC HOSPODAŘÍ?
Se svými asi 45 tisíci obyvateli má rozpočet zhruba 320 milionů korun, což
je asi polovina rozpočtu samostatného
města, v němž žije nějakých 20 tisíc
lidí. Co se týká dotací, musíme být
stále, jak se říká, ve střehu. Musíme

dopředu připravovat projekty na to, co
víme, že je potřeba, abychom pak
mohli pružně reagovat na aktuálně vypsané dotační programy – ať už se
jedná o programy z evropských fondů
nebo o programy fondů hlavního
města Prahy. O našem odboru investic, který vše připravuje, občas s nadsázkou mluvím jako o stavebním podniku. Každou rekonstrukci či výstavbu,
každý obdobný projekt musí jeho pracovníci řešit osobně. Musí jezdit na
místo, kontrolovat, hlídat dodržování
termínů, které je zejména u dotovaných projektů naprosto zásadní, a tak
dále. Velmi si jejich práce cením,
stejně jako práce lidí z odboru dopravy
a životního prostředí a stavebního odboru, s nimiž často spolupracujeme.
PRAHA 14 ZATÍM NEMÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016
(POZN. REDAKCE: ROZPOČET BUDE
ZMČ SCHVALOVAT PO UZÁVĚRCE
BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY), MŮŽETE ALESPOŇ NASTÍNIT, KAM BY INVESTICE MĚLY
PLYNOUT V LETOŠNÍM ROCE?
Plánujeme investovat zejména do rekonstrukcí elektroinstalací v ZŠ Šimanovská, MŠ Šebelova, MŠ Chvaletická
a ZŠ Generála Janouška. Dále musíme
opravit střechu nad tělocvičnou ZŠ
Hloubětínská, opravit terasy a balkony
v MŠ Bobkova, oplocení včetně vstupních bran u dalších čtyř mateřských
škol, kde nás čekají také úpravy školských zahrad a tak dále. Podstatná je
rovněž příprava výstavby nové mateřské školy na Jahodnici a projekční příprava stavby tělocvičny pro ZŠ Šimanovská. Rovněž je v plánu realizovat
také druhou část revitalizace parku
v Pilské, tedy postavit tam kavárnu.
(red)

Radní Ing. Břetislav Vodák
Narodil se ve Zlatých Horách, dnes žije na Černém Mostě. Na přelomu
šedesátých a sedmdesátých let vystudoval stavební průmyslovku ve Valašském Meziříčí a následně i obor vodních staveb
na Fakultě stavební Vysokého učení
technického v Brně. V roce 1986
ukončil postgraduální studium na PF
UK v Praze – životní prostředí. Je ženatý, má dva dospělé syny.
Mezi jeho zájmy patří sport, zejména
turistika a cyklistika, a také tvorba
a ochrana životního prostředí. Zastupitelem MČ Praha 14 je od roku 2010.
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Zdravá městská část

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

TŘÍDÍME, ALE POPELNICE PŘETÉKAJÍ

VŽDY SE NAJDE NĚCO, CO DOSLOUŽÍ A JE TŘEBA TO VYHODIT.
DOBRÁ ZPRÁVA JE, ŽE SE PRAHA UMÍ O ODPADY DOBŘE POSTARAT.
Předloni například připadlo na jednoho obyvatele města přes 41 kilogramů vytříděných papírů, plastů, skla
a nápojových kartonů, což je o téměř
kilogram více, než je celorepublikový
průměr. V třídění nápojových kartonů
si navíc metropole ve srovnání
s ostatními kraji drží prvenství. Špatná zpráva vychází z každodenní reality na našem sídlišti, která už tak pozitivní jako statistická data není.
Přestože třídíme téměř všichni, okolí
popelnic a potažmo i naše ulice pravidelně „zdobí“ velký nepořádek.
KDO ZA NÍM STOJÍ?
Jsme to my všichni, obyvatelé Prahy 14.
Řada z nás čeká na to, až se setmí, aby
se mohla pod příkrovem noci, nikým nepozorována, zbavit starého gauče, matrace, skříně či sporáku. A to přesto, že
systém odvozu velkoobjemového odpadu v Praze 14 funguje docela dobře a že
lidé mohou využívat i bezplatné služby
sběrného dvoru v Horních Počernicích.
Další bodem v tom, co je třeba zlepšo-

vat, je způsob třídění jako takový. Popelnice velmi často přetékají odpadky
už pár hodin poté, co byly vyvezeny.

CO DĚLAT, ABY TO TAK NEVYPADALO?
Stačí dodržovat jednoduchá pravidla:
1. Snažit se předcházet vzniku odpadů.
Ještě než cokoli vyhodíte, zamyslete
se, jestli byste to nemohli znovu použít.
Prodloužení životnosti čehokoli je mnohem přínosnější než recyklace a ekologická likvidace dohromady.
2. Důkladně odpadky vytřídit.
Pouhé odkládání věcí tam,
kam patří, nestačí. Třeba
PET lahve je nutné před vy-

hozením do žlutého kontejneru důkladně sešlápnout nebo zmačkat. Žáci školy
vyzkoušeli, kolik se do jednoho kontejneru vejde 1,5litrových PET lahví, pokud
nejsou sešlápnuté. Je jich stejně jako
dnů v roce – 365. Stejné množství sešlápnutých lahví zaplní pouhou třetinu
stejně velkého kontejneru. A podobně je
to i s vytříděným papírem. Když házíme
do modrého kontejneru celé krabice
a obaly, velmi často stačí dva až tři větší,
a do popelnice už se nic dalšího nevejde.
3. Nebát se zvednout víko popelnice
a pytle s odpadky do ní odložit. Pokud
je postavíme vedle popelnice, k většímu pořádku tím nepřispějeme.
Stačí opravdu málo a ulice Prahy 14 se,
alespoň v rámci možností, stanou pěknými a hlavně čistými. Také žáky naší
školy učíme, jak předcházet vzniku odpadu, co a jak vytřídit, a vůbec jak se
chovat k životnímu prostředí. Od roku
2005 realizujeme program pro děti
z mateřských škol a žáky prvního stupně na téma „Na odpady máme rady“
a „Chceme tu mít čisto“, jehož cílem je
zábavnou a hravou formou dětem přiblížit problematiku správného nakládání
s odpady, především předcházení vzniku
odpadu a správného třídění. „Chceme
tu mít čisto“ je rovněž název kampaně,
kterou pořádá MČ Praha 14 a která na
loňský první ročník letos naváže několika úklidovými dobrovolnickými akcemi.
První se bude konat již 2. dubna. Sraz
bude v 9.00 na hřišti Spectra Praha
v areálu ZŠ Bří. Venclíků. Jsou věci,
které sami neovlivníme, ale v rámci
možností může k čistému a pěknému
prostředí přispět každý z nás.
Eva Jiříková, ZŠ Gen. Janouška
(škola 4x obhájila titul EKOŠKOLA)

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V sobotu 2. dubna 2016 od 9.00 hod. ve sport. hale Plaveckého areálu Hloubětín

POZVÁNKA

V sobotu 2. 4. 2016 se ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 80, uskuteční turnaj ve stolním
tenise pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení.
Prezence 8.30–8.50 hod., začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 50 Kč na osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 6. dubna 2016 v 10.00 hod. v Galerii 14

Ve středu 6. 4. 2016 v 10.00 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, bude zahájena výstava výtvarných prací
dětí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici. Výstava potrvá do 27. dubna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

TIPY NA DUBEN

Pozvánka

PŘIJĎTE SE POBAVIT S VEČERNÍČKEM

si Večerníčkovu čepici nebo se přiučit zajímavostem ze světa tvorby animací a po-

hádek. Kino v centru nabídne také bezplatné projekce pro školy i školky a v určených prostorách i pro držitele věrnostní
karty Centra Černý Most. V pátek 18. března se fanoušci Maxipsa Fíka mohou těšit
na čtení jeho příběhů s hercem Josef
Dvořákem v Knihcentru. Své 40. jubileum
navíc v Centru Černý Most oslaví Rákosníček, kterému přijdou popřát další
postavičky z večerníčků. Více informací
naleznete na www.centrumcernymost.cz
nebo na www.facebook.com/centrumcernymost.
(red)
Pozvánka

Placená inzerce

Zábavně edukační expozici si všichni
malí i dospělí fanoušci oblíbených animovaných postaviček prohlédnou zdarma.
Seznámí se s nejznámějšími autory a animátory večerníčků, jako jsou Adolf Born,
do jehož „dílny“ patří například populární
Mach a Šebestová, Zdeněk Miler – autor
Krtečka či Zdeněk Smetana, který vdechl
život Křemílkovi s Vochomůrkou. „Nosnými tématy výstavy jsou také edukace
a prezentace odkazu české animované
tvorby pro děti jako jednoho z pokladů
české kultury,“ řekla o konceptu autorka
výstavy Jana Sommerová.
Pro příznivce Večerníčka a jeho nejpopulárnějších českých pohádek budou každou
sobotu od 10 do 18 hodin připraveny
workshopy za účasti hostů a maskotů
z animovaných příběhů, v rámci nichž se
zájemci mohou vyfotit v koutku s rekvizitami, zasoutěžit si o drobné ceny, poskládat

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

NĚKTERÉ POHÁDKY NESTÁRNOU.
PŘESVĚDČIT SE O TOM MŮŽETE NA
VÝSTAVĚ ČESKÉ TELEVIZE „VEČERNÍČEK SLAVÍ 50“, KTERÁ BUDE OD
4. DO 20. BŘEZNA 2016 K VIDĚNÍ
V CENTRU ČERNÝ MOST.

VETERINÁRNÍ KLINIKA
HLOUBĚTÍN s.r.o.

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz
Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

PREVENCE JE ZÁKLAD
ZÁKROK
Vakcinace pes
Vakcinace kočka
Kastrace kočka

AKČNÍ CENA

ZÁKROK

AKČNÍ CENA

390 Kč

Kastrace feny do 10 kg

2 500 Kč

390 Kč

Kastrace feny 20–40 kg

4 500 Kč

990 Kč

Odstranění zubního
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Přípravky na klíšťata a blechy – při nákupu 2 a více tablet Bravecto sleva 10 %.
Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny
a objednané klienty po telefonu nebo internetu, kteří při objednání
uvedou heslo: „PREVENCE JE ZÁKLAD“.
Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.

ORDINAČNÍ HODINY:
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00
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Projekty

POMÁHEJTE S NÁMI, STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
CHTĚLI BYSTE SE ZAPOJIT
DO TÝMU 150 DOBROVOLNÍKŮ
A POMÁHAT NEVIDOMÝM?

Pozvánka

Pozvánka

Foto: archiv Okamžik

Staňte se dobrovolníkem v Okamžiku
a pomáhejte přímo lidem, kteří vaši
pomoc uvítají. Dobrovolnické centrum
Okamžik hledá další dobrovolníky,
kteří by 2–4x měsíčně doprovázeli nevidomé lidi k lékaři, na úřady či na nákupy nebo dlouhodobě poskytovali nevidomým vizuální pomoc doma, při
sportu, kulturních aktivitách, předčítali jim a podobně.
Pro spolupráci s nevidomými vás vybaví důležitými informacemi a dovednostmi na školení dobrovolníků a dále
vám průběžně poskytnou širokou podporu. Toto školení probíhá pravidelně
pětkrát ročně (leden, březen, květen,
září a listopad) a předchází mu osobní
schůzka. Pokud vás nabídka oslovila,
kontaktujte pracovnice Dobrovolnického centra na telefonních číslech
775 209 055, 604 841 926, 233 379 196
nebo na e-mailu: dc@okamzik.cz. Více
se dozvíte na www.okamzik.cz.
(red)

OTEVÍRÁME 2. března 2016

Místo, kde můžete naplno využít
svůj volný čas.
Kavárna, skateboardingová hala, kulturní
akce, sportovní hala s posilovnou, malý sál,
ateliér, komunitní zahrada,
sdílená kancelář, grilovací zóna,
dětský koutek.
Pravidelné kurzy: běh, zumba, skate škola,
box, pohybové cvičení pro děti
a mnoho dalších.

WWW.PLECHARNA.COM
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Podzemí

Z NEJMLADŠÍHO BUNKRU JSOU DNES GARÁŽE
Foto: www.fortiﬁkace.cz, Patrik Jambor (3x)

cemi Bryksova a Kpt. Stránského.
Právě pod ním a dalšími domy se totiž
skrývá podzemní prostor označovaný
číslem 1140129.
JÍDLO A VODU S SEBOU
Ten patří mezi nejmladší bunkry na
Černém Mostě, dostavěn byl až po
roce 1989 a navzdory dnes již spíše
zastaralému vybavení patří mezi úkryty, u kterých odborníci hovoří o možnosti přežití pro 2600 lidí až po dobu
72 hodin. Zajímavostí je, že podobně
jako v případě většiny dnes funkčních
bunkrů, byste si v případě úkrytu museli
sami zajistit potraviny a pitnou vodu.
Kryt, spojený se zmíněným domem
i výtahem, dnes slouží k placenému
parkování, stále zde však můžete vidět
i technologické zázemí. Pro případ potřeby úkrytu tu jsou záchody, 60kW generátor a například i tři výkonné klimatizační jednotky s ﬁltroventilačním
systémem. Podle informací serveru
www.fortiﬁkace.cz je možným důvodem
takto naddimenzované klimatizace
i fakt, že jako dvouúčelový úkryt sloužil
před časem tento prostor například
k uchovávání vyřazených bankovek
České národní banky.
(jam)

HISTORIE KRYTŮ CIVILNÍ OBRANY
V PRAZE 14 JE ÚZCE SPOJENA S VÝSTAVBOU SÍDLIŠTĚ ČERNÝ MOST,
KAM JSME SE TAKÉ VYDALI NA PRVNÍ PODZEMNÍ NÁVŠTĚVU V RÁMCI
NOVÉHO SERIÁLU. NAŠÍM CÍLEM JE
PANELOVÝ DŮM PŘÍMO NAPROTI
PLECHÁRNĚ V BRYKSOVĚ ULICI.

Placená inzerce

Druhá polovina osmdesátých let přinesla vedle stále patrnějšího rozvratu
tehdejší socialistické politiky i jistou
formu paranoie způsobené trvající
studenou válkou a závody tehdejších
dvou impérií v jaderném zbrojení.
Zřejmě proto byla součástí právě rostoucí druhé etapy sídliště na Černém
Mostě i výstavba velkokapacitních
úkrytů civilní obrany. Historici se shodují, že jedním z důvodů velké kapacity
zdejších krytů je mimo jiné i tehdejší
absence metra, které je unikátním
a v Praze současně i největším prostorem pro ukrytí obyvatelstva v případě
válečného konﬂiktu.
Vraťme se ale k výše zmíněnému panelovému domu, který stojí mezi uli-

Horní snímek ukazuje nádrže pro dieselový agregát, uprostřed pak vidíte v zeleni schovaný vstup
do úkrytu. Dolní snímek ukazuje jedny ze záchodů, které jsou součástí sociálního zázemí.

ZUBNÍ ORDINACE
přijímá nové i dětské pacienty
Nabízíme veškerá stomatologická ošetření včetně implantologie.
Máme smlouvy s pojišťovnami.

Objednávky: tel. 281 918 229
Adresa: Generála Janouška 844, Praha 9
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – BŘEZEN 2016
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
www.mlp.cz
Městská knihovna v Praze – pobočka Černý
Most, Generála Janouška 1060/2, Praha 14
Most do pohádky: každý čtvrtek 16.00 hod. Přečteme si s dětmi pohádku či příběh, budeme si
o něm vyprávět a nakonec si něco vyrobíme.

PIONÝR, Z. S., 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz
Klubovna: Kpt. Stránského 994/6, Černý Most
Schůzka oddílu Orion každé pondělí 16.00–
18.00 hod. Uzlování, šifrování, hry, soutěže,
kvízy.
Klub Magic každý pátek 16.00–19.00 hod. Setkání příznivců karetní fantasy hry Magic.
Utkání, někdy i malé turnaje.
Klub Šikulky 15. 3. a 29. 3.,16.00–18.00 hod.
Tvoření z korálků – zvířátka, dekorační předměty
a další, dle zájmu. Základní materiál s sebou,
pomůžeme.

CENTRUM SLUNEČNICE, o. p. s.
www.slun.cz
Umělecký ateliér (keramický, výtvarný): pondělí 13.00–17.00 hod.; středa 9.00–13.30 hod.
Výtvarná a umělecká tvorba pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Cena: 80 Kč/hod.
Bowlingový klub každý pátek 11.30 hod. Bowling
bez bariér – hra pro dospělé se zdravotním znevýhodněním, s asistencí. Praha Střížkov – klubový
příspěvek pro členy.
Písničkování pro děti od 3 do 5 let každý čtvrtek
17.15 hod. Hudební říkačky a pohybovačky s prvky
muzikoterapie pro předškoláky. Cena: 100 Kč/hod.
David Amstel „Pastely“ – od března do 8. 4. 2016,
v otevírací době kavárny. Výstava obrazů s námětem krajin, zátiší i osobní fantazie.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz
Port de bras: každé pondělí 19.00–19.55 hod.
Lekce laskavého a ladného pohybu. Cena: 35–60 Kč.
Tabata: každé pondělí 20.00–20.55 hod. Intenzivní spalovací kardio lekce vhodná ke zvyšování
fyzické kondice a svalové hmoty. Cena: 35–60 Kč.
Trampolínky: každé úterý 18.00–18.55 hod.,
neděle 18.30–19.25 hod. Radostná zahřívací
a posilovací lekce vedená na minitrampolínkách
(průměr 110 cm). Cena: 35–60 Kč.
Pilates: každé úterý a neděli úterý 19.00–19.55
hod., pátek 9.30–10.30 hod. Lekce Pilates je
vhodná pro začátečníky i pokročilé cvičence, účinnými cviky posílí i protáhne. Cena: 35–60 Kč.
Aerobik: každé úterý 20.00–20.55 hod. Intenzivní a zajímavá taneční aerobní choreograﬁe
doplněná o účinné posilování a protažení.
Aby záda nebolela: každou středu 19.00–19.55
hod. Lekce posilující, zpevňující a protahující
svalstvo nutné ke správnému držení těla, zejména zad a trupu. Cena: 35–60 Kč
Power body ﬁt: každou středu 20.00–20.55
hod. Silová, dynamická a posilovací lekce typu
cross fit, určená pro zvýšení fyzické kondice.
Cena: 35–60 Kč.
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Step aerobik: každý čtvrtek 18.30–19.25 hod.
Originální aerobní choreograﬁe vedená na stepech, doplněná posilováním a strečinkem. Cena:
35–60 Kč.
Yogalates: každé úterý 9.30–10.30 hod. Účinné
spojení toho nejlepšího z jógy a pilates. Cena:
35–60 Kč.
Jóga: každý čtvrtek 19.30–20.45 hod. a neděle
20.30–21.25 hod. Harmonická, zklidňující, zpevňující a stabilizační lekce umocňující fyzické
a duševní vnímání těla. Cena: 35–60 Kč.
Body ﬁt / břišní pekáč: každou neděli 19.30–
20.25 hod. Posilovací a protahovací lekce s využitím náčiní (gumičky, balony, činky...) zaměřená
na břišní svaly. Cena: 35–60 Kč.
Sportovní hry / baby aerobik: každé úterý
17.00–17.50 hod. Cvičení pro děti ve věku cca
6–9 let zaměřené na správnou koordinaci se základními kroky aerobiku. Cena: 400 Kč/pololetí.
Sportovní hry / tanečky: každé úterý 16.15–
16.55 hod. Lekce pro děti ve věku cca 4–7 let
spojující soutěže, pohybovou koordinaci a rytmiku
ve spojení s hudbou. Cena: 400 Kč/pololetí.
Sportovní hry pro nejmenší: každý čtvrtek
15.30–16.20 hod. Cvičení s náčiním za poslechu
hudby určené dětem ve věku cca 3–4 roky, včetně
doprovodu. Cena: 400 Kč/pololetí.
Sportovní hry: každý čtvrtek 16.30–17.20 hod.
a 17.30–18.20 hod. Cvičení s nářadím a náčiním,
sportovní soutěže, hry a pohybová koordinace
pro děti 1. a 2. stupně ZŠ. Cena: 20–30 Kč/lekce.

SPORTOVNÍ KLUB
VOZÍČKÁŘŮ PRAHA, Z. S.
www.skvpraha.org
Stolní tenis na Plechárně: každý čtvrtek od 3.
3. od 19.00 hod. Přijďte si zahrát stolní tenis
s některými členy našeho pingpongového oddílu. Cena 20 Kč.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz
Čchi-kung – cvičení pro dospělé: každý čtvrtek
20.45–21.45 hod. Zdravotně relaxační cvičení pro
dospělé v malé skupince s individuálním přístupem. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Taiji – cvičení pro dospělé: každý čtvrtek 19.45–
20.45 hod. Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními
účinky spočívající v sérii plynulých, pomalých pohybů. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.
Herna s programem pro děti s rodiči: každé pondělí a středu 9.00–12.00 hod. Není třeba se předem objednávat. Cvičení, tvoření, zpívání s kytarou,
programy začínají v 10 hod. Cena: 50 Kč/rodina.
Volná herna pro děti s rodiči: každé úterý
15.30–17.30 hod. Přátelské místo pro setkávání
rodičů s dětmi, prostor pro hru dětí. Vstup bez
přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina.
Multikulturní herna: každý pátek 16.30–19.00
hod. Místo pro setkávání a poznání rodin z různých
kultur. Vstup bez přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina.
Angličtina pro dospělé: každou středu 18.00–19.00
hod. Kurz angličtiny pro mírně až středně pokročilé, přihlášení nutné. Velký důraz kladen na konverzaci. Cena: 100 Kč/lekce, formou předplatného.

Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty:
každé pondělí 12.50 hod., 13.40 hod., 14.30
hod., 15.20 hod. Čtyři skupiny podle věku dětí.
Podpora psychomotorického vývoje, upevnění
citové vazby rodič – dítě. Cena: 70 Kč/lekce, formou předplatného.
Úspěšný školák: každý lichý čtvrtek 15.30–17.00
hod. Cyklus přípravy na školní docházku pro děti
s rodiči. Přihlášení nutné. Cena: 500 Kč/cyklus.
Aby záda nebolela – začátečníci: každé úterý
18.00–19.30 hod. Jóga – cvičení pro dospělé. Cena:
50 Kč/lekce, formou permanentky na 10 vstupů.

NEPOSEDA, z. ú.
www.neposeda.org/jahodnice
Sousedské centrum na Jahodnici, Baštýřská
67/2, Praha 9, 198 00
Herna, pondělí – čtvrtek po 9.00–12.00 hod.,
14.00–17.00 hod.; út 9.00–12.00 hod., 13.00–
16.00 hod.; st 10.00–12.00 hod., 15.00–18.00
hod.; čt 9.00–12.00 hod., 14.00–17.00 hod. Příjemný hrací prostor pro děti i jejich rodiče.
Cena: 50 Kč; děti do roka zdarma.
Tvořílek, pondělí 16.00, středa 9.00 hod. Dopolední
tvoření pro děti od dvou let s doprovodem, odpoledne zvýšená náročnost pro starší děti. Cena:
100 Kč; po nebo před programem herna zdarma.
Čteme dětem, pondělí 17.00 hod. Přijďte a zaposlouchejte se do čtené pohádky v prostoru
naší herny. Cena: 50 Kč.
Angličtina s Renatou, sudý čtvrtek 10.00–11.45
hod., lichý čtvrtek 15.00–16.45 hod. Angličtina
pro dospělé v malé skupině. Cena: 150 Kč.
Yamaha – Robátka, pátek 9.00 hod. Hudební
kurzy pro děti od 4 do 18 měsíců s doprovodem.
Yamaha – První krůčky k hudbě, pátek 10.00
hod. Hudební kurzy pro děti od 18 měsíců do
4 let s doprovodem.
Sousedský obývák, pondělí–čtvrtek 9.00–16.00
hod. Přijďte posedět do klidného místa, kde
můžete pracovat nebo si jen tak číst.
Legohraní, sudé úterý 16.00 hod. Nabízíme naši
rozsáhlou sbírku lega na společné tvoření. Ideální
pro rozvoj tvořivosti. Cena: 50 Kč.
Výtvarná dílna, liché úterý 16.00 hod. Naučíme
vás výtvarné techniky, které se vám budou hodit
i doma při výzdobě bytu či zahrady. Cena: 100 Kč;
včetně materiálu.

NEPOSEDA – ZASTÁVKA KD KYJE
www.neposeda.org/zastavka
Pilates: každé pondělí 9.00–10.00 hod. Přijďte
se k nám protáhnout. Pravidelným cvičením pilates získáte pevné a štíhlé tělo a zpevníte si
střed těla. Možnost hlídání dětí v době cvičení.
Tvořivá hodinka: každé úterý 9.00–10.00 hod.
Hodinka zaměřená na tvoření, malování a výrobu
věcí z okolního světa tak, jak ho vidí děti. Vyzkoušíme si práci s různými materiály.
Jóga: každý čtvrtek 9.00–10.00 hod. Přijďte se
k nám protáhnout, obnovit své síly a uvolnit se
od stresu. Možnost hlídání dětí v době cvičení.
Pohybová hodinka: každý pátek 9.00–10.00 hod.
Zahrajeme si známé i nové skupinové hry, zkusíme si divadelní pohyby a nezapomeneme ani
na relaxaci a pohádky s prvky jógy.

Praha 14 žije
Herna, pondělí–pátek 10.00–13.00 hod. Nevíte, co
už doma se svými dětmi vymyslet? Přijďte k nám.
Potkáte zde další rodiče i odborné pracovníky.

NEPOSEDA – PLECHÁRNA
www.plecharna.com
Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/20,
140 00 Praha 14
Pohybová hodinka, každá středa 9.00–10.00
hod. Cvičení pro rodiče s dětmi. Cena: 60 Kč/hod.
Hlídání dětí a herna, každá středa 10.00–12.00
hod. Pohlídáme vaši ratolest. Nebo můžete přijít
jen tak do herny. Cena: 50 Kč/hod.
Zumba, každé úterý 17.30–18.30 hod. Přijďte
se rozhýbat na Plechárnu.

JAHODA, o. p. s.
www.jahoda.cz
RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka)
Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku. Hlídání
nabízíme od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00
hod. Po domluvě možnost prodlouženého hlídání
od 7.00 do 17.00 hod. Jesličky mají prostornou,
nově upravenou a vybavenou hernu. Samozřejmostí je celodenní strava vhodná pro nejmenší
děti: 2x svačina a oběd. Děti můžete zapisovat
nepravidelně. Cena za celý den 400 Kč, za půlden
200 Kč. Sleva při koupi permanentky. Rezervaci
a odhlašování míst v jesličkách je nutné provést
telefonicky vždy do 18.00 hod. předchozího dne.
Pro více informací a prohlídku jesliček volejte
Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.
Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými
dětmi je po rekonstrukci. Nově upravená herna
a kuchyňka. Otevřeno každý pátek od 9.00 do
12.00 hod. Program a zábava pro děti. Těší se
na vás Diana s Julinkou.
Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku, pátek
10.00–11.00 hod. Zápis a více informací u Diany,
tel.: 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.
Soukromá mateřská škola Jahoda, www.skolkajahoda.cz, fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Informace o školce
a zápisu u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@jahoda.cz,
tel.: 777 674 161.
Sociální poradenství zdarma – dávky, nemocenská, mateřský a rodičovský příspěvek, zdravotní a sociální.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Dopolední školička, pondělí–pátek 8.00–12.00
hod. Pohádka Školička je určena všem dětem, které
ještě nenavštěvují MŠ a hledají nové kamarády.
Taneční výchova pro děti 3–5 let, každou středu
15.30–16.15 hod. Pohybové hry, rytmické básničky a písničky a rozvíjení dětské fantazie.
Pilates pro dospělé – začátečníci, každou
středu 18.00–19.00 hod. Cvičení, které zpevní
střed těla; přestanou vás bolet záda a získáte
dlouhé štíhlé svaly a úzký pas.
Pilates pro dospělé – pokročilí, každé úterý
18.30–19.30 hod. Cvičení, které zpevní střed
těla; přestanou vás bolet záda a získáte dlouhé
štíhlé svaly a úzký pas.

Judo pro děti, bojová umění pro vaše děti, vždy
v pondělí a čtvrtek. Cena: 1 700 Kč/pololetí.
Taneční kurzy (Astra Praha), 1x týdně od 18.00
hod. Vhodné pro mládež i dospělé.
Před/za kamerou (ﬁlmová a TV škola). Kurz je
česko-anglický a je určený pro děti, mládež i dospělé. Středa 19.00–22.00 (dospělí), pátek 15.00–
18.00 (mladší žáci), neděle 10.00–13.30 (starší žáci).
Dozvědět se u nás můžete o ﬁlmovém, televizním
i divadelním herectví, o produkci, režii, scenáristice,
střihu, ale i animacích a speciálních efektech. Na
konkurz můžete přijít v pátek a v neděli mezi 14.00–
15.00 hod. Pro objednání volejte 604 171 064 nebo
se přihlaste online na www.elfdream.info.
Kurzy šití, 1x týdně, čtvrtek 18.00–19.30 hod. Pro
začátečníky i pokročilé / možné i pro cizince s AJ.
Simona Chaloupková. 1 lekce = 90 min á 300 Kč.

PRAHA 14 KULTURNÍ
www.plecharna.com
Zumba s Danem, každý čtvrtek 17.30–18.30 hod.
Zumba je spojení tance a aerobních prvků. Přijď si
protáhnout tělo a povzbudit mysl. Cena: 100 Kč/hod.
Box na Plechárně, pondělí, středa, pátek 18.00–
19.30 hod. Tréninky boxu určené primárně pro děti
a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Registrace probíhá přímo na místě, stačí jen přijít.
Dětské soboty na Plechárně, každou sobotu
10.00–16.00 hod. Pohádky pro děti, herna, hry
a sportovní náčiní.

BĚŽECKÁ ŠKOLA
MILOŠE ŠKORPILA
www.bezeckaskola.cz
Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem,
každá středa 10.00–11.00 hod. Máte malé dítě
a toužíte po pohybu? Pak jsou tyto kurzy přimo
pro vás!
Vytrvalostní výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem, každý pátek 9.30–11.30
Výběhy pro veřejnost, každá středa 16.45–
17.45 hod. Určeno všem obyvatelům Prahy 14,
kteří by rádi začali běhat.
Kurz pro běžecké začátečníky, každá středa
18.00–19.00 hod. Cílem tohoto kurzu je zvládnout běh na 5–10 km. Cena: 3 600 Kč za kurz
Kurz pro mírně pokročilé běžce a běžkyně,
každá středa 19.15–20.15 hod. Vytrénujeme se
ke zvládnutí půlmaratonu. Cena: 3 600 Kč za kurz.

DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ
http://www.cb.cz/diakonie/tag/cerny-most
Centrum denních služeb, Mansfeldova 80 (3 min.
od metra Černý Most)
Keramická dílna, každé pondělí a čtvrtek 9.00–
16.00 hod. Vede profesionální lektorka Daniela
Nekula.
Klub Mansfeldka, každé úterý 9.00–16.00 hod.
Psychosociální aktivity, literární kroužek, tematická
odpoledne, muzikoterapie, káva, čaj a hlavně pohoda.
Filmový klub Horizont, každá středa 15.30–
19.30 hod. Projekce nevšedních ﬁlmů s následnou diskuzí. Těší se na vás Matěj Hájek, Iveta
Lisková, Markéta Mašková.

KD KYJE

MONTESSORI CENT. PASTELKA

www.kdkyje.cz

www.mcpastelka.cz

Jazykové kurzy (Alles klar), 1x týdně, 17.30
hod. Kurzy probíhají v malých skupinkách, jsou
určeny dětem i dospělým.
Irské tance, každé úterý a středu 16.15–17.30
hod., 18.00–19.30 hod. Kurzy irských tanců Inspiraldance vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Montessori centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče a zároveň provozuje celodenní školku (pro děti 2,5–6 let):
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2 pololetí školního roku 2015/2016:

Angličtina s rodilým mluvčím (výuka 2x týdně).
Malé ﬂétny – výuka hry na ﬂétnu pro děti (3–6
let), Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky rodič),
Sportovní hry (děti 3–6 let), Angličtina hrou
(děti 3–6 let). Zápis do kroužků na 2. pololetí
pouze na volná místa.
Zápis do Montessori školky Pastelka na školní
rok 206/2017 probíhá v březnu 2016. Příjem přihlášek: 1.–10. 3 2016. Vyrozumění o přijetí do
31. 3. 2016. Školka je otevřena denně 7.30–
16.00 hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu
Montessori metody, kvalitní výuka dle vzdělávacího plánu kvaliﬁkovanými učiteli, připravené
a motivující prostředí pro vzdělávání dětí, projektová výchova, bio stravování.
Program Hurá – jdeme do školky! Tento program je určen dětem od 2 let, které se chystají
v září do školky a chtějí si to vyzkoušet. Děti
navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne. Zápis do
tohoto programu na 2. pololetí pouze na dotaz.
Více informací o všech našich aktivitách na webových stránkách.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
BŘEZNOVÉ AKCE
Seminář Vaříme pro nejmenší, 3. 3. 15.00–16.30
hod. Téma „Zdravé svačinky, obědy a večeře“.
Cena 150 Kč.
Pyžámkové dobrodružství v čertovském doupěti
18. 3., 18.00–10.00 hod. Cena 299 Kč/dítě,
500 Kč/sourozenci.
Jarní bazar, 19. 3., 14.00–17.00 hod. Tradiční
bazárek dětského oblečení a hraček. Vstup
zdarma. Cena 100 Kč za prodejní stůl.
Seminář „Jak vychovávat chlapce“ 31. 3. od
18.30 hod. Úspěšný seminář vedený maminkou
čtyř kluků Mgr. Vladislavou Bartákovou. Cena
250 Kč/osoba.
Rezervace na všechny akce na e-mailu
info@veselycertik.cz.
JARNÍ SEMESTR 2016 – zápis otevřen
Kurzy a kroužky: 8. 2. – 17. 6. 2016. Kurzy lze
navštěvovat i jednorázově.
Pondělí:
9.30 hod. První krůčky k hudbě 2. díl (Yamaha
Class) 2,5–4 roky
9.30 hod. Cvičení s miminky 4–12 měsíců
16.00 hod. Baletní tanečky 2,5–5 let
17.00 hod. Baletní přípravka 3–6 let pokročilí
Úterý:
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–4 roky
16.00 hod. Montessori pracovna 2,5–4 roky
16.30 hod. Divadelní přípravka 4–8 let
Středa:
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let
16.00 hod. Výtvarka v pohybu 3–6 let
17.00 hod. Dětský sboreček „Beránci“ 3–6 let
Čtvrtek:
9.30 hod. Hrátky s batolátky 1–2 roky
10.30 hod. Čertovský kombo-mix 2–5 let
15.00 hod. Jóga pro rodiče s dětmi 3–8 let
16.00 hod. Dětská jóga 3–8 let
17.00 hod. Playgroundenglish – Angličtina
hrou, 3–6 let
17.15 hod. Dětská jóga, 3–8 let
Pátek:
8.30 hod. Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let
9.30 hod. Montessori pracovna 1,5–3 roky
Více na www.veselycertik.cz nebo na facebooku/Veselý čertík – mateřské centrum a rodinný klub.
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kalendář akcí
Prahy 14

STŘEDA 2. 3.
10:30

.4D'OG5OG5OG(J8QB@HFO'
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.

PONDĚLÍ 14. 3.
19:15

LAN59HMGGEO598CB5
Cestopisný večer s fotograﬁemi a komentářem o cestě po
Kyrgyzstánu.

7)GL-.&%$L#G"7)0G=10/0G!G22237)L-.&*)L#3)(G

OMG89O@POME<GI@OPDGMKG=JOE<HAM6
Představíme vám, co se za její novou fasádou skrývá.
Součástí akce je 2. setkání sítě lokálního partnerství.

19:00

=10/0G;:GL.-,.1+%G!G2223=-)/01+03)#7G

17:00
17:00

KPOMDGCA8G59KAD
Co si spolu uvaříme, to si také sníme.
L)G7#,-LG!G22237#,"-L3#1G22230)&##L3)#7=0)**)3L-.&G

OAMB5HG@59K@G8QAKNG73G ?FKGKG<859
Otevřeno každé úterý, středu a čtvrtek 14:00 – 18.00 hod.
Výstava trvá do 23. března 2016.
7$G=10/0G;:G!G2223=10/0;:3)(G

O'BMHPGKPD'OGCA8GMO>'OMD
V semináři budeme mluvit o zdravých svačinkách, obědech
a večeřích.
7)G0G1LG-G$1,%LG(33G!G2223-")1,*L3)(

+=# 0 G(33G!G2223+=# 03#10/# +*)

ÚTERÝ 15. 3.
15:00
15:30

KPOMDGCA8G'JKID
Co si spolu uvaříme, to si také sníme.
L)G7#,-LG!G22237#,"-L3#1G22230)&##L3)#7=0)**)3L-.&

KAMDGQKNHAOFG8QJO4OMDGKG<AK4OFG
Přijďte prodat to, co nepotřebujete a koupit si „nové“ věci.

STŘEDA 16. 3.
10:30

F8JKGJH5FG@GA8IBM6G
Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou
Ing. Mgr. Marií Novákovou.
7)GL-.&%$L#G"7)0G=10/0G!G22237)L-.&*)L#3)(G

5C6MGF8JHF

15:30
PÁTEK 4. 3.
16:30

Cyklus přípravy na školní docházku pro děti s rodiči.
7)GL-.&%$L#G"7)0G=10/0G!G22237)L-.&*)L#3)(G

18:30

L8MEOA9GF8'8AMDG<?IQ
Vystoupí Duo Nuages (Marko Ferenc – housle, Adam Pavlíček
– kytara).
7$G=10/0G;:G!G2223=10/0;:3G)(

L8MEOA9GHFG(.
Koncert žáků pěvecké třídy M. Sedlákové, houslové třídy
K. Vacka a žáků kytarové třídy M. Straky.
(. G=10/0G G10,*&# *)L G GG!G2223(./=3)(

ČTVRTEK 17. 3.
14:30
15:00
PÁTEK 18. 3.
09:00
18:00
19:00

JO9GI8G?'C=KAF?
Pojď si s námi zaskákat do JumpParku.
L)G7#,-LG!G22237#,"-L3#1G22230)&##L3)#7=0)**)3L-.&

SOBOTA 5. 3.
14:00

&8EEBKGMKG=JOE<HAM6
Přijeďte si společně se Sportovním klubem vozíčkářů Praha
zahrát bocciu – hru podobnou petanque.
G=10/0 G(33G!G2223L=10/03#1

ÚTERÝ 8. 3.
10:00

G 28AF5<8CG!GO>EOGNG@JMG
Plstění pro úplné začátečníky a děti. Během kurzu se
seznámíte s technikou „plstění jehlou“.
L0,$*+G0,-*1GG7-7G1#G!G222310 ./03.G

17:00

Jak připravit pleť před líčením; jak nanášet make-up, stíny;
konzultace nad vlastním vybavením aj.

7)GL-.&%$L#G"7)0G=10/0G!G22237)L-.&*)L#3)(

ČTVRTEK 3. 3.
15:00

=#1,#+%GL-.&G#(%$L

L?ANGK'KG58Q6G@BNHB59F8?

BJ'8@GFJ?Q
Promítání filmu na klubu. Na výběru filmu se můžeš
podílet i ty.
L)G7#,-LG!G22237#,"-L3#1G22230)&##L3)#7=0)**)3L-.&

PÁTEK 11. 3.
09:00

8JMHG<OAMK
Navštivte naši prostornou hernu, kde je dětem dobře.
Pobavíte se i vy, dáte si kávu a odpočinete si.
0/# 0 G#3=33G!G22230/# 03)(

SOBOTA 12. 3.
09:00
14:00

=J596MGFJ8Q8?F
Jak vyrobit krásný klobouk bez profesionálního vybavení.
L0,$*+G0,-*1GG7-7G1#G!G222310 ./03.

,KMO4MDG8IC8JOIMO
Zveme vás na tradiční odpoledne plné tance a příjemného
hudebního doprovodu kapely Color Club Praha.
=10/0G;:GL.-,.1+%G!G2223L L"3)(

JM6MG8QAHNOFG
Plstění pro úplné začátečníky a děti.
L0,$*+G0,-*1GG7-7G1#G!G222310 ./03.

OJBF8M84MDG9@8POMD
Barvení vajíček, sení, osení. Připravte se s námi na Velikonoce!
0/# 0 G#3=33G!G22230/# 03)(

=H'F8@HGM8E
Pyžámkové dobrodružství v čertovském doupěti .
7)G0G1LG-G$1,%LG(33G!G2223-")1,*L3)(

288I598EFGGQHJG=O59AG5C8JO4M859B
Beneﬁční bál na podporu asistenčních psů se pořádá stylově
na téma hippies.
=,1 G=#-$+#, G#3=33G!G2223=,10=#-)+#,3)(G

SOBOTA 19. 3.
09:00

&KNHAOF GIH'OG@6EO'GMKNIHAOF
Vyprázdněte šatníky, udělejte inventuru, je tu další bazárek.
Na něm pořídíte vše potřebné, od oblečení přes sportovní
potřeby až po hračky.
+=# 0 G(33!G2223L L"3)(

10:00

#9O@POMDGF8'?MB9MDGNK<AKI
Zveme všechny zahradníky a zahradnice na otevření
komunitní zahrady na Plechárně.
=10/0G;:GL.-,.1+%G!G2223=-)/01+03)#7

14:00

KAMDGQKNKA
Tradiční bazárek dětského oblečení a hraček.
7)G0G1LG-G$1,%LG(33G!G2223-")1,*L3)(

LKJOMIHPGKFEDGCPBCAK@?>OG=AK<KG;:GF?J9?AMD
CA8G76595F8?G4H59GG=AK<KG;:3

17:00

)+,1.7G-.+$+*)G#3=33G!G2223-.+3)(

2223=10/0;:L.-,.1+*3)(
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14:00

WVUTSRQPRORVONMLKJIHRG
Sportovní klub vozíčkářů Praha Vás zve na trénink
badmintonu – přijďte si s námi zasportovat.
FNEDCEBA@O?>=WOBE<@;?:98OND7675O<4F4O3O2224F?BND7674ED1

NEDĚLE 20. 3.
09:00

0IMVORVOJLU/I.Kurz plstění šál z ovčí vlny a hedvábné látky.
?7C;,AO7C+>,*DO)O(+>(+OFDEO3O2224D7'=674+=O

15:00

NPJIU&P/IORLUGMLO)O>P%$L#RSK&IO$PJIU&V
Když se loupežnický synek rozhodne vydat cestou řádného
života, hrozí loupežnickému řemeslu konec.
ND767O"!O?=>C=DA@O3O2224?'? +4<

PONDĚLÍ 21. 3.
18:00

ČTVRTEK 24. 3.
15:00
PÁTEK 25. 3.
09:00
SOBOTA 26. 3.
10:00

BLMS&PRPR-OQ/P LRPřijď si k nám něco vyrobit a připomenout si Velikonoce.
?O(EC>+?O3O2224(EC >+?4ED1O22247+WEE?4E( N7,,4?>=W

O BHP.VOTPQM
Připravili jsme pro Vás překvapení...
76E'75OE4N4F4O3O222476E'74<

? LO6VMMOK%$
Již devátý ročník fotbalového turnaje v malé kopané se
bude konat v prostorách TJ Kyje. Registrace týmu na emailu
turnaje@stopzevling.cz.

B$HI/GR-OBV&VO=JHVOPOKLQP/IR-ORVO/P-&%
Přijďte si poslechnout vyprávění vozíčkáře Vaška Uhra o jeho
cestách po španělské Andalusii.
FNEDCEBA@O?>=WOBE<@;?:98OND7675O<4F4O3O2224F?BND7674ED1O

BEC7O67B>EB+O3O2224FCEN<+B>,A14<

14:00

B,4O6%UL.R-O/LLH

18:00
ÚTERÝ 22. 3.
10:00

Tradiční koncert žáků školy ZUŠ Ratibořická.
<=05OND767O5OD7C,WE9,?:OO3O2224<=F6N4<

0IMVORVO.V/MRG
Na kurzu se seznámíte s technikou „nuno-plstění“. Vhodné
pro začátečníky a děti.
?7C;,AO7C+>,*DO)O(+>(+OFDEO3O2224D7'=674+=OO

15:00

DLKSQVR-OP%QG#
V klubu budou recitovány básně slavných i neznámých
klasiků. Recitovat vlastní tvorbu je též možné.
F'D=+A@OA7ONE(EO'C+(OFO67A',7N 5O<4O4O3O2224(EC >+?4ED1O

17:30

?PRKLHQO$G/LK&KJO.PHO(VM-L&OVONVMLL&
Koncert pěveckých sborů Malíček a Paleček, sbormistryně
Šárka Mistrová.
<=05OND767O5OD7C,WE9,?:OO3O2224<=F6N4<

17:00

BLHRSI#O/QV/OB.-HVM&VO
Zahájení výstavy bude spojeno s 1.plánovacím setkáním na
téma prostupnost a doprava na sídlišti. Od 17.00 na Plechárně.

O VHR-O$ LU$PHPUR-O&%HO" !O
Další části kurzu 29.3., 7.4. a 8.4. Více na wellryba.cz, přihlášky
na v.nemeckova@mydva.info.
+ACD=(OF>=A+;A,+OE4N4F4O3O2224F>=A4<

O NMQGRO&/GQO

18:00
STŘEDA 23. 3.
10:30

Workshop plstění z vlny za mokra.
?7C;,AO7C+>,*DO)O(+>(+OFDEO3O2224D7'=674+=

15:00

(O?>=W@;?EO (7OND767O3O2224(?>=W,?E4<OO

18:00
19:00

?MV/-HR-O&PRKLHQ
Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ.

Ševčinský důl, Důl Drkolnov, jízda hornickým vláčkem, aneb
co všechno se dá stihnout za 24hodin.
'8(O'C@O7O(>:'++OND767OND7EB,0CO;+DAO(EFCO3O2224''(ND7674<

23. – 25. 3.
19:00

BLMS&PRPR-ORPKP/&VOOBJH%OUPO$PULT-O4
Velikonoční prázdniny plné her a výletů. Ševčinský důl, Důl
Drkolnov, jízda hornickým vláčkem.
'8(O'C@O7O(>:'++OND767OND7EB,0CO;+DAO(EFCO3O2224''(ND7674<

23. – 28. 3.
16:00

B LUOPO/LMS&PRPR-KJO$HIURSRIKJ
Výlety po zajímavostech v okolí, soutěže, hry, pomlázka.
N,EADO<4F4O)O4ON,EADF?:OF?=N,A7OED,EAO3O2224E'',>ED,EA42WF4<O

Velikonoční slavnost v Galerii 14 – tanec, moderní
chvalozpěvy, zvěst o vzkříšení a naději.

STŘEDA 30. 3.
19:00

CENO&PRKLHQO3OVHPMV/OFVTPRO>LR&
Přijďte si poslechnout známého českého písničkáře, jehož
slavný hit Tři kříže jistě všichni znáte.
ND767O"!O?=>C=DA@O3O2224?'? +4<

19:15

,RQ%SKLO)OKLQVO&O/RSQ R-T%O/LULRSebezkušenostní seminář – cvičení na rozeznání a posílení
své intuice.
(O?>=W@;?EO (7OND767O3O2224(?>=W,?E4<

ČTVRTEK 31. 3.
18:30

FLTSRI OV&O/KJP/I/VQOKJMV$KLO
Úspěšný seminář vedený maminkou čtyř kluků
Mgr. Vladislavou Bartákovou.
(O7OD?OB+F+>O;+DC@?O<4F4O3O2224B+F+> +DC,?4<

PÁTEK 1. 4.
09:00
1. – 3. 4.
17:00

VHR-O.VIHL&
Přijďte prodat, koupit, vyměnit a přivítejte jaro v novém.
76E'75OE4N4F4O3O222476E'74<

7RMSK&O/-&LRUO$HPOQLLRVLH
Víkend s angličtinou a americkými lektory. Výuka především
konverzační formou skrze hry a diskuse.
!4N6ODE 7>OD7A1+DFO3OW4< D7F?74<76D7'7 AE'+ O

SOBOTA 2. 4.
09:00

'P$PMLURLO$MR OMV&V/ JPO$PJ.%
Maxi dopoledne strávené laskavým pohybem v rytmu tance
pod vedením zkušených lektorek.

<=05OND767O5OD7C,WE9,?:OO3O2224<=F6N4<O

BLMS&PRPR-ORPKP/&VO"OBJH%OUPO$PULT-

BLMS&PRPR-OMV/RPQORVO;(
@D?+BOWD7CDF?:O3O2224W4< D7F?74<76D7'7

NPU$PHVO$HI/R JPO$KJPTPQPHSK& JPO//P LO
Přednáška s diskuzí – průběh, mezníky a podpora správného
vývoje u dětí 0-3 roky.

Zveme vás na tradiční odpoledne plné tance za hudebního
doprovodu kapely Color Club Praha.
ND767O"!O?=>C=DA@O3O2224?'? +4<

ND767O"!O?=>C=DA@O3O2224B W,D7>?74<

18:00

CVRLR-OPU$PMLURL

COFE?E>O76E'A,+O3O2224CFE?E>76E'A,+4<O

09:00

O C%HRV O/LOQPMR-TOQLRS%OPO$PJIHOQVHPQ
Turnaj pro nereg. hráče od 15 let. Pro hráče org. PRST od
50. místa žebř. mužů, ženy bez omezení.
(;OND767O"!O3O2224ND767"!4<

STŘEDA 6. 4.
10:30
PÁTEK 8. 4.
10:00

V&O%OUGQ-O$PU$P SQO$HI/RO//P O LS
Přednáška klinické logopedky o vývoji řeči u dětí.
(O?>=W@;?EO (7OND767O3O2224(?>=W,?E4<O3O

NHIKLOOLTPKLTSO/OHPUSRGO)OLTSRI
Vede Mgr. et Mgr. Pavla Koucká. Cena 100Kč/osoba. Nutné
přihlášení na jahudka@jahoda.cz.
76E'75OE4N4F4O3O222476E'74<

Hydepark
Placená inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ CHCETE PRO VAŠE DĚTI BRIGÁDU,
kde zajistíme jejich bezpečný odvoz do
práce a zpět domů? Naše restaurace
McDonald’s v Horních Počernicích takovou službu nabízí. Volejte 776 825
947, kde dostanete veškeré potřebné
informace, www.amirestaurant.cz.

❱ Právník koupí dva byty v Praze na investici, a to menší byt 1–2+1 a větší byt
3–4+1. Platím hotově, zaplatím privatizaci nebo uhradím vaše dluhy či exekuce.
Na vystěhování nespěchám, mohu vám
zajistit nové bydlení nebo vás nechám
v bytě dožít. Tel.: 608 661 664.

❱ Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.

❱ 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.

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

Placená inzerce

❱ Prodáváte byt nebo nemovitost? Společná právní a realitní kancelář vám
nabízí komplexní zajištění prodeje vaší
nemovitosti. Vyřešíme veškeré právní
vady včetně oddlužení nebo vyplacení
exekucí. Zajistíme odkoupení vaší nemovitosti za nejvyšší cenu na trhu.
K Consulting, tel.: 608 661 665.

Nově – BIOREZONANCE

ÚČINNÁ, BEZBOLESTNÁ METODA BICOM
*odvykání kouření až 90% úspěšnost *hubnutí
a potlačení chuti na sladké *vyhlazování vrásek
*detoxikace *stres *energie *lymfa *energetické
blokády *imunita *wellness masáže

Koňský hnůj zdarma

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

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

Placená inzerce

Placená inzerce

Zdravotní středisko Klánovická 487, Hloubětín P-9,
st. Metra B Hloubětín, tel. 604 807 647,
www.wellness-stara-boleslav.cz

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

❱ Rekonstrukce bytového jádra, zkušený
tým řemeslníků, nejlepší cena. Konzultace a nezávazná nabídka zdarma.
jakub.vanek@atlas.cz, tel.: 731 33 77 11.
❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.:
606 662 223, 723 899 561.
❱ Zastoupíme vás i vaši firmu, na základě plné moci, při jednání s úřady.
www.zastupovánipredurady.cz, tel.
774 119 121.
❱ FA J. Macháč. Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace
sprchových koutů a boxů – senioři sleva!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Údržba domu a zahrady. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

     

tel.: 605 081 529
Pozvánka

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

)(.

I. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
HLOUBĚTÍN VÁS ZVE
NA JOSEFSKOU ZÁBAVU
Zábava se koná 18. března od
18 hodin v čínské restauraci (Havana). Přijďte se pobavit, přijďte si
zazpívat, hrát budou přátelé. Dobrovolný příspěvek na režii a na
tombolu (do tomboly) vítán. Za výbor sdružení Jindřich Pohl
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❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

❱ Výměna bytu. Vyměním obecní 2+kk,
45m2, holý nájem 3530 Kč, v P9 – Lehovci
za větší. Byt je v 5. patře, teplý, plast.
okna i v oddělené chodbě s balkonem.
T.: 602 854 905.
❱ Nabízím malířské práce, štuky,
lakování a stěrka. Doprava + návštěva = zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ !! Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Cca 5000Kč zapl. za obraz od J.V.Barneta.
Dále koup. obrazy od Famíry, Kreibicha,
zl. ruské ruble, aj. zl. mince, st. zl. šperky
aj. Interantik Praha 9, tel.: 605 819 440.
❱ Hledám spolehlivou paní na úklid malého rodinného domu v Praze-Kyjích pro
dlouhodobou spolupráci, možnost dojíždění vlakem. Úklid dvakrát týdně dopoledne,
celkem 5 h. Odměna 100 Kč/hod. Pošlete
prosím stručný životopis. olgakk@volny.cz.
❱ Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloproﬁrmupraha.cz.
❱ Hledám spolehlivou paní, která by
měla zájem a čas pomáhat invalidní
důchodkyni s nákupy, doprovod k lékaři
za ﬁnanční odměnu. Tel.: 725 732 182.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út 9.00–17.00 hod.,
čt 9.00–13.00 hod., t. +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou unii
informace a poradenství: pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní
péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na které srdečně zveme
všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling for third coutry nationals
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn và tổ chức
các khóa học tiếng Séc cho người nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців
безкоштовно

Oznámení

Placená inzerce

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

Křížovka o ceny
Vtip: Po veliké bouřce se potkají dva známí a jeden říká: „Ten vichr mi hrozně poničil stodolu. Jak dopadla ta vaše?“
Druhý mu 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. 3. 2016 na adresu:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou adresu:
krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce na
podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Správné řešení z minulého čísla: … vyřídím to nočnímu vrátnému.
Výherci: D. Dušková, Černý Most; B. Dolejš, Černý Most; G. Roubíčková, Hloubětín
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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VÝSTAVA
4. – 20. března 2016
CENTRUM ČERNÝ MOST
© Radek Pilař

• unikátní expozice
nejoblíbenějších večerníčků
(Mach a Šebestová,
Bob a Bobek, Rákosníček,
Maxipes Fík a mnoho dalších)
• promítání večerníčků
• fotografie a ilustrace
autorů večerníčků
• sobotní zábavné
workshopy a soutěže
(5. 3., 12. 3., 19. 3.)

www.centrumcernymost.cz

Placená inzerce
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