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obrazové ohlédnutí

Dárci krve
v Galerii 14
Poslední listopadový den přivítala Gale-
rie 14 velmi vzácné hosty – dobrovolné
dárce krve, kteří z rukou předsedkyně
Mgr. Jarmily Lhotkové a členů Výkonné
rady Oblastního spolku Českého červeného
kříže v Praze 9 a 14 převzali prestižní oce-
nění. Bronzovou plaketu prof. MUDr. Ja -
na Janského za 10 bezpříspěvkových odbě-
rů obdrželo 49 dárců, ze kterých 10 bydlí
v Praze 14. Stříbrnou plaketou za 20 odbě-
rů bylo oceněno celkem 28 dárců z celé
Prahy 9, z nichž 6 má bydliště v naší měst-
ské části. Zlatá plaketa za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů patří dalším 29 dárcům,
z toho plných 13 jich bydlí v Praze 14.
A oceněním nejvyšším, Zlatým křížem
III. třídy za 80 bezpříspěvkových od -
běrů, byli poctěni Drahomíra Nikodémová
z Bryksovy ulice spolu s Ladislavem Drn-
kem (na společném snímku vpravo). Slav-
nostní rámec setkání podtrhlo úvodní
vystoupení souboru irských tanců a stepu
Gall – Tír, v závěru pak všechny přítomné
potěšila svým zpěvem studentka konzerva-
toře Anna Duškina za klavírního doprovo-
du profesorky Světlany Zitner, korepetitor-
ky Národního divadla. 
Letošní rok uplynulo už padesát let od
začátku bezplatného dárcovství krve, a tak
ČČK vydal k tomuto kulatému jubileu
pamětní plakety za dlouholetou spolupráci
a propagaci této mimořádně záslužné lid-
ské činnosti. A Listy Prahy 14 se mohou
pochlubit, že z rukou ředitelky Oblastního
spolku Českého červeného kříže v Praze 9
a 14 Ivany Kadlečkové převzaly tohle
poděkování v rámci oceňování bezpříspěv-
kových dárců krve. Moc nás to těší.
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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
jako malé dítě jsem každoročně s napětím očekávala 11.
listopad. Jednak je to den narozenin mé maminky, ale
také den, kdy jsem u okna vyhlížela, zda “přijede Martin
na bílém koni“. Nízké teploty znamenaly aktivity pouze
v dětském pokoji, ale sníh, ten vždy dodal městu nový
rozměr… Pamatuji si, jak jsme si spolu s kamarády doká-
zali zimu prožít naplno. S červenými tvářemi a promrzlí
na kost jsme sáňkovali a bobovali, dělali anděly, stavěli
sněhuláky a iglú a vedli nekonečné koulovačky. Domů
jsem se vracela za úplné tmy jako kus ledu, ale celá šťastná
jsem s horkým čajem a zabalená do peřiny čekala večer na pohádku. A pokud se poštěstilo,
že sníh vydržel až do února, potom to teprve byla ta správná zima.
S přibývajícími léty jsme však přestali stavět sněhuláky, i boby už nebyly tak zajímavé
a sníh postupně začal být nepříjemností. Na hory dnes nejedeme, pokud tam není aspoň
půl metru sněhu, ale ve městě? Tam je sníh dobrý leda tak na Vánoce.
Před několika týdny, jedno páteční ráno, jsme se stejně jako jindy chystaly s dcerkou do
školky. Sotva jsem otevřela venkovní dveře, neuniklo mi, že v pološeru se potichu snášejí
bílé vločky. „To už zase sněží..?!“ zasupěla jsem s patřičnou dávkou rozzuření při představě
opětovného dohadování se s firmou TSK, která je odpovědná, nicméně téměř ignoruje
úklid většiny našich komunikací. Sotva jsem však větu dořekla, zavadila jsem o tázavý
pohled mé šestileté dcery. Na autobusovou zastávku jsme šly mlčky. Sotva jsme dorazily
na stanici, zeptala se mě dcera: „Copak jsi zapomněla, jak moc mám zimu ráda? Ty myslíš
pořád jenom na práci!“ „To není tak úplně pravda,“ odpověděla jsem. Nadechla jsem se
a chtěla jsem jí vysvětlit, jak důležitá a odpovědná je má práce a proč byla má reakce tak
emotivní. Při pohledu do její tváře se mi však nedostávalo slov. Naštěstí mě vysvobodil
přijíždějící autobus.
I přes pracovně náročný den jsem se v duchu znovu a znovu musela vracet k situaci z rána.
Vybavovaly se mi vzpomínky na mé vlastní dětství, na mého dědečka, který na maloměstě
vždy s lopatou v ruce, ale úsměvem na tváři, odhazoval sníh nejen před domem, ale z celé
ulice i přesto, že to nebyla jeho povinnost. 
Poté, co jsem dcerku odpoledne vyzvedla, vzaly jsme boby a šly jsme ven. To odpoledne
se mi povedlo zapomenout na všechny starosti i povinnosti a věnovala jsem všechnu svoji
pozornost pouze dceři. Čerstvý sníh jsme si opravdu užily a domů jsme se vrátily až po
šesté hodině. Svlékly jsme promočené oblečení a s horkým čajem s medem jsme se z poste-
le dívaly na oblíbené Tři oříšky pro Popelku. Ten den mi skutečně připadal kouzelný.
Když večer dcera usnula, přemýšlela jsem o tom, co se vlastně stalo, respektive co to všech-
no znamená. 
V dnešní době jsme si příliš navykli všechno kritizovat a negativní postoj upřednostňu-
jeme před tím pozitivním. V každodenním životě jsme vystaveni velkému stresu přede-
vším z pracovních, ale i zdravotních, finančních nebo jiných důvodů a naší přirozenou
reakcí je pak kritika a útok na všechny a na všechno. Je jedno, jak mladí nebo jak staří si
myslíme, že jsme – zima jistě neztratila nic ze své krásy, kterou jsem i já vnímala jako dítě,
ale bohužel jsem sobecky viděla pouze tu druhou, odvrácenou tvář zimy. Uvědomila jsem
si, že zima nemusí být jen soupeřem, se kterým musíme neustále bojovat, ale především
jsem si uvědomila, že pod stresem každodenního života plýtváme energií a pozorností na
věci, které se nám nelíbí, namísto toho abychom se soustředili na skutečné hodnoty
v našich životech. Vždyť rodina, láska a přátelství nejsou pouze prázdné pojmy, naopak
jsou to hodnoty, na které bychom se měli soustředit, protože čas utíká velice rychle a vět-
šina věcí, které je mohou negativně ovlivnit, se ukrývá právě v maličkostech a našem pří-
stupu.
Ráda bych vám všem a nejen občanům Prahy 14 popřála do nového roku 2011 především
pevné zdraví a celý rok naplněný krásnými chvílemi s vašimi blízkými. A pokud je to ales-
poň trochu možné, přeji vám, abyste se vždy dokázali dívat na věci z té lepší, pozitivní
a tudíž i příjemnější stránky. Do nového roku 2011 tedy vše dobré!

Soňa Tománková, zástupkyně starosty
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Na svém 1. a 2. jednání 
ve dnech 25. 11. a 6. 12. 2010
Rada mimo jiné
Projednala výsledek zakázky na snížení cen
dodávek elektřiny pro školy a další institu-
ce v Praze 14 o více jak 30 procent. Jedná
se o veřejnou zakázku na sdružené služby
dodávky elektrické energie pro MČ Praha
14. Výsledkem bude snížení cen dodávek
elektřiny, celková úspora včetně DPH
bude činit 1 077 570 Kč. 
Ukončila spolupráci s Petrou Otis. Tato
podnikatelka měla podle smlouvy od roku
2009 do roku 2012 zajišťovat provoz zobra-
zovacích jednotek, umístěných na veřejných
místech. Smlouva se ukázala být pro měst-
skou část ekonomicky nevýhodnou, a proto
se Rada rozhodla pro její vypovězení. 
Souhlasila s využitím nabídky občanského
sdružení Podpora a šance. Díky této spolu-
práci mohou děti ze sociálně slabších rodin
a dětských domovů využít kapacity jedno-
ho turnusu příměstských táborů organizo-
vaných v nedalekém Hummer centru. Toto
partnerství je bezplatné a proto se nijak
nepodepíše na rozpočtu MČ. Dalšími
partnery projektu jsou Městská policie
hl. m. Prahy, Dětské domovy: Dolní Počer-
nice, Klánovice, Klokánek Chodov, Kloká-
nek Praha 15.
Odsouhlasila vypracování nové podoby
Listů Prahy 14. Nový vzhled tohoto maga-
zínu bude čtenářům představen do tří
měsíců.
Zřídila komisi dopravní, komisi kultury
a aktivit volného času, komisi majetkovou,
komisi pro sociální věci, komisi územního
rozvoje a životního prostředí, komisi bez-
pečnostní a protidrogovou, komisi pro
komunitní plánování a s mandátem do
31. 12. 2011 komisi pro rozvoj informač-
ních technologií. 
Zřídila bytovou komisi a jmenovala jejími
členy Lubomíra Vůjtěcha (nominace
ČSSD), Jaroslava Jenšíka (nominace
ČSSD), Jindřicha Pohla (nominace
KSČM), Davida Danka (nominace ODS),
Evu Pučovou (nominace VV), Mgr. Lubo-
míra Bartoše (nominace SZ), Bc. Milosla-
va Krejčíčka (nominace TOP 09).
Projednala a schválila zásady hospodaření
v období rozpočtového provizoria, do kte-

rého od prvního ledna 2011 vstoupí naše
městská část. Řádný rozpočet městské části
totiž nemůže být schválen dříve, než roz-
počet hlavního města Prahy. Rozpočtové
provizorium činí pro každý měsíc jednu
dvanáctinu rozpočtu MČ Praha 14 za rok
2010 a takto byl návrh také schválen.
Poskytla přechodnou finanční výpomoc
Českému červenému kříži ve výši 300 000
Kč, Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Motýlek ve výši 200 000 Kč a občanskému
sdružení Jahoda ve výši 200 000 Kč na
úhradu provozních výdajů. Prostředky
budou organizacemi vráceny v průběhu
roku 2011.
Schválila plnění příjmů, čerpání výdajů
a plnění finančního plánu zdaňované čin-
nosti MČ Praha 14 za 1.–3. čtvrtletí roku
2010.
Jmenovala ke dni 7. 12. 2010 členy dozor-
čí rady Správy majetku Praha 14, a. s.:
Pavla Maška, Ing. Břetislava Vodáka,
 Josefa Ťoupala, Ing. Jiřího Borkovce,
Mgr. Vladimíra Tománka a Jiřího Šebka.
a schválila odměňování členů dozorčí rady
v následujícím funkčním období ve výši:
předseda dozorčí rady 5 000 Kč/měsíc,
člen dozorčí rady 3 000 Kč/měsíc.
Schválila změnu organizačního řádu,
 kterou se ruší místo vedoucího odboru
Kanceláře starosty ke dni 31. 12. 2010
a z tohoto důvodu odvolala Bohumila
Sobotku z této funkce.
Vzala na vědomí rozdělení kompetencí sta-
rosty a zástupců starosty v samostatné
působnosti MČ Praha 14. Podle tohoto
rozdělení má starosta Bc. Radek Vondra
kromě zákonem stanovených povinností
na starost projekt Místní Agenda 21
a podporu podnikání, 1. zástupkyně sta-
rosty Mgr. Ing. Lucie Svobodová bude
starostu zastupovat v době nepřítomnosti
a na starost bude mít finanční politiku
MČ Praha 14, přípravu rozpočtu, moni -
toring finančních prostředků z dotač -
ních zdrojů, sociální péči a zdravotnictví
a prevenci sociálně patologických jevů.
2. zástupkyně starosty Soňa Tománková
bude mít na starost oblast výstavby, dopra-
vy a životního prostředí, územní plánová-
ní, informatiku, bezpečnost a prevenci kri-
minality, kulturu a sport. 3. zástupce
starosty Ing. Břetislav Vodák bude mít

v kompetenci správu nemovitého majetku
MČ Praha 14, oblast investic, bytovou
politiku a oblast školství a vzdělávání.

Z Hloubětína
Souhlasila s přijetím daru od společnosti
IKEA na vybavení mateřské školy Zeleneč-
ská 500 o hodnotě ve výši 18.387,62 Kč.
Městská část tento dar velice oceňuje
a věří, že zpříjemní docházku dětí do škol-
ky v odloučeném pracovišti objektu Sad-
ská 530 v Hloubětíně. Rada zároveň doufá
v další spolupráci se společností IKEA.
Souhlasila se zveřejněním záměrů na pro-
dej některých pozemků funkčně spjatých
s bytovými domy v katastrálním území
Hloubětín. Jedná se celkem o 3 objekty,
na které MČ Praha 14 ve smyslu § 36,
odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m.
Praze zveřejňuje záměr: 
1. na prodej pozemku parc. č. 737/4 a čás-
ti pozemku parc. č. 737/1 a parc. č. 742
v k. ú. Hloubětín o výměře 555 m2 Druž-
stvu vlastníků domů Poděbradská č.p. 141
a 142, využití pozemku: manipulační plo-
cha, cena 471 750 Kč; 2. na prodej
pozemků parc. č. 740/3 a 741/3 a části
pozemků parc. č. 740/1, 741/1 a 742
v k. ú. Hloubětín o výměře 512 m2 Spo-
lečenství vlastníků jednotek pro dům
č. p. 718 a 719 Hloubětín se sídlem
Chvalská 719/13, využití pozemku: mani-
pulační plocha, cena: 435 200 Kč; 3. na
prodej části pozemků parc. č. 740/1 a 742
v k. ú. Hloubětín o výměře 156 m2 Daně
Stránské, bytem Poděbradská 689/160,
využití pozemku: manipulační plocha,
cena: 123 600 Kč.

Z Černého Mostu
Revokovala usnesení bývalé Rady, která
v červnu zažádala o ponechání tří míst
v prostorách zastávek metra Černý Most
a Rajská zahrada v seznamu míst, ve kte-
rých lze provozovat výherní hrací přístroje.
Současná Rada s tímto rozhodnutím
nesouhlasí a shledala jej jako nežádoucí. 
Souhlasila s přijetím finančního daru na
nákup hraček a didaktických pomůcek pro
děti z MŠ Obláček, Šebelova 874 ve výši
5 000 Kč od pana Radka Čipery a s přije-
tím věcného daru v podobě čtyř plas -
tových domečků pro děti od pana Pavla
Geiera. Hodnota tohoto daru je 9 024 Kč.
Děkujeme.
Souhlasila s uzavřením dodatku ke smlou-
vě o dílo na dodání skateboardových pře-
kážek. Na základě výběrového řízení ze
srpna 2010 byla společnost Mystic Con-

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

krátce z radnice a MČ Praha 14
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structions s.r.o. vybrána jako dodavatel
nového skateparku pro Černý Most. Pře-
kážky sice splňují všechny požadavky,
umožňují jak pořádání závodů, ale i rekre-
ační ježdění a jejich stavba v polovině září
2010 započala, ale z důvodu špatných kli-
matických podmínek není možné v jejich
stavbě pokračovat. Předmětem dodatku ke
smlouvě je posunutí data pro vyhotovení
smlouvy o dílo. Montáž překážek by měla
znovu začít v období březen–duben. Nový
skatepark tedy bude připraven na začátek
sezóny 2011.

■

Projednala petiční iniciativu obyvatel bytů
v Kardašovské ulici (č. 773/8, 774/10,
775/12, 776/14). Petice vyzývá Radu MČ
k zahájení privatizace těchto bytů. Rada
proto pověřila zástupce starosty Ing. Bře-
tislava Vodáka, aby se sešel se zástupci
petičního výboru a navrhl další postup.

Všechna rozhodnutí a usnesení Rady jsou
kdykoliv k dispozici na webových strán-
kách Městské části Praha 14 na adrese
www.praha14.cz nebo k nahlédnutí na
úřadě MČ Praha 14.

Oznámení radnice
Odbor sociální péče a zdravotnictví Úřadu
MČ Praha 14 rozšiřuje úřední hodiny na
oddělení sociální péče o úterý  7.30–12
hod. pro účely podávání žádostí o pří -
spěvek na provoz motorového vozidla.

Ing. Luděk Lisý, tajemník ÚMČ P14

Materiální pomoc
potřebným
Městská část Praha 14 zorganizovala na
podzim 2010 ve spolupráci s Českým čer-
veným křížem materiální pomoc sociálně
potřebným. „Zájem byl opravdu velký,“
sdělila Listům Prahy 14 zástupkyně staros-
ty Lucie Svobodová (ČSSD). „Občané
v těžké životní situaci si mohli bezplatně
odnést oblečení pro celou rodinu a nutné
hygienické potřeby.“ Organizačně tuto
akci připravil Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví MČ Praha 14. Tato akce navíc
podle všeho nebyla poslední svého druhu.
„Spolupráce s Českým červeným křížem
bude v dalších letech rozhodně pokračo-
vat,“ objasňuje Svobodová. „Jedná se o jed -
nu z cest, jak účelně poskytovat pomoc
těm, kteří ji skutečně potřebují.“

red

Schválilo jednací řád ZMČ Praha 14
Schválilo pro členy ZMČ Praha 14, kteří
jsou pověřeni oddávat, výši odměn
Schválilo zásady pro poskytování odměn
a darů členům ZMČ, členům výborů
ZMČ, členům komisí Rady a spolupra-
covníkům městské části
Zvolilo paní Ivanu Kalenskou  přísedící
Obvodního soudu pro Prahu 9 na čtyři
funkční období
Schválilo postoupení pohledávek váznou-
cích na bytech v ul. Bří Venclíků 1071,
Kardašovská 670 a 755, Poděbradská 551,
561 a 564 a Konzumní 639
Vzalo na vědomí plnění příjmů, čerpání
výdajů a plnění finančního plánu zdaňo-
vané činnosti MČ Praha 14 za 1.–3. čtvrt-
letí 2010
Vzalo na vědomí rozpočtová opatření  MČ
Praha 14 na rok 2010
Vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů
Zastupitelstva městské části Praha 14 
Schválilo 1. úpravu finančního plánu MČ
Praha 14 na rok 2010
V rámci rozpočtového provizoria finanč-
ního hospodaření MČ Praha 14 na rok
2011 (stěžejní bod zasedání) ZMČ schvá-
lilo:  1. návrh  Zásad pro hospodaření
v období rozpočtového provizoria MČ
Praha 14 na rok 2011 do výše maximálně
jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na
rok 2010 v každém měsíci období rozpo-
čtového provizoria, 2. návrh rozpočtové-
ho provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2011,
3. poskytnutí přechodné finanční výpo-
moci ČČK ve výši 300 000 Kč, Sdružení
na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve
výši 200 000 Kč a občanskému sdružení
Jahoda ve výši 200 000 Kč na úhradu pro-
vozních výdajů, která bude MČ Praha 14
vrácena v průběhu roku 2011
Schválilo návrh na otevření kontokorent-
ního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a.s.
ve výši 10 000 tis. Kč
Schválilo uzavření kupní smlouvy na pro-
dej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje

mezi  MČ Praha 14 a paní Jitkou Ganzar-
číkovou za celkovou kupní cenu ve výši
96 480 Kč
Schválilo uzavření darovací smlouvy na
budovu řadové garáže č. 161 na pozemku
parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje mezi MČ
Praha 14 a panem Miroslavem Mastným
Schválilo uzavření kupní smlouvy  na pro-
dej pozemku parc. č. 924/2, k. ú. Hosta -
vice,  o výměře 12 m2 Zdeňku Vackovi za
cenu 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní
cenu ve výši 6 000 Kč
Schválilo uzavření kupní smlouvy na pro-
dej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4,
k. ú. Kyje  o celkové výměře 15 m2 se spo-
lečností Gamatel, s. r. o., za cenu 2 320
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši
34 800 Kč  
Schválilo uzavření kupních smluv na ně -
které pozemky funkčně spjaté s bytovými
domy v k. ú. Hloubětín
Schválilo dodatek ke Zřizovací listině MŠ
Zelenečská 500 a smlouvu o bezúplatném
převodu movitého majetku
• Program zasedání byl na podnět klubu
ODS rozšířen o rozpravu o činnosti vý -
boru pro výchovu a vzdělávání a místní
Agendu 21. Po diskusi ZMČ neschválilo
návrh klubu ODS zrušit uvolněnou funkci
předsedkyně tohoto výboru a nahradit
funkcí neuvolněnou. ZMČ uložilo tomu-
to výboru posoudit investiční záměry MČ
v oblasti školství na roky 2011–2014 (ter-
mín 30. 4. 2011). 
V závěrečné rozpravě  zazněla ještě řada
návrhů a připomínek, o nichž vás budeme
informovat v příštích Listech. Všechna
usnesení zastupitelstva najdete na webu
radnice: www.praha14.ct. jš

■

Poznámka redakce: Tuto informaci o dru -
hém jednání ZMČ se sám podařilo ještě
zařadit do tohoto vydání Listů v den jejich
odeslání do tiskárny.

Druhé zasedání 
ZMČ Praha 14
Ještě před Vánocemi se dne 21. prosince 2010 
v Galerii 14 na Černém Mostě  ke svému druhému
zasedání sešlo Zastupitelstvo MČ Praha 14. Přítomno
jednání  bylo 30 členů zastupitelstva, jeden byl
omluven. Zastupitelstvo mělo na programu dvacet bodů, níže uvádíme
přehled jednotlivých usnesení: 
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Kalendárium akcí na leden 
(pořadatelé: Kviz Praha 14 a radnice MČ)

5. 1. středa, Vernisáž výstavy obrazů, v 17 hodin bude v Galerii l4,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most zahájena výstava obrazů Jaroslavy
Jáněové a Štefana Šlapáka, pořádá radnice MČ, výstava potrvá do
26. ledna a bude otevřena vždy úterý, středa, čtvrtek od l4 do 18 hodin
a v neděli od 14 do 17 hodin, vstup volný
9. 1. neděle, Pohádková neděle, promítání dětského hraného filmu
Rychlý Stripes, doprovodný program malování na obličej (Oriflame),
od 14–16.30 hod., vstupné 45/25 Kč, rodinné 100 Kč
12. 1. středa, Pocta Mozartovi, koncert komorní hudby nazvaný Pocta
Mozartovi v Galerii 14, účinkuje smyčcové kvarteto, pořádá radnice
MČ od 18.30 hod., vstup volný
14. 1. pátek, Naše první výročí, zajímavý program v rámci oslav prv-
ního výročí kulturního domu Kyje, 16–18 hod., vstup volný
14. 1. pátek, Andrea Kalivodová, slavnostní koncert sólistky Státní
opery Praha – recitál s klavírem, 19–20 hod., vstupné 150/75 Kč
16. 1. neděle, Pohádková neděle, Čert a Káča – veselé divadelní před-
stavení, 15–16 hod., vstupné 55/45 Kč, rodinné 100 Kč
17. 1. pondělí, PhDr. Jaroslav Šturma, „Láska a řád v rodině“, před-
náška s besedou nejen o „problémových“ dětech s ředitelem dětského
centra Paprsek v Praze 14, 17.30–18.30 hod., vstupné 45 Kč
21. 1. pátek, Hlasatelky v akci, Saskie Burešová, Milena Vostřáková,
Marie Tomsová – beseda s dnes již legendárními hlasatelkami České
televize, 19–20.30 hod., vstupné 90/45 Kč 
23. 1. neděle, Ladies Night, promítání filmu KATE A LEOPOLD,
uvítací káva, tombola, líčení dle typologie (Oriflame), 17–19.30 hod.,
vstupné 90/45 Kč 
24. 1. pondělí, Cestovatelská přednáška o Indii, Martina Křenová &
František Červinka z Prahy 14 o svém nedávném putování po indickém
subkontinentu, 18.30–20 hod., vstupné 45 Kč

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v kulturním domě Kyje,
který dále pořádá: jazykové kurzy, taneční kurzy, každou středu
Klub seniorů. 

Změna programu vyhrazena, doporučujeme rezervaci vstupenek
(předprodej vstupenek na vybrané pořady každé pracovní úterý 14–18
hod.). Držitelé „Přátelské karty KVIZ Praha 14“ mají na všechny akce
pořádané příspěvkovou organizací Kviz Praha 14 slevu 10 %. Více na
webových stránkách: www.kvizpraha14.cz. Adresa: Kulturní dům
Kyje (Kviz Praha 14), Šimanovská 47, Praha 9 Kyje, 198 00. 

Vážení čtenáři
a milí návštěvníci
našich akcí, 
úspěšný loňský rok je již za námi –
a vás jistě zajímá, co nového v oblasti
kultury jsme pro vás připravili na
letošní rok 2011. Navazujeme na sta-
novený dramaturgický plán, který se
během krátké doby dobře osvědčil.
Cestu do kulturního domu v Kyjích
si našlo mnoho stálých návštěvníků,
kteří viděli skvělé koncerty, zajímavá
divadelní představení pro dospělé i dě -
ti, přednášky, anebo se účastnili spo-
lečenských akcí. 
Letošní rok začínáme tedy bez roz -
paků oslavou. Malé výročí, jakým je
roční úspěšné trvání naší organizace
KVIZ Praha 14 v těžkých podmín-
kách, si oslavu jistě zaslouží. 
Přijďte se podívat i vy. Akce se bude
konat dne 14. ledna 2011 od 15 do
18 hodin v našem kulturním domě.
Pestrý program, symbolické občer-
stvení, setkání kyjských rodáků, mož-
nost přehlídky známých interpretů,
kteří zde vystupovali, prohlídka záze-
mí kulturního domu – a to ještě není
vše, co vás bude čekat. Večer potom
vyvrcholí (od 19 hodin) koncertem. 
Od února jsme pro vás připravili jako
novinku kurzy grafologie anebo budou
organizovány zájezdy pro seniory a ma -
minky s dětmi. 
Protože náš objekt slouží jako multi-
funkční zařízení (tedy umožňuje pře-
měnu na promítací sál vybavený velmi
dobrou zvukovou technikou) bude-
me fungovat i jako filmový klub. Spo-
lupráce s odbornými subjekty nám
umožní nasadit laťku kvality dostateč-
ně vysoko – přičemž naše cenové rela-
ce umožní návštěvu nejenom rodinám
s dětmi, ale i studentům anebo znal-
cům filmového umění. 
Věřím, že vás naše novinky, vážení
čtenáři, osloví a budu se těšit na setká-
vání s vámi v letošním roce co nejčas-
těji.

Jaroslav Hodyc

PRAHA 14
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Věci podstatné pro život
Vážení čtenáři Listů Prahy 14, dovolte na začátku nového roku popřát
vám všem i sobě samému věci podstatné pro váš život: Hlavně to zdraví
nejen tělesné, hlavně to štěstí nejen úspěšné, hodně radosti, co srdce
mění a lásky nejvíc, ať nás promění. 

Vstupujeme do nového roku vždy s nadějí, že se nám podaří dosáhnout dobra, které si
představujeme jako nutnost a naši potřebu. Naděje nám totiž dává opravdovou sílu pře-
konávat překážky a stát si za svým. Chtějme si přece jen položit otázku, zda občas naše
naděje, tedy přání, nejsou dnešní dobou moc přehnaná, čili nedosažitelná. Pak i naše
očekávání nevedou k cíli, splnění snů, ale naopak ke zklamání. Každý z nás má nějaké
hranice možností a schopností. Poznávat tyto své vlastní hranice je dobro nejen pro nás
samotné, ale i pro naše rodiny, přátele, známé a vůbec pro každého, kdo nás potkává.
Zkrátka, když už nějaké předsevzetí, tak hlavně dosažitelné, pak i naše naděje nezůstanou
beznadějí. P. Edward Walczyk, váš farář

Edward Walczyk, nar. v roce 1970 v Polsku. Od roku 1999 působí
v pražské diecézi, vysvěcený na kněze 16. června 2001. Jako kněz
pracoval v Kralupech nad Vltavou (1999–2004), doktorské stu -
dium v Římě (2004–2007), v současné době působí v římskokato-
lické farnosti Kyje (od 2004) a je farářem občanů Černého Mostu,
Kyjí, Štěrbohol a Hostavic. 
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Kamenná svatba
Vůbec první svatba, které se nový starosta
Radek Vondra ujal jako oddávající, byla
zcela mimořádná, protože si při ní v Gale-
rii 14 v prosinci minulého roku své ano
slavnostně zopakovali po úžasných šedesáti
pěti letech společné cesty životem manželé
Tichých. Kamennou svatbu jsme v Praze
14 takto slavili snad vůbec poprvé. Ještě
jednou blahopřejeme. Manželé Žofie
a Jaroslav Tichý, kteří se vzali těsně po
skončení druhé světové války dne 8. 12.
1945, vychovali dvě dcery a dnes se mohou
radovat z vnoučátek Radky, Soničky, Hon-
zíka a Haničky a pravnoučat Verunky,
Majdalenky, Týnky, Aničky, Ondráška,
Viktorky a Zuzanky. Kromě výchovy svých
dcer se manželé Tichých ve svém volném
čase po celý svůj život věnovali sportu. Pan
Jaroslav hrál volejbal a hlavně byl zapále-
ným fotbalistou Slavoje Hloubětín. Jeho
paní Žofie se věnovala gymnastice, později
byla cvičitelka – náčelnice Sokola. Dnes se
pan Tichý věnuje už jen rybaření na Kyj-
ském rybníku a společně s manželkou rádi
tráví volný čas na chatě. text a foto: jš

Zlatá svatba 
Zlatou svatbu a společných padesát let
života oslavili v kruhu rodinném dne
31. prosince 2010 paní Věra Čacká, roze-
ná Janečková, kyjská rodačka a pan Milo-
slav Čacký, který se do Kyjí přistěhoval
před padesáti lety z Nuslí. Mnoho zdraví,
pohody a vzájemné lásky přejí syn Míla
a dcera Renča s manželem Pepou a vnouč-
kem Pepínkem.



ezi nimi bylo 33 obyvatel Azylo-
vého domu Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice a 22

nezaměstnaných z různých částí Prahy,
kteří přišli na základě doporučení pracov-
níků sociálních odborů. Jedná se většinou
o lidi s nižším vzděláním, jejichž věkový
průměr činil 32 let. Z Prahy 14 využilo
této pomoci zatím 8 osob. S lidmi zapoje-
nými do projektu probíráme otázky týka-
jící se komunikace s úřady, organizace pra-
covního dne, zajištění sociálních dávek
a spolupráce s úřadem práce. Vysvětlu je -
me, motivujeme, pomáháme, naslou chá -
me, doporučujeme. 
V rámci tréninku pracovních dovedností
podporujeme upevnění pracovních návy-
ků uživatelů. Opakovaně se ukazuje potře-
ba odstranění slabých stránek v komuni-
kaci. Zaměřujeme se proto na praktické
nácviky modelových situací – chování na
úřadě, telefonování, chování při pohovoru
apod.
Uživatelé se pravidelně scházejí s psycho-
logem, se kterým formou sdílení nově
nabytých osobních zkušeností v pracov-

ním tréninku získávají individuální moti-
vaci pro nalezení a udržení si zaměstnání.
Práce psychologa byla věnována také posí-
lení sebedůvěry, sebeovládání a zvládání
krizových situací. Dosavadní výsledky pro-
jektu: Tréninkovým zaměstnáváním pro-
šlo 20 uživatelů, do zaměstnání nastoupilo
6 uživatelů, z toho 3 v zaměstnání úspěšně
pokračují. 42 osob získalo potřebné infor-
mace v rámci vzdělávacích seminářů s pra-
covně právní a sociálně právní tématikou
a nacvičili si základy práce na PC s vyhle-
dávání zaměstnání na internetu.
Projekt je stále otevřen pro další zájemce,
neváhejte nás kontaktovat. Projekt pro -
bíhá od března 2010 do února 2012 ve
Středisku křesťanské pomoci Horní Počer-
nice, Křovinovo nám. 11/16. 
Kontakty: Mgr. Filip Gärtner – pracovní
poradce, tel.: 281 091 715, email: gart-
ner@skphopo.cz, Dis. Jana Tvrdková –
pracovní poradce, tel.: 281 091 716,
email: tvrdkova@skphopo.cz ■
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Zaměstnání pro uživatele azylového
domu a další znevýhodněné osoby

PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

První kroky s Internetem – seznámení se
s prostředím internetových vyhledavačů
Základy práce na PC – poprvé u počítače
Word – nejrozšířenější program pro práci
s textem
Excel – nejrozšířenější program pro tvorbu
tabulek a výpočtů
PowerPoint – program pro tvorbu prezentací
Základy tvorby www stránek (pomocí zdro-
jového kodu HTML)
Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)

Pro uchování vašich nezapomenutelných zážit-
ků z dovolené jsme pro vás připravili výukové
programy, ve kterých se naučíte, na volně sta-
žitelných programech, zpracovávat fotografie
a videa či se naučíte vytvářet jmenovky, vizitky
a ikony pomocí vektorové grafiky.    
GIMP – úprava digitálních fotografií
VideoSpin 2.0 – úprava videa pomocí časové
osy, vkládání zvukových efektů 
MovieMaker – základní program pro úpravu
videa

Centrum vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most

na počátek roku 2011 připravuje tyto počítačové kurzy

Inkscape – tvorba jmenovek, vizitek, letáků 
GeoGebra – matematika zábavnou formou
Každý kurz je rozložen do sedmi lekcí za
cenu 400,– Kč, pro seniory od 65 let a děti
do 18 let za cenu 200,– Kč a budou začínat
v průběhu ledna a února 2011. Bližší infor-
mace na www.kvizpraha14.cz Zájemci hlaste
se v CVVI nebo na telefonních číslech:
222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731
či e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazuro-
va@cvvi.cz.
Dopravní spojení do CVVI: Stanice metra
Černý Most či autobusová zastávka Breitcet-
lova linek 296, 223, 273.
CVVI dále nabízí: vysokorychlostní inter-
net, skenování, černobílý tisk a laminování
dokumentů, kopírování, kroužkovou
vazbu.

Sprejeři nespí
zimním spánkem
Ani sněhová kalamita neodradila nezná-
mého sprejera, aby si opět nešel „zařádit“
na Jahodnici, kde zanechal graffiti na fasá-
dě objektu pana Františka Srstky v Bez -
drevské ulici (viz foto). Nebylo to poprvé,
co musel nechat na vlastní náklady odstra-
nit podobné obrazce ze zdi svého domu.
Případ řešila Policie ČR a postižený pan
Srstka je ochoten za pomoc, jež by vedla
k odhalení pachatele, vyplatit přiměřenou
odměnu. Nejedná se o ojedinělý případ,
drzost sprejerů se nezastavila ani před
novou hřbitovní zdí v Kyjích. Tímto přís-
pěvkem zároveň otevíráme v Listech dis-
kuzi k této problematice. text a foto: jš 

Jedná se o projekt financovaný Evropským sociálním fondem, Státním
rozpočtem ČR a Hlavním městem Prahou. Prvních 6 měsíců projektu
je za námi a nemůžeme si stěžovat na malý zájem. 55 osob 
(38 žen a 17 mužů) se zapojilo do projektu s cílem zlepšit své postavení
na trhu práce.

M
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školství, naši senioři

Měsíc prosinec byl pro naše seniory nabit
akcemi, jichž se účastnili nejen v rám -
ci Prahy 14, jak je u nich zvykem. Navští-
vili např. adventní koncerty, koncert
v Městské knihovně či pořad Zábavně
o stáří v divadle Ilusion. Z programu Klu-
bu seniorů stojí za pozornost jednak ná v -
štěva artterapeutky paní Čechové, ale
nakonec nejlepším zážitkem pro všechny
bylo vánoční odpoledne 14. prosince
v kulturním domě Kyje. V součinnosti s po -
bočkou Českého červeného kříže a agentu-
rou Krása zralého věku zde připravila MČ
Praha 14 pro seniory bohatý program
i s občerstvením. V programu, který uvá-
děla Hana Kunešová, vystoupili operetní
pěvec Karel Bláha, zpěvačka Národního
divadla René Nachtigalová, herečka Miri-
am Kantorková a také taneční skupina,
která předvedla tance na motivy vánočních

písní. Každý senior dostal dárek od České-
ho červeného kříže, sociálního odboru
MČ a také od příspěvkové organizace Kviz
Praha 14. Na závěr odpoledne bylo vylo-
sováno pět seniorů, kteří obdrželi velmi
pěkné ceny. Do průběhu vydařené akce
se velmi aktivně zapojily i obě zástupkyně

starosty. Ač o dvě generace mladší, Lucie
Svobodová a Soňa Tománková (na sním-
ku), si s našimi seniory výborně rozumě-
ly. Jak prozradily Listům, zapojily se do
roznášky občerstvení, připily si na zdraví
a také se zajímaly o problémy, jimiž naši
senioři žijí. ■ jš

ZŠ Vybíralova 964, Černý Most II.

Den otevřených dveří 10. ledna 10–15
hod.
Zápis do 1. tříd 17. ledna 13–18 hod.
ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II.

Den otevřených dveří 12. ledna 8–9 hod.
a 14–16 hod.
Zápis do 1. tříd 19. ledna 13–18 hod.
ZŠ Bří Venclíků 1140, Černý Most I.

Den otevřených dveří 18. ledna 8–10
hod. a 14–16 hod.  
Řádný termín zápisu 25. ledna 13–18
hod. 
Náhradní termín 15. února 13–18 hod. 
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec

Zápis do 1. tříd 17. ledna 13–18 hod.

ZŠ Šimanovska 16, Kyje

Předzápis „S Beruškou a Ferdou“ 5. ledna
15–16.30 hod.
Zápis do 1. tříd 19. ledna 14–17 hod.

20. ledna 14–17 hod.
ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín

Den otevřených dveří 11. ledna 
Škola nanečisto: 11. 1edna 9–11 hod.
(Pro rodiče bude připravena informativní
schůzka vedení školy od 11 hod.). 
Zápis do 1. tříd 19. ledna 14–18 hod.

20. ledna 14–17 hod.
Speciální školy Tolerance, 

Mochovská 570, Hloubětín

Zápis do 1. tříd + den otevřených dveří  
2. února 10–15.30 hod.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 

Předvedly, co umějí
V ZŠ Tolerance v Hloubětíně pořádají
tradičně každý rok v předvánoční čas
Mikulášskou besídku. Při té letošní ško-
le pomáhal s organizací sociální odbor
ÚMČ Praha 14 a nezisková organizace
Lačhe Čhave z Prahy 4. O tu nejhezčí
část se ale stejně postaraly samy děti
z I. stupně svým perfektně nacvičeným
programem. text a foto: ves

Pozvánka 
na koncert ZUŠ

V úterý 11. ledna od 18 hod. se usku-
teční koncert žáků flétnové třídy J. Boš-
kové v Galerii 14 na Černém Mostě.
Vstup volný.

Hurá do 
Trianglu!
Když paní učitelky na ZŠ Gen. Janouška
řeknou dětem – zítra jdeme do Trianglu
na Černém Mostě, znamená to vždycky
velikou radost a nadšení dětí. (Triangl
je centrum pro rodinu a je součástí cent -
ra sociálních služeb Praha. Prvňáčci zde
absolvují programy primární prevence –
adaptace na školu a vztahy ve třídě. –
pozn. red.) 
Naše škola již třetí rok s Trianglem spolu-
pracuje. V tomto školním roce Triangl
navštěvují žáci 1. ročníku. 
Program Trianglu má jasné cíle: stmelení
kolektivů nových prvních tříd, poznávání
a respektování individualit dětí a rozvíjení
fantazie malých školáků. Vše probíhá for-
mou příběhů a různých her, které se dětem
moc líbí. Všichni pracovníci Trianglu se
postupně stávají velkými kamarády našich
prvňáčků. kolektiv učitelek 1. tříd

Nejlepší seniorský zážitek

Zápisy pro školní rok 2011/12 budou probíhat v lednu dle následujícího
rozpisu pro jednotlivé školy v Praze 14

foto: ČČK



Vážení spoluobčané,
ke dni 12. 12. 2010 provedla společnost ROPID změny v auto-
busové dopravě, které se velmi razantně dotkly celé Prahy 14.
Tyto změny ROPID písemně oznámil městské části v tzv. „voleb-
ním období“ a novému vedení tak poskytnul minimum času
a prostoru k vyjednávání o jakýchkoli úpravách. Přesto jsme se
po nástupu do úřadu s problematikou podrobně seznámili a se
společností ROPID vyvolali jednání, kde jsme se k těmto změ-
nám vyjádřili – viz. text: Návrhy MČ Praha 14.
Společnost ROPID na naše připomínky reagovala svým pí -
semným vyjádřením a zavedením dvou nových školních spojů na
lince 559 a to s účinností od 3. 1. 2011 – viz. text: Vyjádření

ROPIDu k výhradám vzešlým z jednání ROPID a Praha 14 dne
29. 11. 2010.
Dle mého názoru je však toto řešení zcela nedostačující a i nadále
budu se společností ROPID vést další jednání s cílem prosadit
naše požadavky a akceptaci našich připomínek.
Pokud se i vy, občané, s tímto ztotožňujete, podpořte prosím naše
úsilí a rovněž se obraťte na společnost ROPID. Věřím, že s vaší
podporou se nám společně podaří dosáhnout pozitivních změn.
Tímto vám předem děkuji za projevenou důvěru a podporu.
S úctou

Soňa Tománková
zástupkyně starosty

zaostřeno na téma: doprava
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Změny v městské hromadné

Na jednání konaném dne 29. 11. 2010 na Úřadě MČ Praha 14
byli přítomni za ÚMČ Praha 14:
zástupkyně starosty Soňa Tománková, uvolněná předsedkyně
výboru Ing. Ilona Picková, vedoucí odboru výstavby a dopravy
Ing. Věra Joudová, referent OVD Ing. Karoly Pallagi, přizvaný
odborník na dopravu Ing. Jiří Průša 
za ROPID
Ing. Martin Jareš, Ph.D., Ing. Petr Chmela

ROPID nejdříve seznámil účastníky jednání s navrhovanými
změnami a zdůvodnil, proč vlastně vznikají. Zástupci městské
části ze základní koncepcí změn souhlasí (zejména posílení dopra-
vy na sídlišti ČM II., obsluha nových zastávek, posílení přímého
spojení ČM – metro A), ale z hlediska zájmů Prahy 14 mají tyto
výhrady:
• úbytek spojů v Hloubětíně a na Lehovci o víkendech
• výrazné omezení zažitého přímého spojení Jahodnice – metro A
• zrušení přímého spojení Jiráskovy čtvrti (zast. Za Horou,

Rožmberská, Jiráskova čtvrť) s Lehovcem a Hloubětínem, kde
jsou školy, školky, bazén

Pro eliminaci negativních dopadů těchto změn zástupci MČ
navrhují ROPIDu zvážit tato opatření:

• posílit linku 208 ve špičkách (20 min. interval)
• o víkendech nahradit linku 208 přestupní vazbou mezi linkami

109 a 223 v zast. Za Horou (obousměrné spojení Jahodnice –
metro A)

• linku 273 posílit v určitých obdobích víkendu na 15 min. inter-
val

• u linky 181 zachovat stávající trasu do Hloubětína

Dále byla při diskuzi řešena možnost zavedení i odpolední školní
linky k zajištění bezpečného odvozu dětí ze škol. ROPID navr-
huje prověřit možné posílení školní linky 559 tak, aby částečně
nahrazovala linku 181.
Diskutovalo se o změně trasy nově zřizované linky 296, která by
podle návrhu zástupců městské části mohla jezdit místo ul. Ocel-
kova ulicí Cíglerovou. Zástupci ROPIDU vysvětlili, proč naplá-
novali trasu právě Ocelkovou ulicí.
Dále se diskutovalo o stavu vozového parku některých soukro-
mých dopravců. Zástupci MČ vyjádřili obavu z nasazení doprav-
ce Veolia na linku 223. ROPID přislíbil, že se bude zabývat všemi
případnými stížnostmi.
Zástupci ROPIDu přislíbili, že se připomínkami budou zabývat
a zašlou k nim své vyjádření a rovněž doplní vytíženost jednotli-
vých linek. 

zapsala: Ing. Věra Joudová,
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Návrhy MČ Praha 14

1) Úbytek spojů v Hloubětíně a na Lehovci o víkendech
Z posledního víkendového průzkumu linky 273 vyplývá, že spoje
jsou obsazeny maximálně z 30 % v úseku Hejtmanská – Hlou-
bětínská i zpět. Snížení kapacity v oblasti sídliště Lehovec je nao-
pak využito k posílení úseku Černý Most – Generála Janouška
o dva spoje za hodinu, kde je poptávka výrazně vyšší a v některých
obdobích dochází k přeplňování spojů.
Je také třeba zmínit, že část sídliště Lehovec je dostupná v ade-
kvátní pěší docházce od konečné zastávky tramvají Lehovec.

2) Výrazné omezení zažitého přímého spojení Jahodnice – met-
ro A

Z průzkumů vyplývá, že v maximální špičkové hodině, což je
v případě linky 208 ve směru do centra doba mezi 6.45 a 7.45
hod., činí rezerva kapacity na odjezdu ze zastávky Sídliště Jahod-
nice přibližně 63 %. Vzhledem k předpokládanému odlivu části
cestujících z Dolních Počernic na posílené linky 163 a 263, vlaky
ČD v zastávce Nádraží Dolní Počernice, a také snížení počtu pře-
stupujících z vlaků na linku 208 ve směru Malešice do Kyjí na
linku 223, lze očekávat další výrazný pokles zátěže linky 208.
Předpokládáme proto, že i přes razantní omezení provozu bude
navržený interval postačující, neboť linka 208 bude v podstatě
určena zejména pro obsluhu zastávek Lomnická a sídliště Jahod-
nice.

Vyjádření ROPIDu
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Plánek linky 296 

V plánku jsou uvedeny pouze vybrané zastávky.

Kompletní seznam 
zastávek linky 296

Vážení cestující, 

v rámci projektu zavádění bezbariérových midibu-
sových linek na území Prahy pro lepší spojení uvnitř 
městských částí a ke zdravotnickým zařízením, bude 
od 12. prosince 2010 zavedena nová midibusová lin-
ka 296.  

Linka bude v provozu denně od cca 6 do 20 hodin 
(v trase Černý Most – Sídliště Skalka je provoz pro-
dloužen až do 22 hodin). Linka 296 má pravidelný 
interval 30 minut po celý den. Na všechny spoje bu-
dou nasazeny nízkopodlažní midibusy. Časové polo-
hy spojů jsou dle možností koordinovány s příjezdy 
a odjezdy vlaků v zastávkách Nádraží Horní Počernice 
a Nádraží Kyje.

++
ETLOVA

++

++

Zdravotnická zařízení na trase linky 296:
• léčebné a rehabilitační středisko Chvaly
• poliklinika Vajgarská

Obchodní centra na trase linky 296:
• obchodní centrum Černý Most
• obchodní centrum Štěrboholy
• obchodní centrum Hostivař

Další důležité body na trase linky 296:
• komplex bezbariérových domů Bryksova
• vlakové nádraží Praha-Kyje s přestupem na linky S1 a S7 směr centrum
• úřady městských částí Praha 20, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dolní 

Měcholupy a Praha 15
• základní škola Hornoměcholupská

# na znamení od 20 do 4 hod.

x na znamení

+ na znamení od 20 do 4 hod., v SO a NE celodenně

(T) zastávka ve směru TAM

(Z) zastávka ve směru ZPĚT

0 NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE
3 Ratibořická
4 Jeřická
5 Khodlova (T)
- Vysokovská Z)
6 Libošovická
8 Chvaly
10 Slatiňanská
12 OC Černý Most
14 Černý Most  
15 Breitcetlova
17 Bryksova
18 Kpt. Stránského
19 Doležalova
20 Generála Janouška
22 # Vajgarská
23 x Tálinská
24 x Lánská
25 Nádraží Kyje 
26 x Kyjský hřbitov
28 Sídliště Jahodnice
29 Jahodnice
- Lomnická (Z)
31 Hostavice
32 x Novozámecká
33 Ke Hrázi (T)
- Studenecká (Z)
34 Dolní Počernice
35 + Rtyňská
37 Štěrboholy
38 Drobná
39 U Samoobsluhy
40 U Slunce
41 OC Štěrboholy
44 Ústřední
45 x Kutnohorská
46 Dolnoměcholupská
47 Dolní Měcholupy
48 x Nádraží Horní Měcholupy
50 Boloňská
52 Řepčická
53 K Lesoparku
55 Hostivařská
56 Na Groši
57 Sídliště Na Groši
58 U Průseku
60 Zahradní Město
61 Na Padesátém
62 Skalka
63 Michelangelova
64 Rembrandtova
65 Královická
66 SÍDLIŠTĚ SKALKA

Dostupnost metra A bude i nadále zajištěna jedním přestupem
v zastávce Za Horou mezi linkami 109 a 223.

3) Zrušení přímého spojení Jiráskovy čtvrti (zast. Za Horou,
Rožmberská, Jiráskova čtvrť) s Lehovcem a Hloubětínem,
kde jsou školy, školky, bazén

Přestupní tarif umožňuje některá přímá spojení nahradit spoje-

ním s přestupem, a to zejména tam, kde je přestupní vazba bez-
problémová. Důvodem odklonu linky 181 je především zapojení
této linky do významného přestupního uzlu Černý Most, ve kte-
rém je soustředěno velké množství městských, příměstských, ale
také dálkových linek. S ohledem na stále rostoucí význam tan-
genciálních vazeb po obvodu města doposud chybělo napojení
z tohoto uzlu ve směru Nádraží Hostivař a Opatov, které nově
zajistí právě linka 181. 
Pro cesty do Hloubětína je možné využít přestup z linek 110,
resp. 181 na linku 273 v zastávce Hejtmanská, která je ve špič-
kách pracovního dne významně posílena, a to na interval ráno
5 minut, odpoledne 7 až 8 minut. Navíc na lince 273 jezdí vysoké
množství nízkopodlažních vozů a přestup v této zastávce nevyža-
duje pěší docházku, spoje odjíždějí z téže zastávky.
Rovněž je třeba připomenout, že vedením linky 181 dojde pro
oblast Pávovského náměstí ke zrychlení dostupnosti linky B met-
ra v zastávce Rajská zahrada. Tato stanice metra je oproti Hlou-
bětínu také lépe přístupná starším lidem, maminkám s kočárky,
atd.

Pro zajištění dopravy školních dětí budou od 3. ledna 2011 zave-
deny nové dva školní spoje na lince 559 v době ukončení odpo-
ledního vyučování zejména nejmenších dětí. Časové polohy jsou
koordinovány s odborem školství Prahy 14.

Všechny změny budou průběžně monitorovány, v průběhu cca
tří měsíců budou provedeny ověřovací průzkumy a vyhodnocení
provozu bude projednáno s dotčenými městskými částmi. ■

dopravě
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zaostřeno na téma: zimní údržba

e večer a za oknem poletují vločky.
Pouliční lampy vrhají tajemné stíny
a ulice pod bílým kobercem laskavě
skrývají špínu velkoměsta. Prostě

zimní romantika. Ráno se však již po
několikáté probouzíme do reality. Brodí-
me se rozbředlým sněhem ke škole či
autobusové zastávce a v duchu nadáváme
těm, kteří jsou za úklid ulic zodpovědní.
„Zase jsou připravení…,“ slyším kolem-
jdoucí a na štva ně vypadají i řidiči, kteří se
marně snaží dostat svá vozidla ze sněho-
vého objetí.

Takhle to přece nejde a rozhoduji se, že
půjdu přímo na Úřad MČ Praha 14 a ze -
ptám se, proč s tím nic nedělají? 
Vydala jsem se na úřad a tam mi řekli, že
dnes paní místostarostka nemá čas, ale zítra
v 9 hod. mne přijme. Cestou však narážím
i na oblasti, kde jsou komunikace uklizené
a posypané. Tuto záhadu je třeba rozluštit.
Hned druhý den jsem tam v 9 hodin, ale
Soňa Tománková se ještě nevrátila z kontroly
úklidu komunikací a chodníků. V 9.10
„doráží s omluvou“ do kanceláře i paní mís-
tostarostka. Dostávám čaj a 15 minut pro
rozhovor.

Paní místostarostko, uplynulo již několik
dní od sněhové kalamity a nezdá se nám,
že by situace na Praze 14 byla zvládnutá.
Proč?
Na tuto otázku je potřeba odpovědět tro-
chu ze široka. Praha 14 má určité specifi-

kum mezi všemi pražskými obvody. Od
revoluce do dnešní doby zde nejsou jasně
vyjasněny majetkové vztahy k pozemkům.
Jinak řečeno, na tomto území sice vznikla
samosprávná jednotka, ale počet pozemků,
které byly svěřeny do správy nebo do vlast-
nictví MČ Praha 14, je prostě minimální.

Promiňte, ale jak to souvisí s odklízením
sněhu?
Ta souvislost je velmi přímá, protože
pozemky speciálně v této lokalitě jsou ve
vlastnictví hlavního města Prahy a všechna
práva i povinnosti k nim má právě hlavní
město Praha, chcete-li Magistrát. Tedy
údržbu mají na starosti organizace, které
jsou nasmlouvány právě Magistrátem
a jsou placeny z jeho rozpočtu. Ty by
v zimním období měly zajišťovat schůd-
nost chodníků a sjízdnost silnic dle platné-
ho harmonogramu údržby.

Dobře, to zní logicky, proč tedy ale dopo-
sud nejsou ulice uklizeny, harmonogram
obecně přeci stanoví pořadí důležitosti
ulic a jasně definuje, do kdy mají být
komunikace uklizeny?
To je pravda. Pravda je také ale to, že do
tohoto harmonogramu se dostanou jen
některé ulice, tedy zdaleka ne všechny. Do
plánu údržby se dostanou jen ty nejdůleži-
tější úseky, které mají patřičnou bonifika-
ci. Jednoduše řečeno, každá komunikace
je obodována podle důležitosti a pokud
nezíská dostatečný počet bodů, není do

plánu údržby vůbec zařazena. Bohužel
v případě Černého Mostu a Hloubětína je
to naprostá většina komunikací. 

Místostarostka vytahuje několik map chod-
níků a komunikací MČ. Na jedné jasně
vidíme, že dle názoru Magistrátu drtivá vět-
šina chodníků si pro svůj malý význam
„nezaslouží“ údržbu v zimním období.

A co ty, kde je vyznačena garance údržby
ze strany Technické správy komunikací
(TSK)?
Pravda je taková, že až na pár výjimek se
nemůžeme na Magistrát a jejich spolupra-
cující firmu TSK spolehnout. Ti se bohu-
žel soustředí především na centrum města
a situace v „okrajové části Prahy“, kterou
pro ně Praha 14 představuje, pro ně není
tak podstatná. To je moje noční můra!

Ale co mají dělat matky s dětmi, senioři
a nemocní spoluobčané? Jak tohle řešíte?
Máme dvě možnosti. Můžeme nečinně
čekat, zda společnost TSK zajistí úklid,
nebo se na náklady městské části postarat
o to, aby se lidé dostali do práce, děti do
škol a školek a nemocní k lékaři. K jedno-
mu z mých prvních rozhodnutí na radnici
patřil příkaz odklízet před školami a škol-
kami, na většině autobusových zastávek,
před domy handicapovaných občanů…
Paradoxně ani komunikace před radnicí
nepatří městské části. A toto je všechno
hrazeno z našeho rozpočtu! A věřte mi, že
to není malá částka.

Zimní romantika nebo noční můra?!

J
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A o jakou částku jde?
Například v minulém roce zaplatila měst-
ská část za zimní údržbu vlastně cizích
pozemků částku 2 miliony Kč. Pro před-
stavu je to částka, za kterou bychom moh-
li vybudovat například volejbalové hřiště
s umělým povrchem, nebo položit zám -
kovou dlažbu na prostoru o rozloze
2200m2 … No, a poté, co sníh roztaje
a nastane jaro, je čas na opravy ulic a chod-
níků, instalaci zpomalovacích pruhů či jiné
investice a tyto peníze nám na ně pak
samozřejmě chybí…

Ale některé pozemky jsou vaše a za úklid
tedy zodpovídáte vy?
Ano, ale ne přímo na Černém Mostě.
Tady na té mapě jsou zvýrazněny úseky
podle kompetencí. Vidíte podle legendy,
že komunikací, které jsou přímo svěřeny
do naší správy, to jsou ty oranžové, je
v porovnání s celkovou plochou naší měst-
ské části minimum. Zbytek tvoří komuni-
kace, které nejsou vůbec zahrnuty do plá-
nu údržby a přesto je naše městská část na

vlastní náklady udržuje – to jsou ty modře
zvýrazněné a pak komunikace, jejichž
údržbu a úklid garantuje(!) TSK – tyto
úseky jsou vyznačeny červeně. 

Ale vraťme se k chodníkům v naší správě.
Osobně jezdím kontrolovat, jak jsou tyto
naše úseky udržované a musím říci, že jsem
celkem spokojena. Stejně tak ale jezdím
kontrolovat úklid těch komunikací, které
na vlastní náklady uklízíme za TSK. Dnes
dopoledne jsme zrovna objížděli tyto loka-
lity a v porovnání s úseky, které „uklízí“
TSK, je to podstatný rozdíl.

Ale občana nezajímá rozdělení povinnos-
tí, on chce mít uklizeno.
S tím s vámi naprosto souhlasím. V žád-
ném případě se nechci vymlouvat, ale fak-
tem je, že jsme do úřadu nastoupili teprve
16. listopadu, tedy v době, kdy už nebylo
možno do systému příliš zasahovat. A také
situace na Magistrátu je doteď nepřehled-
ná a s tím je spojeno i poskytování služeb.
Našim úkolem je dohodnout se nyní

s Magistrátem na zvýšení kvality poskyto-
vaných služeb, ale do budoucna je potřeba
vytvořit opravdu funkční model spoluprá-
ce, který jak se obávám, nebude možný
jinak, než že mnoho komunikací dostane-
me do naší správy spolu s finanční náhra-
dou na jejich údržbu.

Ale to se zde nikomu nepovedlo od revo-
luce, věříte, že se vám to podaří?
Věřím, že ano. Prozatím jsme se rozhodli

1 Údržba bezbariérových přístupů k domovům

vozíčkářů a invalidních občanů by měla být

samozřejmostí… TSK zřejmě tento názor nesdílí

a tak i tyto úseky nakonec za ně udržuje městská

část Praha 14

2 Úklid chodníků při školách a školkách nestojí

v popředí zájmu Magistrátu. Jejich údržbu tedy

musíme zajistit vlastními silami i přesto, že

chodníky jsou ve vlastnictví MHMP.

3 Strategické spojnice mezi jednotlivými částmi

sídliště jako v tomto případě jsou uklízeny opět

na naše náklady…

4 a takto „uklízí“ TSK prostory před stanicí met-

ra… opět nakonec uklizeno na náklady MČ

1 2

43
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zaostřeno na téma: zimní údržba

rozšířit počet komunikací, o které se posta-
ráme místo TSK, neboť je považujeme za
důležité. Na druhou stranu suplovat part-
nera nelze donekonečna. Jsem přesvědče-
na, že se nám podaří nastavit spolupráci
s Magistrátem tak, že příští sezóna bude
pro nás všechny příjemnější.

Nakonec bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám nezištně pomáhají a aktivně se
zapojili do odstraňování následků sněhové
kalamity, ať už před svými domy nebo
i jinde. 

Děkuji za rozhovor.

Nakonec mi paní místostarostka věnovala
30 minut svého času. Z jejích reakcí bylo
zřejmé, že problémy se opravdu řeší a existuje
jasná představa, jak postupovat pro zlepšení
situace a Praze 14. Jsem mile překvapena
přístupem nového vedení naší radnice
a držím jim palce. Přesto budu situaci dále
sledovat ... lku

Schéma zimní údržby chodníků na Černém Mostě
Modrá – Chodníky ve vlastnictví MHMP, které uklízí MČ P14 na vlastní náklady
Oranžová – Chodníky ve správě MČ P14
Červená – Chodníky, jež jsou zahrnuty do plánu údržby a jejichž úklid garantuje TSK

Další mapy k zimní údržbě chodníků (Hloubětín, Kyje a Hostavice)
najdete na webových stránkách radnice: www.praha14.cz

Poděkování ČČK
Oblastní spolek Českého červeného kříže
pro Prahu 9 a 14 děkuje všem čtyřiceti
sponzorům a firmě Kompakt spol. s.r.o.
za zakoupení vozidla Renault. Tento vůz
bude využit pro pečovatelskou službu MČ
Praha 14 (např. pro dovoz obědů našim
seniorům). Slavnostní předání vozidla se
uskutečnilo v listopadu loňského roku
v Galerii 14 za účasti dnes již bývalého sta-
rosty Ing. Miroslava Froňka, firmy Kom-
pakt a dalších sponzorů. Jsme velice rádi

a vážíme si jejich vztahu k našim senio-
rům, velký dík patří i MČ Praha 14 za
dosavadní vzájemnou spolupráci.

Ivana Kadlečková, ředitelka 

Kurzy první pomoci
Městská část Praha 14 uspořádala v listo-
padu 2010 pro občany dva kurzy první
pomoci. Cílem této iniciativy bylo sezná-
mit veřejnost se základy poskytování první
pomoci, jež i přes rozvoj lékařské péče stále
zůstává při záchraně životů nejdůležitější.

Oba kurzy vedl zkušený lékař a záchranář
ze Záchranné služby Středočeského kraje
a všichni účastníci po skončení obdrželi
osvědčení o absolvování kurzu první po -
moci. Kurz byl rozdělen na teoretickou
a praktickou část, při praktické části si
mohl každý z účastníků na modelu vy -
zkoušet masáž srdce a umělé dýchání.
„Zájem veřejnosti mě příjemně překvapil,
a proto jsme se rozhodli, že budeme tyto
kurzy realizovat i v příštím roce,“ řekla Lis-
tům Prahy 14 zástupkyně starosty Lucie
Svobodová (ČSSD). ■ red



DDM na Černém Mostě

Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Pozvánka na tábory:

Pláně – Špindlerův Mlýn 5.–12. 2. pro
děti 7–15 let
Hlavním cílem tábora je ukázat dětem
hory v jejich pravé kráse a vytvořit příjem-
nou atmosféru pohody. Akce je zaměřena
na zdokonalování zejména sjezdového
lyžování, kromě nádherných sjezdovek ve
Špindlerově Mlýně máme k dispozici svah
přímo u chaty a v případě přízně počasí
děti zažijí i noční lyžování při umělém
osvětlení. 
Lovci mamutů – Jarní příměstský tábor
7.–11. 2. Pro děti 7–13 let
Jarní prázdniny jako v pravěku. Vy pra -
víme se každý den mezi 8 a 16 hodinou po
stopách lovců mamutů. Napadla tě někdy
otázka: Jak žili a co dělali když právě ne -
lovili mamuta? Přijď to zjistit spolu s námi.
Jarňáky na lyžích, na bruslích, v aqva-
parku – Herlíkovice, Kolín, Praha 
7.–11. 2. pro děti od 12 let. Určeno pro
děti, studenty, mírně pokročilé a pokročilé
lyžaře a snowboardisty. Možnost lyžování
dětí se zkušenými instruktory a pedagogic -
kým dozorem, který se o děti bude po celý
den starat. Na poslední den jsou připrave-
ny závody na lyžích. Ve dnech, kdy ne -
lyžujeme budeme bruslit, sportovat ve vir-
tuálním světě zimních sportů a také si
odpočineme a zrelaxujeme v aquaparku.
Kompletní informace o táborech
naleznete na našem webu
ddmpraha9.cz a nově také na facebooku.

BB KLUB  

pavel.trefny@cb.cz, 
775 024 742, 281 021 311
www.cb.cz/rajska.zahrada

Pojeďte s námi na JARŇÁKY: 5.–12. 2.
pro mládež 13–19 let. Jarní prázdniny na
lyžích a snowboardech s angličtinou
v Rokytnici nad Jizerou za 2 790 Kč +
doprava. Hlaste se u Pavla Trefného na
č. 775 024 742.
ENGLISH CLUB (12–18 let) – středa
16.30–18.30 (Heřmánek, Vybíralova 969).
Hry, videoklipy a konverzace s Američa-
ny.

ČAJOVÝ VEČER PŘÍBĚHŮ PLNÝ –
středa 19. ledna 19.15 (OÁZA, Maňáko-
va 754)
Zajímavé životní příběhy při čaji a něčem
dobrém k zakousnutí. 

Občanská inspirace 

Kučerova 14, Černý Most, 
tel. 281 918 473, 
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Program kroužků, kurzů a rodinných

aktivit ve Studiu Inspirace 

Veškeré informace k akcím najdete na
našich webových stránkách www.obcan-
skainspirace.cz nebo na vývěsce ve sdru-
žení. V lednu zahajujeme zápis do kroužků
a kurzů na druhé pololetí . 
Bezplatné sociálně právní poradenství 
V Občanské inspiraci poskytujeme regist-
rované sociálně právní poradenství zdar-
ma, díky podpoře Ministerstva práce a soc.
věcí, Magistrátu a MČ Praha 14. 
Do poradny se můžete objednat na telefo-
nu 774 707 744 a to i na večerní hodiny.
Ve středu a v pátek dopoledne můžete při-
jít bez objednání. Dotazy můžete zasílat
i e-mailem nebo poštou. 
Podrobné informace najdete na našich
webových stránkách www.obcanskain-
spirace.cz, na vývěsce u nás nebo tel.
774 707 744 nebo 281 918 473

KCR Heřmánek 
Centrum Welcome

Vybíralova 969

Černý Mos

Pozvánka do divadla:

29. ledna 10 hod. – Dětská show od diva-
dla Myš a Maš 
Dále Vám nabízíme:

Kurzy angličtiny pro dospělé – kurz anglič-
tiny pro začátečníky a kurz angličtiny pro
mírně pokročilé – v pondělí od 16, resp.
17 hod. Počet účastníků v jednom kurzu
5–10 lidí. 
Cena 1200 Kč/ 3 měsíce.  Zajištěno hlídá-
ní dětí od 2 let, zvyklých na kolektiv.
Malujeme s angličtinou pro děti 3–5 let
(úterý 15.30–16.30)
Balet pro děti od 3 a od 5 let (středa
15.30–16.15, resp. 16.15–17)

Irské tance pro děti od 7 let (středa 18–19)
Dramatická výchova pro mladší a starší
děti (čtvrtek 15.40–16.25, resp. 16.30–18)
Cvičení na míčích (úterý 18–19, středa
19–20)
Více informací na www.prorodinu.cz
nebo info@prorodinu.cz.
Školka Heřmánek:

Poslední 4 volná místa do MŠ Heřmánek
ve věku od 3 do 6 let a 1 volné místo pro
dítě do 3 let věku. Více na www.skolka-
praha.cz, nebo kristyna.hejlkova@sez-
nam.cz.

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
MOTÝLEK

www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy,
Komunitní centrum Motýlek má vlast-
ní DMS! 
Příspěvky je možné posílat dárcovskou
SMS ve tvaru DMS MOTYLEK na
číslo 87777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž
27 Kč jde na naše sbírkové konto. Více
informací o DMS, které zajišťuje
Fórum dárců, naleznete na www.dar-
covskasms.cz
„Přispět na dobrou věc už nemůže být
snadnější!“ Děkujeme!

Centrum denních služeb:

18.1. úterý 18–20 hod. Relaxační malo-
vání – tentokrát na téma Cesta kolem svě-
ta. Vstup 180,– Kč / studenti 100,– Kč.
Přihlášky na tel. 775 964 763, 281 912 081
nebo mailem: krisova@motylek.org
Klub Pacific:

6. 1. čtvrtek 15–17 hod. Filmový klub
v Pacificu – podíváme se na film, který si
sami vyberete
13. 1. čtvrtek 14–17 hod. Soutěž o nejlep-
ší výtvor z plastové modelíny. 
21. 1. pátek 14–17 hod. Vaření se Simčou
27. 1. čtvrtek 14–17 hod. Turnaj v ping-
pongu, šipkách a fotbálku v klubu Pacific,
na všechny účastníky čekají pěkné odměny.
Více informací o akcích získáte u Pavlíny
Stankayové na čísle 777 964 754.
Všem našim klientům, jejich rodinám,
dárcům, sponzorům a přátelům přejeme
v tomto roce pevné zdraví a hodně radosti
a pohody. Pracovníci KC Motýlek

15

neziskovky a občanská sdružení

Programy na leden



Dětské studio 
Pohádka
Bobkova 777, 
Praha 9-Černý Most
www.vpohadce.cz

Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

Školička Pohádka 

Po – Pá: 8–12 hod. Pro děti od 3 do 6 let,
které si potřebují zvyknout na kolektiv vrs-
tevníků. 
Cena za dopoledne: 140–180 Kč podle
počtu navštěvovaných dnů týdně. 
Odpolední aktivity pro děti – probíhá
zápis na druhé pololetí, rozvrh na webo-
vých stránkách.
Volná místa v odpoledních kroužcích:
Taneční výchova pro holčičky i kluky 3–4,
5–6 let, Jóga pro děti 4–6, 6–10 let,
Výtvarné hrátky 3–7 let. Rozvrh na webo-
vých stránkách.
Večerní aktivity pro ženy: Relaxační cvi-
čení: úterý od 20 hod. 
Dětské studio Pohádka přeje všem čtená-
řům dobrý rok 2011.

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
www.jahodaweb.cz

Ve čtvrtek 20. ledna pořádá JAHODA
již tradiční Den otevřených dveří. Mezi
8. a 20. hodinou se můžete přijít podívat,
co je u nás nového (a není toho málo!).
Dozvíte se také informace o nových kur-
zech, které v rámci Rodinného centra
Jahůdka otevíráme od února. Srdečně zve-
me všechny, které činnost JAHODY zají-
má. 
Nízkoprahový klub Jahoda: pondělí, úterý
a čtvrtek 15–19 hod. 
Nízkoprahový klub Džagoda: pondělí,
úterý a čtvrtek 15–20 hod. 
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina můžete potkat na ulici
v pondělí a středu od 15 do 20 hod. 
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let: pondělí, úterý
a čtvrtek 8–12 hod. Školné: 250 Kč za
 jedno dopoledne pro jedno dítě, 350 Kč
sourozenecká sleva. Možnost nákupu zvý-
hodněných permanentek. Informace a re -
zervace u Kateřiny Cibulcové na čísle
721 601 333. 
Klub – herna s programem: středa a pátek
9–11 hod. Za jednu návštěvu 40 Kč. 
S Jahůdkou do knihovny – středa 12. led-

na 9–10.30. Setkání Klubu Jahůdka
v Městské knihovně Generála Janouška
2/1060 s programem. 
Pyžámková noc: pátek 7. ledna – sobota
8. ledna 18–10 hod. Nabízíme hlídání
dětí od 1 roku přes noc! Nabalíte jim jen
pyžámko, přezůvky a hygienické potřeby
a o zbytek se postaráme my. Cena za jedno
dítě je 400 Kč, za dva sourozence 600 Kč.
Rezervaci je nutné provést telefonicky
u Kateřiny Cibulcové, tel. 721 601 333
nejpozději do středy 5. ledna. 
Více informací o aktuálním dění v JA -
HODĚ najdete na našich stránkách
www.jahodaweb.cz.

Mateřské centrum

Klubíčko YMCA Praha

Vlčkova 1067 – přízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Novinky v programech:

Pravidelný program Klubíčka v novém
roce začíná 3. ledna. 
Program pro maminku a miminko 10.1.–
27. 6. – POHYBOVÉ HRY S KO JENCI
(3–14 měsíců) pondělí 13.30–14.15,
POHYBOVÉ HRY S BATOLATY (1–2
roky) pondělí 14.30–15.15. Pohybové
hry respektují vývojové fáze dítěte a pod-
porují správný psychomotorický vývoj.
Vstup 40,– Kč/lekce. Rezervace místa tel.
608 404 169 nebo matus mi@seznam.cz.
RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA – Malová-
ní na textil (bavlněná taštička a triko) –
pondělí 10. 1. 16–18 hod. S sebou bavl-
něné tričko nebo jiný kus oblečení. Vstup
80 Kč za účastníka.
ODPOLEDNÍ HERNA – každé úterý
15–17.30, volná místa v Beránku – čtvr-
tek 9–12 hod.
Odborné programy:
12.1. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15 hod.
17.1. Seminář pro rodiče: Máme doma
vzteklouna? Zlost, smutek, prosazení od
10.15 hod.
Poradenství plánovaného a zodpovědné-
ho rodičovství (i partnerských kompeten-
cí) navazuje na stimulační skupinu a semi-
nář pro rodiče. Nutno objednat: Marie
Nováková 775 204 208 
Jednorázové akce: 
NÁVŠTĚVA INTERAKTIVNÍ EXPO-
ZICE PLAY v galerii Mánes – pátek
14. LEDNA. Sraz v 15 hod. na stanici
metra Rajská zahrada.

Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 4.1. a 19.1. od 19 do 20 hod.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko. 

Mrazivé závody
Na kynologickém cvičišti v Kyjích
mám letos štěstí na extrémní rozmary
počasí. Naposledy při závodech v Agili-
ty hrozilo, že cvičák zaplaví rozvodněná
Rokytka, při Mikulášských závodech
4. prosince zase ukazoval teploměr při
zahájení akce minus 17 °C. „Možná
jsme jediní, kdo dneska v takových
mrazech pořádáme závody“, konstato-
val vedoucí Základní kynologické orga-
nizace v Kyjích Václav Sklenář. „Je to
ale naše už jedenáctiletá tradice, tak ji
nechceme porušit“. K dlouholetému
sponzorovi – ŠkoFIN se poprvé přidala
firma Happy Dog s krmivy a chovatel-
skými potřebami. Soutěžilo se dle
Národního zkušebního řádu i IPO
v disciplinách poslušnost, ovladatelnost
a obrana. Nejvyšší ocenění a tedy i pu -
tovní Mikulášský pohár získal Ladislav
Jelínek ze ZKO Kyje s německým ovčá-
kem Mag. Závody zvládli všichni ve
zdraví a zakončili tak svou – teď už loň-
skou – kynologickou sezónu. I přes
mrazivé počasí to byl krásně strávený
sváteční den ve společnosti psích kama-
rádů a přátel kynologie. Pokud chcete
mezi ně, v Kyjích na cvičišti se scházejí
v úterý a čtvrtek od 17 do 20 hodin
a v sobotu a neděli od 10 do 14 hodin.
Předem zavolejte Václavu Sklenářovi na
602 441 932. ■

text a foto: ves
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Mezi dvěma tucty soutěžících se na posled-
ním loňském turnaji v bowlingu v herně
restaurantu U sv. Bartoloměje v Kyjích
objevil také dvojník Petra Nárožného a vy -
volal tak mimořádnou pozornost ostatních.
Rozhodně ale ne svými výkony, protože
měl na bowlingu premiéru a přišel se prý
učit. Inu, promovaní inženýři… Ze známé-
ho herce se totiž vyklubal Ing. Jaroslav
Novák a inženýrský titul není zdaleka jejich
jediným společným znakem. Oběma začíná
příjmení písmenem N, oba se narodili
v první polovině minulého století, oba mají
jednoho syna. Duo Nárožný – Novák dále
spojuje ragbyová minulost, prvně jmenova-
ný dal poté přednost spolupráci se skupinou
Rangers. Na jejich koncertu v sále Doprav-
ního podniku se oba ještě s poněkud jiným
účesem potkali poprvé. Druhý z nich hraje
v dresu Old Boys Praha ragby dosud. 
„Podruhé jsme se potkali před pětadvaceti
lety při natáčení půlhodinové dokumentu
Jak přišlo ragby do Čech, to už jsme si byli
podobnější. A třetí setkání před patnácti
lety proběhlo v restauraci U čápa, kde si pan
Nárožný zkontroloval účtenku, jestli nevidí
dvakrát, a pak jsme spolu ještě hodně dlou-
ho probírali nejen ragby.“ 
Objekt našeho zájmu se snažil hodně okou-
kat od favoritů soutěže. Ti ho nezklamali,
po čtyřech hodinách a pěti hracích kolech
skončili třetí Jaroslava Vaníčková (584
bodů) s Hynkem Mrázkem (783), druhé
místo obsadili Táňa Jersáková (599) a Vla-
dimír Peršl (797), z vítězství se pak radovali
Dagmar Bočková (751) s Antonínem Kit-
lerem (855 bodů). Jaroslav Novák se nako-
nec dostal až na 565 bodů a kromě ragby,
fotbálku, lyžování, cyklo i vodní turistiky,
šipek a mariáše prý přišel na chuť dalšímu
sportu. ■ text a foto: vok

17

sport a vycházky nejen pro seniory

S „Nárožným“ na bowlingu

Dětské šipky
Prosincový turnaj v šipkách o pohár sta-
rosty Prahy 14 přilákal do herny restau-
race Za Horou tři desítky účastníků.
V mladší kategorii do deseti let byl třetí
Zdeněk Nový, druhý Dominik Šarközi
a z vítězství se radoval David Kalenda.
Stejný pocit zažíval ve starší kategorii do
patnácti let jeho bratr Jakub, který byl
navíc obklopen slečnami Barborou
Horníkovou a Andreou Procházkovou
(na snímku) na druhém a třetím místě.
Poháry nejlepším jako obvykle věnovala
MČ Praha 14, dalšími cenami přispěly
firmy Trost, Pepsi, Šulc a Pánek a na
velmi zdařilém průběhu turnaje se
podíleli hráči šipkových klubů Plzeňka
A i B, kteří přejí v roce 2011 nejen šip-
kařům co nejvíc přesných zásahů, zdraví
a spokojenost.

Na snímku těch nejlepších jsou zleva Peršl, Bočková, Mrázek,

Jersáková, Kitler a Vaníčková

Neděle 9. ledna Trojské vily – Zátopkovi,
V. Chytilová, M. Kocáb, S. Čech atd. Sraz
ve 14 hod. na nástupišti stanice metra C –
Nádraží Holešovice
Sobota 15. ledna Nordic Walking –
VYCHÁZKA S CVIČENÍM – Krčský les.
– Sraz v 10.30 hod. na nástupišti metra C
– Roztyly. S sebou: hůlky N.W. (možno
i bez nich), pohodlné boty s měkkou,
ohebnou podrážkou, batoh na záda!,
(nepromok. oděv). V PŘÍPADĚ SNĚHU

I PRO BĚŽKAŘE. Kontakt: jarkari@sez-
nam.cz, 777046769
Neděle 16. ledna Zámeček Hanspaulka –
Dejvické vily (Vlasta Burian, Lída Baarová
atd.). Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice
metra A – Dejvická
Neděle 16. ledna Vycházka od Zlatého
kříže na Žofín. Vycházka s výkladem
RnDr. Jany Möllerové o pří rodě Žofína.
Sraz ve 14 hod. u historic kého můstku ve
vestibulu metra Můstek

Středa 19. ledna Historie vrchu Žižkova
s návštěvou památníků. Sraz ve 14 hod.
u hotelu Vítkov na Ohradě.
Neděle 23. ledna Domovní znamení do -
mů v Celetné ulici. Sraz ve 14 hod. ve sta-
nici metra B – Nám. Republiky
Neděle 30. ledna Historie usedlostí Tur-
bová, Božínka, Měchurka a Bulovka v Ko -
šířích. Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice
metra B – Anděl.
(Pořádá Dům seniorů Portus)

Vlastivědné vycházky pro seniory v lednu



outěžím starších žákyň dominovaly
závodnice z Ruska, které vyhrály, co
se dalo a třeba v povinných sestavách

obsadily prvních dvanáct míst, teprve tři-
náctá skončila závodnice z Japonska a čtr-
náctá Řekyně. Pro děvčata z domácího
oddílu SK Neptun i ostatní to byla škola
opravdu té nejvyšší kvality. 
V seniorkách se sešla vyrovnanější konku-
rence, nejvíc tady zaujalo řecké duo Geor-
gia Ramnioti s Despoinou Solomou, které
slavily úspěchy na ME i MS juniorek a teď
se chystají na olympiádu do Londýna.
Domácí sestry Anetu a Natálii Koubkovy
může těšit pouhý čtyřbodový odstup od
dvacetiletých Řekyň.

Vánoční cena se konala v době sněhové
kalamity a problematické dopravy, ale na
jejím průběhu se to vůbec neprojevilo.
Naopak bazén se stal oázou klidu a před-
vánoční pohody, což ocenila také delegát-
ka Evropské plavecké federace Jennifer
Gray. Ta měla pouze problémy s odletem
z Londýna, ale v Hloubětíně pěla jen slova
chvály nad tím, co všechno lze v malém
bazénu a ve stísněných podmínkách bez
jediné chybičky dokázat. Což je pro pořa-
datele z domácího oddílu SK Neptun tím
největším oceněním a zároveň i povzbuze-
ním při přípravě jubilejního ročníku
Vánoční ceny Prahy v roce 2011. ■
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sport

Vánoční cena Prahy
Už podevětadvacáté se v hloubětínském bazénu konala významná
mezinárodní soutěž v synchronizovaném plavání, na níž se tentokrát
představilo více než 230 akvabel ze 13 států. 

S

Fit studio D
Divadlo v Horních Počernicích už zažilo
hodně povedených představení, diváckého
aplausu i nekonečných přídavků. V polo-
vině prosince se k nim zařadila Vánoční
akademie Fit studia D. Pod vedením jeho
šéftrenérky Dáši Zitové se v téměř dvou -
apůlhodinovém programu představili
všich ni, přípravkou počínaje, přes mladší
žákyně a kadetky až po velkolepý průřez
některými sestavami v podání rodičů.
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inzerce

Uzávěrka
inzerce a příspěvků 

pro č. 2 je 13. 1. 2011

Chlumecká ul., Praha 9, 
vestibul metra B Černý Most – výstupní strana

Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116

Koňský hnůj zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

INZERCE V ROCE 2011
Vážení inzerenti, i v letošním roce zůstávají ceny inzerce na úrovni
roku 2010.

plošná inzerce
Cena za 1 cm2 = 50 Kč (bez 20 % DPH)

řádková inzerce
Cena 1,50 Kč bez DPH za jeden grafický znak 

(včetně mezer a interpunkce)
příplatek za podbarvení 50 Kč bez DPH
příplatek za titulek 50 Kč bez DPH

Sleva při opakování 10 % (u druhého a dalšího inzerátu zveřejněného
v tomtéž roce, při agenturních objednávkách inzerce na celý rok 10%
sleva ihned); agenturní slevy neposkytujeme. 
Grafické zpracování u menších inzerátů je zdarma. 
Texty prosíme dodávat e-mailem nebo na CD. 

E-mailové objednání inzerce se řídí pevně danými podmínkami. Ode-
slané e-mailové objednávky, či změny v podobě inzerce, prosím, ově-
řujte ještě telefonicky.  
Do e-mailové objednávky uvést tyto údaje: u soukromých inzerátů:
jméno a příjmení; adresa bydliště, kontaktní telefon; u podnikatelských
subjektů: fakturační adresa; IČ; DIČ, kontaktní osoba/telefon; typ inzer-
ce: plošná /řádková; text inzerátu: v případě zhotovených plošných
inzerátů dodat v tiskové podobě ve formátu pdf (nejméně 300 dpi). Text
řádkových inzerátů je možné vkládat do e-mailu. 
Veškeré informace k inzerci můžete získat u Renáty Rudolfové v budo-
vě ÚMČ Praha 14: Bří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9-Černý Most,
7. patro. 
Tel.: 281 005 581, Renáta Rudolfová, rudolfova@kvizpraha14.cz či
webových stránkách www.kvizpraha14.cz (Listy Prahy 14, Inzerce). 
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KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •

zaměření a cenový rozpočet
Z D A R M A

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 

AKCE LEDEN-ÚNOR  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
48 MĚSÍCŮ

sleva 10 % na provedené 
práce a keramické obklady.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Ve dnech 5.-6.2.2011  (Praha 14)

Myslíte si, Ïe neumíte kreslit? Myslíte si, Ïe nemáte talent?

Ale máte! KaÏd˘, kdo umí drÏet tuÏku, umí kreslit. I Vy

namalujete za dva dny takov˘to portrét. Vhodné pro

v‰echny vûkové  skupiny, pro dyslektiky, i jako pfiíprava

na umûleckou ‰kolu. Na profesi ani pohlaví nezáleÏí. 

Cena 1600-Kã/osobu/kurz.  Pofiádáme také jednodenní kurzy olejomalby

pro naprosté amatéry – viz. www.atelier-zebra.eu (technika Boba Rosse). 

www.zeichenkurs.eu Tel: 773 07 08 08

• novostavby 
rodinných domů

• rekonstrukce objektů

• rekonstrukce bytů 
a kanceláří

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9-Kyje
Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
www.inrepo.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

Komplexní veterinární péče o malá zvířata

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek         9.00–20.00
sobota a svátek           9.00–13.00
neděle                           15.00–19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9-Černý Most II.

Tel.: 281 918 862, 
mobil: 736 481 098

www.veterina-parnik.cz

Zubní prohlídka psa a kočky zdarma

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč

dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

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

www.svobodaanejtek.wz.cz

Veterinární klinika pro malá zvířata
MVDr. Jan Mecera

Kpt. Stránského 999, Černý Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice-Záluží

Tel.: 326 991 099, 
po–so 9–12, 14–20 hod.

www.veterinainfo.cz

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor. Tel.: 603 909 327, 281 914 562.
                                                                04/01

• Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.:
724/304 603.                                           12/02

• Speciální masáže a poradenství pro ženy
s Magdalénou Polanskou, možné v po -
hodlí Vašeho domova, tel.: 724 322 378,
www.dotknise.cz, www.amrita.cz.            12/07

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svobo-
da, Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová,
V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od Kre-
ibicha nebo Ronka zapl. cca 10 000,– Kč. Dále
platíme hotově zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté min-
ce – zl. ruble, rak. kor. atd, porcelánové fig.
Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. metra B –
Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440 po
10 hod.                                                     01/01

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou
metodou profi stroji Karcher. Od 15 Kč/m2. Pra-
cujeme i o víkendu. Doprava ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz, t.: 777 717 818. 01/12

• Hledáme pracovníka v soc. službách na směn-
ný provoz v domově seniorů – Praha 14, pí
Pokorná 281 917 473.

ÚČETNICTVÍ
Zpracujeme Vaše: DE, PÚ MZDY, DPH, DANĚ,

REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

DALŠÍ ÚČETNÍ PRÁCE DOHODOU

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem –
APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY,
O.S., nabízí zdarma lidem s Asperge -
rovým syndromem a vysokofunkčním
autismem, kterým je nad 17 let, v rámci
projektu DO PRÁCE BEZ BARIÉR
podporu při hledání zaměstnání, asistenci
a podporu přímo na pracovišti, konzulta-
ce a pomoc při řešení problémů, využívá-
ní tréninkového pracoviště, počítačové
kurzy a další služby.

Podrobnější informace:
www.praha.apla.cz, sekce projekty, nebo
na tel. č. 604 302 385.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUŽÁLEK

• Kontejnery, sklápěč, valník      Tel.: 281 931 419

• Sutě, odpad, zemina                     Fax: 281 931 512

• Písky, drtě, kačírek                 www.sute-pisky.cz

• Recyklát a tříděná zemina

• Demolice–hydraul. kladivo                                      

• Deponie Praha 9                                                           

Mobil: 603 242 142
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11 stánků
ve stanu
Blížící se Vánoce připomněl 14. prosin-
ce na konečné metra Černý Most již
tradiční vánoční trh neziskových orga-
nizací, které se letos opět prezentovaly
svými vlastními výrobky. Pěkné dáreč-
ky si mohli kolemjdoucí koupit od pro-
dejců z ateliéru Ars Pueris, BB Klubu,
Centra Slunečnice, o.s. Jahoda, MC
Klubíčko, KC Motýlek, Občanské
inspirace, pionýrské skupiny Orion, o.s.
Prosaz, PEStré společnosti o.p.s. a dět-
ského studia Pohádka. O všech se
dozvídáte pravidelně na stránkách Lis-
tů, kde vás zvou na své akce a předsta-
vují svoje aktivity. text a foto: ves Pavel Nový vyprávěl

V restauraci Sportovka na Černém Mostě se začátkem prosince opět sešli naši handica-
povaní spoluobčané, tentokrát s hercem Pavlem Novým, který více než hodinu vyprá-
věl své zážitky a odpovídal na jejich otázky. Řeč přišla i na to období jeho života, kdy
byl díky těžké nemoci nepohyblivý a jak tudíž plně rozumí jejich problémům. Většina
témat však byla humorných a všichni se bavili i následně při poslechu Malé hudby Leo
Holana. text a foto: ves

První čertovský bál 
V kulturním domě Kyje se už asi začíná rozjíždět plesová sezóna. Pro začátek to byl
ples úplně netradiční – kulturák byl totiž 5. prosince plný čertů! Dům dětí a mládeže
na Černém Mostě tu pořádal ve spolupráci s KVIZ Praha 14 svůj první čertovský bál
a kromě spousty čertů tu byli k vidění i půvabní andělé. Pekelné i nebeské bytosti tan-
covaly, soutěžily, hrály hry a dočkaly se i skutečného Mikuláše a jeho dárků. foto: ves
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Premiérové
vánoční trhy
Dosud byla Praha 14 v porovnání
s jinými městskými částmi co se týče
vánočních trhů víc než jen chudou
popelkou. Jediné, co občanům nabíze-
la, byly Vánoce ve stanu, v němž na
konečné metra prezentovaly své výrob-
ky zdejší neziskové organizace. Nové
vedení MČ přišlo s chvályhodným
nápadem uspořádat vánoční trhy u sta-
nice metra Rajská zahrada v té podobě,
jak je Pražané znají na jiných místech
metropole – se stánky prodejců a vším,
co k tomu před vánočními svátky patří.
Jejich návštěvnost bohužel velmi nega-
tivně ovlivnil mimořádně silný mráz,
přesto lze jejich premiéru hodnotit po -
zitivně. A letos v prosinci by už trhy na
Rajské zahradě mohly nabídnout obča-
nům Prahy 14, jak se hezky česky říká,
to pravé ořechové.

text a foto: jš, ves

Premiérové třídenní Vánoční trhy Prahy 14

zahájil starosta Radek Vondra, v programu

vystoupily děti ze ZŠ Hloubětínská a Chvale-

tická a čtyřlístek klaunů.



PF 2011

a rozhraní starého a nového roku patří k celo evropské tradici, že si lidé dávají v dobré víře novoroční předsevzetí a že si posílají

navzájem PF. Zatímco s plněním předsevzetí si nakonec příliš nelámeme hlavu, na výběru PF si dáváme záležet. Je to takový milý,

neagresivní způsob, jímž dáváme najevo svoji lidskou sounáležitost, na které by nám mělo záležet i v roce 2011, na jehož počátku

společně stojíme a ptáme se, jaký asi bude. Tento rok je mimo jiné mezinárodně zasvěcen žluté barvě – barvě slunce, tepla a optimismu, který, jak

doufáme, bude na vás sálat i ze stránek vašich Listů. Není to tedy jen náhoda, že se v nich žlutá zabydlela jako doma.  ■  A ještě něco: velmi nás

potěšilo poděkování, jež nám koncem roku do redakce poslal jménem občanů Dolních Počernic starosta Zbyněk Richter, z něhož citujeme alespoň

úryvek: Do nového roku 2011 vám všem přejeme pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů. Doufám též, že si můžeme společně přát

i další rozvoj naší spolupráce ve všech oblastech veřejného života a upevnění vzájemných sousedských vztahů. Jaroslav Šmíd, šéfredaktor

N

PF 2011
Ať vám v roce 2011 nikdy

nezamrzne úsměv na rtech,

ať máte dost sil na plnění

nelehkých úkolů,

ať chytíte za pačesy všech-

ny šance, které vám nový

rok přinese. 

➟

➟

➟

S přáním všeho nejlepšího v novém roce 
se připojuje Rada Městské části Praha 14.


