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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
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březen 2018

BRATŘI EBENOVÉ
STŘEDA 21. 3. 19:00

KD KYJE

 4. 3. TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY (DIVADLO DAM DAM)
 7. 3.  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – MILENEC NA VYMŘENÍ (DIVADLO BEZ DEBAT)

 9. 3. PLES PRINCŮ A PRINCEZEN
 10. 3.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 11. 3.   EVELÍNKO, KRASLICI FAKT NESNESEŠ! (DIVADLO POD KLOBOUKEM)

 14. 3.  BIOGRAF KYJE – SAMA
 18. 3.  HRÁTKY S ČERTEM (DIVADLO AKORÁT)

 21. 3. KONCERT – BRATŘI EBENOVÉ
 24. 3. TANEČNÍ ODPOLEDNE
 25. 3.  KRÁLOVNA BAREV (DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU)

 28. 3.  VÝLET VOLNOČASOVÉHO KLUBU PRO DĚTI – NÁVŠTĚVA ZOO

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

JUDO 
KURZY TANCŮ 
VOLNOČASOVÝ KLUB 
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY 

KURZY TANCŮ 
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 
KURZY ŠITÍ 
KLUB SENIORŮ 

WWW.KDKYJE.CZ 
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Úvod

Obsah Vážení spoluobčané, 

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE? 
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele: 

PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,

140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického

subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,

140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21  000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,

distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání:
Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef

Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto

zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé

příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný). 

Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr).

Foto na titulní straně: Ilustrační foto

11 OKÉNKO POLICIE  

Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 3. 2018.

14 DOPRAVA

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – PRAHA 14 PEČUJÍCÍ 

12 AKTUALITY

věřím, že to nejhorší zimní období je za

námi a že nám počasí nabídne už jen

teplejší a slunnější dny. Budeme se tak

moci vrhnout do nejrůznějších aktivit –

práce na zahrádce, procházek v přírodě

nebo sportování. Čas strávený venku vás

možná motivuje k zapojení do hlasování

o projektech, které místní lidé podali v rámci

prvního ročního participativního rozpočtu.

Více se o nich dočtete na stránkách aktuální

Čtrnáctky. Jsem přesvědčený, že je z čeho

vybírat. Těm z vás, kteří vložili svůj čas

a energii do přípravy projektů, patří velké uznání a dík.  

Vedle rozvoje městské části se zabýváme i zkvalitňováním služeb pro

lidi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Přestože hlavní podíl

na poskytování tohoto druhu pomoci má státní správa, v systému so-

ciálního zabezpečení podstatnou roli sehrává i městská část. Ve Čtr-

náctce přinášíme ucelený přehled toho, kde a jak si požádat například

o příspěvek na bydlení, o důchod či o mateřskou. Nutno dodat, že

pomoc zdaleka nenabízejí jen státní nebo obecní instituce, ale také

neziskové organizace. Právě jejich účast na zajišťování služeb zejména

v sociální oblasti je nenahraditelná. Společně s hl. m. Prahou se

snažíme tyto subjekty finančně, ale i jinak podporovat.  

Vzhledem k tomu, že populace stárne, což se týká i Prahy 14, je

potřeba rozvíjet služby zejména pro seniory. Těší mě, že se podařilo

připravit projekt a získat stavební povolení na rekonstrukci Domu

pro seniory Bojčenkova, ve kterém by se tak měl zvýšit standard po-

skytovaných služeb. Počítá se samozřejmě i s navýšením kapacity. 

Výhodou naší městské části je fakt, že stále nabízí mnoho možností

k rozvoji a zkvalitňování občanské vybavenosti. Svědčí o tom třeba

vznik nové školy a školky Be Open v hostavickém zámečku. Objekt se

od loňska rekonstruuje, aby mohl od nového školního roku dětem

nabídnout nejen pěkné prostředí, ale i zajímavý studijní program.

Blíží se zápisy do škol a školek, rozhovor se zřizovatelkou Be Open

Ivou Quittnerovou tak může být užitečnou inspirací.  

Doufám, že po několika mrazivých dnech, kdy Kyjský rybník po roce

ožil bruslaři, nás teď už čeká jen teplejší a slunné počasí. Přeji vám

krásný březen plný pozitivní energie a optimismu. 

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

19 NAŠE ŠKOLY

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU

24 KOMUNITA – ÚSPĚŠNÉ AKTIVITY PRO SENIORY

V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ;

NIKOLA ŠINDLER: KOLIK JE PŘÍBĚHŮ, 

TOLIK JE MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

30 HYDEPARK

26 PRAHA 14 ŽIJE

31 KŘÍŽOVKA O CENY

16 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
– ČTRNÁCTKA PODLE VÁS

23 OHLÉDNUTÍ – ČERNÝ MOST ROZESMĚJE SHOW

NA STOJÁKA; BLAF FOOD FEST NA PLECHÁRNĚ

21 SPORT – KARATISTÉ ÚSPĚŠNĚ VSTOUPILI 

DO NOVÉ SEZONY
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„Osvěta v tomto trochu chybí. Z na-

šich zkušeností víme, že se klientům

často plete, na kterém konkrétním

úřadě či pracovišti mají jednotlivé

požadavky řešit. Je naprosto obvyklé,

že k nám přicházejí třeba s žádostí

o příspěvek na bydlení, který však

neřeší městská část, ale úřad práce,“

potvrzuje Mgr. Dana Havlínová, ve-

doucí Odboru sociálních věcí a zdra-

votnictví ÚMČ Praha 14.

Obecně lze říci, že systém sociální

ochrany a pomoci je v Česku sesta-

ven ze tří pilířů. Tím prvním je soci-

ální pojištění, z něhož se čerpají pe-

níze na důchody, na příjmy po dobu

nemoci a na příjmy v období mateř-

ství. Druhý pilíř představuje státní

podpora pro rodiny s dětmi a pro lidi,

kteří potřebují pomoci, aby si udrželi

bydlení i při nízkých příjmech. Třetím

pilířem je pomoc v hmotné nouzi, te-

dy pomoc v případech, které první

dvě oblasti nestačí pokrýt – dotče-

ným osobám nezajistí základní život-

ní podmínky.

Role městské části jako takové má

v systému sociálního zabezpečení tři

roviny. „Tou první je rovina koordinač-

ní. Máme přehled o potřebách svých

obyvatel a finančně podporujeme vy-

hledávané a potřebné sociální služby

formou dotací. Druhou rovinou je po-

radenství, v rámci kterého poskytuje-

me individuální odborné rady při ře-

šení náročných životních situací. Do

třetice pak plníme roli podpůrnou –

snažíme se klienty motivovat k co

nejoptimálnějšímu řešení,“ říká rad-

ní Ing. Břetislav Vodák, do jehož ges-

ce sociální oblast v Praze 14 spadá.

(red)

Praha 14 pečující
POTŘEBUJETE SI VYŘÍDIT PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, DŮCHOD NEBO MATEŘSKOU, ALE NEVÍTE, JAK NA TO? 
HNED NA ÚVOD HLAVNÍHO TÉMATU AKTUÁLNÍ ČTRNÁCTKY, KTERÉ JE VĚNOVANÉ SOCIÁLNÍ OBLASTI V PRAZE 14,
PŘINÁŠÍME PŘEHLEDNÝ ROZCESTNÍK ČASTÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, V JEJICHŽ ŘEŠENÍ LIDÉ NEJČASTĚJI TÁPOU.

KDE SI CO VYŘÍDIT?
SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ 
POJIŠTĚNÍ

Co?
důchody

dávky v nemoci

dávky v mateřství

Kde?
Pražská správa 

sociálního zabezpečení
Bohušovická 539

190 00  Praha 9

Tel.: 286 002 311

STÁTNÍ 
SOCIÁLNÍ PODPORA

Co?
přídavky na děti

porodné

pohřebné

příspěvek 

na bydlení

rodičovský 

příspěvek

Kde?
Úřad práce ČR

Gen. Janouška 844

198 00  Praha 9

Tel.: 950 178 985

POMOC 
V HMOTNÉ NOUZI

Co?
příspěvek na živobytí

doplatek na bydlení

mimořádná okamžitá

pomoc

Kde?
Úřad práce ČR

Gen. Janouška 844

198 00  Praha 9

Tel.: 950 178 985

MĚSTSKÁ ČÁST koordinuje, poskytuje poradenství, motivuje k řešení
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Téma

„Každý rok městská část uvolňuje

půl milionu korun na tzv. příspěvek

na zajištění služby, do čehož spadá

zejména podpora individuálních žá-

dostí o osobní asistenci. Jednou za

dva roky pak Praha 14 vyhlašuje do-

tace v celkové výši 2 miliony korun na

podporu činnosti neziskovek se soci-

álním zaměřením,“ vysvětluje radní

Ing. Břetislav Vodák, do jehož gesce

sociální oblast v Praze 14 spadá.

Vedle finanční pomoci městská část

neziskovkám pomáhá také s propa-

gací jejich aktivit, v některých přípa-

dech organizacím poskytuje prostory

a zázemí, dále ve spolupráci s ma-

gistrátem vytváří síť sociálních slu-

žeb, případně zajišťuje nejrůznější

sbírky – například pro lidi bez pří -

střeší. „Právě neziskový sektor je pro

velkou část naší činnosti zásadní.

Naši sociální pracovníci jsou v inten-

zivním kontaktu s jejich, řešíme spo-

lu i různé kampaně a akce pro veřej-

nost,“ dodává k tomu Mgr. Dana Ha-

vlínová, vedoucí Odboru sociálních

věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14.

17 LET „NA TRHU“
Jedním z významných poskytovatelů

sociálních služeb v naší městské

části je Komunitní centrum Motýlek.

Na Černém Mostě působí již déle než

17 let. Pod jeho taktovkou funguje

nízkoprahový klub Pacifik, sociálně

aktivizační služba pro rodiny s dětmi

v nepříznivé životní situaci a centrum

denních služeb pomáhající k začle-

nění dětí a dospívajících se zdravot-

ním postižením do společnosti. Podle

ředitelky organizace Hany Urbanové

Motýlek šije své aktivity klientům „na

míru“, některé služby jsou pak přímo

ojedinělé. „Například centrum den-

ních služeb pro děti se zdravotním

handicapem je svého druhu jediné

v Praze,“ vysvětluje Hana Urbanová.

S klienty v Praze 14 dlouhodobě pra-

cuje i společnost Pestrá, která se vě-

nuje výcviku asistenčních a vodicích

psů pro děti i dospělé s různým zdra-

votním postižením. Cílem této sociál-

ní služby je rozhodnout, zda je asis-

tenční pes do klientské rodiny vhod-

ný, a pokud ano, tak na vlastnictví psa

tuto rodinu připravit. „Naše služby

jsou specifické tím, že kombinujeme

profesionální a akreditovaný výcvik

psa se sociální prací s celou klient-

skou rodinou,“ uvádí vedoucí sociální

služby Klára Pragerová. Společnost

Pestrá nepoužívá kotce, psi se cvičí

výhradně v domácnostech pracovní-

ků.  „Věříme, že pes vychovaný a vy-

cvičený v přirozeném prostředí do-

mova má tu nejlepší průpravu, aby

pomáhal svému budoucímu majiteli,“

dodává Klára Pragerová.

Péči vyloženě osobního druhu klien-

tům z Prahy, Prahu 14 nevyjímaje,

nabízí společnost Prosaz. „Poskytu-

jeme osobní asistenci a pečovatel-

skou službu, v oblasti zdravotních

služeb je možné využít domácí zdra-

votní péči, která je poskytována na

základě indikace ošetřujícím léka-

řem,“ uvádí za Prosaz tajemník spo-

lečnosti Jiří Roček.

TERÉNNÍ PROGRAM PRO DĚTI
Specifické sociální služby zajišťuje

například i nezisková organizace Ja-

hoda, která na Černém Mostě mimo

jiné provozuje terénní program pro

děti a mladé lidi. „Vedle toho provozu-

jeme také dva nízkoprahové kluby,

mateřskou školu, jesle a rodinné

centrum. V minulém roce jsme posí-

lili tým terénních pracovníků o dva

animátory, kteří nabízejí volnočasové

aktivity dětem na ulici. Další novinkou

je spolupráce s Azylovým domem

Šromova, kde realizujeme sociálně

terapeutická setkání s klientkami to-

hoto zařízení. V loňském roce jsme

v Jahodě oslavili dvacet let existence.

Tohoto úspěchu jsme dosáhli právě

díky výborné spolupráci s Úřadem

městské části Prahy 14. Jeho podpo-

ra, nejen finanční, je pro nás velmi

důležitá,“ říká ředitelka organizace

Markéta Kalinová.       (red)

Pro snadnější orientaci v nabídce
sociálních služeb v Praze 14
městská část zřídila přehlednou 
on-line mapu. Zájemci ji naleznou
na webových stránkách
www.praha14.cz (na hlavní straně
webu v Rychlých odkazech, záložka
Mapy a mapové aplikace). Řada
užitečných informací je k dispozici
také ve speciálu Čtrnáctky s názvem
Sociální služby (www.praha14.cz,
Časopis Čtrnáctka, rok 2014).

Neziskovky pomáhají lidem, neziskovkám městská část

Základní druhy 
a formy sociálních služeb
� sociální poradenství
� služby sociální péče
� služby sociální prevence

Formy poskytování 
sociálních služeb
� pobytové
� ambulantní
� terénní

Příklady zařízení 
sociálních služeb
� centra denních služeb
� denní a týdenní stacionáře
� domovy pro osoby 

se zdravotním postižením
� domovy pro seniory
� chráněné bydlení
� azylové domy
� nízkoprahová centra 

(pro dospělé i pro děti a mládež)
� noclehárny
� intervenční centra
� sociální poradny atd.

POMÁHAT TĚM, KTEŘÍ SI NEMOHOU POMOCI SAMI. TAK ZNÍ HESLO DESÍTEK ORGANIZACÍ, JEŽ JAKO „NEZISKOVKY“
NEBO JAKO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PŮSOBÍ MIMO JINÉ I V PRAZE 14 A POSKYTUJÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY VŠEHO DRUHU. ZATÍMCO MAGISTRÁTNÍ ZAŘÍZENÍ, JAKO JE TŘEBA ČERNOMOSTECKÝ AZYLOVÝ
DŮM ČI DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK, KTERÉ JE ZAMĚŘENÉ NA POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM
A MLADÝM LIDEM, ČERPAJÍ FINANCE VÝHRADNĚ OD MĚSTA, NEZISKOVÉ ORGANIZACE MUSEJÍ SHÁNĚT
PROSTŘEDKY Z VÍCE ZDROJŮ. JEDNĚMI Z NICH JSOU DOTACE PRAVIDELNĚ POSKYTOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ.
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„V souvislosti s plánovanými staveb-

ními úpravami objektu proběhlo ně-

kolik veřejných projednání. Na jejich

základě se projekt změnil tak, aby je-

ho finální podoba odpovídala poža-

davkům okolo žijících obyvatel. Vzhle-

dem k tomu, že domov nebude mož-

né rekonstruovat za chodu, řešíme

teď s pražským magistrátem dočasné

náhradní ubytování pro současné kli-

enty zařízení,“ říká místostarostka

Prahy 14 Mgr. Ing. Lucie Svobodová.

Zdůrazňuje, že prioritou je najít

místo, kam bude možné domov pře-

místit jako celek – tedy tak, aby

všichni stávající klienti i personál zů-

stali pohromadě. „Je pro nás důleži-

té, aby toto, byť dočasné, stěhování

neovlivnilo režim, na který jsou kli-

enti zvyklí. Kromě změny místa by

neměli pocítit žádný výrazný rozdíl

oproti současnému stavu,“ vysvětluje

místostarostka Svobodová.

Provozovatelem černomosteckého

domova pro seniory je Český červený

kříž. Městská část coby vlastník bu-

dovy původně plánovala, že zastaralý

objekt „zvedne“ o dvě patra. Od toho-

to záměru však na podnět místních

občanů upustila a vydala se cestou

o něco skromnější. Nižší části budovy

se pouze dorovnají tak, aby měla

všude stejnou výšku. „Vedle těchto

prací se dále počítá s opravou fasády,

vybudováním výtahu, úpravami inte-

riéru a s obnovou vybavení,“ dodává

místostarostka Svobodová. Termín,

kdy se městská část pustí do samot-

né rekonstrukce, se podle ní odvíjí

zejména od termínu, kdy se podaří

najít vhodné náhradní ubytování pro

seniory. „To je priorita, od níž se odvíjí

veškerý další postup,“ uzavírá místo-

starostka.

(red)

STÁRNUTÍ POPULACE A NUTNOST NA TENTO TREND REAGOVAT SE TÝKÁ I PRAHY 14. NA ZÁKLADĚ MNOHA
VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍ A PROJEKTOVÝCH PŘÍPRAV MÁ MĚSTSKÁ ČÁST „V RUCE“ STAVEBNÍ POVOLENÍ 
NA REKONSTRUKCI DOMU PRO SENIORY BOJČENKOVA, DÍKY KTERÉ SE NEJEN VÝRAZNĚ ZLEPŠÍ STÁVAJÍCÍ 
STAV ZAŘÍZENÍ, ALE TAKÉ NAVÝŠÍ JEHO KAPACITY.

Domov pro seniory Bojčenkova čeká rekonstrukce

Které aktivity městské části v sociální oblasti považujete za účelné a které případně za nadbytečné?

Naše MČ odvádí v so-

ciální oblasti dobrou

práci. Skvělý je systém

prostupného bydlení.

Velmi pozitivně lze hod-

notit terénní práci. Úřad velmi úzce

spolupracuje s místními nezisko-

vými organizacemi, což dohromady

tvoří velmi funkční systém. Vyzdvihl

bych terénní práci s mladistvými

a lidmi bez domova. Stále zde však

některé služby chybí nebo jsou pod-

dimenzované. 

Bc. Michal Prager, MBA (BEZPP)

Vítáme vznik komunit-

ních center v jednotli-

vých čtvrtích, které na-

příč společností napo-

máhají rozvoji aktivit.

MČ Praha 14 by však jejich pro-

střednictvím mohla nabízet více

služeb seniorům. To jest lidem,

kteří svůj život zasvětili práci pro

tuto zem a nyní těžko po zaplacení

nájmu vyžijí. Po prodeji malome-

trážních bytů jim Praha 14 bohužel

nemůže nabídnout levnější alter-

nativu bydlení a výstavba nového

domova důchodců je zatím v nedo-

hlednu.

Ing. Jan Adámek (ANO)
V tuto chvíli považuji

všechny aktivity měst-

ské části za smyslupl-

né. Městská část mimo

plánování sociálních

služeb také sociální služby finančně

podporuje. Každá žádost o finanční

podporu je hodnocena tzv. dotační

komisí, která hodnotí přínos každé

podpořené aktivity cílové skupině.

V roce 2017 Praha 14 podpořila so-

ciální oblast jako takovou necelými

6 miliony korun, dotace poskytnuté

neziskovým organizacím, případně

individuálním žadatelům, tvořily

zhruba polovinu z této částky.

Ing. Břetislav Vodák (ČSSD)ANKETA

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.
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Kdo je dobrovolník?
Dobrovolník je člověk, který ze

své vlastní vůle a ve svém volném

čase bez nároku na odměnu po-

máhá lidem kolem sebe a zapoju-

je se do veřejně prospěšných ak-

tivit. Může se jím stát osoba starší

15 let, pokud vykonává dobrovol-

nickou činnost na území České

republiky.
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CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM? V PRAZE 14 FUNGUJE CELÁ ŘADA ORGANIZACÍ, KTERÉ VAŠI POMOC
POTŘEBUJÍ. TIPY, KDE SE MŮŽETE ZAPOJIT, NAJDETE NÍŽE A TAKÉ NA WWW.PRAHA14.CZ V SEKCI 
„ŽIVOT V PRAZE 14“. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSOU OCHOTNÍ POMÁHAT A BÝT UŽITEČNÍ PRO OSTATNÍ.

Chcete pomoci? Staňte se dobrovolníkem! 

JAK HODNOTÍTE SPOLUPRÁCI
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
A RADNICE V PRAZE 14?
Oblastní spolek Českého červeného

kříže v Praze 9 velice úzce spolupra-

cuje s radnicí MČ Praha 14. Naše

spolupráce spočívá především v péči

o seniory. I díky finanční podpoře

a pomoci ze strany radnice můžeme

poskytovat a rozvíjet  sociální služby

našich seniorů. Dále se jedná i o po-

moc při řešení vzniklých nečekaných

událostí. Bez této spolupráce by-

chom asi nebyli schopni tyto služby

realizovat v takovém rozsahu. Spolu-

práci hodnotím velice pozitivně a vy-

slovuji srdečné poděkování. 

Chtěla bych touto cestou vyjádřit

i poděkování našim zaměstnancům,

kteří svoji práci vykonávají svědomitě

a toto zaměstnání pomáhat druhým

berou jako poslání. 

JAKÉ AKTIVITY V SOCIÁLNÍ OBLASTI
AKTUÁLNĚ BĚŽÍ POD HLAVIČKOU
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE?
Je jich celá řada. Od roku 2000 provo-

zujeme jako zařízení sociální péče do-

mov pro seniory. Dále máme v portfo-

liu pečovatelskou službu, v jejímž

rámci zajišťujeme rozvoz obědů sedm

dní v týdnu, ohřátí jídla, umytí nádobí,

běžný úklid, nákupy či různé pochůz-

ky. Nabízíme také službu senior do-

prava nebo třeba domácí ošetřovatel-

skou službu (ALICE), která je poskyto-

vána pět dní v týdnu kvalifikovanými

zdravotními sestrami.

KROMĚ TOHO, CO JSTE
VYJMENOVALA, ČESKÝ ČERVENÝ
KŘÍŽ ZAJIŠŤUJE I ZDRAVOTNICKÉ
SLUŽBY NA SPORTOVNÍCH 
ČI KULTURNÍCH AKCÍCH…
Ano, to je pravda. Vedle toho pod hla-

vičkou naší organizace funguje ještě

i školení první pomoci, nízkoprahový

klub seniorů či ošacovací středisko

pro příjem či výdej obnošeného oša-

cení potřebným. Mezi naše aktivity

patří i oceňování bezpříspěvkových

dárců krve plaketami prof. MUDr. Jana

Jánského.

KOLIK KLIENTŮ MÁ ČESKÝ
ČERVENÝ KŘÍŽ AKTUÁLNĚ 
NA STAROSTI?
V současné době poskytujeme 160 se-

niorům pečovatelskou službu, 38 kli-

entů je umístěno v Domově pro seni-

ory s tím, že evidujeme 99 žádostí

o umístění. Senior dopravu využívají

cca 2–3 klienty denně, domácí zdra-

votní péči využívá 35–40 seniorů mě-

síčně. Do nízkoprahového klubu do-

chází týdně 65–70 seniorů. 

JAK VNÍMÁTE PLÁNOVANOU
REKONSTRUKCI A ROZŠÍŘENÍ
KAPACIT DOMOVA SENIORŮ
V BOJČENKOVĚ ULICI?
Vzhledem k tomu, že zájem klientů

o umístění v tomto zařízení narůstá,

rozšířili bychom jej rádi. Stavební

úpravy s tím souvisí – bez nich pop-

távku nebude možné uspokojit. 

Samozřejmě jsem zaznamenala hla-

sy, které se vyslovují proti rekon-

strukci a navýšení počtu lůžek, tento

názor však zaznívá spíše od lidí

v produktivním věku. Když hovoříte

se seniory, zjistíte, že tento záměr ví-

tají. Lidé, kteří v Praze 14 prožili buď

celý život, nebo alespoň jeho část,

přece mají nárok na to, aby o ně bylo

postaráno v lokalitě, kterou tak dob-

ře znají. Pochopitelně by pro ně bylo

lepší, kdyby mohli žít ve své rodině,

ale někdy se bohužel stává, že rodina

na své nejbližší zapomíná nebo že

není v jejích silách se o ně postarat.

Proto je v našem zájmu zabezpečit

seniorům bezpečné a důstojné stáří.

Myslím si, že ke stáří by měli mít

všichni úctu.

(jam)

JAKO ŘEDITELKA OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
V PRAZE 9 MÁ IVANA KADLEČKOVÁ NA STAROSTI HNED NĚKOLIK
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTERÉ POMÁHAJÍ POTŘEBNÝM V PRAZE 14. O TOM,
CO VŠE TATO ORGANIZACE NABÍZÍ, ALE NAPŘÍKLAD I O SITUACI V DOMOVĚ
SENIORŮ V BOJČENOVĚ ULICI SE DOČTETE V ROZHOVORU NÍŽE. 

Ivana Kadlečková: Myslím si, že
všichni by měli mít úctu ke stáří

Okamžik, z. ú.
Na Strži 40, Praha 4

tel.: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926

e-mail: dc@okamzik.cz

www.okamzik.cz

Jahoda, o. p. s.
Vybíralova 969, Praha 14 – Černý Most

tel.: 776 565 088

e-mail: petra.jecmenova@jahoda.cz

www.jahoda.cz (jam)

Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy, z. ú. (KC Motýlek)
Vlčkova 1067/12, 198 00 Praha 9

tel.: 777 964 754

e-mail: dobrovolnici.motylek@centrum.cz

www.motylek.org

Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Praha 9
Bratří  Venclíků 1070/2, Praha 9

tel.: 777 704 270

e-mail: snablova@cckp9.cz

www.cckp9.cz
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Ve volnočasovém centru Plechárna

mohou zájemci z řad seniorů napří-

klad dvakrát týdně docházet na zdra-

votní cvičení pod vedením zkušené

lektorky. Ve čtvrtek se tu schází také,

kvůli klubu seniorů. Ten má pokaždé

jiný program. „Díky projektu Promítej

i ty organizace Člověk v tísni sleduje-

me každý měsíc jeden zajímavý do-

kument. V březnu to bude film Ohro-

žená semínka, v dubnu Hiphop-era-

ce. Pravidelně míváme i tvořivá

odpoledne, kdy recyklujeme starý

nepotřebný materiál v něco nového

a užitečného. Společně také vaříme

nebo pečeme a pak si na tom spolu

pochutnáváme. Velmi oblíbené jsou

i různé deskové, karetní nebo spole-

čenské hry,“ vyjmenovává za „ple-

chárenské seniory“ Kateřina Plevová.

V březnu se podle ní mohou zájemci

po roce znovu těšit i na populární li-

terární kavárnu – posezení u kávy

nebo čaje s předčítáním ukázek z ob-

líbených knih účastníků v podání

herce Kajetána Písařovice. 

V teplejších měsících osazenstvo

míst ního seniorského klubu míří na

procházky po okolí s historickým,

přírodovědným či jinak naučným za-

měřením. Vedle toho mají senioři na-

příklad možnost pěstovat, co se jim

zlíbí, na společném záhoně v komu-

nitní zahrádce. Plechárenské aktivity

jsou podpořeny z evropských fondů.

POD TAKTOVKOU 
KLUBU SENIORŮ KYJE
Široké spektrum různých volnočaso-

vých aktivit organizuje i přímo Klub

seniorů Kyje, který nyní čítá více než

šest desítek členů. „Chystáme teď

třeba besedu s cestovatelem na té-

ma Maroko, velký bazar s retro mo-

dely ze 70. a 80. let nebo třeba veli-

konoční akci s jarním aranžováním

květin. Vedle aktivit přímo v kultur-

ním domě jsou oblíbené různé výle-

ty,“ říká předsedkyně Klubu seniorů

Kyje Blanka Řádová.

Nepravidelné akce doplňují ty pravi-

delné – například cvičení tai-či, cvi-

čení na židlích, plavání či vycházky do

okolí. „Jednou až dvakrát za měsíc

navštívíme také divadelní představe-

ní, konkrétně v Divadle pod Palmov-

kou nebo v Divadle na Vinohradech,“

doplňuje Blanka Řádová.

AKTIVITY V KC KARDAŠOVSKÁ 
NA LEHOVCI
O tom, že jarní „výletování“ je popu-

lární, svědčí i program Komunitního

centra Kardašovská na Lehovci, kte-

ré městská část loni otevřela v nově

zrekonstruovaných prostorách. Orga-

nizátoři místních aktivit plánují od

března pořádat pravidelné vycházky

– jednou za dva týdny, vždy ve středu

dopoledne. Maximálně pětikilome-

trové procházky nejsou určené jen

seniorům, ale třeba i maminkám

s dětmi v kočárku nebo takovými,

které již samy aktivně chodí. 

Na své si v KC Kardašovská přijdou

i senioři, kteří mají výtvarného ducha

– k pravidelným aktivitám centra pa-

tří různé tvořivé dílny. Od dubna zde

budou moci zájemci navštěvovat po-

čítačové kurzy, a to různých úrovní

pokročilosti, a kurzy trénování pamě-

ti, možné je také absolvovat lekce

kondičních cvičení, zazpívat si či se

„utkat“ při různých společenských

hrách. Díky tomu, že je KC Kardašov-

ská finančně podpořeno z evrop-

ských fondů, může své aktivity zá-

jemcům nabízet zdarma. Více infor-

mací zájemci naleznou na webu

www.praha14.cz nebo přímo na face-

bookových stránkách centra.

LIDUŠKA FARNÍ CHARITY PRAHY 14
Dalším významným organizátorem

seniorských aktivit je Klub seniorů

Liduška Farní charity Prahy 14.

„Klub se soustředí především na se-

niory bydlící na sídlišti Černý Most,

kteří mají zájem se společně střetá-

vat při různých zájmových činnos-

tech. Při pravidelných setkáních vy-

rábějí nejrůznější dekorace a před-

měty domácí potřeby, které vystavují

na prodejních výstavách. Takto získa-

né finanční prostředky slouží na ná-

kup materiálu pro další tvoření,“

uvádí Zuzana Šmídová z Farní charity

Prahy 14. Seniorská setkání oboha-

cuje také předčítávání knih nebo va-

ření či pečení netradičních receptů.

Mimo jiné Liduška pořádá také ve

spolupráci s Policií ČR tematické

přednášky o ochraně seniorů. Více

informací zájemci naleznou na Face-

booku Farní charity Prahy 14. (red)

KC Kardašovská je financováno z projektu

Komunitní centrum Praha 14, reg.

č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225,

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR.

VOLNÝ ČAS SENIORŮ V PRAZE 14

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální 
a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

POHYBOVÁ CVIČENÍ, TRÉNINKY PAMĚTI, POČÍTAČOVÉ KURZY, NEJRŮZNĚJŠÍ TVOŘIVÉ DÍLNY, ALE TŘEBA I LEKCE
SEBEOBRANY. TO A MNOHO DALŠÍHO NALEZNOU SENIOŘI Z PRAHY 14 V NABÍDCE MÍSTNÍCH VOLNOČASOVÝCH
CENTER ČI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. S PESTROU ŠKÁLOU NÁPADŮ, JAK SMYSLUPLNĚ TRÁVIT VOLNÁ
ODPOLEDNE A VEČERY, PAK PRAVIDELNĚ PŘICHÁZÍ I KLUB SENIORŮ KYJE, JEHOŽ AKTIVITY JSOU NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ PROGRAMU MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU. 
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MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
JAKÉ SLUŽBY MOBILNÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBA NADĚJE POSKYTUJE
A KOMU JSOU URČENY? 
Mobilní sociální služba NADĚJE po-

skytuje bezplatné sociální poraden-

ství, pomoc při základním zdravot-

nickém ošetření a potravinovou

 pomoc cílové skupině osob bez příst-

řeší. Služby jsou poskytovány každé

pracovní pondělí od 9.30 do 11.30 ho-

din v oblasti Zálužská a každý pra-

covní pátek ve stejném čase v oblasti

Ocelkova/Broumarská. Spolupracu-

jeme i se sociálním odborem ÚMČ

Praha 14 a s organizací NEPOSEDA,

která v této lokalitě mj. zajišťuje ko-

munitní terénní práci.

CO JE PODLE VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
FUNKCÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
A CO KONKRÉTNÍHO LIDEM Z ULICE
TYTO SLUŽBY PŘINÁŠEJÍ?
Důležitým aspektem poskytovaných

sociálních služeb je navázání kontak-

tu, získání důvěry a následně mož-

nost zahájení sociální práce s lidmi

bez domova. Z uvedeného důvodu

jsou služby poskytovány přímo v te-

rénu, tedy v místech, kde se lidé bez

domova pohybují či zdržují. Lidi na

místě informujeme o možných rizi-

cích, možnostech řešení aktuální si-

tuace a o dostupných službách.

JE ZIMNÍ OBDOBÍ DŮLEŽITÉ PRO
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB LIDEM BEZ
DOMOVA?
Důležitá je kontinuita služeb, tedy

poskytování služeb celoročně. Nic-

méně je pravdou, že zimní období je

pro lidi bez domova obdobím nejná-

ročnějším. Z uvedeného důvodu je li-

dem bez domova v zimním období ví-

ce poskytována materiální pomoc,

zároveň jsou informováni o dostup-

ných službách, zejména zimních

noclehárnách, které mohou v tomto

období bezplatně využívat. V tomto

ohledu jsou služby zaměřeny jak pre-

ventivně, a to s ohledem na ochranu

zdraví a životů lidí bez domova, tak

i intervenčně při řešení sociálních

událostí, resp. stanovení plánu řeše-

ní konkrétní situace.

ODHADNETE, KOLIK KLIENTŮ
VYUŽÍVÁ VAŠE SLUŽBY V PRAZE 14
A KOLIK LIDÍ BEZ DOMOVA TU ŽIJE?
Mobilní sociální službu na území

Prahy 14 aktuálně využívá okolo 65

lidí bez domova. Přesný počet na

určitém území je velmi obtížné

stanovit, neboť část lidí bez domova

po území Prahy migruje. Nicméně

dle našich poznatků osoby, které se

na území Prahy 14 delší dobu zdržují

či zde přespávají, dříve či později

k Mobilní sociální službě přijdou

a služeb využijí. (jam)

Více o Mobilní sociální službě
a terénním programu NADĚJE
najdete na: www.nadeje.cz/praha/
phterenniprogam
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AČKOLIV JE PRAHA 14 OKRAJOVOU ČÁSTÍ METROPOLE, I ZDE ŽIJÍ LIDÉ
BEZ STŘECHY NAD HLAVOU. PŘESTOŽE SE VĚTŠINA SOCIÁLNÍ POMOCI
URČENÉ BEZDOMOVCŮM SOUSTŘEDÍ NA CENTRUM MĚSTA, PROBÍHÁ
I V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI NAPŘÍKLAD TERÉNNÍ PROGRAM ORGANIZACE
NADĚJE. JAK SLUŽBY PRO BEZDOMOVCE FUNGUJÍ A CO LIDEM BEZ
PŘÍSTŘEŠÍ NABÍZEJÍ, PŘIBLÍŽIL V ROZHOVORU VEDOUCÍ TERÉNNÍHO
PROGRAMU NADĚJE ALEŠ STRNAD, DIS. 

Aleš Strnad: Zima je pro lidi 
bez domova nejnáročnější

„Tento projekt se ve svých aktivitách

zaměřuje například na poskytování

podpory dětem s odlišným mateř-

ským jazykem na základních a mateř-

ských školách, vzdělávání pedagogů

nebo na pořádání nejrůznějších vzdě-

lávacích kurzů pro cizince. Vedle toho

připravujeme také informační brožury

a ve spolupráci s Organizací pro po-

moc uprchlíkům a Integračním cen-

trem Praha zajišťujeme poskytování

sociálního a právního poradenství,“

vyjmenovává radní Ing. Břetislav Vo-

dák, do jehož gesce sociální oblast

v Praze 14 spadá. Co se cizinců v Pra-

ze 14 týká, převládají zde lidé z Ukra-

jiny, Ruska, Vietnamu a Číny. V rámci

projektu na integraci cizinců, který fi-

nančně podporuje Ministerstvo vnitra,

se každoročně uskutečňují například

semináře pro pedagogy zaměřené na

metodiku práce s dětmi s odlišným

mateřským jazykem. V uplynulém ro-

ce se vzdělávacích kurzů dostalo i so-

ciálním pracovníkům úřadu a spolu-

pracujících organizací.

„Dále se uskutečnily například krea -

tivní workshopy v Atelieru Raduha

na Černém Mostě, různé integrační

aktivity zacílené přímo na děti ze zá-

kladních a mateřských škol či inten-

zivní kurzy češtiny pro dospělé ci-

zince. Obdobnou náplň bude mít

projekt i v letošním roce,“ upřesňuje

František Bradáč, vedoucí oddělení

sociální pomoci a prevence Odboru

sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Praha 14. Roční náklady na projekt

mírně přesahují milion korun, při-

čemž většinu této částky pokrývá

ministerská dotace.

(red)

PRAHA 14 JE MULTIKULTURNÍ MĚSTSKOU ČÁSTÍ, KDE ŽIJE VÍCE NEŽ ŠEST TISÍC CIZINCŮ RŮZNÝCH
NÁRODNOSTÍ. RADNICE S OHLEDEM NA TENTO FAKT DLOUHODOBĚ PODPORUJE POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI
MAJORITOU A MENŠINAMI – JEDNAK PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT, JAKO JE KAMPAŇ SETKÁNÍ
KULTUR, JEDNAK JIŽ TRADIČNÍM PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA INTEGRACI CIZINCŮ.

Městská část, kde se setkávají kultury
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Téma

Odstraňování bariér ve veřejném pro-

storu naráží často na složité vlastnic-

ké vztahy a dlouhodobě plánované re-

konstrukce komunikací a chodníků.

Přesto se podařilo vozíčkářům zpřís-

tupnit například obě budovy radnice

a bezbariérová řešení se hledají i na

dalších důležitých místech. Mezi ně

bezesporu patří i kulturní centrum

Plechárna, které je v poslední době

komunitní základnou, která je díky

bezbariérovému přístupu otevřená

i vozíčkářům. 

OBLÍBENÝ „PING-PONG“
Ti zde dříve dokonce pravidelně tré-

novali stolní tenis pod hlavičkou

Sportovního klubu vozíčkářů Praha.

Přestože tu klub již nepůsobí, na ob-

líbený „ping-pong“ sem vozíčkáři

mohou zajít i nadále, a to v rámci

pravidelných čtvrtků od 19.15 do

20.45, kdy jsou stoly zdarma k dispo-

zici komukoliv. 

Tím, že je Plechárna od počátku kon-

cipována jako bezbariérový prostor, se

tu ale vozíčkářům nabízí i řada dal-

ších aktivit, které jsou tradičně v du-

chu integrace a vzájemného setkávání

zdejších obyvatel určeny všem. 

KURZY PRO KAŽDÉHO
Oblíbenou novinkou jsou tak napří-

klad pravidelné kurzy storytellingu,

které se na Plechárně konají vždy

v úterý v čase 19.15–21.00. Chcete-li

si tedy užít trochu tvůrčího psaní,

trochu improvizace a hlavně hodně

legrace, stačí navštívit web Plechár-

ny a vybrat si z nabídky zajímavých

kurzů, kde vedle zmíněného najdete

například i workshop o interiérovém

designu, pletení pomlázek a košíků

a mnoho dalšího. Bezbariérová je

ostat ně i zdejší komunitní zahrádka.  

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Na vozíčkáře myslí i MČ Praha 14,

která přímo pro ně pořádá pravidelná

společensky laděná setkání vždy před

Velikonocemi a Vánocemi. Nejen jim

slouží prostory Galerie 14, které jsou

taktéž bezbariérové, a tudíž sem mo-

hou handicapovaní zajít i na pravi-

delné koncerty či výstavy, které Pra-

ha 14 pořádá. 

Oblibu si mezi vozíčkáři získala na-

příklad i kavárna Maňána v Maňáko-

vě ulici na Černém Mostě, která je

také jedním z center aktivit pro han-

dicapované, kteří zde mohou najít

i pracovní uplatnění. 

(jam)

PLECHÁRNA MYSLÍ I NA VOZÍČKÁŘE
P
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15.00 hod.  zahájení programu 
16.00 hod.    

17.00 hod.   

18.30 hod. 

14.00 – 17.00 hod.  
 

14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.00hod.  

 
 

 

16.00 – 17.00 hod.

  

 

 
 

 

14.00-17.00 hod. 

14.00-17.00 hod. 

14.00-17.00 hod. 
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3  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE PRAHA 14 JE DOMOVEM MNOHA LIDÍ S HANDICAPEM, SNAŽÍ SE RADNICE I DALŠÍ MÍSTNÍ
ORGANIZACE VYJÍT VSTŘÍC I TÉTO SKUPINĚ – NAPŘÍKLAD PŘÍPRAVOU ZÁZEMÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.
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Okénko policie 

V úterý 6. února 2018 po čtvrté hodině

ráno bylo přijato telefonické oznámení

od občana, který si povšiml neznámé-

ho muže obcházejícího rodinné domy.

Na základě tohoto oznámení se na

místo ihned vydaly hlídky policie, které

se v té době nacházely nejblíž. Během

několika málo minut hlídka z Místního

oddělení policie Kyje muže vypátrala.

Z vypátraného muže se nakonec vy klu -

bal pětadvacetiletý recidivista z Prahy,

který se doznal k několik minut staré

vloupačce do rodinného domu, jenž se

nacházel poblíž. U sebe měl páčidlo

i věci, které byly z rodinného domu

odcizeny. Na základě zjištěných infor-

mací byl muž policisty na místě za-

držen a následně předán kriminalis-

tům z třetího policejního okrsku. Dal-

ším prověřením bylo zjištěno, že se

zadržený muž v posledních několika

dnech dopustil takového jednání opa-

kovaně. Muži bylo posléze kriminalis-

tou sděleno obvinění a v současné do-

bě se nachází ve vazbě. V případě

uznání viny zadrženému muži hrozí

trest odnětí svobody v délce pěti let. 

npor. Mgr. Marek Svoboda,
zástupce vedoucího oddělení 

PČR MO Kyje    

Policisté z Prahy 14 dopadli lupiče,
který vykrádal rodinné domy

CO VÁS ČEKÁ, POKUD SI VČAS
NEVYŘÍDÍTE ZÁLEŽITOSTI STRAN
MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ,
Z UBYTOVACÍ KAPACITY NEBO ZA
LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT, 
ZJISTÍTE Z OZNÁMENÍ ÚŘADU NÍŽE.

Vážení spoluobčané, upozorňujeme

vás, že od 1. 1. 2018 nabyla účinnos-

ti novela zákona č. 565/1990 Sb.

o místních poplatcích.

Novela stanoví, že dojde-li ke změně

údajů uvedených v ohlášení místního

poplatku, je poplatník (plátce) povi-

nen tuto změnu oznámit do 15 dnů

ode dne, kdy změna nastala (§ 14a

odst. 3). V případě, že poplatník

(plátce)  nesplní povinnost ohlásit

změny údajů rozhodných pro osvobo-

zení nebo úlevu od poplatku ve lhůtě

stanovené obecně závaznou vyhláš -

kou nebo ve lhůtě dle § 14a odst. 3

zákona č. 565/1990 Sb., nárok na

osvobození  nebo úlevu od tohoto po-

platku po dobu příslušného kalen-

dářního roku zaniká (§ 14a odst. 4).

Za nesplnění povinnosti nepeněžité

povahy může správce poplatku uložit

pořádkovou pokutu dle § 247 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád.

PŘÍKLAD:
Poplatník, který má již nějakou dobu

přihlášeného psa k místnímu po-

platku a hradí poplatek v plné výši

1 500 Kč (nebo 600 Kč) a stal se ke

dni 1. 2. 2018 důchodcem (bez další-

ho příjmu), je povinen do 15 dnů, te-

dy do 16. 2. 2018, nahlásit tuto změ-

nu, aby mu správce poplatku mohl

uznat úlevu na místním poplatku za

psa, a to na 200 Kč. 

Pokud tak neučiní, další nárok na

úlevu mu vznikne až od 1. 1. násle-

dujícího kalendářního roku. 

Dotazy ohledně změn můžete smě-
řovat na referentku odd. místních
daní a poplatků JUDr. Janu Bašnou,
na e-mailu: Jana.Basna@praha14.cz,
nebo na telefonu: 281 005 209. (red)

Novela zákona o místních poplatcích
a následky nesplnění včasného oznámení změny údajů v ohlášení

JE ZAČÁTEK BŘEZNA A UŽ DÉLE
NEŽ DVA MĚSÍCE JE V PLATNOSTI
NOVELIZACE ZÁKONA O OBECNÍ
POLICII.

Jednou z výrazných a hodně diskuto-

vaných změn je ta, že nově mohou

být do řad strážníků přijímáni ucha-

zeči, kteří dovršili osmnáctého roku

věku. Doposud zákon hovořil o tom,

že strážníkem může být občan České

republiky, který je starší 21 let. Dů-

vod ke snížení věkové hranice byl

prostý. Šlo o sjednocení podmínek

s ostatními bezpečnostními složka-

mi, jako je třeba Armáda ČR nebo

Policie ČR. Náborové centrum praž-

ské městské policie eviduje první

mladé zájemce. Zajímalo nás, zda ta-

to změna v zákoně ovlivnila jejich

současné rozhodnutí přihlásit se

k přijímacím testům a ucházet se

o post strážníka. Miloslav R. (20 let):

„K městské policii jsem se chtěl při-

hlásit už dříve. Vyhledal jsem si pod-

mínky pro přihlášení a zjistil, že je to

až od jednadvaceti let. Jakmile se teď

naskytla možnost snížené věkové

hranice nástupu od osmnácti, řekl

jsem si, proč to nezkusit. Přijde mi to

jako smysluplná práce, která by mě

mohla bavit. Dělat něco, kdy pomá-

hám lidem nebo zabraňuji dělat ně-

jakou nekalou činnost. To člověka

přece naplňuje dobrým pocitem.“

Motivace k práci u městské policie

bývá různá. Petr B. (20 let) viděl vzor

u svého otce: „Já jsem chtěl odjakži-

va být u policie, protože můj otec tam

pracoval patnáct let. Když mi o své

práci vyprávěl, vždy mě to hodně zají-

malo. Původně jsem se chtěl hlásit

k Policii ČR v místě, kde otec působil

a já v té době stále bydlel. Ale nemo-

hl jsem to realizovat kvůli studiu. Pak

jsem se přestěhoval do Prahy

a zkouším to teď u vaší MP.“ 

(MP)

K městské policii se hlásí první
uchazeči mladší jednadvaceti let
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V našem hloubětínském kostelíku

svatého Jiří byl dne 4. února 2018 při

krásné a milé slavnosti znovu posvě-

cen zvon. Zvon posvětil velmistr řádu

křižovníků s červenou hvězdou o. Jo-

sef Šedivý. Slavnosti se účastnili jáh-

nové, místní administrátor o. Marek

Pučalík, ministranti a zástup věřících

a sympatizantů z Hloubětína i jiných

farností. Po slavnosti se ve farních

prostorách uskutečnilo krátké agapé

– setkání farníků s velmistrem, a to

u kávy s malými dobrotami.

Když nyní v Hloubětíně uslyšíte hlas

nově posvěceného zvonu, připomíná-

me, je to zvon z našeho hloubětín-

ského kostelíku, který nás všechny

zve na návštěvu tohoto starého a vý-

znamného sakrálního objektu.

Farníci z Hloubětína 

Žehnání zvonu v kostelíku v Hloubětíně

Farmářské trhy Prahy 14 začínají letos

jen pár dní před začátkem astronomic-

kého jara ve středu 14. března na Raj-

ské zahradě a v pátek 16. března na

Černém Mostě. I letos pro své návštěv-

níky trhy připraví řadu akcí. Hned první

z nich se odehraje 4. dubna na Rajské

zahradě. Bude věnována milovníkům

zelené přírody, zahrádkářům a všem,

kdo si chtějí pořídit vlastní bylinkovou

zahrádku na kuchyňské lince či na

okenním parapetu nebo pěstovat

ozdob né či užitkové rostliny na balko-

ně. Na trhu získáte sazenice zeleniny

a květiny, pro inspiraci a rady vám tu

navíc budou k dispozici odborníci. (dm)

FARMÁŘSKÉ
TRHY 2018

Nadace Partnerství vás ve spolupráci

s MČ Praha 20 – Horní Počernice zve

v sobotu 24. března na zahájení cy-

kloturistické sezony 2018 na evrop-

ské dálkové cyklotrase EuroVelo 4,

Labské stezce a Greenway Jizera.

Program cyklojízdy a návaz ných akcí

začíná od 10 hod. na tubusu metra

u stanice Černý Most.

Každý účastník získá zdarma cyklo-

průvodce Labská stezka 2018 a cyklo-

mapu Prahy. Návrat buď po EuroVelo 4

do centra Prahy, nebo vlakem z Hor-

ních Počernic na Masarykovo nádraží.

Více info: www.labska-stezka.cz

(dm)

Cykloturistická
sezona začíná

Prodejna potravin v Travné ulici nyní

prochází rekonstrukcí, znovu bude

pravděpodobně otevřena v dubnu.

Provozovna má nového nájemce,

který se ji rozhodl zrekonstruovat

a rozšířit i o prostory bývalé herny.

Před prodejnou, na pozemku prona-

jatém městskou částí, vznikne také

devět nových parkovacích míst. Nově

otevřená prodejna by měla nabíd-

nout širší sortiment potravin a, jak

potvrdil nový nájemce, také příjem-

nější prostředí.  „Uvědomuji si, že

dostupnost prodejny v Travné ulici je

důležitá zejména pro starší obyvate-

le, pro které je cesta do prodejny Al-

bert příliš namáhavá. Jsem rád, že

se provozovna rozšíří a že bude v no-

vém hávu. Fámy o tom, že zde místo

prodejny potravin vznikne ubytovna,

se naštěstí nepotvrdily. Majitel ob-

jektu mě osobně ubezpečil, že pro-

voz prodejny potravin pro něj zůstává

prioritou,“ řekl starosta Prahy 14

Mgr. Radek Vondra. (red)

Prodejna potravin na
Jahodnici prochází
rekonstrukcí

O
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Program jednání najdete od 13. března 
na www.praha14.cz. Interpelace občanů budou 

probíhat tradičně od 17.00 do 17.30 hodin. 

Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany na XIV. zasedání
 Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 20. 3. 2018 od 15 hodin v pro-
storách Galerie 14, náměstí plk. Vlčka 684/9, Černý Most. 

20. března 2018 od 15 hodin

XIV. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14

PROSAZ, Z. Ú.,
HLEDÁ OSOBNÍ
ASISTENTY
Jedná se o práci „v terénu“, tzn.

v domácnostech zdravotně posti-

žených klientů a seniorů po celé

Praze. Nejčastěji prováděné úko-

ny jsou v oblasti osobní péče, po-

moc při osobní hygieně, pomoc

s údržbou domácnosti apod. Mož-

nost plného i zkráceného úvazku.

Odměna je při nástupu 110,- Kč za

1 hodinu, pravidelně zvyšovaná

každý rok. Příspěvek na dopravu,

stravenky, možnost rekreace ve

vlastním rekreačním středisku.

Další informace rádi poskytneme:

tel.: 608 963 611, info@prosaz.cz,

www.prosaz.cz. (dm)
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Názory 

REZIGNOVALI JSME NA
TVORBU MĚSTA

Při chůzi starou Prahou mě napadá,

že už neumíme stavět hezké stavby

a vytvářet příjemná prostranství.

Před čtyřmi lety jsem i proto vstoupil

do komunální politiky, abych pomohl

Čtrnáctce být lepší čtvrtí. A od té do-

by jsem zjistil několik věcí.

Překvapilo mě, že když se místních

občanů zeptáte, co by na svém okolí

chtěli změnit, drtivá většina by ne-

měnila nic a je se současným stavem

spokojená. Výjimkou jsou lidé, kteří

se k nám přistěhovali teprve nedáv-

no. Ti jsou nejvíce rozčarovaní z toho,

že zde nenachází služby, které měli

na předchozí adrese, nebo vidí, že

něco nefunguje, jak by mělo. U maji-

telů nových bytů se bohužel stává, že

jim developer např. slíbí, že budou

mít za domem park nebo že vybuduje

přechod přes rušnou silnici pro jejich

cestu s dítětem do školky, a svůj slib

pak nesplní. Radnice se potom musí

s těmito nesplněnými sliby potýkat.

Nově přistěhovaní jsou však rozhod-

ně hybatelé věcí k lepšímu.

Problémy mají často společnou příči-

nu: Rezignovali jsme na tvorbu měs-

ta! Prvorepublikové čtvrtě, ale také

i sídliště vznikaly v rámci komplex-

ních vizí ulic, veřejných prostor a vy-

bavenosti. Bohužel většinou nebyly

zcela dokončené. Zeleň a jiné zvele-

bování lidé dodělávali v rámci akcí Z

a po revoluci chybějící obchody vznikly

z kočárkáren a prádelen.

Dnešní město netvoříme my, ale de-

veloperské firmy. Úřady jim pouze

nastavují mantinely, přičemž hlav-

ním cílem podnikatele je samozřej-

mě zisk. Je však nutno přiznat, že

Praha se do této situace dostala

vlastním přičiněním, protože hlavně

v období vlád ODS se prodával obec-

ní majetek a strategické pozemky ve

velkém. Město rozvoj potřebuje, ji-

nak by ceny nemovitostí stoupaly

ještě výš. Zároveň potřebuje dobudo-

vat služby, ale už nemá kde. Má tedy

dovolit novou výstavbu pod příslibem

nové vybavenosti? To je otázka pří-

pad od případu. Lepší by bylo, kdyby

pozemek byl Prahy a sama si řekla,

co na něm chce. O vlastním se roz-

hoduje nejlépe!

Napište mi prosím váš názor 

na územní rozvoj Prahy 14 na 

praha14@anobudelip.cz. Děkuji!

Tomáš Novotný,
zastupitelský klub ANO

PANU UČITELI S LÁSKOU
Za svých školních let jsem prý nebyla

ani úplný šprt, ani úplný lajdák. Byla

jsem řekněme dítko snaživé. A mož-

ná že mi to z těch školních let tak ně-

jak zůstalo.

Ať chceme nebo ne, škola nás zkrát-

ka formuje. Každý z nás si jistě vzpo-

mene na nějakého toho hodného pa-

na učitele, který nás přivedl tu k ma-

tematice, tu k dějepisu, a tak se z nás

stali třeba účetní nebo knihovníci. I já

s láskou vzpomínám na stařičkého

matikáře, kvůli kterému jsem se poz-

ději rozhodla pro studium ekonomie.

Ale stejně tak nezapomenu na svéráz -

ného školníka, který nám nejednou

pomáhal zakrýt nějakou tu lumpárnu,

a kulaťoučkou paní kuchařku, která

nás, v rozporu s oficiálním požadav-

kem „dojídání“, přece jen nechala tu

a tam něco vrátit.

Škola jsou totiž především lidé. Kan-

toři, školníci, kuchařky a další. A snad

všechny politické strany patnáct let

volají po tom, aby se učitelskému sta-

vu vrátila jeho prestiž. Ale jak to udě-

lat? Na naší městské části děláme

alespoň to, co dělat můžeme: snaží-

me se zlepšit materiální podmínky

pro práci škol a školek. Jistě, ty opra-

vené budovy, nové pomůcky či moder-

ní kuchyně samy o sobě naše školství

nespasí. Sama se snažím o to, aby

školy a školky měly, jak se říká „za-

stání“. Aby v době nejrůznějších refo-

rem a pokusů měly ten pověstný pev-

ný bod právě u nás, na radnici.

A proč jsem si na to vzpomněla právě

teď? V den výročí narození „učitele

národů“ Jana Amose Komenského,

28. března, slavíme v České republi-

ce Den učitelů. Pojďme společně k té

prestiži kantorského povolání, a prá-

ci ve školství vůbec, sami přispět.

A alespoň symbolicky našim kanto-

rům a pracovníkům ve školství k je-

jich svátku popřát. Ať už jako politici,

rodiče či „přátelé školy“. Já při této

příležitosti slibuju, že se o lepší pod-

mínky pro naše školy a o lepší prestiž

celého školství budu snažit alespoň

tak jako za svých školních let. A pra-

covníkům ve školství přeji, aby na ně

dnešní školáci vzpomínali s takovou

láskou, s jakou já vzpomínám na sta-

řičkého matikáře, spiklence školníka

a hodnou paní kuchařku.

Mgr. Ing. Lucie Svobodová, 
místostarostka (ČSSD)

PLES A CHARITA
Pravicová politika a charita?  Jde to

dohromady? Samozřejmě jde. Pře-

svědčte se sami. Srdečně vás zveme

17. března od 19 hodin na již VIII. ob-

čanský ples do hotelu Svornost v Dol-

ních Počernicích. Připravili jsme pro

vás pestrý program, bohatou tombo-

lu s hodnotnými cenami, které potěší

milovníky cestování, kutily a třeba

i sportovce. Okolo 21. hodiny zahájí-

me tradiční charitativní dražbu. Již

v minulých letech jsme pravidelně

dražili zajímavé předměty od vý-

znamných osobností sportovního

i veřejného života a výtěžek věnovali

Centru Paprsek, Farní charitě v Ky-

jích, nebo Kontu Bariéry. Letos uply-

ne neuvěřitelných 25 let od chvíle,

kdy vznikl projekt Konto Bariéry.

Úžasná myšlenka, jak pomoci celé

řadě lidí, kterým třeba několik vteřin

hrůzně převrátilo život. Smutné jsou

příběhy těch, kteří o pomoc žádají.

Solidarita a štědrost nás všech jim

můžou zpříjemnit a zlepšit život.

Pojďte a pomozme jim!  Výtěžek le-

tos věnujeme opět na Konto Bariéry.

V nedávné minulosti jsme jejich pro-

střednictvím přispěli našemu spolu-

občanovi z Černého Mostu na vertika-

lizační vozík, který si mohl i díky nám

pořídit. A co budeme dražit? Získali

jsme zajímavé unikáty pro milovníky

kultury i pro sportovní fanoušky. Obdi-

vovatelé hereckých velikánů Zdeňka

Svěráka, Ivana Trojana či tenistek

z týmu Fed Cupu si přijdou na své (po-

drobnosti na www.ods.cz/os.praha14).

Za kolik se tyto sběratelské skvosty

vydraží? A co vynesou další dva zají-

mavé předměty? To bude záležet jen

a jen na vás. 

Do kola vás i letos zve

MUDr. Kateřina Pavlíčková,
ODS Praha 14,

www.ods.cz/os.praha14

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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Doprava
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Technická správa komunikací hl. m.

Prahy (TSK) chystá rekonstrukci více

než čtyř desítek parkovišť, mezi kte-

ré patří i dvě plochy v ulici Cíglerova

na Černém Mostě (celkem cca 200

parkovacích míst). Pro lidi, kteří

jsou zde zvyklí parkovat, se i přes

aktuálně probíhající změny v nájem-

ních vztazích s provozovateli nic

změnit nemá. Dle TSK budou parko-

viště nedále primárně určena rezi-

dentům a abonentům. 

Přestože TSK tvrdí, že se stávající

parkoviště na plochy fungující v reži-

mu P + R nepromění, starosta Pra-

hy 14 Mgr. Radek Vondra upozorňuje:

„Budeme sledovat, zda záměr ma-

gistrátu parkování pro lidi na Čer-

ném Mostě neohrozí. Se zřízením no-

vých P + R parkovišť na úkor parko-

vání rezidentů bychom zásadně

nesouhlasili. Parkování na Černém

Mostě je velkým problémem od doby

výstavby sídliště. Parkoviště pro do-

jíždějící návštěvníky Prahy jsou po-

třebná, ale je jednoznačně třeba je

zřizovat mimo stávající přetíženou

obytnou zástavbu.“ 

Ke konci loňského roku TSK někte-

rým provozovatelům vypověděla ná-

jemní smlouvy, s jinými pak uzavřela

dohodu o ukončení nájmu. Reagovala

tak na usnesení pražských radních,

kteří v té době schválili nový jednotný

systém správy parkovišť. Až během

přípravy projektu se zjistilo, v jakém

stavu některá parkoviště jsou a že se

neobejdou bez revitalizace a další

modernizace. Vzhledem k tomu, že

tento fakt celý proces změny správ-

covství zbrzdil, a vzhledem k tomu, že

smluvní vztahy s nájemci měly skon-

čit letos v únoru nebo v březnu, TSK

provozovatelům rozeslala nabídku na

prodloužení smlouvy do letošního

srpna. Zároveň nevyloučila možnost

dalšího následného prodloužení. 

Projekt na modernizaci připravuje

odbor rozvoje a financování dopravy

MHMP, mimo jiné počítá s přijatel-

nou cenou parkovného garantovanou

hl. m. Prahou. (red)

Parkoviště dlouhodobého stání 
v sídlištích nekončí, čeká je revitalizace 

Organizátor městské hromadné do-

pravy – společnost ROPID – se

omlou vá cestujícím za časté výpad-

ky spojů, k nimž z důvodu nedosta-

tečných personálních kapacit do-

cházelo na autobusové lince 224

(trasa Nádraží Horní Počernice –

Sídliště Petrovice). Na základě jed-

nání mezi společností ROPID a do-

pravci se podařilo najít řešení aktu-

álního problému. Od 4. března 2018

dochází na lince k drobné úpravě

trasy vložených spojů, které dosud

jezdily v úseku OC Černý Most –

Nádraží Kyje. Interval 15 je v pra-

covní dny nově zajištěn pouze

v úseku OC Černý Most – Bryksova. 

(red)

Úprava autobusové linky 224

Z důvodu rekonstrukce tramvajové

trati v Kolbenově ulici je od soboty
3. března 2018 (přibližně do 4.30
hodin) do soboty 30. června 2018
(přibližně do 0.30 hodin) obousměr-

ně přerušen provoz tramvají v úseku

Vysočanská – Starý Hloubětín.

ZMĚNY TRAS
TRAMVAJOVÝCH LINEK:
� Linka číslo 8 je ve směru od Ná-

draží Podbaba ze zastávky Nade -
mlejnská prodloužena přes za-

stávku Hloubětín do obratiště Le-
hovec, kde je ukončena.

� Linka číslo 16 je ve směru od Síd-

liště Řepy, respektive Kotlářky

zkrácena do dočasně zřízené vý-

stupní zastávky Vysočanská, kde je

ukončena.

� Linka číslo 94 je ve směru od Síd-

liště Barrandov zkrácena do do-

časně zřízené výstupní zastávky

Vysočanská, kde je ukončena.

ZMĚNY V ZASTÁVKÁCH TRAMVAJÍ:
Zřizuje se výstupní zastávka Vyso-
čanská pro směr z centra v Kolbeno-

vě ulici, přibližně 50 metrů za křižo-

vatkou s ulicí Freyovou.

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
V trase Poliklinika Vysočany – Kolbe-

nova – Lehovec – Hloubětín – Kolbe-

nova – Poliklinika Vysočany je v den-

ním provozu zavedena náhradní

autobusová doprava X16 a v nočním

provozu X94. (DPP)

Vysočanská –
Starý Hloubětín:
nepojedou tramvaje

ZAČALA DALŠÍ UZAVÍRKA ULICE
ČESKOBRODSKÁ, TENTOKRÁT
V BĚCHOVICÍCH.

Další uzavírka Českobrodské začala

5. března v Běchovicích.

Jedná se o úsek mezi ulicí Ke Třem

mostům (Běchovice 2) až po ulici Na

Vydrholci (Běchovice 1). Zmíněná část

opravy na úseku dlouhém 2,1 kilome-

tru proběhne v letošním a v příštím

roce. 

Stavba je rozdělena na dvě části, při-

čemž v jedné se provádí pouze obno-

va stávající obrusné a ložné vrstvy

vozovky (Běchovice 2) a ve druhé do-

chází k úpravě nivelety komunikace

a celého uličního prostoru.

REKONSTRUKCE TŘÍ MOSTŮ:
� Most R081 přes Říčanský potok

� Most R027 přes Rokytku

� Most R028 přes Mlýnskou strouhu  

Úpravy takovéhoto rozsahu si vyžádají

další dílčí stavební objekty, jako jsou

provizorní komunikace, dále úprava

odvodnění, vodovodu a veřejného

osvětlení, včetně přisvětlení přecho-

dů pro chodce a kompletní přeložky

poduličních sítí. Podle náměstka pri-

mátorky pro oblast dopravy Petra

Dolínka je zřejmé, že oprava zkom-

plikuje dopravu, a slíbil Pražanům,

že bude klást maximální důraz na

přípravu kvalitních objízdných tras

a informovanost řidičů.

Po opravě bude mít vozovka nový as-

faltový povrch, chodníky pak částeč-

ně zámkovou dlažbu a zčásti žulové

mozaiky. Rekonstrukce čeká i za-

stávky MHD.  

Aktuální etapa stavby potrvá do

30. 6. 2018. Objízdné trasy povedou

mj. přes dálnici D11, rezidentům

a MHD bude umožněn vjezd na pro-

vizorní komunikaci vedoucí paralel-

ně s Českobrodskou. (TSK)

Řidiče čeká uzavírka Českobrodské v Běchovicích
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Pozvánky

www.centrumcernymost.czwww.puzzlemanie.com

10. PUZZLEMÁNIE
Sobota 24. 3. 2018, 12–18 hod.

Centrum Èerný Most
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LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ
FÓRUM 2018
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Drobné občerstvení zajištěno.

Váš názor nás zajímá, 
přijďte nám ho říct!

KDY: 10. dubna 2018 od 17.30 hodin
KDE: KC Kardašovská 626/5, Praha-Hloubětín
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Také letos se uskuteční série setkání s občany na různá témata
z dané lokality. Lokální veřejná fóra tentokrát začínají na

Lehovci. Přijďte se podělit o své nápady, jak vylepšit čtvrť, kde
žijete, seznámit se s tím, co už se změnilo na základě vašich

dřívějších požadavků. Setkání se zúčastní političtí představitelé
a odborníci MČ Praha 14.
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ROZHODNOUT MŮŽETE I VY! V RÁMCI PRVNÍHO ROČNÍKU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ ČTRNÁCTKA PODLE
VÁS LIDÉ PODALI CELKEM 18 REALIZOVATELNÝCH PROJEKTŮ (7 VELKÝCH DO 2 MILIONŮ KORUN, 11 MALÝCH DO
200 TISÍC KORUN). NA JEJICH REALIZACI PRAHA 14 VYČLENILA CELKEM 5 MILIONŮ KORUN. O TOM, KTERÉ
PROJEKTY NAKONEC DOSTANOU ZELENOU, NYNÍ ROZHODNOU OBČANÉ. ZAPOJTE SE TAKÉ! HLASOVAT MŮŽETE
V TERMÍNU OD 12. DO 30. BŘEZNA 2018.

ČTRNÁCTKA 

KDE HLASOVAT?
Hlasovat se bude on-line, přes hlasovací

aplikaci, která umožní odeslat hlas z jaké-

hokoliv zařízení s připojením k internetu.

Výchozí webová stránka: ctrnactkapodle-
vas.zapojtese.eu. Před vstupem do aplika-

ce bude každý hlasující požádán o zadání

telefonního čísla, na které mu bude v SMS

zprávě doručen unikátní PIN kód – každý tak

bude moci hlasovat pouze jednou. On-line

hlasovaní radnice zvolila kvůli minimální

finanční a technické náročnosti i kvůli

snadnějšímu zpracovávání výsledků. 

FOTBALOVÁ LIGA MISTRŮ PRAHY 14
Michal Zábranský – 82 000 Kč
Cílem projektu je uspořádat fotbalovou ligu po

celé Praze 14. Navrhovatelé počítají se čtyřmi

turnaji – podle čtyř ročních období. Dle návrhu se

má hrát o putovní pohár, který na konci všech

turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít

samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný

systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se

odehrají napříč celou Prahou 14. 

NÁJEZDY NA CHODNÍK
Božena Reisová – 40 000 Kč
Projekt na vybudování šikmých

nájezdů na chodník v ulici Kbelská,

po kterém se chodí do

zahrádkářské osady Třešňovka.

V současnosti je dle navrhovatelů

místo nebezpečné, protože nájezdy

jsou zde pouze provizorní a vratké. 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V JAHODNICI
Otomar Sláma – 780 000 Kč
Projekt na revitalizaci stávajícího

dětského hřiště (za supermarketem

Albert) na Jahodnici spojený

s rozšířením počtu herních prvků. Návrh

mimo jiné počítá i s úpravou plochy

kolem prvků a s opravou oplocení. Takto

upravené hřiště bude podle

navrhovatele moderní, bezpečnější

a atraktivnější. 

LIDÉ UVNITŘ SÍDLIŠŤ
Lucie Zárubová – 195 000 Kč
Projekt na revitalizaci vnitrobloku

mezi ulicemi Bobkova, Maňákova

a Bryksova, který navrhuje úpravu

zeleně, opravu laviček, výstavbu

houpačky a instalaci herního prvku

pro děti. Cílem projektu je vytvořit

příjemné prostředí pro místní

obyvatele různých věkových kategorií. 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ

Božena Reisová – 1 424 000 Kč
Projekt na rekonstrukci dětského

hřiště v obytné zástavbě

hloubětínského sídliště počítá nejen

s rozšířením hřiště o nové hrací prvky

pro věkovou skupinu 3 až 12 let, ale

i s parkovou úpravou přilehlého okolí.

Návrh nezapomíná na ochranu hřiště

proti volně pobíhajícím psům, na nové

lavičky, výdejní stojan na vodu či třeba

na krmítko pro ptáky.
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KYJSKÉ TERASY
Andrea Kosařová – 190 000 Kč
Projekt na úpravu strmé stezky vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka. Dle autorů projektu je

hojně využívaná rezidenty z okolí, je však nebezpečná, a když je po dešti, tak kluzká. Projekt navrhuje

vytvořit na jejím místě dřevěné schody zakončené terasou s vyhlídkou na rybník. Vznikl by tak prostor

pro odpočinek i pro kulturní a společenské aktivity. Celková zastavěná plocha by nepřekročila 15 m². 

REALIZACE KOVOVÉ 
PLAKETY A. JIRÁSKA

Jiřina Břicháčková Olivová – 90 000 Kč
Projekt navrhující vytvořit a opětovně

instalovat kovovou plaketu A. Jiráska

v Jiráskově parku

v Kyjích, odkud byla

ukradena. Reliéf

má být zhotoven ze

slitiny hliníku,

mědi a zinku. 

ODPOČINEK V DIVOČINĚ
Monika Hillebrandová – 197 800 Kč

Na hranici

sídliště Černý

Most a parku

U Čenku se

nachází zarostlé

a zanedbané

území, kterému

se říká

Divočina.

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní,

která nově toto území spravuje, se ho

rozhodla vyčistit a vytvořit zde cestičky

a nové pobytové plochy. Projekt navrhuje

dále rozvíjet potenciál tohoto místa a vytvořit

zde další zázemí pro trávení volného času

(lavičky, hrací prvky, hřiště 

pro pétanque). 

Více informací k projektům a k hlasování na:
ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu
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Participativní rozpočet

PODLE VÁS

JAK HLASOVAT?
Hlasující bude moci udělit až 3 kladné hlasy a 1 záporný

hlas u „malých projektů“ a až 2 kladné a 1 záporný

u „velkých projektů“. Každému projektu lze udělit jen

jeden hlas, ať už kladný nebo záporný. Oba hlasy mají

stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit až

po užití hlasů kladných, aby nedocházelo k čistě nega-

tivnímu hlasování. Hlasující nemusí rozdat všechny své

kladné a všechny své záporné hlasy, začíná se s „malý-

mi projekty“, následně se udělují hlasy „velkým“. Hla-

sování je určeno pro všechny osoby bydlící či pracující

na území MČ Praha 14, které dosáhly 15 let věku. Vítěz-

né projekty realizuje přímo městská část. 

MODERNIZACE HŘIŠTĚ MEZI 
UL. PACULOVA A POSPÍCHALOVA

Zdeněk Šindelář – 2 000 000 Kč
Projekt na proměnu

asfaltového

„dvojhřiště“ mezi

ulicemi Paculova

a Pospíchalova na Černém Mostě,

jehož cílem je modernizace této plochy do

podoby multifunkčního sportoviště. Návrh

v tomto případě rozděluje prostor do dvou

částí. Na první, větší, navrhovatelé zamýšlí

položit nový povrch vhodný pro míčové

sporty a instalovat doprovodný mobiliář

(sloupky na sítě, branky…). Druhá část, na

níž „překážejí“ kanalizační a teplovodní

poklopy, se má podle projektu buď zatravnit,

nebo dorovnat (nový asfaltový povrch pokrytý

litým povrchem).

OSVĚTLENÍ PŘECHODU
Veronika Spišáková – 185 686 Kč
Projekt na vybudování přechodu

tzv. „třetí generace“ s detekcí

chodců v Cíglerově ulici na

Lehovci. Dle navrhovatelů je toto

místo nepřehledné a v čase, kdy

u přechodu nedohlíží strážník,

také nebezpečné. Cílem projektu

je instalovat – zjednodušeně

řečeno – výstražná světla, která

řidiče upozorní, že po „zebře“

přechází člověk. 

PĚŠÍ CESTA PODÉL KYJSKÉHO RYBNÍKA
Andrea Lacinová – 324 000 Kč
Zpevnit prašnou a za deště bahnitou pěší cestu, která

je pro obyvatele severního břehu Kyjského rybníka

spojnicí mezi obytnou částí Kyjí a vlakovou zastávkou,

navrhuje projekt Pěší cesta podél Kyjského rybníka.

Počítá se v něm i s přidáním lavičky, odpadkového

koše a s výsadbou stromů.

KYJE-HUTĚ: PARČÍK SPLAVNÁ 
– DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ

Barbora Vobořilová – 806 000 Kč
Projekt počítá s komplexním dovybavením parčíku

Splavná, který předkladatelé vnímají jako jediné

centrální komunitní místo pro oblast Kyje-Hutě.

Tamní hřiště a sportoviště v nedávné době prošla

rekonstrukcí. Autoři projektu nyní přicházejí

s návrhem přidat do parčíku ještě pouliční lampy,

dopravní opatření zvyšující

bezpečnost chodců, kamerový

systém nebo třeba informační

nástěnku. Součástí návrhu je

také zajištění obsluhy hřiště. 

ZAHRÁDKA MEZI PANELÁKY
Alžběta Suchelová – 86 500 Kč

Díky občanské iniciativě

funguje ve vnitrobloku při

ulici Bobkova komunitní

zahrádka. Rostou tu dýně,

jsou zde okrasné kameny

a perfektně osetý trávník.

Díky sbírce místních se

podařilo vybrat peníze

třeba na sekačku na trávu nebo na mulčovací kůru.

Cílem navrhovaného projektu je rozšířit zahrádku,

přidat další okrasné prvky, pravidelně udržovat zeleň

a uspořádat dvě akce – Vítání Jara a Halloween party.

VÝSADBA STROMŮ
A GRIL ZÓNA

Jan Rambousek – 407 000 Kč
Cílem projektu je výsadba stromů,

které by poskytly dostatek stínu

v okolí sportovních ploch u nového

sídliště na Jahodnici. Návrh počítá

i s vybudováním zóny pro grilování.  

REALIZACE EKUMENICKÉHO
KŘÍŽE NA HŘBITOVĚ V KYJÍCH

Antonín Břicháček – 62 000 Kč
Projekt navrhuje výrobu a instalaci ekumenického kříže ze

slitiny hliníku, mědi a zinku, který bude zasazen do

kamenného soklu a bude umístěn na hřbitově v Kyjích. 

MODERNIZACE HŘIŠTĚ MEZI 
UL. BOJČENKOVA A POSPÍCHALOVA

Zdeněk Šindelář – 2 000 000 Kč
Projekt na proměnu asfaltového

„dvojhřiště“ mezi ulicemi

Bojčenkova a Pospíchalova na

Černém Mostě, jehož cílem je modernizace

této plochy do podoby multifunkčního sportoviště.

Návrh počítá zejména s vybudováním nového

povrchu, na němž by bylo možné hrát streetball

(basketbal), nohejbal, volejbal, přehazovanou,

badminton a další sporty, které využívají vyšší síť. 

ÚPRAVA VNITROBLOKOVÉ ZELENĚ HOROUŠANSKÁ
Alena Hütllová – 200 000 Kč
Projekt na revitalizaci zeleně ve vnitrobloku v ulici Horoušanská na Černém

Mostě navrhuje nejen odborně prořezat tamní stromy a keře, ale také

doplnit stávající výsadbu, vytvořit komunitní zahrádku a instalovat lavičky.

Vedle výše uvedeného autoři projektu počítají se

zrušením věšáku na prádlo, rozšířením prostoru

pro odpočinek obyvatel okolních domů a obecně

s celkovou kultivací prostoru vnitrobloku. 
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YASMINA REZA ART 
– FRANCOUZSKÁ KOMEDIE

Lucie Formánková – 175 400 Kč
Projekt navrhuje

„přinést“ do bývalého

protiatomového krytu,

dnešního klubu

Víceúčelák, v ulici

Generála Janouška

kulturu v podobě divadelního

představení – francouzské komedie

Yasmina REZA ART. Cílem je rozšíření

zdejšího kulturního, sportovního

a společenského programu.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

28. 4.

Panenská/9. května 8.00–8.20

Baštýřská/Bezdrevská 8.30–8.50

Horusická/Osická 9.00–9.20

Dářská/Zvíkovská 9.30–9.50

Zacharská/Velkoborská 10.00–10.20

Dvořišťská/Vlkovická 10.30–10.50

Za Školou/Šimanovská 11.10–11.30

Oborská/Tálinská/U Rybníka 11.40–12.00

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

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
725 562 312, 725 562 318

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domácností, který ne-
ní možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (li-
na, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu, živočiš-
ný a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti. Porušení uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů. 
VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod. dne dle rozpi-
su a odváženy jsou následující den.

4. 4. ST Lomnická/Staňkovská

5. 4. ČT Manž. Dostálových – č. p.1303

9. 4. PO Bří. Venclíků/Vlčkova

10. 4. UT Smikova/Gen. Janouška

11. 4. ST Bryksova/Fejfarova

12. 4. ČT Bobkova/Maňákova

16. 4. UT Trytova/Paculova

17. 4. ST Himrova/Gen. Janouška

18. 4. ČT Vašátkova/Dygrýnova

23. 4. PO Lomnická/Zalinská

24. 4. UT Bryksova – proti č. p. 949

25. 4. ST Bryksova – u zad. traktu – č. p. 762

26. 4. ČT Doubecká/Baštýřská

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

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

4. 4. ST Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

4. 4. ST Šestajovická/V Chaloupkách

5. 4. ČT Konzumní/Na Obrátce

5. 4. ČT Želivská/Metujská

6. 4. PÁ Horusická/Osická

6. 4. PÁ Herdovská/Bošilecká

6. 4. PÁ Jednostranná

11. 4. ST Jordánská/Svárovská

11. 4. ST Koclířova/Vodňanská

12. 4. ČT Cvrčkova/Burdova

12. 4. ČT Stropnická/Za Černým mostem

18. 4. ST Nežárská/Jansova

18. 4. ST Hodějovická/Za Rokytkou

19. 4. ČT Poříčanská/Klánovická

19. 4. ČT Hloubětínská/V Chaloupkách

20. 4. PÁ Babylonská/Jordánská

20. 4. PÁ Hamerská/Církvičná

25. 4. ST Dřítenská/Velkoborská

25. 4. ST Nedvědická/Žehuňská

26. 4. ČT Chvaletická/Vizírská (chodník)

26. 4. ČT Novozámecká/Vidlák

28. 4.

V Humenci/Mochovská 9.00–12.00

Vírská/Branská 9.00–12.00

Jordánská/Svárovská 9.00–12.00

Vodňanská/Skorkovská 9.00–12.00

Hejtmanská/Vranovská 13.00–16.00

V Chaloupkách/Vaňkova 13.00–16.00

Žehuňská – u separace 13.00–16.00

Tálínská/U Rybníka 13.00–16.00

29. 4.

Spolská/Mílovská 9.00–12.00

Zvíkovská/Dářská 9.00–12.00

Vlkovická/Herdovská 9.00–12.00

Lomnická/Panenská 9.00–12.00

Baštýřská/Bezdrevská 13.00–16.00

Lipenské náměstí 13.00–16.00

nám. Zdenky Braunerové 13.00–16.00

Jezdovická/Froncova 13.00–16.00

Přistavení BIO VOK ze systému HMP

Na základě přidělené kvóty ze systému hl. m. Prahy (HMP), který tento sy-
stém financuje, proběhne na území Prahy 14 sběr bioodpadu, a to formou
pevných stanovišť s obsluhou. VOK budou přistaveny po dobu max. 3 ho-
din. V tomto roce existuje možnost otoček VOK, všude tam, kde dojde
k naplnění kontejneru před koncem doby přistavení.
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Naše školy

19

V hostavickém zámečku bude základní škola

V ZÁŘÍ 2018 SE POPRVÉ OTEVŘE
NOVÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA BE OPEN. VZNIKÁ
V HOSTAVICKÉM ZÁMEČKU, KTERÝ
OD PODZIMU 2017 REKONSTRUUJE
ZŘIZOVATELKA IVA QUITTNEROVÁ.

VY NEJSTE VE ŠKOLSTVÍ
NOVÁČKEM, ŽE? 
To ne, práci s dětmi beru jako životní

poslání. Absolvovala jsem střední

i vysokou pedagogickou školu a filo-

zofickou fakultu. Po vysoké škole

jsem si zkusila, co obnáší být učitel-

kou v malotřídce. A moc ráda na to

vzpomínám. Výhodou byl malý kolek-

tiv, úzký vztah s dětmi a jejich rodi-

nami. Po rozhodnutí odejít za výzva-

mi do Prahy jsem učila na běžné zá-

kladní škole. Bohužel jedinou

alternativou, kterou jsem si do třídy

po předešlé pozitivní zkušenosti

s malým kolektivem prosadila, byl

koberec. Velmi rychle jsem zjistila,

že tradiční formy výuky, které tehdej-

ší vedení školy podporovalo v kombi-

naci s 28 dětmi ve třídě, jsou pro

mne nepřijatelné. A tak jsem školství

na nějakou chvíli opustila. 

ALE ASI NE NADOBRO...
Před 8 lety jsem na Praze 14 založila

Montessori mateřskou školu Be

Happy, která je velmi úspěšná. Je pl-

ná šťastných dětí a spokojených rodi-

čů. Ti mne roky přemlouvají k rozší-

ření školky o školu. Dlouho jsem si

s tou myšlenkou hrála, měla jsem

i detailní školní vzdělávací plán, ale

nedařilo se mi najít vhodné prostory.

Jakmile jsem uviděla hostavický zá-

meček a jeho okolí, zamilovala jsem

se. Celý projekt najednou ožil a já si

uvědomila, že je to přesně to, co

jsem celé roky hledala. Jsem šťast-

ná, že jsme výběrové řízení vyhráli

a že tady teď stojím a spolu s týmem

tvoříme školu budoucnosti.

BE OPEN NEBUDE ÚPLNĚ
TRADIČNÍ ŠKOLOU. V ČEM SE LIŠÍ
OD TĚCH KLASICKÝCH?
Liší se přístupem, respektem k dě-

tem, formami práce. Zásadní je, aby

učení bylo zábavné, objevné, inspiru-

jící, tím pádem si děti učivo budou lé-

pe pamatovat. Důležité je, aby věděly,

proč se danou věc učí, a chápaly ji

v souvislostech. Každé dítě miluje

hru, rádo experimentuje, odhaluje

záhady. Učení je přirozenou touhou

člověka. Pokud ji dokážete v dítěti

podnítit a jako učitel ji nezadupete,

dáte mu vše, co potřebuje. Zároveň

chceme děti naučit správně komuni-

kovat, improvizovat, prezentovat svo-

je nápady a být kreativní. Odkryjeme

jejich silné i slabé stránky. Ty silné

budeme posilovat a na těch slabých

pracovat. Z klasické základní školy

známe opačný model, při kterém se

klade důraz na trénování slabin. Za-

tímco na posilování silných stránek

není čas. 

CO OD ZPŮSOBU VÝUKY
A PŘÍSTUPU ŠKOLY MOHOU 
RODIČE OČEKÁVAT?
Že bude jejich dítě chodit do školy

rádo, bude vnímáno a respektováno.

Bude se učit vzdělávacími postupy,

které dnešní doba nabízí. Bude vede-

no ke zdravému sebevědomí a sebe-

reflexi. A bude hodnoceno pravdivou

a motivující zpětnou vazbou.

PROČ JSOU PRO RODIČE 
A DĚTI ALTERNATIVNÍ ŠKOLKY
A ŠKOLY TAK LÁKAVÉ?
Protože jsou šancí, že škola nebude

jen povinností, u které se těšíme, až

skončí. Naopak. Může být pevným

a hodnotným základem celoživotního

učení, které přináší radost ze života.

ŘEKNĚME, ŽE V KLASICKÉ STÁTNÍ
ŠKOLE RODIČ NENÍ SPOKOJEN
S VÝSLEDKY, S PŘÍSTUPEM
UČITELŮ NEBO SE SYSTÉMEM JAKO
TAKOVÝM. MÁ JEHO DÍTĚ ŠANCI
PŘEJÍT NA ALTERNATIVNÍ ŠKOLU?
Ano. Pokud – jako v našem případě –

být alternativní školou znamená re-

spekt k individualitě a potřebám dí-

těte, je to dokonce žádoucí. Naštěstí

má každý rodič v dnešní době mož-

nost volby pro své dítě a to je skvělé.

Zápisy do první až šesté třídy budou

v základní škole Be Open probíhat od

5. do 7. 4. 

www.beopen.cz
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Středa je den vyhrazený pro naše

společné prožitky. Buď v rámci celé

školy, nebo třeba jen v rámci třídy.

Podělíme se o naše zážitky z posled-

ních pěti týdnů.

Pro všechny děti z celé naší školy to

byl například karneval, který jsme již

druhým rokem pořádali ve spoluprá-

ci se školou Tolerance, která nám za-

půjčila na celé dopoledne tělocvičnu.

Někde slaví v únoru masopust, my

jsme se však vyřádili na karnevalu.

Také jsme všichni byli na naučném

představení Zpívánky se skřivánkem

Oskárkem v Komunitním centru Kar-

dašovská, kde jsme nebyli poprvé.

Dokonce nám na chodbách visí zará-

mované obrázky s kresbami našich

dětí. Přímo v našich prostorách jsme

na Zelenečské zhlédli Bublinovou

show a na Sadské Divadlo Koloběžka,

které vyhrálo nad bacily.

A teď k těm třídním zážitkům. Čerti

se byli podívat v Tančícím domě na

Sedmičky Josefa Lady. Dětská skupi-

na v Národním muzeu na Noemově

arše. A Draky to ještě čeká. Dále

Vodníci a Draci jeli společně vlakem

až do Roztok na Zámecké imaginári-

um bratří Formanů.

A ani rodiče nepřišli zkrátka. Pro-

běhla dvě setkání s lektorkou

Mgr. Květou Hrbkovou. Prvním téma-

tem byla Komunikace v rodině a tím

druhým Citové pouto mezi dítětem

a rodičem. Další setkání proběhne

pro rodiče v březnu. O trochu jiné

prožitky nepřijdou v následujícím

měsíci ani děti z naší školy. A o jaké?

Však my zase něco vymyslíme.

Za kolektiv 
MŠ Zelenečská a Sadská H. Z.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ 2018/2019

Termín 
zápisu

Náhradní 
termín

ZŠ Hloubětínská 5. 4. 11. 4.

ZŠ Chvaletická 10. 4.

ZŠ Gen. Janouška 4. 4. 11. 4.

ZŠ Vybíralova 10.–11. 4. 

ZŠ Bří. Venclíků 9. 4. 16. 4.

ZŠ Šimanovská 9.–10. 4. 17. 4.

Termíny zápisů do základních a mateřských škol se blíží. Ve

vedlejší  tabulce naleznete informace o tom, kdy bude možné

zapsat budoucí prvňáčky do všech šesti místních základních

škol. S výjimkou ZŠ Chvaletická na Lehovci a ZŠ Vybíralova na

Černém Mostě všechny školy kromě řádných termínů vypsaly

už i ty náhradní. 

Zápisy do mateřských škol proběhnou v období od 2. do 16. května
2018, zápis do prázdni-

nového provozu (druhá

tabulka) se uskuteční

od 9. do 13. dubna. Po-

drobné informace na-

leznete na webových

stránkách jednotlivých

mateřinek.        (red)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

MŠ Bobkova 9.–20. 7.

MŠ Hostavice 23. 7. – 10. 8.

MŠ Chvaletická 13.–24. 8.

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ZÁŽITKY V MŠ ZELENEČSKÁ A SADSKÁ

Na tento zimní výlet s Tuláčkem

jsme se moc těšili. Jeli jsme si za-

mlsat do čokoládovny v Šestajovi-

cích, kde jsme si měli dokonce sami

vyrobit vlastní čokoládky.

Paní „čokoládovnička“ nám nejdříve

vyprávěla, z čeho to sladké mlsání

vlastně vzniká. Ve filmu jsme viděli,

jak vypadá a roste „čokoládový“

strom, jak probíhá sklizeň kakaových

bobů a jak se čokoláda vyrábí v to-

várně. 

Pak už jsme se pustili do práce my.

Nejprve jsme na srdíčku z bílé čoko-

lády barevně zdobili růžičky. Potom

jsme si z tekuté čokolády odlili vlast-

ní tabulku čokolády a dochutili ji kaž-

dý podle svého – sekanými oříšky,

kokosem, křupinkami, sušenými ba-

nány. Ale největší úspěch měly suše-

né jahůdky. Nakonec přišlo na řadu

to slíbené mlsání horké čokolády.

Mňam, mňam, to jsme si pochutnali.

Vlastní sladké výrobky a ještě i něco

navíc jsme

si mohli od-

nést domů.

Před návratem

do školky jsme se

ještě stihli proběhnout po zahradě

plné zvířátek. V ohradách byl koník,

kozy, ovečky, králíci a ve voliérách

i papoušci. Pak jsme se rozloučili

i se zvířátky a s plnými bříšky jsme

se vraceli do školky.

MŠ Sluníčko

Tuláčci ze Sluníčka si zamlsali
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Naše školy / Sport

Masopustní úterý v letošním roce

připadlo na 13. února. Protože v tom-

to období byly letos jarní prázdniny,

karnevalové veselí se u nás konalo

s předstihem – 5. února. Děti a sa-

mozřejmě i paní učitelky se na kar-

neval těšily a připravovaly se již bě-

hem předcházejícího týdne. Vzdělá-

vací program proběhl na téma

masopust. Je nesmírně důležité, aby

v povědomí našich dětí zůstávaly na-

še národní tradice. Hlavní dopolední

karnevalové veselí se odehrálo ve tří-

dě Lištiček. Všichni přišli v maskách.

Nejrůznější pohádkové postavy, zví-

řátka, kouzelníci, klauni, všichni byli

plni očekávání a účastnili se karne-

valového reje masek. Pěkná byla

i motivace, která provázela celý kar-

neval (např. pan Krkovička a jeho ji -

trnice). Všechny soutěže, tanec

s hudbou, průvod masek, vše bylo

promyšleno a motivováno s velkou

pečlivostí. Soutěžili a tančili snad

opravdu všichni, včetně paní učitelek.

Radostnou a veselou atmosféru se

rozhodně podařilo vytvořit na výbor-

nou. Odměnou a zpětnou vazbou pro

pedagogy byly rozzářené a rozesmá-

té tváře dětí. A odměna pro děti? Sa-

mozřejmě všechny dostaly v závěru

dáreček a malou hračku. Obrovskou

pochvalu zaslouží paní učitelky z Liš-

tiček. Karneval perfektně připravily

a zorganizovaly. Děkujeme i rodičům,

obstarali dětem krásné kostýmy

a přispěli malými dárky do tomboly.

Únor není zrovna měsíc, kdy se na

nás usmívá sluníčko. V naší MŠ však

5. února bylo smíchu plno a radost -

nou náladu se podařilo vytvořit i bez

sluníčka. Nebudeme se ovšem zlobit,

když se na nás v následujících dnech

sluníčko usměje. 

MŠ Paculova

MASOPUSTNÍ VESELÍ V MŠ PACULOVA

To, že naši karatisté jsou při plné síle

a nadšení, jsme se mohli přesvědčit

v sobotu 3. 2. v Městské sportovní

hale v Říčanech, kde se konalo další

kolo Dětské ligy karate. I přes chřip-

kové období na turnaji soutěžilo vel-

ké množství dětí, a to jak z našeho

klubu, tak i z klubů z celé ČR.

Tento turnaj je určen především pro

mladší děti, resp. začínající karatisty.

Na všech našich závodnících bylo vi-

dět odhodlání bojovat do posledních

sil o medaile. Pro každého soutěžící-

ho byl také připraven tradiční malý

dárek v podobě časopisu JUNIOR,

a tak i ti, kteří nevystoupali na stupí-

nek vítězů, si z turnaje odnesli nejen

sportovní zážitek.

Gratulujeme nejen oceněným, ale

i ostatním dětem, které si i leckdy po-

prvé v životě vyzkoušely turnaj karate.

Stále je co zlepšovat a o tom, jak se

našim karatistům daří, se můžeme již

brzy přesvědčit na největším praž-

ském turnaji karate KAMIWAZA CUPU

2018, který se koná 21. 4. 2018 v Pra-

ze. V nejbližších dnech a měsících

čekají naše pokročilejší závodníky

další republikové i mezinárodní sou-

těže, prostřednictvím kterých se bu-

dou nominovat na Mistrovství ČR 2018

a také na mistrovství Evropy a světa. 

Přejeme všem členům našeho klubu

úspěšnou sezonu 2018. 

SK KAMIWAZA KARATE 

Karatisté úspěšně vstoupili do nové sezony
I NAŠIM DĚTEM ZE SPORTOVNÍHO KLUBU SK KAMIWAZA KARATE ZAČALA NOVÁ SEZONA 2018. RAKETOVÝM
STARTEM NABÍRAJÍ SÍLY JAK PO LOŇSKÉM MČR, KDE ÚSPĚŠNĚ ZABOJOVALY O MEDAILE, TAK I PO DĚTSKÉ LIZE,
KTERÁ ZAČÁTKEM ROKU PROBÍHALA NEDALEKO PRAHY. 
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Show nejprve začala na HBO, pak se

přesunula do České televize, ale nej-

důležitější je, že se vydává za svými

diváky do různých koutů nejen České

republiky, ale i světa. Při své cestě za

rozesmátým publikem zamíří i na

Černý Most. „Jsme rádi, že tu trojice

komiků z ansámblu Na stojáka vy-

stoupí,“ říká Tereza Němečková, ve-

doucí Plechárny. „Plechárna dlouho-

době usiluje o to, aby se stala důleži-

tým kulturním centrem městské čás-

ti. Po hudebních vystoupeních přichá-

zí oblíbená stand-up comedy show,

kterou zná celá země,“ doplňuje.

A Plechárna si tak nemůže stěžovat

na nezájem o lístky. Mizely rychle. 

Hlavním lákadlem je určitě moderá-

torka a zpěvačka Ester Kočičková,

která se proslavila svými vystoupe-

ními v rádiu nebo v televizi a mode-

rováním nominačního večera České-

ho lva. Za pozornost stojí ale i zbylí

dva účinkující. Petr Cerha je přebor-

níkem v beatboxu, který spojuje

s vtipnými scénkami. Daniel Čech se

zase dokáže převtělit do různých

postav a parodovat prakticky koho-

koli, třeba sportovní fanoušky i sa-

motné sportovce. „Na vystoupení se

už moc těším, hala na Plechárně

zažije něco nového. Stand-up komi-

ky tu budeme mít poprvé,“ usmívá

se Tereza Němečková. (P14K)

CO SI KDO UVAŘÍ, TO SI MUSÍ
SNÍST. BLAF FOOD FEST VLONI
PŘILÁKAL POZORNOST A NAKRMIL
CELOU PLECHÁRNU, PROTO SE
TAM BUDE POŘÁDAT PODRUHÉ.
LETOS TO VYJDE NA 7. DUBNA.
VLONI NÁVŠTĚVNÍCI ZDLÁBLI
TATRANKU V TROJOBALU
A PANÁKOVALI KEČUPOVOU
POLÉVKU. ORGANIZÁTOŘI SLIBUJÍ,
ŽE LETOŠNÍ PROGRAM NEBUDE
O NIC MÍŇ NECHUTNĚJŠÍ. 

„Pečlivě jsme hledali ty nejbizarnější

recepty a neustále vymýšlíme, jak vy-

lepšit nabídku aktivit, protože Blaf

Food Fest není jen o jídle, ale také

o výstavách nebo přednáškách,“ při-

bližuje plány organizátorů Kamila

Fröhlichová z Plechárny. 

Blaf Food Fest reaguje na oblibu ga-

stronomických festivalů, které v Pra-

ze rostou jako houby po dešti. Ve-

směs se na nich prodávají kulinářské

zážitky za hezky mastnou cenu. Blaf

Food Fest naopak nabízí to, co při-

pravovaly školní jídelny, to, co se

našlo na internetu, to, co možná va-

řily naše maminky, když se jim ne-

chtělo na nákup a doma byl jen ten

kečup. Všechno pochopitelně za od-

povídající, mnohem nižší cenu. 

„Můžeme to brát jako zábavný gastro

výlet do útrob české nápaditosti,“

směje se organizátorka. „Ale Blaf

 Food Fest otevírá i závažná témata.

Vloni jsme uspořádali debatu o sexis-

mu v reklamě se Stínovou radou pro

reklamu,“ vysvětluje Fröhlichová. „To

ovšem neznamená, že bychom jen

jedli a poslouchali. První ročník se vy-

dařil. Vyšlo počasí, byla zábava. Ta je

na Blafu nejdůležitější,“ doplňuje or-

ganizátorka. Festival totiž není o ho-

dování, ani být nemůže. Vaří se na

něm, ale podstatné je, aby se tu u jíd-

la lidé bavili. Třeba o tom, co doma

nikdy neuvaří. www.plecharna.com

Černý Most rozesměje show Na stojáka
PLECHÁRNA BUDE ŘINČET. 14. BŘEZNA SEM PŘIJEDE SLAVNÁ STAND-UP COMEDY SHOW NA STOJÁKA
A SLIBUJE, ŽE Z NÍ BUDE PLECHÁRNA NAŠROT SMÍCHY. VYSTOUPÍ TU NEODOLATELNÁ ESTER KOČIČKOVÁ,
BEATBOXER PETR CERHA A KOMIK DANIEL ČECH. 

BLAF FOOD FEST NA PLECHÁRNĚ
slibuje plné talíře a prázdné žaludky
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

KC Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha 14, 
reg. č.CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225, spolufinancovaného z OP Praha – pól růstu ČR.

„Do kurzu se může přihlásit každý,

máme tři znalostní úrovně a počítáme

i s naprostými začátečníky. I věčné za-

čátečníky dovedeme dál a výš. Kdo

chce vidět, jak se praktikuje pravidlo

ŠKOLA HROU, ať se přijde podívat.

Přitom se něco naučí a taky se hodně

zasměje,“ říká zkušený programátor

a učitel Ing. Miroslav Rada.

Podobné je to i s hodinami Trénování

paměti. Zájemci se mohou přihlašo-

vat v průběhu března přímo v KC

Kardašovská, které je otevřené každý

všední den od 9 do 18 hodin, kromě

pátku, kdy můžete přijít do 15 hodin.

A jak takový trénink paměti vlastně

probíhá, popisuje lektorka Hana Dvo-

řáková z organizace Právě Teď!, o. p. s.

„Nemusíte se bát, že by trénování

paměti probíhalo formou testování

a porovnávání s ostatními. Kurzy vás

praktickou a zábavnou formou naučí,

co dělat pro svou paměť, aby vám

sloužila co nejlépe. Lekce jsou do-

plněné lehkým procvičením různých

částí těla. Kurzy jsou opravdu pro

každého, kdo si chce potrénovat hla-

vu a nechce ztratit přehled.“ Oba

kurzy jsou díky dotaci pro seniory

zcela zdarma.

„O aktivity pro seniory je v centru

všeobecně zájem. Máme také cvičení

pro seniory nebo výtvarné dílny. Na-

bídka je široká, ale kapacity bohužel

omezené. Doporučuji zájemcům, aby

se registrovali co nejdříve a nene-

chávali to na poslední chvíli,“ do-

plňuje koordinátorka aktivit Alžběta

Křemenová.

A jak hodnotí počítačové kurzy jedna

z účastnic, paní Ing. Milena Somme-

rová? „Díky srozumitelnosti lektora

jsem se nejen hodně naučila, ale

hlavně mě to baví. Na každé hodině

se vždy dozvím něco nového. Vřele

doporučuji každému, kdo v práci

s počítačem občas tápe,“ říká paní

Sommerová. (red)

SENIOŘI Z PRAHY 14 JSOU AKTIVNÍ A ROZHODNĚ NECHTĚJÍ TRÁVIT VEŠKERÝ SVŮJ ČAS DOMA. JEDNÍM Z MNOHA
DŮKAZŮ JSOU NAPLNĚNÉ KURZY, KTERÉ PRO NĚ POŘÁDÁ KC KARDAŠOVSKÁ. POČÍTAČOVÉ KURZY A LEKCE
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI BYLY V MINULÝCH TÝDNECH PLNĚ OBSAZENÉ. DOBROU ZPRÁVOU JE, ŽE SE NOVÉ KURZY
PRO ZÁJEMCE OTEVŘOU ZNOVU JIŽ V DUBNU. 

Trénování paměti – úterý 3. dubna

Počítačové kurzy – čtvrtek 5. dubna

Přihlašování probíhá přímo 
v KC Kardašovská. Přihlašovat se
můžete již teď. Těšíme se na vás!

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5,
Praha-Hloubětín

Začátek kurzů duben–červen

ÚSPĚŠNÉ AKTIVITY PRO SENIORY
V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ
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NEVÍTE SI RADY? ZKUSTE NIKA Z KARDAŠOVKY. NIKOLA ŠINDLER PRACUJE JAKO PORADCE V KOMUNITNÍM
CENTRU KARDAŠOVSKÁ NA LEHOVCI. ZASTIHNOUT HO TAM MŮŽETE KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN, ALE JAK SÁM ŘÍKÁ, 
JE LEPŠÍ SE PŘEDEM DOMLUVIT NA SCHŮZCE. V ČEM PRÁCE PORADCE SPOČÍVÁ, S JAKÝMI PROBLÉMY LIDÉ
NEJČASTĚJI CHODÍ A CO HO NA PRÁCI BAVÍ, SE DOZVÍTE PŘÍMO OD NĚJ.

NIKOLA ŠINDLER:
Kolik je příběhů, tolik je možných řešení

V JAKÝCH OBLASTECH 
LIDEM RADÍTE?
Náš okruh poradenství čítá obtížné

životní situace spojené s bydlením, fi-

nancemi, životními náklady, zaměst-

náním, právy spotřebitelů a podobně.

Poradíme například s udržením stá-

vajícího bydlení, pomůžeme s hledá-

ním nového, s řešením nájemních

smluv atd. Další z oblastí je pomoc

při řešení financí, jako jsou různé

druhy úvěrů, orientace na trhu, vy-

světlení možných rizik, doporučení.

Každý z nás se občas může dostat do

situace, kdy již neví, jak dál. Poradit

se je ta nejjednodušší možnost, jak

začít řešit to, co nás trápí.

MOHOU ZA VÁMI PŘIJÍT LIDÉ
I S JINÝMI PROBLÉMY?
Jelikož každý má své specifické po-

třeby a problémy, nejprve každého vy-

slechneme. Pokud jsme schopni po-

radit, probereme s panem právníkem

možnosti, které klient má. Pokud to

situace vyžaduje, odkážeme klienta

k jinému odborníkovi či na návaznou

instituci. To, jak se pak klient rozhod-

ne, je čistě na něm. Rozhodně ne-

chceme někoho k něčemu tlačit.

JE O TUTO SLUŽBU 
PORADENSTVÍ ZÁJEM? 
Pomalu se dostáváme do povědomí

lidí z blízkého okolí. Jak samozřejmě

víte, chce to čas, nejen na propagaci,

ale hlavně na osobní kontakt s lidmi.

Pan právník JUDr. Ján Horňák půso-

bí na městské části Praha 14 již delší

dobu, a tak část jeho klientů našla

cestu i k nám. 

CO LIDÉ NEJČASTĚJI ŘEŠÍ? 
Většinou se jedná o soubor věcí, kte-

ré spolu úzce souvisí. Problémy v za-

městnání, následné dluhy, problémy

s bydlením, rodinným zázemím. Je

potřeba se věnovat všem okolnos-

tem, jen tak se můžeme s klientem

posunout dále.

A NEPROPADÁTE NĚKDY SÁM
BEZNADĚJI, KDYŽ SE ZDÁ, ŽE
CESTA VEN Z PROBLÉMU NEVEDE?
I když jsou některé cesty velmi kompli-

kované, věřím, že kolik je lidských pří-

běhů, tolik je i možností řešení. Máme

mnoho příležitostí se o tom přesvědčit.

CO BYSTE VZKÁZAL LIDEM, KTEŘÍ
VÁHAJÍ NEBO SE STYDÍ SE SVÝMI
PROBLÉMY PŘIJÍT?
Budeme se těšit na kohokoli, kdo bu-

de mít zájem se s námi seznámit,

pohovořit, užít si některou z aktivit

Komunitního centra, a pokud bude

chtít, rádi mu poradíme. Chápeme,

že je občas obtížné udělat první krok.

Na tyto kroky ale nemusíte být sami.

Dorazte k nám například na někte-

rou z přednášek a sami uvidíte, jaké

jsou možnosti. (red)

TIP NA DUBEN 

Ve čtvrtek 5. dubna v Galerii 14 v 10.00 hodin
Ve čtvrtek 5. dubna v 10.00 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zahájena výstava výtvarných pra-
cí dětí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici. Výstava potrvá do 24. dubna a bude otevřena vždy v úterý, ve stře-
du a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

PO
ZV

ÁN
KA VERNISÁŽ VÝSTAVY

TIP NA BŘEZEN Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Ve středu 14. března v Galerii 14 v 18.30 hodin
Ve středu 14. března v 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Kinsky Trio Prague.
Na programu jsou skladby B. Smetany, Z. Fibicha, B. Martinů a dalších, vstup volný.

PO
ZV

ÁN
KA KONCERT

www.facebook.com/KCKardasovska/

Nikola Šindler, poradce

nikola.sindler@praha14.cz 

tel.: 734 782 955

Alžběta Křemenová, 
koordinátorka aktivit 

alzbeta.kremenova@praha14.cz

tel.: 734 782 954

KC Kardašovská 626/5
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„Jsme komunita otevřená pro všechny, kteří chtějí společně 

poznávat Boha a nechtějí být na cestu víry sami,“ vysvětlu-

je Pavel Trefný, který je kazatelem na Černém Mostě. Tam 

se k Církvi bratrské hlásí kolem třicet lidí, sbor ve Chvalech 

čítá pětapadesát členů. Aktivity církve na Praze 14 nejsou 

jenom duchovního rázu, ale také kulturního, vzdělávacího  

i dobročinného. 

Angličtina, gospel i fotbal 
Jednou z oblíbených aktivit, které misijní stanice Rajská Za-

hrada pořádá, je anglický klub, kde se mohou teenageři se-

tkat a promluvit si s rodilými mluvčími. V létě pořádá Církev 

týdenní anglické tábory jak pro teenagery, tak dospělé a děti. 

V minulosti pořádala Církev několik příměstských táborů nebo 

setkání křesťanů z různých církví s grilováním či ekumenic-

ké bohoslužby. Podílela se také na organizaci preventivních 

přednášek na místních školách. Akce doplňovaly koncerty 

amerických hudebních kapel. 

Několikrát do roka se členky chvalské části sboru setkávají na 

tvořivých pátcích a vyrábějí spolu zajímavé dárky. Muži zase 

vyrážejí na svá fotbalová setkání. Pro ty, kdo mají rádi sborový 

zpěv, ale nemají čas na pravidelné zkoušky, pořádá církev dva 

sobotní gospelové workshopy, které obvykle vrcholí nedělním 

koncertem.

Církev ale pochopitelně organizuje i množství duchovních 

akcí. Už potřinácté pořádala na Černém Mostě gospelovou 

půlnoční bohoslužbu. Každou středu se od února do květ-

na konají v prostorách Diakonie v Mansfeldově ulici biblické 

hodiny a církev také organizuje přípravu na manželství i křest 

a nabízí duchovní poradenství.

Za uklizenější sídliště
Akcí, za kterými Církev bratrská stojí, je hodně. Jedna, jež při-

náší užitek i těm, kteří se jí nezúčastní, je rozhodně každoroční 

úklid sídliště, kdy v rámci bohoslužby členové a přátelé sboru 

vyrazí do ulic mezi paneláky sbírat odpadky a čistit především 

dětská hřiště. „Nejsme zde jen pro sebe, ale i pro druhé a tato 

činnost, to aspoň symbolicky znázorňuje. Tento princip napl-

ňuje krásně jedna maminka ze společenství, která pomohla 

vzájemnému setkávání místních seniorek. Potkávaly se nej-

prve jen při venčení svých psů, ale pak se začaly scházet ke 

společnému vyrábění a povídání v nedaleké kavárně.

Cílem církve je podle Trefného pomoci lidem setkat se s Bo-

hem a jeho láskou a zároveň vybudovat komunitu křesťanů, 

kterým záleží na druhých lidech a na místě, kde žijí, a jsou an-

gažovaní, ať už se jedná o společná setkání, vzdělávání nebo 

pořádání dětských dní a skautský oddíl Royal Rangers.

Společenství Církve bratrské Černý Most se schází každou 

neděli v 10 hodin na dvou místech. Chvalská část pořádá bo-

hoslužby v Pražském Tyrannus Hall ve Stoliňské ulici na Praze 

9 a misijní stanice Rajská Zahrada zase v Galerii 14. Kdokoli je 

srdečně zván na bohoslužby i ke společenství.

Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která na Praze 14 působí.  
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli. 

Kdo stojí o rozhovor, modlitbu nebo o kopii Nového zákona zadarmo, může se ozvat kazateli Pavlu Trefnému na pavel.trefny@cb.cz nebo na 
775 024 742. Organizace má také své webové stránky, kde se dozvíte aktualizované informace o jejích aktivitách:  
cb.cz/rajska.zahrada nebo cb.cz/cerny.most. 

Na bohoslužbu 
do Galerie 14
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Každou neděli od deseti hodin dopoledne se 

v Galerii 14 konají bohoslužby Církve bratrské. 

Zavítat sem může kdokoli. Církev bratrská za-

čala svou práci na Černém Mostě v roce 2000 

a založila zde nové společenství křesťanů. Své 

zázemí má v areálu Chvaly, ale od roku 2005 

působí i na Černém Mostě pod názvem Církev 

bratrská Rajská zahrada. Oběma skupinám se 

od té doby podařilo angažovat jak v duchovním, 

tak společenském životě okolí Černého Mostu. 



Za tři roky, co vinárna stojí, se tu odehrál už nespočet spole-

čenských akcí a točí se tu i pivo. Všechno v domácké atmo-

sféře, kterou navodí už samotný vstup do podniku. Musíte 

totiž přes dvorek, který v létě slouží jako zahrádka. Uvnitř 

jsou zelené stěny a dřevěný nábytek a když se ochladí, hosté 

se můžou zahřát u krbu. 

Pro oslavy i sousedská setkání
Pořádala se tu party ve spartakiádních úborech, večírek 

v rytmu písniček od ABBA a oslavila se tu hromada naroze-

nin včetně těch dětských, na kterých se podávaly zmrzlinové 

poháry. V létě se griluje, vloni se tu na dvorku opékalo celé 

prase. 

Chodí sem hlavně místní, sousedi večer na pivo a maminky 

s dětmi odpoledne na kávu. V létě si zákazníci objednávají 

aperol spritz. Točí se piva Ferdinand 11° a řezané Rohozec, 

víno je z vinařství Vajbar z Rakvic. V nabídce najdete i klasic-

ká hospodská lákadla jako nakládaný hermelín, utopence, 

chipsy anebo tatranky pro mlsné děti. 

Místní se tu potkávají při různých příležitostech a atmosféra 

je to vždycky dobrá, za což podnik vděčí i vždy mile naladě-

nému panu vedoucímu a jeho přítelkyni, která mu s točením 

piva, rozléváním vína a obsluhováním hostů pomáhá. „Lidé 

tu jsou spokojení a chtějí tu pořádat svoje oslavy a setká-

ní. To se mi líbí, a protože garáž okolí neruší, mohou se tu 

odehrát různé akce, stejně jako se tu dá strávit pár chvil po 

práci,“ říká Brunclík. 

Vinárna a letadlo
„Celý život jsem podnikal ve stavebnictví a pohonných hmo-

tách. Když jsem z toho začal být unavený, otevřel jsem si 

vinárnu,“ vypráví Brunclík, jak se v důchodu dostal za barový 

pult. Vinárna je odpoledne klidná, ale dokáže se i pořádně 

rozjet. „Zavíračku sice máme v jedenáct večer, ale když je 

nálada a chuť, můžeme jít domů až mnohem později,“ říká 

Brunclík.

Kromě podniku na Hutích vlastní i letadlo. To má na letišti 

v Nymburku a když je zájem, pořádá okružní vyhlídkové lety 

nad Českou republikou. „Třeba když chce někdo vidět Ješ-

těd, Sněžku anebo svojí chalupu,“ směje se. 
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Do garáže na víno
Už když si Radim Brunclík přistavoval k domu po rodičích garáž, udělal ji o něco větší. Věděl, že se 

to jednou bude hodit. Později si tu otevřel vinárnu Le Garage, která si svou milou atmosférou získala 

celé Hutě. 
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brezenˇ

Turnaj ve stolním tenisu

Divadelní soboty – O èarodìji Tamanovi

Sázení kytièek

Hudebnì dramatický program nejen pro seniory  

-

Výlety po okolí Prahy 14 – Cestou necestou do Kyjí

Workshop – design interiéru

Milenec na vymøení

Výstava v Galerii 14

Taneèní odpoledne
-

Plechárna – Skate contest

Divadelní soboty – Lakomá Barka

Pohádková nedìle – Evelínko, kraslici fakt nesneseš!

Zahradnický workshop – výroba truhlíkù z palet

Divadelní pøedstavení – Jsou stále mezi námi
 

Komunitní vaøení – Velikonoce

 

Koncert komorní hudby

Na stojáka

Biograf Kyje – Sama

Ples princù a princezen
-
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Pøivítejme jaro

Westernový bál Pestré

Dìtský maškarní bál

Divadelní soboty – Hlupáci z Chelmu

Pohádkové nedìle – Hrátky s èertem

Výlety po okolí Prahy 14 – Cestou necestou do Hloubìtína

Bezhranièní dìti a jejich problémy

Mateøská a rodièovská dovolená – práva, povinnosti  

Workshop – pletení z proutí

Koncert – bratøi Ebenové

Velikonoèní tvoøení
-

Barvení vajíèek

Noc s Andersenem v Klubíèku
 

Kreativní dílny – Velikonoce

Jarní bazárek

Taneèní odpoledne
 

Divadelní soboty – Sùl nad zlato

Pohádkové nedìle – Královna barev

Pøirozená hygiena nemluvòat

Divadlo pro dìti – Jak Oskárek našel petrklíè
 

Hokus Pokus

Uèíme se se Zlobivákem

Úspìšný školák
 

Agrese je OK – nauète se zacházet s agresí u dìtí!
 

Velikonoèní nocovka – cesta za zvíøátky

Jarní úklid Hutí
 

Kompletní přehled akcí najdete na
www.praha14.cz/kalendar-akci

Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14
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PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY 
NA KURZY ČESKÉHO 

JAZYKA PRO CIZINCE. 
KURZY BUDOU PROBÍHAT:

PRVNÍ KURZ 
1. 2. – 26. 6. 2018  

DRUHÝ KURZ 
12. 9. – 31. 12. 2018.

Výuka 2x týdně 90 min., dě� 1x týdně
90 min. Finančně velice výhodné. 

Kontakt: 739 203 254

KURZY 
ČESKÉHO JAZYKA

PRO CIZINCE

Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka
pro cizince v rámci projektu „Integrace cizinců 

na MČ Praha 14 v roce 2017“ za finanční podpory 
MV ČR a městské čás� Praha 14.
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INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, 
O. P. S. – POBOČKA Praha 14
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14

tel.: 602 371 605, 602 207 116

 

yocha klasik. let, tr.–90hudba 60

001.00–.. 3. 2017
ANČÍRNA

007–100nebo 15
002–10010

vůj čas:e si sybertV

.�3.17
BÁL
ARNÍŠKMA
ÝSKDĚTT

Kulturní centrum Domeček
Votuzská 322/12, Horní Počernice

www.domumraje.cz
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16. 3. 2018
OD 19.00 V KD KYJE

DRESS CODE: 

WESTERN
COUNTRY

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAPLESAT 
A PODPOŘIT VÝCVIK ASISTENČNÍCH PSŮ, 

TENTOKRÁT VE WESTERNOVÉM STYLU. 
  CO VÁS ČEKÁ? 

KAPELA KARYNA / TOMBOLA A SPOUSTA DOBRÉ ZÁBAVY...

Rezervace vstupenek: info@pestra.cz, 222 984 244 nebo na pokladně KD Kyje

Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, 
otevírací doba: po, út a čt 8.00–16.00 hod., tel. +420 775 553 188, 225 295 515, 
e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby občanům
zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, vzdě-
lávací semináře a také komunitní a kulturní akce, na které jsou srdečně
zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services for third
country nationals: legal and social counselling, Czech language cours-
es, educational seminars and integration events.
Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn phí cho công
dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc, buổi
giảng dạy và sự kiện hội nhập.
Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує безкоштовні послуги грома-
дянам третіх країн: юридичні та соціальні консультації, курси чеської
мови, освітні семінари та інтеграційні заходи.

� PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-
nažery firem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblé-
mový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.

� Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz.

� Instalatér-voda, topení. Výměna kuch.
desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.

� ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ,
pro firmy i domácnosti. Jedná se
o hloubkové čištění profesionálním
strojem. Informace a objednávky na
tel.: 603 701 992. 

� Masér, terapeut – Černý Most. Laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

� Převody družstevních bytů do vlast-
nictví, prohlášení nemovité věci, za-
měřování bytů, zakládání SVJ, likvidace
BD, jednání na KN. Tel. 724 304 603.

� Prodejna Tabák – Dárky v H. Počerni-
cích přijme prodavačku na půl úvazku.
Zákl. PC podmínkou. Tel.: 605 388 388,
info@tabak-darky.cz.

�Nová mobilní pedikúra. Šetřte svůj čas,
přijedu za Vámi tam, kde je Vám nejpří-
jemněji – domů nebo do práce. Praha 9 -
Černý Most, Kyje, Jahodnice, Běchovice,
Dolní Počernice... Tel.: 722 96 88 11.

� Přenechám pronájem zahrádky v za-
hrádkářské kolonii, Praha-Kyje. Telefon
602 658 922. 

� Koupíme staré zlaté mince, st. šperky,
i poškozené – Interantik, Praha 9,
Pod Pekárnami 3, tel.: 605 829 440 po
10. hodině.

� Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.

� Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

� Jako rodinnou investici koupím dva
byty v Praze a okolí. Seniora mohu nechat
v bytě na dožití. Na velikosti a stavu bytu
nezáleží. Na vystěhování nespěchám.
Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy,
exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.:
608 661 664.

� ÚKLIDOVÁ FIRMA PENJAK.CZ nabízí
pravidelný úklid kanceláří, firem a ko-
merčních prostor. Dodávky hygienic-
kých potřeb. Strojní čištění koberců
a čalounění. Na trhu již 15 let. E-mail:
j.penjak@seznam.cz, tel.: 603 701 992.

� Koupím byt v Praze 9. Tel. 604 617 788.

� Důchodkyně (VŠ) nabízí občasné po-
hlídání dětí. Tel.: 737 841 082.
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „Už dva dny vynáším ze sklepa v kýblech to vaše polojasno.“

Výherci: M. Staňková, Černý Most; P. Mužík, Hloubětín; L. Novák, Hloubětín

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky

s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 3. 2018 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.

Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Vtip: V obrovském mrazu jdou po ledové pláni lední medvědi – táta a jeho malý synek, který se ptá: „Hele, tati, nejsem
náhodou medvídek grizzly?“ „Ne, nejsi, jsi můj syn, a tak jsi lední medvídek.“ Po chvíli se zase malý medvídek ptá: 
„A nejsem náhodou medvěd koala?“ „Ne, nejsi, jsi můj syn, a tak jsi lední medvídek.“ Po delší chvíli se medvídek opět
ptá: „A nebo třeba medvídek panda?“ „Ne, nejsi, jsi můj syn, a tak jsi lední medvídek. ...“ (dokončení v tajence)
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OBJEVTE NOVÝ
DĚTSKÝ SVĚT
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