
měsíčník Městské části Praha 14
NEPRODEJNÉ

UVNITŘ NAJDETE
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
NA DRUHÉ POLOLETÍ
STR. 04–05

TIP PRO VÁS
VYZKOUŠEJTE SI ÚŘAD
PŘES INTERNET
STR. 19

KRIMI
PÁTRÁNÍ SE 
ŠŤASTNÝM KONCEM
STR. 21

TVÁŘE PRAHY 14
STANISLAVA MATUŠKOVÁ

VĚTŠINU INFORMACÍ
MÁME Z INTERNETU
STR. 08

2014/2 www.praha14.cz



Inzerce

0202

www.kuppersbusch-cz.cz

www.teka.com

SUPER KUCHYNĚ
design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s tlumenným dovíráním dveří

KOMPLETNÍ NÁBYTEK
od podlahy

Přes 1 000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.

Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ ZIMNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní

ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad

kuchynske-studio.cz s.r.o.
Praha 9, U Elektry 974/1C, tel. 739 544 558

Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuchynske-studio.cz
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Úvod

Obsah
příroda nám po dlouhém čekání opět

ukázala, že zima je skutečně tu,

a děti si tak alespoň na pár dnů moh-

ly užít sněhu a zimních radovánek,

na které se tak dlouho těšily. Zima

s sebou přináší asi nejkomplikova-

nější období roku pro všechny. Když

to vezmu z pohledu radnice a všech,

kteří jsou odpovědní za bezproblé-

mový chod městské části, tak jde ze-

jména o zajišťování zimní údržby ko-

munikací. Tedy služby, která je

všemi, kteří využívají silnice, chodníky, ale i další veřejné

prostory, vnímána jako jedno z klíčových sezonních témat.

Navíc se už každý z nás těší, až z médií uslyší „Sníh v zimě

opět zaskočil silničáře.“ Sice stará otřepaná průpovídka,

která si ale v průběhu zimy vždy najde své naplnění. Zatím

mohu konstatovat: Sníh letos v Praze 14 „silničáře nezasko-

čil“, údržba i úklid probíhaly bezproblémově a začaly už

v době, kdy se příroda tvářila spíše jarním dojmem. Takový

přístup osobně vítám a doufám, že i v dalších měsících zů-

stane stejný.

Dalším pozitivním faktem je, že městská část má schválený

rozpočet pro tento rok. Ačkoliv si mnozí pod tímto termínem

představí jen sled číselných údajů, mohu říci, že jde o doku-

ment pro život v Praze 14 velmi zásadní. Na základě schvá-

lených financí bude realizována řada projektů, které by měly

přispět nejen k rozvoji městské části a ke zlepšení občanské

vybavenosti, ale i ke zvýšení prestiže Prahy 14 v rámci celé

metropole.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení občané, milí přátelé,

Šéfredaktor:
Jakub Mračno 
tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz
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NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTI-
VIT V PRAZE 14 SE ZA POSLEDNÍ
ROKY VÝRAZNĚ ROZROSTLA, ZA-
MĚŘILA SE NA ŠIRŠÍ SPEKTRUM
CÍLOVÝCH SKUPIN A TENTO TREND
MŮŽEME SLEDOVAT V NABÍDCE
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
I V SOUČASNÉ DOBĚ. UKAZUJE SE,
ŽE DLOUHODOBÁ PODPORA TĚCHTO
AKTIVIT ZE STRANY MĚSTSKÉ 
ČÁSTI PŘINÁŠÍ SVÉ OVOCE. 
S PŘÍCHODEM NOVÉHO POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU SE TAKÉ MŮŽETE
TĚŠIT NA ŘADU NOVINEK.  

O tom, že úvodní slova nejsou jen

planými frázemi, nás přesvědčila an-

keta mezi zástupci neziskových orga-

nizací, které se dlouhodobě věnují

právě volnočasovým aktivitám pro

děti i rodiče v Praze 14. Těch jsme se

ptali nejen na to, jak se situace v naší

městské části za poslední roky změ-

nila, ale také na to, jak hodnotí spo-

lupráci se zdejší radnicí, ale také na

to, jak aktivní jsou lidé z Prahy 14,

kteří se těchto programů účastní. 

„V  dnešní době je nabídka o mnoho

pestřejší než v našich začátcích,

oproti dřívějšku je také patrný trend

navštěvovat s dětmi kroužky již od ra-

ného věku. Někteří rodiče navštěvují

s dětmi i několik aktivit týdně. Dříve

takové možnosti nebyly,“ popisuje si-

tuaci Lucie Pernicová z Mateřského

centra Klubíčko YMCA, které funguje

ve Vlčkově ulici na Černém Mostě již

devatenáct let. Radnice Prahy 14 je

podle jejích slov k neziskovým organi-

zacím vstřícná, oceňuje také možnos-

ti grantové podpory a spolupráce na

konkrétních projektech. „Samozřej-

mě, že bychom našli i slova kritiky,

ale pozitiva převládají,“ dodává ma-

minka dvou dětí s tím, že „mezer“

v nabídce volnočasových aktivit v Pra-

ze 14 je skutečně minimum.

A jak je to tedy s aktivitou místních

obyvatel? Podle většiny oslovených

zástupců neziskových organizací

v městské části existují tak jako jinde

tři základní skupiny návštěvníků. Ti,

kteří navštěvují programy pouze jako

„konzumenti“, ti, kteří se aktivně po-

dílejí na plánování nových programů,

a také tací, kteří dokonce nabídnou

svůj čas a lektorují některé z krouž-

ků. Z našeho průzkumu vyšel i další

ze závěrů a také v tomto případě se

vedení MČ Praha 14 dočkalo pozitiv-

ního hodnocení. 

PROBLÉM DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 
UŽ RADNICE VYŘEŠILA 
„V Praze 14 bydlím od roku 2004 a od

roku 2010 pracuji v Jahodě. Mám dvě

školní děti, se kterými se snažím trá-

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
NA DRUHÉ POLOLETÍ
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Zabavit děti ve volném čase je důležité. Praha 14 v tomto ohledu nabízí rozmanité možnosti.

MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
Tel.: 723 120 494, www.mcpastelka.cz
Zápis na zájmové kroužky na 2. pololetí 2013/2014 probíhá do 10. 2. 2014.

Kroužky: Montessori krůčky (děti 1–2 roky + rodič), Montessori dílnička (děti

1,5–3 roky + rodič), Angličtina s prvky Montessori (děti 3–5 let), Pohybové hry

(děti 3–6 let).

Zápis na 2. pololetí do školky PASTELKA (děti od 2,5 let) probíhá do 10. 2.

2014. Školka je otevřena denně 7.30–16.00 hod. 

Zápis do programu HURÁ – jdeme do školky! probíhá do 10. 2. 2014. Tento

program je určen dětem od 2 let, které se chystají od září do školky.

Vzdělávání rodičů – 2hodinový seminář Rozvoj emoční inteligence – cesta ke

spokojenosti a úspěchu (pro rodiče dětí 0–3 roky). Seminář se koná 27. 2.

2013 od 17.30 hod. v MC Pastelka.

ČTRNÁCTKA 
CENTRUM VOLNÉHO ČASU 
Kučerova 14/768, Černý Most
www.centrum14.cz
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
Dramaťáček (děti 3–7 let)
Každý čtvrtek 17.15–18.00
Zpívánky (děti 2–3 roky)

Každou středu15.00–15.45
Zpívánky (děti 4–7 let)
Každou  středu 16.00–16.45
Taneční výchova (děti 3–6 let)
Každé pondělí 15.30–16.15

Scénický tanec (děti 7–10 let) 
Každé pondělí a středa 16.30–18.00
Scénický tanec (děti 11–15 let)

Každou středu 18.15–19.15
Výtvarné hrátky (děti 3–6 let)
Každé úterý 15.30–16.15
Cvičení maminky s dětmi (1–3 roky)
Každý čtvrtek 16.15–17.00

Logopedický kroužek Povídánky
(děti 3–7 let), každé úterý 16.30–17.30
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vit společný čas aktivně. Když byly

malé, navštěvovali jsme volné herny,

herny s programem, divadla, karne-

valy a další akce, které pořádají prá-

vě neziskové organizace. Vždy bylo

z čeho vybírat. Málo bylo v té době

upravených dětských hřišť, ale

v tomto směru se situace v Praze 14

za poslední dobu hodně změnila,“ po-

pisuje Lucie Pražáková, vedoucí spe-

ciálních projektů organizace JAHO-

DA, která patří také mezi nejdéle

fungující „neziskovky“ v Praze 14.

Také JAHODA nabízí ve druhém polo-

letí několik novinek, od března za-

čnou probíhat pravidelná odpolední

rodičovská setkávání, kde bude pro-

stor pro sdílení a předávání rodičov-

ských zkušeností, chystáme cyklus

přednášek Kontaktního rodičovství

(látkové pleny, nošení dětí, besedy

s pediatrem atd.), v dubnu proběhne

první vzdělávací přednáška „Co by

měli rodiče vědět o drogách“. Další

novinkou bude páteční „Vaření dě-

tem“. Pokračovat budou také středeč-

ní a páteční herny pro rodiče s dětmi.

V rámci nich nabídneme mimo jiné fi-

nanční poradenství, výživové poraden-

ství, tvoření pro děti a pro rodiče.

V nabídce zůstává i oblíbená Pyžám-

ková noc a dopolední hlídání dětí.

NOVINKA NA ČERNÉM MOSTĚ 
Jednou z nejvýznamnějších novinek

je start nového rodinného centra,

které se otevírá už v polovině února

na adrese Ocelkova 658/24, Černý

Most. Pod názvem Veselá sovička na-

bídne obyvatelům Prahy 14 celou

řadu odpoledních aktivit pro děti,

kurzy pro rodiče i školku rodinného

typu pro děti od dvou let. „Kroužky

pro děti  budou probíhat od pondělí

do čtvrtka od 16.00 do 19.00. Pro

ženy plánujeme zase večerní relax

v Sovičce, cvičení jógy, tanec, manu-

ální tvoření, dekorace z recyklovatel-

ných materiálů a hlavně pak kurzy

první pomoci a sebeobrany, protože

si myslím, že není nic důležitějšího

než vědět, jak v jaké situaci zareago-

vat a hlavně jak pomoci. Tyto kurzy

plánujeme i pro starší děti,“ uvedla

Věra Broncová, kterou k založení

centra podle vlastních slov vedl pro -

blém se sháněním školky pro syna,

který se narodil v lednu. 

Nové rodinné centrum rozšíří nabídku

volnočasových aktivit i o víkendech,

rodiče i děti se budou moci ve Veselé

sovičce nechat profesionálně vyfotit,

o sobotě využít zdejší hernu nebo vy-

razit na nedělní divadelní představení.

„Samozřejmostí bude možnost pro-

najmout si prostor na narozeninovou

oslavu,“ doplňuje Věra Broncová

a přidává pozvánku na dny otevřených

dveří, které budou probíhat od 3. do 7.

února. K seznámení s instruktory

a učitelkami školičky pak zve na za-

hajovací party, která se bude konat

jako karneval v sobotu 15. února.

SLUNEČNICE – MAŇÁNA – BOWLING
Mezi další aktivní „neziskovky“, které

nově působí na Černém Mostě, patří

i Centrum Slunečnice, které jsme

v předposledním vydání Čtrnáctky již

představili u příležitosti otevření ka-

várny Maňána v Maňákově ulici. I tato

organizace, která se zaměřuje přede-

vším na aktivity pro lidi se zdravotním

hendikepem, přichází v únoru s celou

řadou nových aktivit. Mezi ně patří na-

příklad založení volnočasového spor-

tovního klubu pro dospělé, určeného

zejména pro vozíčkáře. Cílem klubu je

ve druhé polovině února sestavit bow-

lingový tým. K dalším aktivitám a ak-

cím pak zve Centrum Slunečnice právě

do kavárny Maňána, kde můžete nav-

štívit zajímavé koncerty („Shoda

okolností 6. 2. od 19.00), přednášky

(„Tajemství noční oblohy“ 11. 2. od

18.00), zábavné programy („Valentýnský

večer“ 14. 2.) či výtvarné dílny („Květy

z organzy aneb doplněk k plesové

róbě II“ 20. 2. 18.00–20.00). Více infor-

mací najdete na www.slun.cz a face -

booku: kavárna Maňána. jam)

Téma - volnočasové aktivity

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, Černý Most
www.mcklubicko.cz, tel.: 777 596 163
Mini English Club (děti 2–4 roky

s rodiči). Nově od 4. 2. 2014 vždy

v úterý 10–11 hod.

Přihlášení nutné. Informace a při-

hlášky: english-club@email.cz, tel.

732 104 631 

Montessori Pracovna 
(děti 1,5–4 roky s rodiči)

Každý čtvrtek 13.30–14.30 (1. sku-

pina) a 14.45–15.45 hod. (2. skupina).  

Přihlášení nutné. Informace a při-

hlášky: andrea@sikovnamama.cz,

724 433 865 

Cvičení – pohybové hry s kojenci
(kojenci cca 6–11 měsíců s rodiči)

Každé pondělí 14.30–15.10 hod.

Přihlášení nutné. Informace a při-

hlášky: klubicko.ymca@seznam.cz,

777 596 163 

Šikulka (děti od 2,5 let bez přítom-

nosti rodičů)

Každé úterý 8.15–12.15 hod.

Přihlášení nutné. Informace a při-

hlášky: klubicko.ymca@seznam.cz,

777 596 163 

SLOVO STAROSTY
Snad každý rodič mi

dá za pravdu, že je

někdy velmi složité za-

jistit dětem zábavné

a navíc aktivní trávení

volného času. Zvláště

v dnešní uspěchané době, kdy jen

málo z nás dospělých může dětem na-

bídnout tolik času, kolik by potřebovaly

třeba k předání získaných praktických

zkušeností a umu, jako tomu bývalo

za starých časů z pokolení na pokolení.

O to více si vážím těch, kteří, ať již dob-

rovolně nebo v rámci svého povolání,

pro děti aktivity vymýšlejí a realizují.

Naší snahou je tyto aktivity všemožně

podporovat nejen finančně. například

z grantů, ale i vytvářet stále kvalitnější

podmínky pro všechny, kteří se volno-

časovými aktivitami dětí a mládeže

v Praze 14 zabývají. V tomto ohledu

mohu všechny ujistit, že v této filozofii

budeme pokračovat i v budoucnu.

DDM PRAHA 9 – PRACOVIŠTĚ ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, www.ddmpraha9.cz, tel.: 286 889 428
Ples princů a princezen v KD Kyje 14. 2. 2014 16.00–18.00 (děti od 3 let), 60 Kč

Příměstské tábory na jarní prázdniny:
Jarňáky v pohybu 24.–28. 2. 2014 9.00–17.00 (děti 8–12 let), 160 Kč/den

Týden plný sportu, pohybu a zážitků. Čekají nás hry v tělocvičně a venku, bu-

deme hrát volejbal, přehazovanou, plavat a bruslit! 

Jarňáky nejen na lyžích 24.–28. 2. 2014 6.00–18.00 (lyže), 10.00–17.00 (beach-

volejbal, aquapark), mládež 12–26 let 550 Kč/den – lyže, 220 Kč/den – ostatní

dny. V ceně je zahrnuta permanentka na lyže.

Cesta po mléčné dráze 24.–28. 2. 2014 8.00–16.00 (pracoviště Čakovice)

pro děti 7–12 let, 160 Kč/den (bez dotace 200 Kč/den)

Volná místa v kroužcích na druhé pololetí: šikulka (výtvarný kroužek – po 14–15

hod.), volejbalová přípravka (čt 17.30–18.45 hod.), stolní tenis (pá 15–16 hod.), grafi-

kem snadno a rychle (út 15.00–16.30), dětský aerobik a tanečky (st 16–17 hod.), ba-

sová kytara, novinářský kroužek aj. Podrobnosti najdete na webových stránkách.
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Aktuálně

O TOM, CO ZNAMENÁ PRO MĚST-
SKOU ČÁST SCHVÁLENÍ ROZPOČTU
NA ROK 2014 A JAKÉ MÁ PRIORITY,
SE DOČTETE V ROZHOVORU S PRVNÍ
ZÁSTUPKYNÍ STAROSTY
ING. MGR. LUCIÍ SVOBODOVOU.

JAK SE LIŠIL PROCES PŘÍPRAVY
LETOŠNÍHO ROZPOČTU OPROTI 
MILULÝM ROKŮM?
Pokud jde o vlastní přípravu rozpočtu,

troufám si tvrdit, že ta proběhla bezpro-

blémově. Přece jen se jednalo již o třetí

rozpočet, který jsme sestavovali ve stejném

týmu, lze tedy s trochou nadsázky říct, že

jsme se to naučili. Jsem ráda, že úsilí,

které jsme vložili do nastavení pravidel

tvorby rozpočtu, kterému říkáme roz-

počtový proces, se nám vrátilo. Tvorba

rozpočtu je tak snazší a věřím, že i trans-

parentnější. Není například už tak snadné

pro příspěvkové organizace žádat v roz-

počtu nějaké kumulované částky, aniž by

bylo specifikováno, na co mají být určeny.

Pokud třeba někdo žádá peníze „na opra-

vy“, musí jasně specifikovat, co konkrétně

chce opravovat, a doložit, že takováto

oprava má technický a ekonomický smysl.

Že třeba není hospodárnější místo kaž-

doroční malé opravy udělat jednu větší.

LZE V ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI
OZNAČIT NĚJAKÉ HLAVNÍ PRIORITY?
Většina našich aktivit a agend, které za-

jišťujeme a financujeme, má řekněme

průběžný charakter a o prioritách v tom

pravém slova smyslu asi nelze hovořit.

Školy a školky musí vzdělávat děti, sociální

služby musí sloužit svým klientům, odpad

se musí odvážet, úřad musí fungovat.

Prioritou je snad udržet všechny tyto

služby v chodu a případně na nich ušetřit,

pokud to lze, tedy pokud takováto úspora

současně neznamená snížení kvality či

dostupnosti těchto služeb pro občany.

Protože to už zase nelze hovořit o úspoře. 

PŘESTO, EXISTUJE NĚJAKÁ OBLAST,
KTEROU VY OSOBNĚ POVAŽUJETE
V TOMTO ROZPOČTU ZA KLÍČOVOU?
Manévrovací prostor, v kterém můžeme

přesouvat prostředky, a hovořit tak o „pri-

oritách“, je velmi malý. Je limitován níz-

kým objemem příjmů, které máme reálně

jen malou šanci zvýšit, neboť se odvíjí

hlavně od daňových zákonů, jež navrhuje

vláda a schvaluje Poslanecká sněmovna. 

JAK SI V TAKOVÉ SITUACI PORADIT?
Zaměřili jsme se na výdaje, respektive

na efektivitu výdajů a snažili se spořit. To

se nám v minulosti podařilo, zejména

v nákupu, například telekomunikačních

služeb, energií, bankovních služeb či

svozu odpadů, a už se to i reálně projevuje:

ve všech těchto položkách bude náš roz-

počet fakticky nižší. Snižují se i rozpočty

škol, ale nejde o krácení příspěvků na

jejich vlastní činnost, jak by se mohlo

zdát, ale právě o faktické provozní úspory.

Rovněž se už reálně projevuje efekt za-

teplených objektů, a to formou snížených

nákladů za energie. Ve zhruba dvouset-

milionovém rozpočtu se nám podařilo

uspořit okolo 20 milionů, což myslím

není nezajímavé. 

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU TEDY
ÚSPORY VYUŽITY? 
Po celou dobu svého působení v oblasti

rozpočtu a financí se snažím prosazovat

princip odpovědného hospodaření. Věřím,

že odpovědný hospodář úspory neprojídá,

ale investuje. I tyto prostředky proto za-

pojíme do investic. Jak čtenáři Čtrnáctky

asi ví, realizovali jsme a realizujeme ze

státních dotací rozsáhlé investiční projekty

zateplení škol a školek. U všech dotačních

programů je nutná spoluúčast investora

a já jsem velmi ráda, že na rozdíl od

řady jiných investorů my tu spoluúčast

financujeme z úspor, nikoli třeba úvěry.

Samozřejmě že zmíněných pět milionů

je symbolicky řečeno těch „posledních“,

protože na kofinancování všech dosud

realizovaných projektů bylo potřeba při-

bližně 90 milionů Kč. Je však třeba říci,

že se nám díky tomu stejnou částku po-

dařilo získat z jiných zdrojů. 

ZMÍNILA JSTE SE O INVESTICÍCH 
VE ŠKOLSTVÍ. ZBUDE I NA INVESTICE
DO DALŠÍCH OBLASTÍ?
Vaši pravidelní čtenáři ví, že dlouhodobě

připravujeme rekonstrukci a dostavbu

Domova seniorů. Pokud jde o jeho finan-

cování, bylo by rovněž možné z našich

uspořených prostředků, ale vkládám vtom-

to smyslu určité naděje do budoucí vlády,

od které se budeme snažit získat na náš

projekt dotaci. Rovněž bychom se rádi

postupně pustili do rozsáhlejších rekon-

strukcí našich bytových domů, které by

měly krom rekonstrukce technických

prvků zahrnovat i rekonstrukce bytových

jader. I tady bychom rádi uplatnili princip

dobré správy našeho majetku, kdy místo

řady opakovaných drobných oprav postupně

opravíme celé domy. Rovněž je jistě výzvou

rekonstrukce veřejného sídlištního pro-

storu, a to jak na Lehovci, tak i na Černém

mostě, kde se vsoučasnosti nabízí možnost

využití grantových prostředků ať už zHMP,

nebo z MMR. Nicméně to už je úkol nad-

časový, který značně přesahuje období

jednoho rozpočtu, o kterém jsme hovořili.

NAZNAČILA JSTE V ÚVODU, ŽE
SCHVÁLENÝ ROZPOČET JE V TOMTO
VOLEBNÍM OBDOBÍ POSLEDNÍ. ZNA-
MENÁ TO, ŽE ROZPOČET MINIMÁLNĚ
Z ČÁSTI TVOŘÍTE I PRO SVÉ POTEN-
CIÁLNÍ NÁSTUPCE, COŽ JE JISTĚ
ZVLÁŠTNÍ. MÁTE K TOMU NĚJAKÝ
KOMENTÁŘ? 
Raději snad ne. Rozpočet netvoříme pro

sebe či příští politickou reprezentaci, ale

pro občany naší městské části. Je po-

chopitelné, že do rozpočtu se promítají

politické priority jednotlivých stran či vo-

lebních uskupení. Ale politika na měst-

ských částech, pokud o „politice“ vůbec

lze mluvit, je hlavně orozumném skloubení

oprávněných zájmů obyvatel, což nemusí

být vždy jednoduché a bezkonfliktní.

A mělo by to být především o rozumu,

včetně rozumného hospodaření, které

umožní sestavit smysluplný rozpočet. O to

jsme se s kolegyněmi a kolegy snažili,

a mám-li k tomu prostor, cítím potřebu

jim poděkovat za jejich práci. Na fráze

typu „odevzdáme městskou část v lepším

stavu, než jsme ji převzali“ si nepotrpím.

Zbytek je na voličích. (jam)

I MALÉ ÚSPORY NÁM UMOŽŇUJÍ 
SPOLUFINANCOVAT VELKÉ INVESTICE 
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PODKLADY KE STAVBĚ ZÍSKÁTE SNÁZE

Aktuality

VANDALOVÉ ŘÁDILI
NA ČERNÉM MOSTĚ
Příchod nového roku „oslavil“ vandal
rozbíjením skleněných výplní jedné
z pražských zastávek MHD.

16. ledna půl hodiny po půlnoci se

rozhodla skupinka tří osob o „(ne)tra-

diční oslavu“ příchozího roku. Strážníci

městské policie z Prahy 14 obdrželi

oznámení o vandalismu v ulici Cígle-

rova. Když se na místo dostavili, spat-

řili zde dva mladé muže a ženu, jak

sedí na lavičce zastávky. Na zastávce

bylo vyraženo sedm skleněných ta-

bulek. Strážníci osoby vyzvali k pro-

kázání totožnosti a podání vysvětlení,

co se v místě stalo. Tříčlenná sku-

pinka jim řekla, že čeká pouze na

autobus a skleněné výplně prý ne-

poškodila. Strážníkům se však vzápětí

přihlásil svědek celé události a označil

jednoho z mužů, který měl skleněné

výplně rozbít. Mladík se v návaznosti

na svědectví k činu doznal s tím, že

to bylo neúmyslné a škodu v plné

výši uhradí. Na místo se dostavila

Policie ČR a celou věc si převzala

k dalšímu šetření. (jam)

NOVÁ ZELEŇ V PRAZE 14
MČ Praha 14 začala v říjnu loňského

roku s realizací projektu Izolační ze-

leň Českobrodská – Praha 14 na po-

zemku parc. č. 2673, k. ú. Kyje. Cel-

kem bylo vysázeno 205 stromů

a 10 957 keřů. Bohužel již koncem

roku byly odcizeny 3 borovice a 30 tisů.

Projekt bude spolufinancován ze

zdrojů Evropské unie v rámci Ope-

račního programu životní prostředí

pro vodu, vzduch a přírodu a bude

dokončen na jaře letošního roku.

(red)

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ V PRAZE 14 NA WEBU 
Občané, kteří potřebují najít konkrétní zdravotnické zařízení ve spádové oblasti

MČ Praha 14, najdou veškeré aktuální informace i na webových stránkách měst-

ské části v sekci zdravotnictví. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14

počátkem ledna zaktualizoval kompletní seznam zdravotnických zařízení. Ten je

nyní k dispozici na http://www.praha14.cz/phtml/zdravi_seznam.php. Seznam

má informační charakter. Aktualizované údaje jsou platné k 31. 12. 2013. Byl aktuali-

zován na základě telefonického ověřování a osobních návštěv uvedených ordinací lé-

kařů a zdravotnických zařízení. Připomínky, změny, nové ordinace a ordinační hodiny

lze i nadále oznamovat Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Prahy 14. (red)

PITNÁ VODA V ALOISOVĚ UŽ JE V POŘÁDKU 
Problémy s kvalitou pitné vody v lokalitě Kyje–Aloisov jsou zažehnány. Plyne to

z oficiálního vyjádření dodavatelské společnosti Pražské vodovody a kanalizace

(PVK, a. s.), podle níž se problém týkal dodávek vody do objektů v ulicích

Morušová, Tálínská, Oborská, Černičná, Želivská, Metujská, Sklenská, Hejtmanská,

Vranovská, Vajgarská, Zdobnická a Hůrská. „Z výsledků kontrolních rozborů

vzorků pitné vody odebraných ve vymezené lokalitě vyplývá, že kvalita vody ve ve-

řejném vodovodním řadu odpovídá hodnotám, které jsou stanovené vyhláškou

Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění. Na základě souhlasu

Hygienické stanice hlavního města Prahy lze vodu ve zmíněné lokalitě dodávanou

veřejným vodovodem používat jako pitnou,“ oznámil Bc. Jan Záveský, manažer

Centrálního dispečinku PVK, a. s., v prohlášení ze dne 23. 1. 2014. Původní

oznámení o snížené kvalitě pitné vody v oblasti přišlo o šest dnů dříve.       (jam)

Zjednodušit získávání podkladů o in-

ženýrských sítích v hlavním městě by

měla nová aplikace, kterou spouští

pražský magistrát společně se sta-

vebními odbory jednotlivých městských

částí pod názvem On-line řešení pro

vyjádření správců technické infrastruk-

tury – pomoc všem stavebníkům.

Cílem této aplikace, kterou město za-

vádí ve spolupráci s firmou Hrdlička,

spol. s r. o., je především zjednodušení

administrativy spojené se získáváním

podkladů pro stavební činnost. Nejde

přitom o velké developerské projekty,

pomoci může tato novinka především

„běžným lidem“, kteří chtějí na území

hlavního města stavět. Z jediného da-

tového úložiště mohou již nyní zájemci

zdarma získat aktuální vyjádření k exis-

tenci sítí technické infrastruktury při

přípravě investičních záměrů a pokladů

pro žádosti o stavební povolení.

Aplikace nabízí dvě možnosti pomoci.

V první řadě jde o hromadné oslovení

síťařů a žádosti o vyjádření k existenci

sítí. Přístup k aplikaci je ze stránky

www.site.praha.eu, kde je žadatel sy-

stematicky veden k vyplnění formuláře.

Na jeho základě pak rozešle žádost

všem správcům inženýrských sítí, kteří

jsou pro dané území aktivně zapojeni

do služby. Pro ostatní správce, kteří pro-

zatím neumožňují příjem žádostí touto

formou, jsou vygenerovány PDF soubory

pro možnost vytištění a doručení své-

pomocí. Vytvořená žádost je pochopitelně

v souladu s platnou legislativou.

Druhá aplikace umožňuje získat vzadaném

území seznam síťařů, včetně kontaktních

údajů, informace o způsobech podání žá-

dosti, úředních hodinách a podobně.

Více informací naleznete na
www.site.praha.eu.

(jam)
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STANISLAVA MATUŠKOVÁ ŽIJE
S MANŽELEM A PŮLROČNÍM SYN-
KEM ADAMEM NA ČERNÉM MOSTĚ.
SYMPATICKOU MLADOU RODINU,
KTERÁ SE PŘISTĚHOVALA DO NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI, MOHLI VIDĚT
ÚČASTNÍCI NEDÁVNÉHO VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ V GALERII 14, S MNOHÝMI
DALŠÍMI SE MATUŠKOVI POTKÁVAJÍ
V SOUSEDSTVÍ SVÉHO BYDLIŠTĚ,
PŘI NÁKUPECH ČI PROCHÁZCE
V OBLÍBENÉM PARKU V ČEŇKU. 
ŘÍKÁTE SI, PROČ JSME K ROZHO-
VORU VYBRALI PRÁVĚ TUTO SYM-
PATICKOU MLADOU MAMINKU?
PANÍ MATUŠKOVÁ I JEJÍ MANŽEL
JSOU TOTIŽ NESLYŠÍCÍ, A PROTO
NÁS ZAJÍMALO, JAK SE V PRAZE 14
ŽIJE LIDEM S TÍMTO HENDIKEPEM
A CO TAKOVÝ ŽIVOT OBNÁŠÍ. I TO SE
DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍM STRUČ-
NÉM ROZHOVORU, KTERÝ JSME ZÁ-
MĚRNĚ DOPLNILI TAKÉ INFORMACÍ
O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČ-
NOSTI APPN – AGENTURA PRO 
NESLYŠÍCÍ, KTERÁ POMÁHÁ
V PRAZE 14 VÍCE NEŽ TŘEM DESÍT-
KÁM LIDÍ S TÍMTO HENDIKEPEM. 

JAK DLOUHO V PRAZE 14 ŽIJETE?
Na Černém Mostě žijeme s manželem

od července 2011.

JAK SE VÁM TU ŽIJE, CO JE PRO VÁS
JAKO PRO NESLYŠÍCÍ NA ČERNÉM
MOSTĚ DOBRÉ, CO SE VÁM TADY LÍBÍ?
Postupně si zvykáme, výhodou je blíz-

kost parku V Čenku, kam můžeme cho-

dit na procházky. Je to vzhledem k na-

šemu sluchovému postižení relativně

bezpečnější, když máme v blízkosti park. 

SLEDUJETE DĚNÍ V MĚSTSKÉ
ČÁSTI? ODKUD SE DOZVÍDÁTE
O NOVINKÁCH Z PRAHY 14?
Dostáváme do schránky Čtrnáctku,

zpravodaj Prahy 14. Občas si prohléd-

neme zajímavé informace či důležité

události také na webových stránkách

městské části.

VZHLEDEM K VAŠEMU HENDIKEPU
JE JISTĚ SLOŽITÉ ZAŘÍDIT SI
NĚKTERÉ PRO OSTATNÍ BĚŽNÉ
ZÁLEŽITOSTI. KDO VÁM V TAKOVÝCH
PŘÍPADECH POMÁHÁ?
Pomoc jsme našli u Agentury pro nesly-

šící – APPN, dříve jsme jejich služeb moc

nevyužívali, až teprve po narození syna

využívám APPN kvůli službě tlumočení

online. Většinou jde o volání kvůli objed-

nání termínu návštěvy lékaře a podobně.

Složitější věci, jako je například volání na

úřady, řešíme ve spolupráci s rodiči.

POMÁHÁ VÁM NĚJAK V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ NEBO PŘI VÝCHOVĚ SYNA
I MĚSTO NEBO MĚSTSKÁ ČÁST?
Se začleňováním do běžného života

nám nikdo nepomáhá. Co se týká vý-

chovy syna, to zvládáme s manželem

bez problémů. Používáme různé spe-

ciální pomůcky pro neslyšící, takže po-

moc nepotřebujeme. 

PŘESTO ŘÍKÁTE, ŽE SE ZAJÍMÁTE
O DĚNÍ KOLEM… JAKÝ JE PRO VÁS
HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ? 

Dříve jsme se dívali na Zprávy ve znakovém

jazyce na druhém kanálu České televize.

Nyní už je moc nesledujeme. Sledujeme

spíše zprávy, které mají titulky. Také

navštěvujeme webové stránky pro nesly-

šící. Většinu informací máme z internetu.

UVÍTALA BYSTE TAKOVÝ
INFORMAČNÍ KANÁL I PRO ZPRÁVY
A AKTUALITY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Ano, určitě bychom se rádi dívali na vi-

dea z akcí a dění v Praze 14, ale pouze

v případě, že by byla opatřena titulky. 

KDYŽ UŽ JSME U DĚNÍ V MĚSTSKÉ
ČÁSTI, JAK VNÍMÁTE PRAHU 14
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI JAKO
MAMINKA MALÉHO DÍTĚTE? 
Synovi je půl roku, takže toto zatím ne-

mohu objektivně posoudit. 

NYNÍ JSTE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ,
JAKÉ JSOU VAŠE DALŠÍ PLÁNY?
Počítám, že do tří let budu doma se sy-

nem, do budoucna plánujeme ještě

další přírůstek do rodiny.

(red)

VĚTŠINU INFORMACÍ
MÁME Z INTERNETU

Tváře Prahy 14

STANISLAVA MATUŠKOVÁ:
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APPN - AGENTURA PRO NESLYŠÍCÍ
Zajímavost

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST APPN – AGENTURA
PRO NESLYŠÍCÍ POSKYTUJE NAŠIM
NESLYŠÍCÍM SPOLUOBČANŮM
ŘADU SLUŽEB, ZEJMÉNA SLUŽBY
SOCIÁLNÍ REHABILITACE,
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
A TLUMOČNICKÉ SLUŽBY. TATO
PODPORA VEDE NESLYŠÍCÍ K VĚTŠÍ
SAMOSTATNOSTI A POMÁHÁ JIM
UPLATNIT SE NA OTEVŘENÉM
TRHU PRÁCE. 

Služba sociální rehabilitace je zamě-

řena na trh práce. Díky ní se například

za rok 2013 podařilo najít práci 73 ne-

slyšícím, součástí služby je pracovní

poradenství, konzultace a asistence

na pracovišti a tranzitní program pro

absolventy škol. Unikátní službou je

online tlumočnická služba nonstop.

Zajišťuje tlumočnickou pohotovost

v případě telefonování na tísňové linky,

zprostředkuje i běžnou telefonickou

komunikaci s lékařem, úřady, zaměst-

navatelem, školou. Jde o tlumočení do

znakového jazyka pomocí webkamery

a běžného telefonu. Ročně se díky ní

uskuteční více než 25 000 tlumočených

hovorů. V rámci odborného sociálního

poradenství se APPN zaměřuje na

právní poradenství.

Rok 2013 byl pro APPN velice vý-

znamný. V červnu zasáhly sídlo APPN

záplavy a zcela ho zpustošily, takže

centrálu na Praze 8 nebylo možné již

dále využívat. Avšak díky osobnímu

nasazení slyšících a neslyšících za-

městnanců a s materiální a finanční

podporou dárců se podařilo zabezpe-

čit chod organizace i v provizorních

podmínkách tak, že klienti nepocítili

žádná omezení poskytovaných služeb.

APPN zahájilo dle plánu i realizaci

společensky důležitých projektů, např.

Bezbariérové nemocnice i pro nesly-

šící, který využívá zmíněnou online

technologii umožňující tlumočenou

komunikaci lékaře a neslyšícího pa-

cienta přes tablet. Na sklonku roku

2013 předalo APPN tablety do prvních

sedmi fakultních nemocnic a zreali-

zovalo cyklus přednášek pro zdravot-

nické pracovníky.

Navzdory komplikacím se povedlo roz-

šířit působnost APPN do dalších pěti

krajů ČR a otevřít pobočky v Kladně,

Českých Budějovicích, Hradci Králové,

Liberci a Plzni. Společnost založila

také novou tradici oslavy Mezinárod-

ního dne mateřského jazyka, a to úno-

rovou akcí Znakuji, tedy jsem. 

Ve spolupráci s obecně prospěšnou

společností 365, s níž jsme také od-

startovali úspěšný projekt Tiché ka-

várny, první pražské kavárny s neslyšící

obsluhou, jsme vytvořili i řadu trénin-

kových a chráněných pracovních míst.

Mezi velké úspěchy této spolupráce

patří internetový informační servis ve

znakovém jazyce nazvaný Zprávy pro

neslyšící, s neslyšícími na pozicích ka-

meraman, supervizor, figurant, eko-

nom, ale i administrativních pracov-

níků a pomocného personálu.

Neslyšící a další osoby s poruchami

sluchu se mohou také těšit na pra-

covní portál pro neslyšící, který APPN

připravuje v rámci mezinárodního pro-

jektu Deaf Support. Jde o novinku,

která jim usnadní hledání zaměstnání.

Zájemci z řad osob se sluchovým po-

stižením zde najdou i katalog pracov-

ních pozic a přehled zaměstnavatelů,

kteří mohou nabídnout neslyšícím

pracovní místa. V databázi se budou

moci registrovat kromě osob s poru-

chami sluchu a zaměstnavatelů také

úřady práce. Dlouho očekávaný portál

tak umožní propojení neslyšících zá-

jemců o práci se zaměstnavateli. Pro

veřejnost bude portál přístupný od

ledna 2015. S přípravou databáze ak-

tivně pomáhají i osoby s poruchami

sluchu, pracovní konzultanti, tlumoč-

níci znakového jazyka a odborní pra-

covníci z APPN. 

Lucie Křesťanová, APPN, o. p. s.

I neslyšící mohou žít plnohodnotný život, pomáhá jim například tlumočnický servis APPN (dole). F
o

to
: 

a
rc

h
iv

 A
P

P
N

 (
3

x)



Inzerce

10

PROGRAM
Předtančení – Fit Studio D

Hudba Hradní stráže

Kapela Mp3

Tombola o zajímavé ceny

OD 19.00 HODIN    

KULTURNÍ DŮM KYJE — ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 14

Více informací naleznete na www.praha14.cz a www.kdkyje.cz

PÁTEK 14. BŘEZNA 2014

Městské části Praha 14 a Policie České republiky
pod záštitou starosty Městské části Praha 14 Bc. Radka Vondry
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íce informací naleznete na www.praha14.cz a www.kdkyje.czV
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íce informací naleznete na www.praha14.cz a www.kdkyje.cz
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Prahou 14 bez motoru

MÍRNÁ ZIMA
A PLÁNY NA JARO
Z DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU ZIMY
BY SE MOHLO ZDÁT, ŽE VLASTNĚ
ŽÁDNÁ NEBYLA A ŽE JE JARO NA
SPADNUTÍ. 

Relativně teplý prosinec i leden nepři-

nesly žádné významné srážky, což se

začíná projevovat i tím, že řada natě-

šených lyžařů začíná pokukovat po od-

loženém kole. Aktivní i sváteční jezdci

začínají přemýšlet, jestli už nezačít

s jeho údržbou a přípravou na novou

sezonu. Věřme, že se počasí ještě vrátí

do svých kolejí a připraví nástup jara

podle zavedeného a léty prověřeného

jízdního řádu. Mezitím se podívejme

v několika následujících dílech naší

rubriky, jak se připravuje naše měst-

ská část na nadcházející sezonu a jaké

novinky pro cyklisty chystá.

První akcí bude vyznačení a úprava do-

sud chybějícího propojení cyklotrasy

A26. Tato cyklotrasa, která začíná od

ústí Rokytky v Libni a kopíruje její tok

přes celé Vysočany po bývalé želez-

niční vlečce, je zatím ukončena na

úrovni ulice Průmyslová, kterou pod-

jíždí podchodem v úrovni hloubětín-

ského zámku. Neuspokojivé pokračo-

vání po schodech vedoucích k zámku

bude nahrazeno trasou vedoucí jižní

částí hloubětínského hřiště – s men-

ším spádem a bez schodů. Její pokra-

čování ulicemi Šestajovická, Vaňkova

a V Chaloupkách již má připraven ná-

jezd do ulice Rochovská, kde bylo kon-

cem loňského roku provedeno snížení

obrubníků. Po překřížení ulice Karda-

šovská začíná trasa mírně stoupat po

pravém chodníku ulice Chlumecká až

k nově zřízenému přejezdu pro cyklisty

se světelnou signalizací na křižovatce

ulic Broumarská – Cíglerova. Zde se

trasa napojí na stávající cyklostezku

vedoucí po tubusu metra, která vás

přivede na konečnou stanici metra

Černý Most.

K této akci je již zpracován dopravní

projekt financovaný městskou částí,

u kterého v současné době probíhá

schvalovací řízení. Vlastní realizace

bude poté závislá na plánu akcí Tech-

nické správy komunikací, do jejíž pů-

sobnosti tato akce spadá – věřme, že

se podaří ji brzy dokončit a zprovoznit.

Mojmír Kopečný
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BEZMOTOROVÝ SLOVNÍČEK
Piktogramový koridor pro
cyklisty (V20) neboli cyklo-
piktokoridor (lidově pikťák)
je „jen“ koridor symbolů na
vozovce, upozorňující řidiče

na možný průjezd cyklistů a doporu-
čující cyklistům stopu průjezdu. Je
vyznačen jen vodorovným dopravním
značením. Tímto opatřením se někdy
nahrazují chybějící cyklopruhy před
křižovatkami. Z existence piktokori-
dorů nevznikají nikomu žádná práva
ani povinnosti, lze na ně kdekoli najet
či je opustit. Ve své zmenšené variantě
(bez směrového znaku) bývají využívány

k vyznačení vhodného prostoru pro
průjezd pěšími či obytnými zónami
a jsou upozorněním zejména pro chod-
ce na zvýšený pohyb cyklistů. Z hle-
diska bezpečnosti je toto opatření
třeba chápat jako integrační opatření,
jako vhodné přerozdělení společného
provozu, založené na vzájemné tole-
ranci účastníků provozu, takže zvýšené
opatrnosti nebude nikdy na škodu.

Prostor pro cyklisty (V19)
neboli předsunutá stopčára
je určena k bezpečnému če-
kání před křižovatkou a k je-
jímu následnému bezpeč-

nému průjezdu – cyklista jede první,
a je tedy zřetelně vidět. Během če-
kání je cyklista také více chráněn
před škodlivými emisemi a při roz-
jíždění bývá kolo zpravidla rychlejší.
Na ucpaných komunikacích bez mož-
nosti bezpečného a pohodlného do-
jezdu až na hranici křižovatky (na-
příklad piktokoridorem či samostat-
ným pruhem) jde ale o polovičaté
řešení. Takže doplnění rušné křižo-
vatky jen předsunutými stopčárami
nelze považovat za adekvátní řešení
pro cyklisty.

Mojmír Kopečný

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

KOLA - PRODEJ, SERVIS
Náchodská 708

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVIS

PŮJČOVNA
BAZARLYŽE
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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
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK 

• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK

• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO

• DEPONIE PRAHA 9

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz
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ODS MÁ NOVÉHO ZASTUPITELE
Personální změnou v zastupitelstvu

městské části se zabývali radní

Prahy 14 na svém prvním letošním

jednání 13. ledna. Na vědomí vzali re-

zignaci Ing. Jaroslava Chládka, který

na vlastní žádost odstoupil z pozice

zastupitele za ODS ke konci loňského

roku. V zastupitelském klubu ODS jej

proto od ledna nahradila PhDr. Eva

Nováková.

PRAHA 14 PODPOŘILA VZNIK MALÉ
ŠKOLKY
Vzhledem k tomu, že v metropoli, ale

i v Praze 14 převyšuje poptávka na-

bídku volných míst v mateřských ško-

lách, snaží se městská část v tomto

ohledu podporovat i soukromé pro-

jekty. Vzniknout by tak měla nová mi-

niškolička v ulici Kardašovské s ka-

pacitou pro deset dětí. „Za tímto

účelem jsme povolili změnu užívání

části předmětných prostor na malou

školičku, a to i s nutným provedením

stavebních úprav potřebných k vytvo-

ření kvalitního zázemí,“ popisovala

první zástupkyně starosty městské

části Praha 14 Lucie Svobodová.

Ve školičce bude dětem k dispozici

denní místnost, herna a další zázemí.

„Kromě celodenního pobytu zde bu-

dou moci třeba maminky využívat

i volná místa pro krátkodobější umís-

tění svých dětí, aby si mohly v klidu

v okolí nakoupit nebo dojít na kosme-

tiku,“ popisovala Svobodová.

VOLBY NA HUTÍCH BEZ FRONTY
Nový volební okrsek v lokalitě Kyje-

-Hutě může vzniknout na základě

rozhodnutí radních z druhého ledno-

vého zasedání. Na tom byl současně

stanoven i celkový počet volebních

okrsků v MČ Praha 14 na 32. Zákon

o volbách do zastupitelstev obcí

umožňuje měnit velikost okrsků při

zvýšení počtu voličů ve volebním

okrsku o jednu třetinu. Tato situace

nastala v lokalitě Hutě, kde počet vo-

ličů v roce 2013 vzrostl s ohledem na

novou výstavbu na 1 826, takže u voleb

se zde tvořily dlouhé fronty. Už pro

letošní podzimní volby zde tedy bu-

dou voliči rozděleni do dvou okrsků,

přičemž do každého z nich spadá při-

bližně 900 voličů.

ÚPRAVY NA LEHOVCI DOSTALY 
ZELENOU 
Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo

realizaci projektu „Vizírská ulice –

úprava veřejného prostranství a par-

kovacích ploch na sídlišti Lehovec“.

Dlouho očekávaný projekt revitalizace

veřejných prostor na Lehovci tak do-

stává zelenou. Současně bylo schvále-

no i podání žádosti o dotaci ze státního

rozpočtu na podporu projektu regene-

race panelového sídliště. Zlepšit život-

ní podmínky pro obyvatele a zatraktiv-

nit celou oblast Prahy 14 se postupně

snaží městská část modernizací veřej-

ných prostor. „Jedná se o jeden z na-

šich dalších rozsáhlých projektů, kte-

rými chceme zlepšit životní podmínky

a prostředí našich obyvatel a samotné

městské části. Tento projekt navíc vy-

chází z požadavků občanů zejména

zaměřených na zlepšení kvality bydle-

ní na sídlišti Lehovec. Jejich podněty

vzešly z pravidelných setkání i z veřej-

ného projednávání, které se uskuteč-

nilo na podzim loňského roku, kde

jsme ucelenou vizi projektu s obyvateli

Lehovce finálně konzultovali,“ upřes-

nil starosta MČ Praha 14 Radek Vond-

ra. Samotná rekonstrukce ulice Vizír-

ská přinese vedle nové odpočinkové

zóny a prostoru pro dvě dětská hřiště

i navýšení počtu parkovacích míst.

„Věříme, že díky realizaci tohoto pro-

jektu vznikne na sídlišti Lehovec řada

atraktivních míst, která ocení nejen

místní obyvatelé, ale i širší veřejnost.

Zejména proto, že se zde zvýší počet

odpočinkových zón, zelených ploch

a také počet parkovacích míst,“ do-

plnil starosta Vondra s tím, že v letoš-

ním rozpočtu je na realizaci projektu

počítáno s investicí ve výši 3,5 milionu

korun. Další finance chce Praha 14 zí-

skat z dotací ze státního rozpočtu.

PRAHA 14 MÁ SCHVÁLENÝ
ROZPOČET NA LETOŠNÍ ROK
Zastupitelé MČ Praha 14 schválili ná-

vrh rozpočtu městské části Praha 14

na rok 2014 hned na svém letošním

úvodním zasedání koncem ledna.

Současně byl schválen i návrh finanč-

ního plánu zdaňované činnosti vlast-

ního hospodaření na rok 2014, limit

objemu mzdových prostředků na platy

zaměstnanců ve výši 56 700 000 Kč.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ROZPOČTU:
běžné výdaje 212 772 200 Kč,
kapitálové výdaje 90 665 000 Kč

MĚSTSKÁ ČÁST POMŮŽE JAHODĚ
I ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI
Zastupitelé v rámci schvalování roz-

počtu souhlasili také s poskytnutím

přechodné finanční výpomoci občan-

skému sdružení Český červený kříž ve

výši 900 000 Kč a občanskému sdru-

žení Jahoda ve výši 300 000 Kč na

úhradu provozních výdajů, která bude

v obou případech vrácena MČ Pra-

ha 14 v průběhu roku 2014.

(jam)

ZPRÁVY Z RADNICE

Nová členka klubu ODS PhDr. Eva Nováková (vlevo) na lednovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14.
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KAM TO ZAPSAT?
Venku jiskří sníh. Všechny využitelné svahy, svážky i kopečky

jsou obležené malými bobisty (kdo ví, možná nás některý z

nich bude reprezentovat na některé z příštích olympiád).

Některé z nich ovšem čeká velmi zodpovědný úkol. V do-

provodu rodičů totiž jdou splnit jednu ze svých prvních po-

vinností. Ano, právě je doba zápisů do 1. třídy. Naše školy

kreativně přistoupily k tomuto uvítacímu rituálu, a tak

věřím, že si děti odnesou ze své první velké životní zkoušky

samé příjemné dojmy. V září pak bez obav a s chutí

nastoupí coby nejmladší žáci. 

Zatímco rodiče budoucích prvňáčků mají již ve většině pří-

padů jasno, ve zcela odlišné situaci se nacházejí zejména

rodiče tříletých dětí. Proces zápisu do mateřské školy za-

počne teprve v březnu. Často nyní slýchávám otázku typu:

„A kterou školku mi můžeš doporučit?“ Skutečně těžko se

na ni odpovídá. Všechny naše školky jsou kvalitní. Každému

ale vyhovuje něco jiného – někdo preferuje homogenní

třídy (tj. kolektiv stejně starých dětí), jiný spatřuje výhody

v heterogenním kolektivu, někdo má zájem o určitý kroužek,

ten zase o jiný. Takovýto přehled rozdílných požadavků by

mohl být ještě dlouhý. Proto doporučuji podívat se na pre-

zentaci školky na webu, zjistit si dostupnost, pohovořit

s rodiči dětí, které do školky chodí, apod. Tedy získat si

maximum informací a z těch si potom po uvážení zodpovědně

vybrat. 

Samozřejmě se může stát, že do některé školky se přihlásí

více dětí, než je možné přijmout. V Praze tento problém

všichni znají. Ale ani potom není třeba házet flintu do žita.

Jak jednotlivé paní ředitelky, tak pracovnice oddělení

školství na úřadu jsou připraveny maximálně pomoci při

umístění dětí splňujících kritéria a případném zajištění

jiné školky na čtrnáctce. Nebojte se tedy na ně obrátit. Na

rozdíl od některých městských částí, třeba i sousedních, je

situace na čtrnáctce v tomto směru mnohem příznivější.

Od září budou otevřeny ještě dvě nové třídy s kapacitou 56

míst.

Pomáhá tomu i podpora přípravných tříd, které jsou na

některých našich školách zřizovány pro děti s odkladem.

Děti se zde učí již podle vzdělávacího programu podobného

tomu školnímu, ale přitom jsou v malém kolektivu, který

není možné v mateřské školce zajistit.

Vzhledem k tomu, že na tyto třídy máme velmi pozitivní

ohlasy, počítáme od září s jejich dalším rozšířením.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

ROZPOČET 2014
Vážení spoluobčané, ti z vás, kteří se zajímají o stav naší

městské části, jistě čekají na schválení rozpočtu pro následující

rok. Pokud si vzpomínáte na předvolební sliby členů současné

koalice, jak uspoří mnoho milionů, zřejmě se nestačíte divit,

jak Praha 14 hospodaří. Jistě dobře víte, že zastupitelstvo

rozhodlo v r. 2013 o prodeji cca 80 bytů do osobního vlast-

nictví. Dalo by se očekávat, že výtěžek tohoto prodeje

v řádech desítek milionů dostane náš rozpočet do kladných

čísel, ale opak je pravda. Příjmy plánované ve výši 241 milionů

korun již tuto položku obsahují a výdaje jsou plánovány na

303 milionů korun. Rozdíl si jistě každý umí spočítat. Z plá-

novaných 90 milionů korun investic (kapitálových výdajů)

by se dalo značně ušetřit na položkách jako Rezerva 4.

mil, nebo Zlepšení tepelné pohody v budově úřadu 4 mil.

atd. Zajímavé jsou ale i části rozpočtu (resp. finančního

plánu) v rámci pravidelných výdajů.

Outsourcing IT v částce vyšší než 3,5 milionu korun a ne-

specifikované rezervy ve výši stovek tisíc a někde i milionu

korun v rozpočtu různých odborů jsou dalším důvodem,

pro který nemohl „řádný hospodář“ hlasovat při schvalování

tohoto materiálu pro. Za pozornost stojí rovněž výdaje na

Správu majetku. Přestože desítky bytů MČ Praha 14

prodala již v r. 2013 nebo tak učiní začátkem r. 2014, tak

náklady na správu zbývajících bytů vzrostly. Jako MČ

platíme vlastní akciové společnosti více než 15,5 milionu

korun ročně již několikátým rokem a čím méně bytů má

MČ, tím více za ně platí. Vzhledem ke skutečnosti, že

současná koalice tolik prosazuje tzv. outsourcing, tak

právě u správy majetku platí téměř desetinásobek vlastní

a. s., než by musela MČ platit jiné správcovské firmě. Na

příštím zastupitelstvu bude ODS prosazovat zařazení bodu

o vypsání výběrového řízení na správu majetku a likvidaci

SMP 14, a. s. 

Pokles výdajů na Podporu podnikání o více než polovinu

a snížení částky na komunální služby a územní rozvoj

naopak jistě nejsou šetřením na správném místě.

ODS navrhla již opakovaně na tomto jednání zastupitelstva

zrušení placené funkce předsedkyně výboru pro výchovu

a vzdělávání. Tato funkce stojí městskou část stovky tisíc

korun ročně, přesto koalice TOP 09 a ČSSD opět naši

snahu odmítla. Předkládané materiály navíc jasně dokazují,

že toto placené místo je vytvořeno naprosto zbytečně a úče-

lově. I v tomto případě je zřejmé, jak upřímně bylo šetření

myšleno. Věřím, že při letošních volbách do zastupitelstva

naší MČ si vzpomenete, kdo jak dodržuje své sliby.

Josef Kutmon,
předseda klubu zastupitelů ODS
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ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL STARTUJÍ V BŘEZNU
PŘIHLÁŠKY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V PRAZE 14 BUDOU VYDÁVÁNY UŽ
V BŘEZNU. 

Již nyní proto můžete vybírat z de-

sítky mateřských škol, které jsou

k dispozici rodičům v různých lokali-

tách naší městské části. Poslední

populačně silné ročníky s sebou bo-

hužel nesou i riziko, že bude míst

v mateřských školách nedostatek.

„Abychom předešli situaci, že se ně-

které z dětí nepodaří umístit, oteví-

ráme letos nové přípravné třídy na zá-

kladních školách Generála Janouška

a Hloubětínská. Ty jsou ideální pří-

pravou pro děti, které dostaly odklad

školní docházky a standardně by

pokračovaly v návštěvě mateřské

školy,“ vysvětlila zástupkyně staros-

ty Ing. Mgr. Lucie Svobodová.

(jam)

Naše školy 
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Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní
řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy Bří
Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most. 
Předpokládaný nástup k 1. 8. 2014.
Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 

Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, 

vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 14. 3. 2014.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE 
ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ 1140
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Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní
řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy
Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín.
Předpokládaný nástup k 1. 1. 2015.
Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 

Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, 

vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 11. 4. 2014.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE 
MŠ ZELENEČSKÁ 500

O
zn

á
m

e
n

í

O
ZN

ÁM
EN

Í

Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní
řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy
Vybíralova 964, Praha 9 – Černý Most. 
Předpokládaný nástup k 1. 8. 2014.
Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 

Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Poesová, 

vedoucí oddělení školství OŘEŠ, e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

Termín odevzdání přihlášek do 14. 3. 2014.

KONKURZ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE
ZŠ VYBÍRALOVA 964

TERMÍNY ZÁPISŮ
25.–26. 3. 2014–vydávání přihlášek vMŠ
9. 4. 2014 – vrácení přihlášek do MŠ
do 9. 5. 2014 – vydání rozhodnutí
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Sport 

STEPAŘSKÝ ODDÍL V ZŠ CHVALETICKÁ

NA LEHOVCI SE RODÍ NOVÁ TRADICE

HANNY DANCE JE TANEČNĚ-
-SPORTOVNÍ KLUB SE ZAMĚŘENÍM
NA STEP A MODERNÍ GYMNASTIKU.
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TOHOTO
KROUŽKU, JENŽ FUNGUJE DO DNEŠNÍ
DOBY STÁLE PŘI ZŠ CHVALETICKÁ,
SAHÁ DO LET 1997/98.

Je otevřen všem žákům školy, kteří proje-

ví zájem o tento druh sportu. Nejdříve se

jeho aktivity soustředily převážně na mo-

derní gymnastiku, ale od roku 2000 zača-

la i výuka stepu. Od té doby se postupně

kroužek zabýval už jen závodním stepem

a moderní gymnastika byla pouze do-

plňkovou, spíše zájmovou činností. Asi po

třech letech jsme se začali zúčastňovat

pravidelně mistrovství republiky. Když

jsme zde pak v roce 2007 obsadili medai-

lová umístění, zajistili jsme si tak účast na

mistrovství světa ve stepu. V různých ka-

tegoriích (tria, dua, malé skupiny a for-

mace, děti a juniorky) jezdíme na tato

mistrovství světa, která se konají v ně-

mecké Riese, pravidelně každým rokem.

To lze, vzhledem k tomu, že tréninky

probíhají pouze dvakrát týdně, považovat

za úspěch. Nemalou měrou k tomu při-

spívá i vstřícnost vedení školy v čele s je-

jím ředitelem Josefem Kneprem, jeho

zástupkyní a některých pedagogů ško-

ly – počínaje podílem na tvorbě kostý-

mů, organizováním stepařských přehlí-

dek (Pražská čtrnáctka) a konče

zajištěním účasti spolužáků a rodičů při

návštěvách mistrovství světa.

O oblíbenosti stepu mezi žákyněmi svěd-

čí například i následující vyjádření Terezy

Minaříkové a Marie Veselé z dnešní

8. třídy, které kroužek navštěvují již od

první třídy a dnes se již na vedení trénin-

ků podílejí. „Naše první závody jsme ab-

solvovaly na mistrovství republiky v roce

2009, od té doby se pak zúčastňujeme

různých pohárových a mistrovských sou-

těží. Baví nás nejen naše vlastní trénová-

ní, ale i možnost věnovat se malým hol-

čičkám, kterým pomáháme v jejich

stepařských začátcích.“

V našem klubu jsou zastoupeny všechny

věkové kategorie – děti, juniorky a dnes již

i ženy. Dvě z nich – Marie Vrabcová a De-

nisa Šenkýřová – jsou mými asistentkami

a participují na tvorbě choreografií. Samy

zase o tom říkají: „U naší trenérky Hany

Hanušové jsme začínaly, když jsme cho-

dily do první třídy. Postupně jsme prošly

různými formacemi, až ve skupině sed-

mi dívek jsme vlastně vytrvaly do sou-

časnosti. I když již navštěvujeme gymná-

zium, zůstáváme v této sestavě nadále

závodní skupinou a letos se zúčastňuje-

me mistrovství republiky. Je únor a pro

nás to znamená nové nápady, pomoc při

choreografiích juniorských a dětských

formací a především výborné pocity

z bezvadné přátelské atmosféry, na níž

má právě paní Hanušová hlavní zásluhu.

Díky ní máme možnost dělat to, co nás

baví a uspokojuje. A vy, milí čtenáři, nám

opět držte palce.“

Tolik krátké ohlédnutí za šestnácti lety

sice náročné a intenzivní práce, která je

však vyvážena dobrým pocitem z radosti

dětí, které baví radost z pohybu. 

Hana Hanušová, vedoucí Hanny Dance

Zajímavou celorepublikovou soutěž vaero-

biku hostila koncem ledna ZŠ Chvaletická

na Lehovci. Otevřené závody ve cvičení

podle lektora, určené začátečníkům i po-

kročilým, pořádal Sportovní klub Kamily

Šebíkové ve spolupráci s MČ Praha 14,

za niž soutěž osobně zahájil starosta Ra-

dek Vondra. Přestože šlo o první ročník,

bylo zřejmé, že zájem o tento sport je

velký, a proto se dá očekávat, že se No-

voroční soutěž v aerobiku bude v Praze 14

konat už na konci sezony letos v červnu.

V celkem pěti věkových kategoriích bo-

jovaly o medaile závodnice od dvoule-

tých až po dospělé, rodiče a další pří-

znivci tohoto krásného sportu pak měli

vlastní kategorii VIP. V každé kategorii

se rozdělovalo šest medailí, a tak měl

každý o co bojovat a dostalo se i na

méně zkušené. Jednotlivé soutěžní ka-

tegorie byly navíc zpestřené vloženými

exhibicemi a vystoupeními, která poba-

vila diváky a ukázala, co vše lze cvičit

například na malých trampolínách.

V parádní atmosféře za podpory téměř

350 diváků se předvedlo celkem 190 zá-

vodnic, kterým předcvičovaly lektorky

Eliška Strakošová, Eva Novotná, Jar-

mila Kolínská a lektor Jarda Vobr, jenž

si zacvičil i s nejpůvabnější kategorií –

s maminkami. Známá jména nechyběla

ani v porotě, kde usedla spolu s trenér-

kami, lektorkami a závodnicemi napří-

klad i mistryně republiky a Evropy Te-

reza Tydlitátová. „Myslím, že napoprvé

se to velmi povedlo. Za to patří dík

všem, kteří pomohli, ať již to byli spon-

zoři, anebo rodiče z našeho klubu, kteří

pomáhali v den konání akce,“ dodala

Kamila Šebíková, zakladatelka a ředi-

telka pořadatelského sportovního

klubu, která si pochvalovala zejména

spolupráci s MČ Praha 14. (jam)

Malé stepařky z oddílu Hanny Dance s trenérkou (vzadu) a jejími asistentkami (v popředí).
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PŘIJĎTE CVIČIT AEROBIK
Nábor nových členů právě probíhá. 
Informace pro zájemce o aerobik ve
všech věkových kategoriích a termíny
dalších soutěží i vystoupení najdete na 
www.aerobic-deti.cznebo na facebooku
Sportovní klub Kamily Šebíkové.
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
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KfiíÏovka pro dûti

Správné řešení křížovky posílejte s vaší adresou a telefonem v označené obálce do 15. 1. 2014 na adresu: PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou adresu: michaela.vseteckova@praha14.cz, správné odpovědi můžete předat také
v zalepené označené obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. (vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK)

Poznejte obrázek, vyplňte do křížovky a vyluštěte tajenku o ceny.

Vybarvěte obrázek. Poznáte, o jaký kostel se jedná?
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V soutěži o pojmeno-
vání skřítka se nám
sešlo hned několik
zajímavých  nápadů.
Ten vítězný nám poslal
Tomášek z Hloubětína.

Za „ČTRNÁCTNÍČKA“
proto zaslouženě zí-
skává slíbenou hrač-
ku. Gratulujeme!

Správnou odpověď se dozvíte v příštím vydání časopisu Čtrnáctka.
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Teenage area

NATOČ SVŮJ VLASTNÍ FILM!
ZAJÍMAVOU PŘÍLEŽITOST STÁT SE
AMATÉRSKÝM FILMAŘEM MAJÍ OPĚT
VŠICHNI ŽÁCI ZÁKLADNÍCH A STŘED-
NÍCH ŠKOL A TAKÉ MLADÍ LIDÉ Z NÍZ-
KOPRAHOVÝCH KLUBŮ Z PRAHY 14.
STEJNĚ JAKO DALŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
SE TOTIŽ I MČ PRAHA 14 PŘIHLÁSILA
K ÚČASTI NA CELOPRAŽSKÉ SOUTĚŽI
AMATÉRSKÝCH FILMŮ ANTIFETFEST
2014 ANEB JDE TO I JINAK! 
PŘEHLÍDKA FILMŮ ZAMĚŘENÝCH 
NA TÉMA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
SE LETOS KONÁ JIŽ PO SEDMÉ.

V dnešní době, kdy je možné zajímavý

příběh sehrát třeba jen před kamerou

mobilního telefonu, je to dobrá příleži-

tost vyzkoušet si, co vše vytvoření

snímku od myšlenky až k realizaci

vlastně obnáší, a současně porovnat svůj

um s vrstevníky z ostatních částí Prahy.

Zadání je přitom prosté. Stačí natočit

krátké video (dle pravidel max. 15 min.),

které se vztahuje k tématu rizikového

chování. Zaměřit by se tedy mělo na ne-

gativní trendy, jako jsou drogy, šikana,

rasismus, domácí násilí a podobně.

Může jít o hraný, ale také animovaný sní-

mek v některém z běžně používaných

digitálních formátů. Ten pak stačí pod

hlavičkou školy nebo některého z nízko-

prahových či zájmových klubů v Praze 14

vypálit na CD nebo DVD a přihlásit do

soutěže. Té se může zúčastnit jednotli-

vec nebo až pětičlenná skupina. „Nejde

o to, aby tvůrcům učitelé nebo kdokoliv

jiný říkal, co a jak mají vytvořit, iniciativa

je plně na těch, kdo chtějí film natočit.

Samozřejmě je třeba se držet pravidel,

která jsou k dispozici na webových strán-

kách www.antifetfest.cz. Tam si mohou

zájemci ostatně prohlédnout i úspěšné

snímky z minulých ročníků,“ přiblížila

Jana Štosková, která má jako protidro-

gová koordinátorka na starosti oblastní

kolo soutěže v Praze 14. Vzhledem

k tomu, že jde o soutěž celopražskou,

nominuje každá městská část jeden sní-

mek v kategorii mladších a jeden v ka-

tegorii starších tvůrců. Zajímavé ceny ale

čekají na všechny účastníky. Každý má

přitom šanci na úspěch! To dokládá i ce-

lopražské třetí místo, které se snímkem

„Výlet“ získali v roce 2009 studenti SOU

Gastronomie a podnikání z Kyjí. V prů-

měru se přitom v posledních ročnících

přihlašuje okolo šesti desítek snímků.

Odborníci, kteří filmy hodnotili, ale i pe-

dagogové a další dospělí, kteří je zhlédli

v rámci tradičních promítání v kině Svě-

tozor, oceňovali zejména to, že jde

o vlastní tvorbu dětí a mládeže. Snímky

totiž přinášejí zajímavý pohled mladých

lidí na problematiku návykových látek,

ale i jiných sociálně patologických jevů,

se kterými se ve svém životě setkávají.

Vítězné filmy se také zpravidla dostanou

širokému publiku právě v rámci preven-

tivně zaměřených akcí, které hlavní

město pořádá na školách. A právě pre-

vence v podání, které je generačně blízké,

je jedním z hlavních cílů soutěže. K němu

se pak přidává i možnost reprezentovat

svou městskou část, svou školu, ale

i sebe a své přátele.                          (jam)

ANTIFETFEST ANEB JDE TO 
I JINAK – 7. ROČNÍK 
Soutěž je určena pro žáky a studen-
ty základních a středních škol a dále
také pro nízkoprahové kluby. Téma:
prevence rizikového chování. Více
informací na www.antifetfest.cz.
Kontakt: Bc. Jana Štosková 
E-mail: jana.stoskova@praha14.cz
Telefon:  281 005 450

Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty MČ Praha 14 Efektivní pri-
mární prevence rizikového chování je jedna s důležitých priorit
a je dlouhodobě podporována MČ P14. Soutěž Antifetfest považuji

za velmi dobrou součást preventivního působení. Je také zároveň
unikátní, protože na rozdíl od běžných aktivit typu dospělý-žák
dává tato soutěž prostor pro aktivitu a zapojení samotných pří-

jemců preventivního působení, tedy dětí a mladých lidí. Sám jsem v minulosti byl
členem poroty tohoto festivalu a byl jsem mile překvapen kvalitou zpracování jed-

notlivých snímků, ale především silou prezentovaných názorů mladých tvůrců.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Mochovská/Zelenečská

Svépravická/Šestajovická

Liblická/Klánovická

Vaňkova/V Chaloupkách

Zámečnická/Mochovská

Nehvizdská/Zelenečská

Hejtmanská/Vranovská

Tálinská – u č. p. 15

Vírská/Branská

Splavná/Svárovská

Světská/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Spolská/Milovská

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Vlkovická/Dvořišťská

Šimanovská/Za Školou

Kardašovská – u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Maršovská

Lásenická/Lipnická

Jezdovická/Froncova

Lipenské náměstí

Sicherova

ST

ČT

ST

ST

ČT

ST

ST

ČT

ČT

ST

ČT

ČT

ST

ST

ČT

ČT

ČT

ČT

PÁ

ST

ST

PÁ

PÁ

ST

5. 3.

6. 3.

5. 3.

12. 3.

13. 3.

5. 3.

12. 3.

13. 3.

20. 3.

19. 3.

20. 3.

20. 3.

26. 3.

26. 3.

27. 3.

27. 3.

13. 3.

6. 3.

7. 3.

12. 3.

19. 3.

28. 3.

28. 3.

19. 3.

9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Ronešova/Volkova

Smikova/Gen. Janouška

Himrova/Gen. Janouška

Doležalova – chodník proti 1051

Vašátkova/Dygrýnova

Dygrýnova/Breitcetlova

Bryksova/Fejfarova

Bryksova/Kpt. Stránského

Mansfeldova/Kučerova

Bobkova/Maňákova

A. Valenty/Šedova

12. 3.

17. 3.

5. 3.

13. 3.

18. 3.

6. 3.

24. 3.

20. 3.

27. 3.

19. 3.

10. 3.

11. 3.

25. 3.

26. 3.

Přistavení VOK ze systému HMP březenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 březen

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 ho-
din dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou

zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky

komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na

odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho

objem odložit do nádob na směsný komunální odpad

(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podla-

hových krytin (lina, koberce). Porušení výše uvedených
zásad je pod pokutou dle platných předpisů.

křižovatka Zámečnická – Mochovská

křižovatka Sadská – V Novém Hloubětíně

křižovatka Klánovická – Liblická

křižovatka Šestajovická – V Chaloupkách

křižovatka Šestajovická – Svépravická

křižovatka Cidlinská – Maršovská

křižovatka Kukelská – Chvaletická – Žárská

ulice Kardašovská (u nákup. střediska)

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa A – 23. března čas

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání
odpadů.

VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,

živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky

komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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Projekty

Sledujte aktuální dění v Praze 14. Vše najdete 
na www.praha14.cz a na facebooku

www.facebook.com/Městská část Praha 14.

CO NOVÉHO V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?

VYZKOUŠEJTE SI ÚŘAD
PŘES INTERNET
POTŘEBUJETE SI VYŘÍDIT ÚŘEDNÍ
ZÁLEŽITOSTI, ALE NEMŮŽETE NE-
CHAT NEMOCNÉ DĚTI SAMOTNÉ
DOMA? VAŠE PRÁCE VÁM BRÁNÍ
STIHNOUT OSOBNÍ NÁVŠTĚVU NA
ÚŘADĚ? MÁTE ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE,
A CESTA NA RADNICI JE PRO VÁS
PŘÍLIŠ KOMPLIKOVANÁ? STAČÍ SE
PŘIPOJIT NA INTERNET A VŠE MŮ-
ŽETE VYŘEŠIT JEN ZA POMOCI PO-
ČÍTAČE. UMOŽNÍ TO NOVÁ APLIKACE
ONLINE ÚŘAD, KTEROU SPOUŠTÍ VE
ZKUŠEBNÍM PROVOZU OD ÚNORA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRA-
VOTNICTVÍ MČ PRAHA 14.

Tuto bezplatnou službu spouští

městská část jako novinku, která by

měla zvýšit dostupnost služeb úřadu

a ulehčit občanům přístup k informa-

cím, ale také osobním konzultacím

s pracovníky úřadu. 

Přestože tuto novinku může využít

každý, úředníci předpokládají, že nej-

více ji budou využívat lidé, pro které

je osobní návštěva úřadu problema-

tická. „Snažíme se touto cestou vyjít

vstříc rodičům malých dětí, hendike-

povaným, ale také lidem, kteří mají

problém navštívit úřad v úředních

hodinách kvůli svému zaměstnání,“

přiblížil starosta Radek Vondra s tím,

že nyní jde především o to zjistit, jak

bude tento vstřícný krok fungovat

v praxi. 

Princip nové služby je prostý, úředníka

žadatel kontaktuje ve stanoveném

čase prostřednictvím webových strá-

nek www.praha14.cz, kde je k dispozi-

ci přímý odkaz na spojení. To pak podle

potřeby a možností žadatele probíhá

podobně jako v aplikaci Skype buď pro-

střednictvím videa se zvukem (v přípa-

dě funkční webkamery s mikrofonem),

nebo písemně formou chatu v reálném

čase. Na rozdíl od řady podobných slu-

žeb nevyžaduje aplikace žádné instala-

ce. Občan, který chce Online úřad vy-

užít, tak potřebuje pouze počítač

s internetovým připojením.

„Jelikož se služba zavádí, bude do

června 2014 dostupná pouze ve vy-

braných agendách. Ve stanovených

online úředních hodinách se občané

budou moci spojit se sociálními pra-

covnicemi, které jim poskytnou od-

borné poradenství v oblasti dávek

pomoci v hmotné nouzi, dostupnosti

sociálních služeb pro seniory a zdra-

votně hendikepované,“ upřesnil Da-

vid Beňák, vedoucí Odboru sociálních

věcí a zdravotnictví MČ Praha 14. 

Podle jeho slov poběží tato „zkušební

fáze“ do letošního června, kdy počítá

úřad s rozšířením nabídky služeb

o možnost spojení s tlumočníkem pro

cizince nebo tlumočení znakového ja-

zyka pro sluchově hendikepované.

Tlumočníci budou k dispozici online,

takže služeb tlumočení bude moci vy-

užít i občan, který se na úřad dostaví.

Tyto služby mají v budoucnu zajišťovat

profesionální tlumočnické agentury.

Službu Online úřad technicky zajiš-

ťuje společnost iCORD LC, s. r. o.

(www.ourad.cz, www.icord.cz). Ve-

škerá komunikace probíhá pomocí

zabezpečených protokolů. Údaje

o komunikaci jsou chráněny a vzhle-

dem k bezpečnosti nemohou být po-

skytnuty třetím stranám.

Občané mohou kontaktovat úředníka
přes www.praha14.cz vždy v online
úředních hodinách: Po a St – od 9.00
do 10.00 hod a od 16.00 do 17.00
hod.

(jam)
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Senior park

POMOZTE I VY SE STAVBOU SENIORPARKU
O ZÁMĚRU VÝSTAVBY VENKOVNÍ
POSILOVNY V SOUSEDSTVÍ
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, KTERÉ BYLO
KONCEM LÉTA OTEVŘENO V PARČÍKU
NAPROTI HLOUBĚTÍNSKÉMU
BAZÉNU, JSME NA STRÁNKÁCH
ČTRNÁCTKY JIŽ PSALI. OJEDINĚLÝ
PROJEKT SPOLUPRÁCE MĚSTSKÉ
ČÁSTI A MÍSTNÍCH OBČANŮ
ROZHODNĚ NEUSNUL NA
VAVŘÍNECH, ZATÍM VŠAK STÁLE
CHYBÍ POTŘEBNÉ PENÍZE.

Na financování cvičebních prvků se do-

hodli zástupci MČ Praha 14 společně

s občanským sdružením Starý Hloubě-

tín v memorandu podepsaném začát-

kem loňského prosince. „Předpoklá-

dané náklady vy výši 400 tisíc korun

jsou v letošním roce příliš vysoké, pro-

tože MČ musí investovat i do jiných lo-

kalit.  Zástupcům sdružení, které o vý-

stavbu seniorparku usiluje, jsme

přesto nabídli, že zajistíme polovinu

zmíněné částky, druhou polovinu by

pak mělo zajistit o. s. Starý Hloubětín

prostřednictvím sponzorů z řad míst-

ních občanů tak, jako se to podařilo

v případě dětského hřiště Klánovická,“

vysvětlil místostarosta Mgr. Aleš Kuda.

Podle jeho slov je plánovaná venkovní

posilovna určena všem bez rozdílu věku,

přesto se počítá s jejím využitím přede-

vším ze strany starších obyvatel Hlou-

bětína. „Ve Starém Hloubětíně už máme

díky spolupráci s městskou částí namís-

to zdevastovaného prostoru zarostlého

neudržovanými křovisky a noclehárny

bezdomovců po rekultivaci zeleně velmi

příjemné místo, za které se nemusíme

stydět. Rádi bychom pokračovali ještě

výstavbou venkovní posilovny a opravou

zdi statku nad hřištěm. Čekáme na

restituci statku, abychom mohli se

staronovým majitelem statku mož-

nost realizace projednat,“ přiblížil

plány sdružení Ing. Vítězslav Mamica.

„Pokud se rozhodnete tento záměr

podpořit, můžete darovat finanční částku

podle svého uvážení a svých možností

na účet Občanského sdružení Starý

Hloubětín, o. s., vedený u Komerční

banky, č. ú.: 107-6113010237/100. Dar

může být převeden z účtu dárce nebo

složen v hotovosti v pobočce Komerční

banky v Hloubětíně, nebo můžete předat

hotovost proti potvrzení zástupci OSSH

po předchozí dohodě. V případě přání

můžeme ve všech těchto případech

uzavřít mezi dárcem a obdarovaným

(OSSH) darovací smlouvu. Na příkazu

k platbě kromě dárce uveďte prosím

konstantní symbol: 0378 (0379 při platbě

v hotovosti), variabilní symbol 15012014

a text: DAR SENIORPARK,“ dodal in-

ženýr Mamica a poděkoval všem, kteří

se rozhodnou tento zajímavý projekt

podpořit. (jam)

Ideální bydlení pro rodiny

Vlastní park 3 000 m2

Metro 5 minut chůze

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA
Vy b í r a l o v a  9 6 9 / 2 ,  1 9 8  0 0  P r a h a  –  Č e r n ý  M o s t

P r o  d ě t i  o d  2  d o  7  l e t   
O t e v ř e n o  o d  7  d o  1 8  h o d i n  
R o d i n n á  a t m o s f é r a ,  m a l ý  k o l e k t i v  
Š k o l s k ý  v z d ě l á v a c í  p r o g r a m  Z a č í t  s p o l u
N a d s t a n d a r d n í  v ý u k a :  a n g l i č t i n a  k r o u ž k y ,  p l a v á n í …
M o t i v o v a n í  p e d ag o g o v é   
Š k o l n é :  6  0 0 0 , -  K č / m ě s í c
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ZIMNÍ SLEVY 30 %MNZIM

Breicetlova 771, Praha 9 
(HASSO) Černý Most 
Tel.: 224 317 142

www.spilka-truhlarstvi.cz

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ | KUCHYNĚ | NÁBYTEK NA MÍRU
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V posilovně by měla být tato zařízení:

na procvičování ramen, pasu a chůze,

dále elipsovité, jezdecké a surfovací

zařízení.

Více informací na vmamica@seznam.cz
nebo na telefonu 603 205 492.

Takto by mohl vypadat nový „seniorpark“.
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Krimi

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PRO DĚTI 
• měl bys vždy informovat rodiče o tom, kam jdeš a s kým, a požádat je o svolení

• neměl by ses venku pohybovat sám, vždy je lepší mít doprovod kamaráda nebo dospělé osoby

• neměl bys přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se „vyhecovat“ kamarády k tomu, abys podstoupil něco, co
by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit tvé zdraví nebo tvůj život

• jestliže se někdo pokusí tě odvést někam proti tvé vůli, snaž se dostat se od něj pryč, ať už za použití křiku,
kopání nebo jiných metod

• pokud si tě někdo bude chtít vyfotografovat, máš právo říct „NE“ a informovat o tom své rodiče nebo jinou dů-
věryhodnou dospělou osobu

• nikdy nestopuj, nenastupuj do auta k žádné osobě (ať už známé, či neznámé), nemáš-li předem daný souhlas rodičů

• v případě, že se ztratíš rodičům na veřejně přístupném místě, nepátrej po nich sám a co nejdříve vyhledej
uniformovaného policistu či strážníka nebo jinou důvěryhodnou osobu (prodavačka v obchodě, maminka
s dětmi...) a řekni jim, že ses ztratil a potřebuješ pomoct najít rodiče

• zapamatuj si základní bezplatné linky tísňového volání, na které se můžeš obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
(158 – Policie ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – obecní policie,
112 – jednotné evropské číslo tísňového volání) Zdroj: Policie ČR

PÁTRÁNÍ SE ŠŤASTNÝM KONCEM
O TOM, ŽE KOMUNIKACE V RODINĚ
JE VĚC VELICE DŮLEŽITÁ, SE 
„NA VLASTNÍ KŮŽI“ PŘESVĚDČILI
RODIČE DEVÍTILETÉ ŠKOLAČKY
Z HLOUBĚTÍNA. TI ZAŽILI NA
ZAČÁTKU LEDNA DRAMA JAKO
Z PSYCHOLOGICKÉHO FILMU
A NYNÍ MOŽNÁ LITUJÍ, ŽE SVÉ
DCEŘI NEVĚNOVALI VÍCE
POZORNOSTI. 

„Oznámení o pohřešování devítileté

dívky z Hloubětína jsme přijali

10. ledna chvíli po půl jedenácté ve-

čer. Dívku přitom rodiče viděli napo-

sledy téhož dne ráno, když jako každý

všední den odcházela do nedaleké

základní školy,“ popsal policejní

mluvčí Tomáš Hulan s tím, že jako

v každém podobném případě policis-

té nepodcenili jakoukoliv, byť sebe-

menší, skutečnost či okolnost. 

Kolotoč pátrání se rozjel rychlostí

blesku. Neprodleně se do něj zapojili

jako vždy kriminalisté pátrači, ale

také policisté stálých výjezdových

skupin obvodního a krajského ředi-

telství, speciální pořádkové a pohoto-

vostní motorizované jednotky. V po-

hotovosti byl od vyhlášení pátrání

také vrtulník s termovizí, který se vy-

užívá zejména při hledání pohřešova-

ných osob v nepřehledném přírodním

terénu.

Během neuvěřitelných čtyř minut od

přijetí oznámení již znali údaje hleda-

né dívky na služebnách po celé Praze

a současně i hlídky v terénu. „Je to

standardní postup. O pátrání byli in-

formováni i strážníci městské policie

a pracovníci dopravního podniku,“ vy-

světlil Hulan, který také poodhalil po-

stup strážců zákona v podobných pří-

padech. Podle jeho slov kriminalisté

jako první prověřili okruh osob blíz-

kých rodinně, tedy příbuzné a známé.

„Kontaktovali jsme i pedagogy z dív-

činy základní školy, kteří byli velice

ochotní a vstřícní a policistům po-

skytli celou řadu detailních informa-

cí,“ upřesnil Hulan s tím, že současně

probíhalo i pátrání v terénu. Desítky

policistů a strážníků přitom prohle-

dávaly celou oblast Hloubětína až ke

Kyjskému rybníku.

Dobrá zpráva nakonec přišla už po ně-

kolika hodinách akce. Pohřešovanou

školačku se nakonec podařilo najít

v pořádku a zdravou ve tři čtvrtě na dvě

ráno u jedné z rodinných známých. Po-

licistům sice spadl kámen ze srdce,

nicméně měli hned i důvod k rozčaro-

vání. Zmíněná rodinná známá totiž

policistům sdělila, že o skutečnosti,

že dívka u ní přespí, rodiče věděli, což

ostatně potvrdila i sama holčička.

„Nutno zmínit, že všeobecně práce

kriminalistů vypátráním pohřešované

osoby nekončí, jak si mnozí myslí.

A tak tomu je i v tomto případě. Poli-

cisté se ve spolupráci s pracovníky

orgánu sociálněprávní ochrany dítěte

budou zajímat především o to, zda

dívenka vyrůstá v odpovídajícím pro-

středí, nebo proč ji rodiče začali po-

strádat až po téměř sedmnácti hodi-

nách od chvíle, kdy ji viděli naposledy.

Policisté budou také zjišťovat, zda

nebylo, či není vůči holčičce pácháno

jakékoliv protiprávní jednání, a to ať

přestupkového, nebo dokonce trestné-

ho charakteru,“ uzavřel příběh s dob-

rým koncem policejní mluvčí Hulan.

(jam)
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Kvůli pátrání po pohřešované dívce byl v pohotovosti i policejní vrtulník s termovizí.



22

Projekty

MLADÍ V ROLI POLITIKŮ
STUDENTI ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 A ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉ-
HO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
SI KONCEM LEDNA VYZKOUŠELI
V SÁLE KD KYJE ROLI ZASTUPITE-
LŮ. POD HLAVIČKOU FIKTIVNÍCH
POLITICKÝCH STRAN SE VĚNOVALI
PROBLÉMŮM, KTERÉ Z JEJICH 
POHLEDU NEJVÍCE TRÁPÍ NAŠI
MĚSTSKOU ČÁST. POD VEDENÍM
ZKUŠENÝCH POLITIKŮ SI TAK 
VYZKOUŠELI, JAK FUNGUJE 
KOMUNÁLNÍ POLITIKA V PRAXI.

Stoly sestavené do tvaru U a u nich

přes dvě desítky mladých lidí, v čele

sedí starosta MČ Praha 14 Radek

Vondra a jeho zástupci Aleš Kuda

a Lucie Svobodová. Na připravených

židlích „v hledišti“ pak vše sledují zá-

stupci veřejnosti. Tak vypadalo led-

nové jednání žákovského zastupitel-

stva Prahy 14, které se konalo 29. 1.

v KD Kyje.

Simulované jednání mladých zastupi-

telů mělo ukázat, jak funguje demo-

kratická diskuze v praxi, předcházely

mu ale dva dny příprav. V jejich rámci

čekaly na studenty semináře zamě-

řené na politická a společenská té-

mata, návštěva reálného zasedání

Zastupitelstva MČ Praha 14 i založení

vlastních politických stran a příprava

témat pro žákovské zastupitelstvo. 

Zasedáním vyvrcholila simulační hra

o komunální politice „Mladí lidé roz-

hodují“, kterou v Praze 14 pořádá za-

stoupení nadace Friedrich-Ebert-Stif-

tung v České republice ve spolupráci

s MČPraha 14 a Žákovským zastupi-

telstvem MČ Praha 14.

„Jejich úkolem bylo samostatně di-

skutovat o místních problémech

a navrhnout, jak by je mohlo zastupi-

telstvo řešit. V průběhu dne se setkali

i s několika skutečnými zastupiteli,

kteří se s nimi podělili o své zkuše-

nosti,“ dodala zástupkyně starosty

Lucie Svobodová, která se jednání žá-

kovského zastupitelstva i předchozího

programu osobně účastnila.

A co tedy mladé lidi z Prahy 14 nejví-

ce trápí? Pod hlavičkou politických

uskupení jako Strana marmeládo-

vých koblih, NE! a podobně se deba-

tovalo například o navýšení počtu lavi-

ček ve vybraných lokalitách Prahy 14,

o rozvoji sportovišť, bouřlivou diskuzi

vyvolalo i téma nové tramvajové trati

a úpravy autobusového terminálu na

Černém Mostě. 

„Taková živá a nevšední zkušenost

může prolomit předsudky a nedůvě-

ru, které často vůči politice mladí

lidé mají. Chceme zvýšit jejich zájem

o dění v bezprostředním okolí a uká-

zat jim, jak mohou aktivně přispět ke

konstruktivnímu řešení místních

problémů,“ říká koordinátor projektu

Martin Voráč. Leonie Liemich z pořá-

dající nadace Friedrich-Ebert-Stif-

tung k tomu dodává: „Simulační hra

interaktivním způsobem vychovává

mladé, aktivní a demokraticky smý-

šlející občany, bez nichž se česká de-

mokracie neobejde.“

(red)

Žákovské zastupitelstvo MČ Pra-

ha 14 vzniklo v rámci uplatňování

principů místní Agendy 21 a zkvalit-

ňování veřejné správy v květnu

2013. Do něj bylo zatím delegováno

19 členů ve věku 12–18 let, kteří žijí

či studují na území Prahy 14. Člen-

skou základnu žákovského zastupi-

telstva tvoří zástupci všech základ-

ních škol Prahy 14 a gymnázia

ARCUS. Celoroční činnost žákov-

ského zastupitelstva zahrnuje akti-

vity, které by měly mladé politiky

vést k poznání demokratických

hodnot, ke zdokonalování komuni-

kačních schopností a dovedností

vedoucích k demokratickému

prosazování vlastních názorů. Žá-

kovské zastupitelstvo funguje pod

záštitou nezávislé organizace – Domu

dětí a mládeže Praha 9, kde se

jednou měsíčně odehrávají pravi-

delná zasedání.

Žáci a studenti ze základních škol a dvou gymnázií (ARCUS a Vybíralova) na simulovaném zasedání. 

Mladí zastupitelé debatovali nad konkrétními problémy se starostou a dvěma jeho zástupci.
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Zdravá MČ

NEZISKOVKÁM LETOS POMOHOU
GRANTY I NOVÁ PŮJČOVNA

NOVÁ PRODEJNA PODLAH
ČERNÝ MOST, vedle SIKO

Skorkovská 1310, Praha 9 - Černý Most (vedle SIKO koupelny)

PO – NE   9 – 20 hodin
cernymost@avanti-koberce.cz

tel.: 267 990 189 • mobil: 724 957 474

www.avanti-koberce.cz

10% sleva
s tímto inzerátem na celý sortiment

(Nevztahuje se na již zlevněné a akce.)

ZDE
PRODEJNA

AVANTI

ZDE
PRODEJNA

AVANTI

PODLAHY
KOBERCE
VINYL

PODLAHY•DŘEVO•KOBERCE
LAMINÁT•PVC•VINYL•TAPETY

PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ

Městská policie hl. m. Prahy

PŘIJME STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ

SPOLEČNĚ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ

POŽADUJEME

- věk od 21 let

- státní občanství ČR

- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

- bezúhonnost a spolehlivost

- zdravotní způsobilost

NABÍZÍME

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

M ká polstMěs

ŘIJME S

. m. Pe hlciiká pol

TRÁŽNÍKY

yahr. m. P

TRÁŽNÍKYPŘIJME STRÁŽNÍKYŘIJME STRÁŽNÍKY
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ A ZÁSTUPCŮ
MČ PRAHY 14 NASTÍNILO VE DRUHÉ
POLOVINĚ LEDNA NOVÉ MOŽNOSTI
VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE. ZE
STRANY RADNICE TAK POKRAČUJE
POLITIKA PODPORY
VOLNOČASOVÝCH, KULTURNÍCH
A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
V MĚSTSKÉ ČÁSTI A SOUČASNĚ
I ZODPOVĚDNÉHO ŘEŠENÍ
PODPORY ORGANIZACÍ, KTERÉ
PŮSOBÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI.

Samotné setkání, které se konalo

22. ledna v prostorách Galerie 14, za-

hájily prezentace, kterých se ujal sta-

rosta Bc. Radek Vondra a zástupci pří-

slušných odborů úřadu. Hlavním cílem

bylo představit aktuální stav a novinky

z oblasti podpory, kterou radnice po-

skytuje neziskovým organizacím v ob-

lasti marketingu a distribuce informa-

cí. Představen byl také dlouhodobý

plán významných akcí, které bude le-

tos pořádat MČ Praha 14 v rámci svých

tradičních kampaní a oslav 20. výročí

založení městské části.

Mgr. David Beňák z Odboru sociálních

věcí a zdravotnictví poté představil

i plán spolupráce s organizacemi, kte-

ré zajišťují v Praze 14 sociální služby.

„V současnosti jsou vypsány dvě gran-

tová řízení, a to na Oblast 2 – sportovní,

kulturní a volnočasové aktivity, podpo-

ra Zdravé městské části – MA21 a pod-

pora činnosti tělovýchovných zařízení

a na Příspěvek na zajištění služby,“ po-

znamenal starosta Bc. Radek Vondra.

NOVINKA PRO AKTIVNÍ OBČANY
Po prezentacích následovala diskuze

nad konkrétními možnostmi řešení,

zástupci neziskových organizací měli

také možnost představit novinky pro

tento rok a předložit návrhy na možné

vylepšení stávající spolupráce. Tu si

většina přítomných pochvalovala, kvi-

tována byla zejména komunikativnost

a vstřícnost ze strany radnice, ale také

další novinky. Mezi ty nejzajímavější

patří Půjčovna inventáře pro pořadate-

le akcí, kterou plánuje již pro letošní

sezonu zajistit městská část. Ta tímto

způsobem nabízí možnost podpory

všem aktivním občanům Prahy 14,

kteří by měli zájem uspořádat vlastní

kulturní nebo sportovní akci. V oblasti

prezentace aktuálního dění a nabídky

neziskových organizací v sociální ob-

lasti se řešily zejména nové možnosti

distribuce informací a například

i možnost zvláštního vydání časopisu

Čtrnáctka zaměřeného právě na soci-

ální služby v městské části. (jam)
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Výstava
V neděli 2. 2. 2014 v 16.00 hod. v Galerii 14,
nám. Plk. Vlčka 686, ČM bude zahájena výstava obrazů, 
které namalovali klienti Domova sociálních služeb Slatiňany.

O
zn

á
m

e
n

í

P
o

zn
á

m
k

a
: 

Z
m

ě
n

a
 p

ro
g

ra
m

u
 v

yh
ra

ze
n

a
.12. února od 18.30 hodin se uskuteční 

v Galerii 14 koncert komorní hudby.
Vystoupí duo ARPEGGIO, 

Barbora Plachá – harfa, Tomáš Kügel – klarinet. 
Zazní díla C. Saint-Saense, I. Mullera, 
A. Ghidoniho a dalších. Vstup volný.

Výstava potrvá do 27. února a bude otevřena vždy
v úterý, středu a čtvrtek od l4 do 18 hodin.

Fotografická soutěž

Pes Prahy 14
Fotografie svého miláčka zasílejte od 1. února

do 31. července 2014 na e-mail 
zora.strakova@praha14.cz ve formátu jpg.
V mailu uveďte své jméno a stručný popis vašeho psa.

Vítěz soutěže bude vyhlášen a odměněn na akci 
PEStival Prahy 14 aneb „Kdo si hraje, nezlobí…“ 2014.

Podmínkou pro zařazení do soutěže je účast 
alespoň na jedné lekci Psí školky (květen 2014).

Koncert O
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í
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STARTUJÍ DĚTSKÉ SOBOTY
NA PLECHÁRNĚ

PLECHÁRNA FANDÍ NAŠIM
HOKEJISTŮM NA ZOH V SOČI

Únor patří na Plechárně Černý Most

dětem. Počínaje 1. únorem startují

Dětské soboty, kdy se hala Plechárny

přemění na území her, pohádek a trá-

vení volného času. Volnočasová hala

bude každou sobotu rozdělena na tzv.

zóny, ve kterých si můžete vyzkoušet

různé aktivity. V jedné z nich to bude

minifotbálek se speciálními brankami,

v další zóně na vás bude čekat opět

fotbálek, ale tentokrát klasický stolní,

a nesmíme zapomenout ani na stůl

pro ping-pong, ke kterému si můžete

na recepci zapůjčit pálky a míček. Po-

slední zóna nabídne obří rodinnou sta-

vebnici a prostor dostanou i tvořivé

duše, na které čeká výtvarný koutek,

kde budou mít všichni členové rodiny

příležitost se kreativně vyjádřit. 

V kavárně Plechárny si pak můžete

nejen dát dobrou kávu nebo čaj, pří-

padně vodu a limonádu zdarma, ale

také zde najdete babyzónu pro naše

nejmenší děti. V kavárně si můžete za-

půjčit i stolní a deskové hry a uspořá-

dat třeba rodinný turnaj!

POHÁDKY PRO MALÉ I VELKÉ
Každou sobotu budou v Plechárně na

programu také nejrozličnější pohádky,

které si vychutnají jak malí, tak velcí di-

váci. První pohádku s názvem Opuštěný

ostrov představí v sobotu 8. února ilu-

strátorka Klára Marešová a herec Ja-

kub Folvarčný. Živě ilustrovaná pohádka

ožije přímo před vašima očima! Pohádky

začínají každou sobotu ve 14 hodin.

Vstupné na Dětskou sobotu je 40 Kč

za celou rodinu a otevřeno bude od

13.00 do 16.00 hodin.

(jam)

Letošní olympijské hry v SOČI budou

pro Rusko vůbec prvními zimními

hrami pořádanými na jeho území.

Olympiáda startuje už 7. února a Ple-

chárna bude s vámi fandit našim ho-

kejistům. 

Přímé přenosy zápasů začínají

12. února v 18.00 hodin na velkofor-

mátovém plátně v hale Plechárny.

O vaše chuťové buňky bude postaráno,

občerstvení nebude chybět.

(jam)

V únoru se děti mohou na Plechárně těšit na celou řadu sportovních i zábavných her.

SEZNAM ZÁPASŮ:
12. 2. od 18.00  ČR–ŠVÉDSKO
14. 2. od 9.00  ČR–LOTYŠSKO
15. 2. od 18.00  ŠVÝCARSKO–ČR
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5 + 1 VSTUP ZDARMA!
Vyzvedněte si Věrnostní kartu, sbírejte razítka 
a získejte 6. vstup zdarma! 
Více informací v pokladně KD (+ 420 724 099 889, 
+ 420 226 220 533) nebo na www.kdkyje.cz.
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POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Ahoj, světe!
Úspěšnou divadelní pohádku s loutkami pro 
vás hraje Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeu-
čila. Vhodné pro děti od 3 let. Délka předsta-
vení: 45 minut. 
CENA 50 KČ. DĚTI DO 3 LET ZDARMA.

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Co-
lor Club Praha, kapelník Josef Šrám.
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Dva dědové a divoženka
Veselá poetická pohádka s písničkami odehrá-
vající se před chaloupkou na lesním palouku.
Hrají: H.Justová, J.Beck, alt.Josef Rajchl, V.Fat-
ka / Činoherní skupina Jany Klatovské.
Vhodné pro děti od 3 let. Délka představení: 
45 minut. 
CENA 50 KČ. DĚTI DO 3 LET ZDARMA.

OTEVŘENÝ ATELIER
Zimní vyrábění 
Únor, to chce pohodu a teplíčko :-) Za použi-
tí velmi kvalitních pružných metalických barev 
budeme kreslit pomocí fantastických razítek 
i po paměti. Na tento ateliér si přineste černé, 
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KULTURNÍ DŮM KYJE

ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ

WWW.KDKYJE.CZ

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

8 / 2 Dětská sobota na Plechárně
14 / 2 Valentýnský běh

TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ

TOP KONCERT

AG Flek
26/2 19:00

nebo bílé tričko, které budete zdobit. Trička mů-
žete zvládnout i tři. Vše ostatní je zajištěno Ate-
liérem. Nůžky s sebou. 
Prosíme, rezervujte si své místo včas! Počet 
míst: 20. 
CENA 100 KČ VČETNĚ MATERIÁLU. 
RODINNÉ VSTUPNÉ: CENA 260 KČ 
(1 RODIČ + 2 DĚTI DO 11 LET). 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Sněhová královna
Světoznámá pohádka dánského pohádkáře H. 
Ch. Andersena o dívce, která se vydala hledat 
ztraceného kamaráda a našla ho až na konci 
světa. Hraje Divadlo Kejklíř.
Vhodné pro děti od 3 let. Délka představení: 
45 minut. 
CENA 50 KČ. DĚTI DO 3 LET ZDARMA. 

BESEDA PRO STÁVAJÍCÍ I BUDOUCÍ 
MAMINKY
Kamila Mokráčková
Povídat si budeme o tom, kdo je Dula a čím 
může být užitečná mamince i rodině.
Probereme kojení ze všech možných úhlů, a to 
včetně pomůcek. Můžeme se dotknou i samot-
ného porodu.   
CENA 45 KČ.

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje: Color 
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
ILUSTROVANÁ POHÁDKA
KDE SE BERE SNÍH
Jakub Folvarčný, Klára Marešová 
Každý má své přání, co by chtěl dostat pod stro-
meček. Ale já bych si přál něco na stromeček. Už 
si skoro nepamatuju, kdy byl naposledy na Štěd-
rý den sníh. A letos zase nic. Tak prosím, Martine 
nebo Ježíšku, nebo kdo za to vlastně zodpovídá: 
přál bych si velikánskou krabici sněhu, abych s 
ním příště mohl zasněžit celou naši zahradu. Po-
hádka se rodí přímo před vašima očima. 
Vhodné pro děti od 3 let. Délka představení: 
45 minut.
CENA 50 KČ. DĚTI DO 3 LET ZDARMA. 

TOP KONCERT
AG FLEK
Blázni umírají nadvakrát,  Carpe diem,  Rehra-
dice,  Šterbinou ve dveřích… To je hudební sku-
pina založená roku 1977 a její repertoár, který 
jistě není třeba představovat. 
Čeká nás jedinečný koncert.
CENA 220 KČ, ČÍSLOVANÁ MÍSTA!
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DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Nabízíme poslední volná místa v naší

školičce, můžete se přijít zapsat na

další docházkové období leden–březen:

Dopolední školička Po–Pá 8.00–12.00

hod.; Odpolední školička Po–Pá

12.00–16.00 hod. pro děti 2,5–6 let.

Cena 35–60 Kč/hod. Přijďte se podívat

kdykoliv po dohodě. Čtvrtek 16.15–17.00

hodin nabízíme Cvičení maminky s dět-
mi 1–3 roky. Můžete přijít pouze jed-

norázově, cena 65 Kč/hod. 

Zápis do odpoledních kroužků - únor
Naše nabídka: Scénický tanec, Lidový
tanec, Zpívánky, Dramaťáček, Výtvarné
hrátky. Nově nabízíme kroužek „Před-
školáček, těším se do školy“. Kroužek

bude probíhat v úterý 16.30–17.30 hod.

Cvičení a tanec pro ženy s Luckou
vždy úterý a čtvrtek ve 20 hodin. Svou

účast nahlaste na tel. 777 556 165 nej-

později do 19 hodin.

Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35, 

e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

RK VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

3.–7. 2. 2014 – Týden otevřených dveří
Nové pololetí začíná již od 10. 2. 2013. 

14. 2. 2014 od 10.00 hod. – Návrat
do práce po mateřské dovolené 
Interaktivní seminář. Zdarma (hlídání

dětí 50 Kč).

15. 2. 2014 – Velký počernický kar-
neval, cena: 79 Kč/osobu

18. 2. 2014 15.00–18.00 hod. Kadeřnice
Laď ka stříhá malé čertíky, cena: od

70 Kč/dle náročnosti střihu

19. 2. 2014 od 20.00 hod. – Tvoření
z FIMA
Cena: 250 Kč/osoba (2 sady šperků)

21.–22. 2. 2014 18.00–10.00 hod.
Pyžámková noc v Čertíkovi, cena:

400 Kč/1 dítě, 600 Kč/sourozenci

28. 2. 2014, 14.00–16.00 hod. Babysigns –
kurz znakování, cena: 499 Kč (bez ma-

teriálu), 879 Kč (vč. komplet sady).

KC MOTÝLEK
www.motylek.org

Mateřské centrum
Herna s programem: po, út 8.30–11.30
hod. 1 900 Kč/pol. nebo 150 Kč za návštěvu

Školička Motýlek: čt 8.30–12.00 hod.,
2 890 Kč/pol. nebo 200 Kč za návštěvu 
Volná herna: po 14.30–17.00 hod.,
čt 14–17 hod., pá 13.00–15.30 hod.,
50 Kč/rodina
Keramická dílna: čt 15.30–16.30 hod.,
1 600 Kč/pol. 
Poradenství – dle dohody.
čtvrtek 20. 2. 17.00–18.30 hod. –
workshop Obrázkové krabice, cena:
60 Kč za rodiče s dítětem, krabice od
bot nebo od jiného zboží s sebou 
Centrum denních služeb poskytuje
dětem se zdravotním postižením ke-
ramiku, plavání, muzikoterapii, klub
s výtvarným tvořením, sportovní klub,
logopedii, arteterapii v odpoledních
hodinách ve všední dny. Více na www.
motylek.org.
Podpora rodinám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci: 
Školička – ve středu 9.00–12.00 hod. 
Herny s programem – v pátek
9.00–12.00 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psy-
chologické  oblasti – po telefonické
nebo osobní dohodě. Doučování dle
dohody.
Nízkoprahový klub Pacific.

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz, fb: kavárna maňána

Centrum Slunečnice, o. p. s. zakládá
volnočasový sportovní klub pro do-
spělé lidi se zdravotním postižením
(převážně pro vozíčkáře). Pro zájemce

o bowling proběhne v druhé pol. února

úvodní setkání a sestavení bowlingo-

vého týmu; přesné datum a informace

upřesníme na www.slun.cz.

Můžete přijít se svým asistentem, anebo

potřebnou pomoc zajistíme prostřed-

nictvím našich zaškolených dobrovol-

níků. Zájemci se mohou hlásit e-mailem

na info@slun.cz.

KLUB JAHŮDKA 
www.jahoda.cz

VOLNÉ KURZY V DRUHÉM POLOLETÍ
Kurzy pro dospělé:
Latinskoamerické tance s výukou
španělštiny
Anglické konverzační večery
Kurz šití
Kroužky pro děti:
Jóga pro děti 
Malý muzikant (pro miminka s rodiči)

ZKUSEBNY.COM
www.zkusebny.com

Volnočasové kulturní centrum zku-
šebny.com – prostor pro realizaci
uměleckých ambic každého hudebníka,

divadelníka, fotografa, filmaře či vý-

tvarníka. Místo konání akce: Plechár-

na   Černý Most, Bryksova 1002/20, Pra-

ha 14. Více informací na webu.

CENTRUM REHAFIT 
Poliklinika Parník 
www.rehafit.cz

Rehabilitační centrum nabízí své služ-
by všem tělesně postiženým bez ome-

zení počtu návštěv, hledáme systémové

řešení, poradíme či seženeme odbor-

níka k danému problému.

93. PS. ODDÍL ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz

Turistický oddíl Orion: schůzky každé

pondělí 16.00–18.00 hod. Klubovna:

Kpt. Stránského 994, Černý Most

Klub Šikulky (rukodělná činnost):
1x za 14 dní ve čtvrtek 16.00–18.00 hod. 

Klub Magic a deskových her: 1x za 14

dní ve čtvrtek 16.00–18.00 hod. Přesné

termíny a více informací na webu.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

Pravidelné lekce cvičení pro děti, mlá-

dež a dospělé. Baby aerobik, sportovní
hry, Tanec hrou pro děti 3–18 let,
kurzovné 300 Kč – únor–červen 2014.

Aerobik/stepaerobik, Trampolínky,
Fitbally (cvičení na velkých míčích),

Pilates, Power jóga, Lady dance/zum-
ba, Posilujeme – tvarujeme – pro mlá-

dež a dospělé, ženy a muže, začá-

tečníky i pokročilé. Neděle–čtvrtek,

délka lekce 55–85 minut, cena za

lekci 60 Kč (přenosná permanentka

10 lekcí/500 Kč).

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ÚNOR 2014

Neziskové organizace

DALŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

najdete také na straně 5 
tohoto vydání Čtrnáctky.



KULTURNÍ PŘEHLED PRAHY 14

1. 13:00 DĚTSKÁ SOBOTA NA PLECHÁRNĚ 
  První dětská sobota na Plechárně, přijďte si užít odpolední pohádku a další 

rodinné aktivity.  Plechárna Černý Most, www.plecharnacernymost.cz

2. 16:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY V GALERII 14
  Výstava obrazů, které namalovali klienti Domova sociálních služeb ve 

Slatiňanech, potrvá do 27. 2. 2014.  MČ Praha 14, www.praha14.cz

4. 16:30 ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ
  Přijďte si vybrat některý z našich odpoledních kroužků. 

Dětské studio Pohádka, www.pohadka-praha14.cz

5. 9:30 KARNEVAL SE SOUTĚŽEMI
  Zábavné dopoledne – přehlídka a rej masek, společné zpívání a tanečky, 

soutěže a hry pro děti. S sebou si přineste masku a dobrou náladu. Vstup 50 
Kč/rodina.  Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

6. 19:30 DEUS EX OFO
  Prostý příběh o dvojí až trojí nezištné pomoci a nezvykle přímé cestě ke štěstí 

v režii P. Macháčka.  Divadlo Kámen, www.divadlokamen.cz

6.  19:00 PŘI KÁVĚ V MAŇÁNĚ
   Nenechte si ujít pop folkové trio Shoda okolností, které Vás zaujme texty 

i kvalitně podanou hudbou – vše z vlastní tvorby. Místo konání: Kavárna 
Maňána. Vstupné dobrovolné, místa lze rezervovat telefonicky, a nebo na: 
manana@slun.cz do 6.2. 15:00.  Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz, fb: 
kavárna maňána

8. 9:00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA 
  Pomůcky a aktivity, které je možné využívat i v domácím prostředí. Vstup 

100,- Kč za dítě.  MUM — Rodinné centrum a MUMRAJ — coworkingové 
centrum, www.rcmum.cz

8. 9:00 MAXISOBOTNÍ DOPOLEDNE S BOSU A FLEXIBARY
  S Evou Píglovou a Markétou Dítětovou. Rezervace nutná — kapacita náčiní 

omezena.  - TJ Sokol Jahodnice. , www.tjsokoljahodnice.cz

11. 18:00 TA JEMSTVÍ NOČNÍ OBLOHY 
   Hodinový komponovaný pořad, který Vám odhalí poznatky o hvězdách a 

krásách nočního nebe. Opravdoví fajnšmekři mohou zůstat déle a vytvořit 
si pomůcku na zajímavý hvězdářský experiment. Místo konání: Kavárna 
Maňána, P – 9, Černý Most  Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz

12. 18:30 KONCERT KOMORNÍ HUDBY V GALERII 14
   Vystoupí duo ARPEGGIO (Barbora Plachá – harfa, Tomáš Kügel – klarinet). 

Na programu jsou skladby C.Saint-Saense, I. Mullera, A. Ghidoniho a dalších. 
 MČ Praha 14, www.praha14.cz

12. 18:00 PLECHÁRNA FANDÍ HOKEJI
   Fanděte našim hokejistům na Zimních olympijských hrách v Soči. Začínáme  

zápasem Česko – Švédsko.  
 Plechárna Černý most, www.plecharnacernymost.cz

ÚNOR NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ PRAHY 142014

Kulturní přehled připravuje Praha 14 
kulturní pro Městskou část Praha 14.

www.praha14kulturni.cz

Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt kulturniprehled@praha14kulturni.
cz vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Přehled vychází první týden aktuálního 
kalendářního měsíce. Vaše Praha 14 kulturní



13. 19:30 VÝHLED NA ŘEKU LABE
   Dramatický příběh ze zákulisí závodů formule nula nula nula nula jedna 

a setkání spolužaček v režii P. Macháčka.  Divadlo Kámen, www.
divadlokamen.cz

14. 9:30 JAK ZALOŽIT ŽIVNOST – DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 
   Daňové přiznání, sociální a zdravotní pojištění malých podnikatelů. Praktické 

rady pro zdanění příjmů za rok 2013. Se zajištěním hlídání dětí. Zdarma. 
 MUM — Rodinné centrum a MUMRAJ — coworkingové centrum 

www.rcmum.cz

14.  VALENTÝNSKÝ VEČER
   Užijte si svátek sv. Valentýna trochu jinak. V Maňáně Vám navečer nabízíme 

speciální menu a zábavné překvapení pro dvojice.  
 Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz, fb: kavárna maňána

14. 17:00 KARNEVAL V POHÁDCE 
   Písničky, soutěže a hlavně tanec, to vše vás čeká v Pohádce. Přihlášení nutné. 

 Dětské studio Pohádka, www.pohadka-praha14.cz

16.  13:00  KONDIČKA NEJEN PRO ZAMILOVANÉ A VALENTÝNSKÝ BĚH 
NA PLECHÁRNĚ

   Přijďte si zacvičit se svým protějškem, nebo se třeba seznámit při 
Valentýnském běhu! S organizací Neseď za pecí pokračujeme v sérii 
běžeckých závodech a s instruktorkou Evou Mičincovou představujeme nové 
sportovní kurzy na Plechárně.    Plechárna Černý Most a Neseď za pecí, 
www.nesedzapeci.cz, www.plecharnacernymost.cz

16. 15:00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
   Světoznámá pohádka dánského pohádkáře H. Ch. Andersena o dívce, která 

se vydala hledat ztraceného kamaráda a našla ho až na konci světa. Hraje 
Divadlo Kejklíř.  KD KYJE, www.kdkyje.cz

19. 19:15 KDE A JAK NA JÍT VNITŘNÍ SÍLU
   Každý člověk je tak silný, za jak silného sám sebe považuje. Chcete najít svou 

vlastní vnitřní sílu? Zážitkový seminář, přihlášení nutné.  
  MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

20. 18:00 KVĚTY Z ORGANZY, ANEB DOPLNĚK K PLESOVÉ RÓBĚ II
   Výtvarný kurz, ve kterém si vytvoříte brože, sponky, gumičky, aj. Kurzovné je 

250 Kč a v jeho ceně je odborné vedení, materiál na 3 ks květinových ozdob 
– šperků.  Místo konání: dílna Centra Slunečnice o.p.s., Maňákova 745, Černý 
Most (vstup přes Kavárnu Maňána). Přihlášky e-mailem: info@slun.cz anebo 
při návštěvě Maňány.  MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

22.—1.3. JARŇÁKY S ANGLIČ TINOU
  Lyžařský kurz pro teenagery (13-19 let) s Angličtinou i možností volby 

pouze Angličtiny. Cena: 1690 Kč + doprava 400 Kč. Místo konání: Petříkov 
u Ramzové, Jeseníky.   BB KLUB Církve bratrské, www.cb.cz/rajska.zahrada

22.—1.3. ZIMNÍ TÁBOR — JARNÍ PRÁZDNINY 
  Lyžování, bobování, hry na sněhu, hry a soutěže v místnosti, stolní tenis, malá 

zimní olympiáda.   93. PS — oddíl Orion, www.93-oddilorion.wbs.cz

26. 19:00 AG FLEK 
   Blázni umírají nadvakrát,  Carpe diem,  Rehradice,  Šterbinou ve dveřích… To 

je hudební skupina založená roku 1977 a její repertoár, který jistě není třeba 
představovat. Cena 220 Kč.  KD KYJE, www.kdkyje.cz

27. 16:00 PŘEDNÁŠKA – PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ  
    Přednáška vhodná nejen pro pečující osoby. Následuje svépomocná skupina. 

Bezbariérový přístup.   Farní charita Praha 14 — Kyje, Černý most,
www.charitakyje.cz

RODINA DĚTI DOSPĚLÍ DOPORUČUJEMETEENAGEŘI
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,

bydlím v Kyjích na Jahodnici. U cyklistické

cesty v Dolních Počernicích (GPS:

50.081831, 14.563248) býval malý rybníček

obydlený žábami, vážkami, dokonce iužov-

kami amnohými dalšími vodními živočichy.

V současné době je uvedený prostor na-

prosto zdevastován. Dno bylo vybagrováno,

všechen život zničen. Na dno byl navezen

štěrk a výtokový otvor umístěn tak, aby se

zde nemohla držet žádná voda. Tato „hrů-

za“ zasazená do prostředí, které může

v budoucnu mít solidní úroveň, nemá zde

opravdu co dělat. Snad to má filtrovat

vodu, která sem při deštích přitéká. Tuto

funkci má jinde právě rybník. Nevím, kdo

si toto vymyslel, ale jistě by si zasloužil

ocenění jako Ropák roku. Nyní zde probíhá

bytová výstavba. Stavbaři se snaží okolí

vmezích možností vhodně upravit, av těs-

ném sousedství je tento paskvil.

Jestli by bylo možno s touto situací ještě

něco udělat, zavděčíte se mnoha lidem.

Nejen těm, co bydlí v bezprostředním

okolí, ale i těm, co užívají cyklostezku,

která je v těsném sousedství. Ale hlavně

přírodě. Předem děkuji za pochopení, že

mám zájem o životní prostředí, a doufám,

že mi podle svých možností pomůžete.

Ing. Luboš Žatečka

Dobrý den,

rybníček, o kterém hovoříte, vznikl podle

dostupných informací „divoce“ v rámci

bytové výstavby na někdejších polích.

Právě zástavba polí vyžadovala vybudo-

vání suché retenční nádrže, která má

absorbovat vodu v případě srážek před

vypouštěním do Hostavického potoka.

Popisovaná změna je důsledkem aktuální

kolaudace areálu a současný stav „ryb-

níčku“ odpovídá projektu z roku 2008,

do kterého současné vedení radnice ne-

může bohužel zásadně zasahovat.

Michaela Všetečková, tisková mluvčí 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

� Rizikové kácení, řez, ošetřování

stromů. Realizace a údržba zahrad.

T. 606 662 223, 723 899 561.

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

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,

opravy, tel.: 775 132 921.

� !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklíze-
ní sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

� Matematiku perfektně doučí profe-

sor. Ukázková hodina zdarma. Tel.

603 909 327, 281 914 562.

� 1JMREALITY – Vaše realitní kancelář.
Zajistíme prodej, pronájem nemovi-
tostí. Kompletní servis v oblasti realit
– nízké provize. Tel.: 608 703 343,
www.1jmreality.cz (kancelář Praha 9).

� Nabízím vám kadeřnické služby vše-

ho druhu v prostředí vašeho domova

a dle vašich časových možností. Volej-

te 774 901 193.

� ELEKTROMONTÁŽE JIROUT. Provádí-
me nové el. instalace (bytové i průmyslo-
vé), rekonstrukci a údržbu starých byto-
vých rozvodů, domovní telefony, revize,
přihlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

� Instalatér – voda, topení, zed. prá-

ce. Výměna kuch. dřezů a desek. 

Tel.: 602 649 359.

� Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.

Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10

od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,

e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:

www.SidloproFirmuPraha.cz.

� Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky. Nejlépe celé sbírky, nebo po-
zůstalosti. Přijedu, ocením, zaplatím
v hotovosti. znamky-mince@seznam.cz.
T. 603 938 271.

� Čistíme koberce, postele, matrace,

sedačky, křesla a židle mokrou meto-

dou profi stroji Karcher – zbavte se

prachu a roztočů, které nevidíte, ale

pořád jsou s vámi. Rychle, kvalitně

a levně. Doprava Praha 9 ZDARMA.

Objednávky na tel.: 777 717 818,

www.cistimekoberce.cz.

� Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky, kvalit-
ní obrazy českých mistrů kupuje IN-
TERANTIK, Praha 9, Pod pekárnami 3.
T. 283 893 334, 605 829 440, út a čt.
Po 10 hod.

� Prohlášení vlastníka, převody bytů do

vlastnictví, nové stanovy BD a SVJ, zaměře-

ní objektu, zakládání SVJ. T.: 724 304 603.

� Přímý zájemce koupí jednotlivě dva
byty v Praze. Menší byt 1–2+1 pro dce-
ru a větší byt 3–4+1 pro sebe. Na vy-
stěhování nespěchám, platba hotově,
vyplatím dluhy či exekuce, lze i byt
před privatizací. Kontakt: 608 661 664.

� Hledám spolehlivou paní na úklid

malého rodinného domu v Praze-Kyjích

pro dlouhodobou spolupráci, možnost

dojíždění vlakem. Úklid dvakrát týdně

dopoledne, celkem 5 hod. Odměna

100 Kč/hod. Kontakt olgakk@volny.cz.

� AUTOOPRAVNA 
A OPRAVY LODÍ A LODNÍCH MOTORŮ 
Jaroslav Snížek, Farská 468, Praha 9
Hostavice. Tel.: 604 822 327, po–pá
8.00–17.00, nebo dle dohody.

� Chalupy, domy v Jižních Čechách,

více na www.hrdlička-reality.cz.

VŠEM KARDIAKŮM, DIABETIKŮM, ASTMATIKŮM A DALŠÍM VNITŘNĚ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM V PRAZE 9
Máte potíže se svým zdravotním stavem? Chcete pro své zdraví něco udělat? Přijďte mezi nás.
Máme své základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, do kterých se můžete přihlásit.

Co vám můžeme nabídnout?
• Pravidelně cvičíme každý týden pod dohledem lékaře

cvičení s prvky jógy, které je dostupné všem.
• Chodíme každý měsíc na vycházky do okolí Prahy.
• Pořádáme rekondiční pobyty se státní dotací v nejhez-

čích koutech naší vlasti.
• Organizujeme občasné rekondiční autokarové zájezdy,

při kterých navštěvujeme kulturní památky a poznává-
me krasy naší vlasti.

• Organizujeme přátelská posezení, spojená s besedou
s odborníky na různá témata.

• Jsme skupina zdravotně oslabených, kteří mají radost
ze života a snaží se ze všech sil zachovat si zdraví
a dobrou náladu.

Přihlásit se můžete do:
ZO SPCCH Prosek, předseda I. Georgiev, tel. 777 073 444
ZO SPCCH Praha 14, předsedkyně K. Janoušová, 
tel. 732 442 643
ZO SPCCH Horní Počernice, předsedkyně Z. Jaklová, 
tel. 728 851 970

Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 9
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Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Jan Werich: Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět… (dokončení v tajence).

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné

řešení tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 2. 2014

na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou

adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce

na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

J. Horák, Kyje; V. Herle, Černý Most; S. Podroužková, Černý Most

Střední Těžké
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