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i když měsíc leden svým spíše podzimním počasím působí na většinu
z nás ospalým dojmem, přesto na radnici bylo rušno. V plném proudu jsou
přípravy rozpočtu a nových letošních
projektů, které chceme na naší městské
části pro vás realizovat, nebo je alespoň
odstartovat. I v letošním roce pokračuje
program prevence nádorového onemocnění prsu a příspěvku ženám na
vyšetření a byly vypsány sociální granty,
o které se mohou v oblasti příspěvek
na zajištění služby kromě odborných organizací ucházet i jednotliví občané Prahy 14.
Zároveň bychom vás rádi blíže seznámili s úspěšným projektem
asistentů prevence kriminality, který naše městská část před
časem jako první na území hlavního města spustila a ve
kterém budeme i nadále pokračovat. Z aktuálního dění se
můžete více dozvědět o kauze rušivého osvětlení obchodního
domu Hasso na Černém Mostě, která má víceméně šťastný
konec.
Vzhledem k proměnlivému počasí, které do jisté míry omezuje
venkovní aktivity, vám chceme nabídnout určitou inspiraci pohledem do zákulisí volnočasových aktivit pořádaných Domem
dětí a mládeže na Černém Mostě, jehož nabídka patří mezi
nejširší v Praze 14. Najdete tu ale i další pozvánky a tipy, kam
„vyslat“ děti na čerstvý horský vzduch o blížících se jarních
prázdninách.
Závěrem mi pak dovolte, abych vám popřál klidné únorové
dny a dětem hezké jarní prázdniny, ať již na horách u zimních
sportů, nebo na některém z příměstských táborů, které nabízejí
vedle DDM i naše další „neziskovky“.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce:
Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • 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: Jan Košťák
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Foto: archiv DDM Praha 9 (2x)

I V ZIMĚ MŮŽETE
ZABAVIT SVÉ DĚTI

ZIMA BÝVÁ Z HLEDISKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT POVAŽOVÁNA ZA
OBDOBÍ ÚTLUMU. Z VENKOVNÍCH
AKTIVIT PŘICHÁZEJÍ V ÚVAHU JEN
ZIMNÍ RADOVÁNKY A PŘÍPADNĚ
SPORTY, KTERÉ BÝVAJÍ ČASTO
FINANČNĚ NÁROČNÉ. PŘESTO MAJÍ
DĚTI A MLADÍ LIDÉ V PRAZE 14 CELOU
ŘADU MOŽNOSTÍ, JAK TRÁVIT
SVŮJ VOLNÝ ČAS SMYSLUPLNĚ
A JEŠTĚ PŘITOM ROZVÍJET SVÉ
SCHOPNOSTI.
Mnohé z nich najdou například pod
střechou Domu dětí a mládeže na
Černém Mostě, který funguje jako samostatné pracoviště DDM Praha 9.
Posláním Domu dětí a mládeže
Prahy 9 je především osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů v oblasti neformálního vzdělávání. Zaměření činnosti je velmi rozmanité, s důrazem
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na formování osobnosti mladého člověka, na podporu rozvoje jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu.
„V praxi jde o jednorázové nebo pravidelné akce různého typu a zaměření.
Po celý rok připravujeme širokou nabídku aktivit, které jsou zaměřené na
sport, kulturu a vzdělávání, ale dělí
se také podle sociálního členění v návaznosti na věk, pohlaví a podobně.
Naším cílem je, aby si mohl vybrat
svoji akci každý zájemce z široké veřejnosti, tedy například i rodiče s dětmi,“ vysvětluje Tamara Čermáková,
zástupkyně ředitele DDM Praha 9,
která vede pracoviště na Černém
Mostě. Důležitá je podle jejích slov
také individuální práce na rozvoji nadání každého dítěte, žáka či studenta.
„S talentovanými dětmi a mládeží
pracujeme především v rámci jednotlivých zájmových útvarů, věnujeme se

jim individuálně a vytváříme pro ně
optimální podmínky pro rozvoj jejich
nadání,“ upřesňuje vedoucí DDM na
Černém Mostě.
POHYB, UMĚNÍ I VĚDA
Záleží na každém, jakou cestu si
zvolí. DDM nabízí pravidelné kroužky, kluby pro mladé i dlouhodobé
kurzy. Zaměření je přitom skutečně
pestré, od výtvarné či hudební výchovy přes tanec, sport a turistiku až
po přírodovědu, techniku či předškolní výchovu. Kromě těchto aktivit,
které jsou vázány na lokalitu Černého Mostu, nabízí dům dětí a mládeže
i celou řadu možností příměstských
i vícedenních táborů. Ty mohou být
tematicky zaměřené například na lyžování, plavání, tanec nebo netradiční sporty, ale také všeobecně, kdy se
pestrou škálou zájmových aktivit

Téma
orientují zejména na komplexní rozvoj účastníků a zdravý životní styl.
JDE TO I SPONTÁNNĚ
Protože má stále více dětí zájem
o aktivity méně organizované, bez
pevného rozvrhu a s možností vlastní
volby, nabízí DDM dětem a mladým
lidem k dispozici prostory klubu,
herny a v sezóně i zahradu. Každý
zájemce si tak může po dohodě zkusit uspořádat ve spolupráci s pracovníky DDM vlastní akci, domluvit výlet
nebo strávit noc pod střechou DDM.
JARŇÁKY NEJEN NA LYŽÍCH
„Aktuálně připravujeme program na
jarní prázdniny, kde máme v nabídce
příměstský tábor Jarňáky nejen na lyžích. Děti mají možnost si zalyžovat, jít
do aquaparku anebo prožít zajímavý
den se sportovními soutěžemi. Také
neopomíjíme víkendy, kde máme
v nabídce jednorázové akce, např. Sobotní lyžování nebo Ples princů
a princezen. Veškeré akce jsou zabezpečeny vyškoleným pedagogickým
dozorem a podrobnosti o nich se čtenáři dozvědí na webových stránkách
nebo v informační kanceláři DDM,“
přiblížila Tamara Čermáková.
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
DDM vedle výše zmíněných aktivit
úzce spolupracuje se všemi základními školami ve spádové oblasti. Jde
především o pořádání vzdělávacích
soutěží, jako je matematická, chemická, fyzikální, biologická, dějepisná
či zeměpisná olympiáda, dále Pythagoriáda, Matematický klokan, soutěže v anglickém, českém i německém
jazyce. Dále pak soutěže Zlatý list
a Sapere – vědět, jak žít. Nedílnou
součástí práce DDM jsou i sportovní
soutěže ve ﬂorbalu, stolním tenisu,
basketbalu, přespolním běhu a dalších disciplínách.

I když počasí v zimě nepřeje hrám v přírodě, mohou děti zabavit některé z celoročně
nabízených zájmových kroužků, jako je například keramika.

JAKÝ JE O KROUŽKY ZÁJEM?
Odpověď Tamary Čermákové na tento
dotaz je prostá – různorodý. „V některých letech děti obsadí více sportovní
kroužky, další rok se situace změní.
Dopředu se dá těžko odhadnout, co
je momentálně pro děti to nejatraktivnější a zajímavé. Snažíme se každým rokem nabídnout co nejpestřejší
nabídku aktivit, aby si každý zájemce
vybral, co ho právě zajímá,“ vysvětluje. S jistotou jsou podle jejích slov
obsazené hudební, sportovní a taneční kroužky, které patří dlouhodobě k atraktivním zejména proto, že
nabízejí populární street dance či
orientální tance. DDM navíc plánuje
i novinky, pro příští školní rok to bude
například výuka plavání a jezdectví.
Aktuální novinkou je také zumba,
Cvičení maminek na mateřské spojené s hlídáním dětí nebo šachy.
VOLNÁ MÍSTA HLEDEJTE NA WEBU
Pokud uvažujete o výběru kroužku
právě nyní, máte několik možností.
Volná místa v kroužcích s možností
nástupu od pololetí najdete na webu

CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Za pomoci nejkvalitnějších dostupných vzdělávacích metod a prostředků
učíme účastníky:
• rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času
• vybírat vhodné způsoby, plánovat, organizovat a řídit vlastní volný čas
• vybírat vhodné kvalitní a přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu a pracovního nasazení
• vhodně relaxovat
• rozvíjet své zájmy a záliby
• rozvíjet odbornost a profesní orientaci, rozvíjet talent
• komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory a pocity
• zvyšovat zdravé sebevědomí
• pravidelně sportovat

www.ddmpraha9.cz nebo se můžete
telefonicky domluvit přímo s vedoucím pedagogem toho kterého kroužku. Poradit může také informační
kancelář DDM. A pokud volné místo
v kroužku neseženete, nezoufejte,
protože spolu s poptávkou se kapacita
oblíbených kroužků rozšiřuje. Není-li
tedy místo aktuálně, je pravděpodobné, že je seženete od příštího školního
roku. „Dlouhodobě je velký zájem
o taneční kroužky, ze sportovních
kroužků je hodně oblíbený stolní tenis
a mezi hudebními kroužky vede kytara. Velký zájem je také o angličtinu,“
přiblížila Tamara Čermáková s tím, že
DDM musí velice pružně reagovat na
stávající poptávku dětí a rodičů.
ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE
Poměrně častou chybou, kterou rodiče při hledání kroužků či táborů
dělají, bývá shánění na poslední
chvíli. Vzhledem k zájmu totiž platí,
že čím dříve se budete nabídce věnovat, tím větší máte šanci místo
v kroužku nebo na táboře získat.
Právě letní pobytové tábory mohou
být dobrým příkladem. Ačkoliv se
konají až o letních prázdninách, vybírat je můžete už od poloviny ledna.
V nabídce najdete nejen pobytové,
ale také stále oblíbenější příměstské
tábory. Ty letos navíc DDM připravuje i pro předškoláky. „Každý tábor
má svůj speciﬁcký program, který se
prolíná celým pobytem. Nabídka je
opravdu veliká a v tuto chvíli můžu
potvrdit, že máme některé tábory už
téměř obsazené,“ říká zástupkyně
ředitele DDM Praha 9. Proto neváhejte a navštivte web domu dětí
a mládeže co nejdříve.
(jam)
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PROBLÉMY S INTENZIVNÍM OSVĚTLENÍM REKLAMNÍCH POUTAČŮ OBCHODNÍHO DOMU HASSO V BREITCETLOVĚ ULICI NA ČERNÉM MOSTĚ
TRÁPILY ŘADU NOCÍ OBYVATELE
OKOLNÍCH DOMŮ. TI PROTO KROMĚ
STÍŽNOSTÍ SEPSALI TAKÉ PETICI
A VLASTNÍMI SILAMI I S POMOCÍ
RADNICE ČÁSTEČNĚ DOSÁHLI SVÉHO.

Foto: archiv Petra Šourka

Občané si stěžovali, že světelná reklama
na obchodním domě Hasso příliš intenzivně svítí i v nočních a časných ranních
hodinách. Některé stížnosti se týkaly také
venkovního osvětlení restaurace a sportbaru. Na základě těchto podnětů odbor
výstavby 1. prosince vydal „Výzvu ke zjednání nápravy“ a požádal správce budovy,
aby zajistili měření intenzity světla. O týden
později na úřad doputovala i již dříve sepsaná petice od občanů. „Současně po sepsání petice jsme dál jednali s vlastníkem
objektu i nájemci. Musím tady pochválit
přístup společnosti Rossmann, která jen
na základě našeho upozornění okamžitě
nechala na noc vypnout osvětlení své re-

klamy,“ poznamenal iniciátor petice a jeden ze sousedů obchodního domu Petr
Šourek. Petici projednalo i grémium starosty a řešením problému pověřilo radní
Irenu Kolmanovou, která má ve své gesci
mimo jiné také výstavbu. „Telefonicky jsme
se spojili nejprve s prokuristou a posléze
s právníkem společnosti Opuba, která dotyčný obchodní dům vlastní. Bavili jsme
se o postupu řešení. Firma – i na základě
předešlé výzvy – nechala společností Metrolux provést měření ve třech bytech.
Radnice si o výsledky zažádala a později
je dostala k dispozici. Zjednodušeně se
dá říci, že měření prokázalo překročení
státních technických norem,“ vysvětluje
radní Irena Kolmanová. Ještě v období vánočních svátků si občané na intenzitu reklamy znovu stěžovali. Než však městská
část stačila vlastníka opět oﬁciálně vyzvat
k nápravě, Hasso po Novém roce začalo
na dobu nočního klidu rušivou světelnou
plochu zhasínat. Nadále podle některých
obyvatel nepříjemně svítí zmíněná restaurace a sportbar. V této záležitosti
nyní probíhají další jednání.
(red)

NEPODCEŇTE RAKOVINU PRSU
Městská část Praha 14 se aktivně zapojuje do boje proti rakovině. Na jednání, které se uskutečnilo 12. ledna
2015, radní rozhodli, že radnice i tento
rok vyhlásí program prevence nádorového onemocnění prsu. „Naše městská část jej vyhlašuje od roku 2010.
Připojuje se tak k preventivním aktivitám, které se této zákeřné nemoci
snaží předcházet nebo ji alespoň včas
odhalit,“ říká radní Břetislav Vodák,
jenž má mimo jiné v gesci i sociální
péči a zdravotnictví. Také letos bude
program v praxi fungovat obdobně
jako v předcházejících letech. Zájemcům, kteří splní stanovené podmínky,
radnice proplatí příspěvek na sonograﬁcké nebo mamograﬁcké vyšetření prsu v maximální výši 350 korun.
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Podmínky jsou jednoduché: žadatel
musí mít trvalé bydliště v Praze 14,
být ve věku od 25 do 44 let a vyšetření
musí absolvovat v českém zdravotnickém zařízení v období od 1. ledna
2015 do 16. prosince 2015. Podrobné
informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejňovány na webových
stránkách městské části, tedy na
www.praha14.cz.
„Z logiky věci program využívají především ženy. Z ohlasů těch, které se zapojily, vyplývá jasná potřeba tohoto projektu. Je pro svou jednoduchost hojně
a především pravidelně využíván,“ doplňuje radní Vodák. Statistiky mluví za
vše: v roce 2013 se do programu zapojilo 114 osob, loni 142 osob a celkově
bylo vyplaceno 48 080 korun.
(red)

Foto: archiv MŠ Jahodnice

HASSO ČÁSTEČNĚ ZHASÍNÁ

MY TŘI KRÁLOVÉ
JDEME K VÁM…
ANEB DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
JAHODNICE DODRŽUJÍ TRADICE.
Tak jsme zase po Vánocích všichni ve
školce! Děti byly po vánočních prázdninách plné dojmů, o překot vyprávěly,
jaké dárky našly pod stromečkem.
Odpoledne jsme si povídali příběh
o třech králích – Melicharovi, Baltazarovi a Kašparovi, kteří přišli pozdravit Ježíška do Betléma a nesli
mu dary. Také jsme se o nich naučili
písničku „My tři králové jdeme
k vám“ a vyzkoušeli si, jak chodí králové – pěkně rovně, vzpřímeně, hrdě.
Druhý den dopoledne si děti připravily čtvrtky a vystřihovaly „koruny“.
Každý, jak nejlépe dovedl, malým dětem pomohli předškoláci. Potom nastalo veliké dohadování a přemýšlení,
za jakého krále kdo půjde, a tím pádem jaké si na korunu napíše písmeno. Předškoláci to už samozřejmě
zvládli sami, ostatním pomohly paní
učitelky nebo kamarádi. A pak už jen
rychle obléknout, nasadit koruny
a „královský průvod“ mohl vyrazit
kolem sídliště. Ve trojicích, za zpěvu
písničky jsme chodili kolem domů.
Někdo jen zvědavě vykoukl z okna,
od několika maminek jsme dostali
i „koledu“ v podobě bonbónů. Zkrátka všem v okolí naší školky jsme
přáli štěstí, zdraví, dlouhá léta a společně s dětmi si připomněli jednu
z hezkých lidových tradic.
Za děti i kolektiv MŠ Jahodnice
napsala p. učitelka Lída Švecová

!!!POZOR, SOUTĚŽ!!!
Zajímáte se o historii? Chcete se
stát Patriotem Prahy 14?
Hledejte střípky z minulosti v každém
vydání Čtrnáctky, sbírejte soutěžní
lístky a soutěžte o slavnostní večeři
se starostou a historikem.

Aktuality

DIVADLO NA MOSTĚ – PŘIJĎTE SI ZAHRÁT!

Srdečně vás zveme, abyste se zapojili do
projektu komunitního divadla na Černém Mostě. Ten bude probíhat od
3. března do 9. června každé úterý od
18.30 do 21.00 hodin v bezbariérovém
prostoru Oáza, Maňákova 754. Projekt
vychází ze zájmu zdravotně postižených
obyvatel Černého Mostu, kteří chtějí
hrát divadlo a zároveň blíže poznat svoje
sousedy. Divadlo na Mostě je ale otevřené všem dospělým, kteří tu žijí, bez
ohledu na pohlaví, vzdělání, zdravotní
handicap, barvu vlasů nebo oblíbené jídlo. Zapojit se může každý, kdo má chuť,
není třeba mít „talent“ ani předchozí

Foto: archiv Martiny Čurdové

Žijete na Černém Mostě? Chcete se
seznámit se svými sousedy a společně tvořit? Rádi byste si vyzkoušeli
práci na divadelním představení?

zkušenosti. Věříme, že všichni můžou
hrát divadlo, nebo se nějakým způsobem podílet na společném tvořivém
procesu (kostýmy, fotograﬁe, hudba, vyprávění příběhů…). Nepotřebujete žádné
odborné znalosti, stačí chuť to zkusit!
Všichni společně budeme hledat témata a příběhy a pokusíme se je divadelně
ztvárnit. V úterý 16. června odehrajeme

na Černém Mostě premiéru a v září reprízu v rámci sousedské slavnosti Zažít
město jinak. Účast na projektu je zdarma. Projekt pořádá nezisková organizace Laboratoř divadla utlačovaných
a místní pobočka Českého červeného
kříže za podpory Nadace VIA.
Za Divadlo na Mostě
Martina Čurdová, režisérka
Přijďte 3. března od 18.30 hodin do
Oázy na první informační setkání
k projektu Divadlo na Mostě!
Pojďte do toho s námi! Víc o nás
a o celém projektu se dozvíte na
www.divadlonamoste.cz, nebo na
e-mailu martina.curdova@gmail.com
a na telefonu 608 040 710. Pokud se
chystáte přijít, budeme rádi, když nám
to dáte vědět. Těšíme se na vás!

Zajímavé barvy, kompozice a speciﬁcký styl pražského malíře Milana Křenka mohli v průběhu ledna obdivovat
návštěvníci výstavy v Galerii 14 na Černém Mostě. Ta nesla název Paralelní
cestou – ﬁgurace a abstrakce a konala
se pod záštitou starosty MČ Praha 14
Bc. Radka Vondry. Stejně jako vloni se
i letos můžete těšit na celou řadu
uměleckých zážitků z oblasti hudby
i výtvarného umění, které pro vás připravuje městská část společně
s umělci z Prahy 14 i jiných částí metropole. Informovat o nich budeme ve
Čtrnáctce, ale pozvánky najdete též na
webu a facebooku Prahy 14.
(jam)

Foto: archiv MČ Praha 14

PARALELNÍ CESTA
V GALERII 14

KOMORNÍ KONCERT PĚTICE DECHŮ

Foto: archiv Milana Křenka

Komorní koncert dechových nástrojů v podání Kalabis kvintet si užili
návštěvníci Galerie 14 v pondělí
12. ledna. Sympatické hudební těleso ve složení Zuzana Bandúrová –
flétna, Jarmila Vávrová – hoboj,
Nela Durníková – klarinet, Denisa
Beňovská – fagot a Adéla Triebeneklová – lesní roh si připravilo boha-

tý program složený z Miguela del
Aguily, Samuela Barbera, Henriho
Tomasiho a dalších. Zajímavý program
a volný vstup přilákal řadu návštěvníků, kteří pak dodali koncertu příjemnou atmosféru, jíž si užívala i pětice
hudebnic. Všichni pak odcházeli
s dobrou náladou a hlavně kvalitním kulturním zážitkem.
(jam)

KYJE HALL CUP SE LETOS KONÁ JIŽ POOSMÉ
Již 8. ročník tradičního halového
turnaje v malém fotbalu Kyje Hall
Cup se uskuteční 21. 3. 2015 v hale
TJ Kyje v Hamerské ulici. Týmy se
mohou již nyní registrovat na e-mai-

lu: turnaje@stopzevling.cz. Základem
týmu jsou čtyři hráči a brankář, každé družstvo navíc může mít až tři
střídající hráče. V rámci registrace,
která vychází na 1 000 Kč za tým, je

oběd pro každého hráče. Pro vítěze
jsou připraveny poháry a věcné ceny.
Pro všechny návštěvníky včetně
„fans“ pak tradičně zajímavý doprovodný program.
(jam)
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JAN KOŠŤÁK

BOHATĚ MI STAČÍ
UPŘÍMNÝ DÍK
KDE AKTUÁLNĚ ŽIJETE A JAKÝ JE
VÁŠ VZTAH K PRAZE 14?
Aktuálně bydlím v Letňanech, ale tak
jako sem posledních devět měsíců
jezdím denně za prací, tak jsem tu
i dříve po přestěhování trávil většinu
času. Prahu 14 beru pořád jako svůj
domov, znám tu každý kamínek,
mám tu nejlepší přátele. Je to taková
moje „srdcovka“…
JAK SE VLASTNĚ KLUK
ZE SÍDLIŠTĚ STANE ASISTENTEM
PREVENCE KRIMINALITY?
Už na „učňáku“, když jsem uvažoval
o tom, co bych chtěl do budoucna dělat, jsem věděl, že by to mělo být
něco smysluplného, něco, co by mě
naplňovalo víc než neustále se opakující práce v továrně u pásu, kterou
děláte víceméně bezmyšlenkovitě.
Vloni, když už jsem byl delší dobu
bez práce a nemohl jsem pořád na
nic narazit, mě oslovil kolega a kamarád Mirek Gašpar, který dělá asistenta prevence kriminality už od začátku projektu. Bavili jsme se o tom,
co ta práce obnáší, a mně došlo, že je
to příležitost, kterou jsem hledal.
Současně to pro mě byl i takový
osobní restart, po delší době bez
práce mám zase pravidelný denní režim, dodělávám si maturitu…

JE MU ČTYŘIADVACET LET A DO SVÝCH OSMNÁCTI ŽIL NA ČERNÉM MOSTĚ. DNES SE DEN CO DEN VRACÍ DO ULIC SVÉ DOMOVSKÉ ČTVRTI JAKO
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY, TEDY JAKÝSI PROSTŘEDNÍK MEZI
STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE A MÍSTNÍ MLÁDEŽNICKOU I DOSPĚLOU KOMUNITOU. ŘEČ JE O NEJMLADŠÍM POMOCNÍKOVI STRÁŽNÍKŮ V PRAZE 14
JANU KOŠŤÁKOVI, KTERÝ SE VEDLE SVÉ PRÁCE VĚNUJE I VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PRAZE 14.
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JAKÉ TO BYLO PŘIJÍT JAKO
NOVÁČEK MEZI STRÁŽNÍKY?
Jako hodně kluků ze sídliště jsem byl
i já tak trochu „grázlík“, ale postupem času jsem si uvědomil, že jsou
určité hodnoty, které mají smysl, které by člověk měl ctít a hájit. Takže se
dá vlastně říct, že jsem takový „napravený grázlík“. Když jsem nastoupil jako asistent prevence kriminality
na Prahu 14, tak to pro mě bylo samozřejmě něco nového. Musel jsem
se rychle rozkoukat, rychle si zvyk-

Rozhovor
nout na nový řád a na to, jak to na
služebně a obecně v městské policii
chodí. Celkově bylo přijetí pozitivní,
vedení obvodního ředitelství Praha 14
mi vždy vyšlo vstříc a našlo se pár
strážníků, kteří mi v začátku pomohli
opravdu hodně. Dnes jsou to mí kamarádi, kterých si nesmírně vážím
nejen za to, jak dělají svou práci, ale
především pro jejich lidskou stránku.
Rád bych jim touto cestou poděkoval.
Jsou to především okrskáři z Hloubětína a Černého Mostu a samozřejmě i můj nejbližší kolega Libor Plesl,
který je i mým „mentorem“, okrskář
Michal Dlouhý, se kterým jsem strávil první půlrok, a můj kolega asistent Mirek Gašpar.
CO OBNÁŠÍ PRACOVNÍ DEN
ASISTENTA?
Můj pracovní den začíná budíkem
v 5.15, stejně jako strážníci musím
být v 6.30 už převlečený v uniformě
a připravený k práci. Mimo prázdniny
začínáme ráno vždy školou. To v praxi obnáší kontrolu okolo ZŠ Generála
Janouška, dohled u přechodu, občas
nějaká ta domluva, když potkáme
„mládežníky“ s cigaretou v puse
nebo za školou. Pak už společně obcházíme vytipovaná místa, kde si lidé
pravidelně stěžují na různé problémy
od parkování přes nepořádek až po
různé partičky, které ruší lidi pod
okny. To jsou místa, která známe
a pravidelně je kontrolujeme, někdy
nám ještě přibudou úkoly z každodenní ranní porady, kde se řeší aktuální záležitosti. Hodně se věnujeme
také problematice bezdomovectví.
Mimo práci ale pořádáme také různé
aktivity pro děti a mladé lidi, pořádáme různé sportovní turnaje, které
propojují různé subkultury, aktuálně
běží i projekt boxerské školy pro
mladé „z ulice“.
DOKÁŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
V ČEM TKVÍ ROZDÍL MEZI PRACÍ
ASISTENTA PREVENCE A KLASICKÉHO STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE?
Už tím, že chodíme ve dvojici se strážníkem, je naše práce hodně podobná.
Když se to ale vezme z hlediska původního projektu, já mám plnit
především preventivní úkoly. V praxi
je to o tom, že strážník působí více
z pozice autority a trochu i represe,
zatímco já jsem určitým způsobem
prostředníkem mezi tím tvrdším přístupem a přístupem, řekněme, mírnějším až „strejdovským“. Rozdávám

preventivní materiály, snažím se vysvětlovat vše více přátelsky a na příkladech typu – jak by se to líbilo vám,
kdyby vám někdo dělal to a to. Pomáhá to u mladých i u bezdomovců,
se kterými většinou s tím represivním přístupem nic moc nezmůžete.
Bezdomovci často nemají doklady
a už vůbec nemají peníze na nějakou
pokutu. Takový přístup často pomůže
v klidu vyřešit situaci, která by jinak
zbytečně přerostla do konﬂiktu. Ten
rozdíl je tedy v určitém vzájemném
doplnění různých druhů autority. Je
to trochu podobné jako antikonﬂiktní
tým u Policie ČR, který působí při demonstracích a podobně.
JE PRÁCE ASISTENTA PSYCHICKY
NÁROČNÁ? STÁVÁ SE VÁM, ŽE SI
„NOSÍTE PRÁCI DOMŮ“?
Naštěstí neřešíme takové problémy
jako třeba kriminalisté při závažných
zločinech, takže to určitě není tolik
psychicky náročné. Občas ale řešíme
problémy, které vyžadují, aby je člověk promyslel, aby i mimo práci přemýšlel, jak je vyřešit, co tomu člověku poradit, jak s ním jednat.
CO TEDY JAKO ASISTENT VNÍMÁTE
JAKO HLAVNÍ CÍL?
Naším cílem je být pro lidi kontaktní
osobou, shromáždit kolem sebe všemožné lidi a udržovat vztah s místní
komunitou založený na vzájemné důvěře. Pak může fungovat i preventivní
poslání, které jako asistenti máme
primárně plnit. Stane se, že nás lidé
osloví, abychom jim pomohli vyřešit
nějaký problém v sousedství, ale není
to tak časté, jak bychom si přáli. Pochopitelně nechceme, aby bylo více
potíží, ale jde nám o to, aby lidé věděli, že se na nás mohou vždy obrátit.
K tomu člověk potřebuje nejen znalost místa, ale hlavně vztah k místu
a k lidem, kteří tam žijí.
KDYŽ JSME ZMIŇOVALI MLADOU
GENERACI, MŮŽETE POROVNAT
SOUČASNOST S DOBOU, KDY JSTE
VYRŮSTAL NA ČERNÉM MOSTĚ VY?
My jsme měli méně na výběr, ale to
bylo paradoxně naše plus. Když jsem
byl dítě, nebyly tu žádné nízkoprahové kluby, skateparky ani volnočasová
centra. Chodili jsme támhle na kopec
nebo jinam na hřiště. Neříkám, že
jsme nějaká supergenerace, ale
oproti dnešním mladým mi přijde, že
jsme byli umírněnější. Dnes jsou
mladí lidé tak rozlítaní, že mi občas

SLOVO RADNÍ IRENY KOLMANOVÉ
Novou radní
pro bezpečnost
v Praze 14 je
Mgr. Irena Kolmanová. Podle
svých slov chce
navazovat na
velmi dobrou
spolupráci radnice s městskou policií a Policií ČR v Praze 14
a také pokračovat v programu prevence kriminality. Pod jedním
z projektů v této oblasti se „skrývají“ právě asistenti prevence kriminality – tedy zaměstnanci městské policie beze zbraně, jejichž
náplní práce je působit v terénu,
zklidňovat šarvátky, případně upozorňovat na nešvary, jako je například prodej alkoholu mládeži. Minimálně v rámci Prahy s asistenty
prevence kriminality naše městská
část přišla jako první. U zrodu projektu stál kolega Mgr. Aleš Kuda.
(red)
přijde, že si vší té nabídky ani neváží.
Ještě si neuvědomují zodpovědnost
a mnozí si to přeberou tak, že si mohou dovolit všechno. Na druhé straně
uvidíme, jací lidé z dnešních mladých
vyrostou. Obecně jsme v této oblasti
v kontaktu i s různými organizacemi,
jako je například Jahoda, která má
velmi dobrý terénní program a pro
nás je dobrým zdrojem zkušeností
pro naši práci.
MŮŽETE ZÁVĚREM ŘÍCI, CO JE NA
PRÁCI ASISTENTA NEJTĚŽŠÍ A CO
JE NAOPAK POZITIVNÍ?
Nejtěžší je rozhodně jednat s hloupými lidmi. Asi nejhorší pracovní zážitek jsem měl s jedním mužem, který
mi sprostě nadával, provokoval mě,
vykládal mi tom, jak jsem v životě nic
nedokázal a podobně. A já se de facto
nemohl ani pohnout, natož nějak
opětovat jeho útoky. Stálo mě to hodně přemáhání, ale doufám, že jsem
se nakonec zachoval jako profesionál,
když jsem to celé ustál…
Na druhou stranu mě vždycky potěší,
když mi někdo upřímně poděkuje,
což se naštěstí v této práci stává
také, ať už někomu pomůžete s nějakým problémem, nebo jen babičce na
ulici poradíte cestu k poliklinice. To
mi bohatě stačí.
(jam)
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Městské části Praha 14 a Policie České republiky
pod záštitou starosty Bc. Radka Vondry

PÁTEK 13. BŘEZNA 2015

OD 19.00 HODIN

KULTURNÍ DŮM KYJE — ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 14
PROGRAM
Předtančení — Hanny Dance,
Taneční škola ASTRA Praha
Hudba Hradní stráže
a Policie České republiky
Kapela Hitos
Tombola
10

Bližší informace budou zveřejňovány na www.praha14.cz.
Prodej vstupenek do naplnění kapacity sálu.
kontakt: veronika.berna@praha14.cz

Doprava

NOVÁ ZASTÁVKA POMŮŽE DOPRAVĚ NA HUTÍCH
Dobrá zpráva pro obyvatele Hutí. Z důvodu zlepšení dopravní obsluhy byla
v pondělí 22. prosince 2014 zřízena
nová autobusová zastávka pro linky 186 a 202. Nese název Sicherova
a cestující ji naleznou mezi zastávkami
Lipnická a Plynárna Satalice.
Ve směru Plynárna Satalice je zastávka
zřízena v ulici Budovatelská, přibližně
20 metrů před křižovatkou s ulicí Sicherovou, ve směru Lipnická pak v ulici
Budovatelská, asi 20 metrů před křižovatkou s ulicí Davidovičovou, respektive
protilehlou ulicí Sicherovou.
(red)

CYKLOOBOUSMĚRKY – ANO ČI NE?
JEDNOSMĚRKY, KTERÉ BYLY ZŘÍZENY PŮVODNĚ PRO AUTOMOBILY,
PLATÍ I PRO MĚSTSKÉ CYKLISTY.
TI MAJÍ KVŮLI HUSTÉMU PROVOZU
POTÍŽE JET PO HLAVNÍCH ULICÍCH
A MNOHDY JEDINOU ALTERNATIVU
PRO NĚ PŘEDSTAVUJÍ ULICE
REZIDENČNÍ.
Po průjezdu několika ulic cyklisté obvykle narazí na úsek, který vede opačným
směrem. Pokud se tato ulice pro cyklisty
„zobousměrní“, propojí se často do použitelnějšího celku i třikrát delší úsek.
Cykloobousměrky umožňují vykonávat
krátké cesty po sídlišti na kole (například do školy, na úřad, na kroužky či na
nákup) kratší cestou než autem. Na
kole pak lze používat jiné trasy než
hlavní ulice, kudy sídliště objíždějí auta,
čímž dochází ke zvyšování bezpečnosti.
Dnešní článek uvede několik důvodů
k jejich častějšímu zavádění.
CYKLOOBOUSMĚRKY
1. obklopují předsudky
Argumenty proti cykloobousměrkám jsou dva. Zaprvé: do
ulice se nevejdou bez rušení
parkovacích míst. To není
pravda – více závisí na provozu v ulici než na její šířce.
A zadruhé: jsou nebezpečné.
Ani to neplatí: Za posledních
sedm a půl roku byly nelegální jízdou kola v protisměru
způsobeny pouze 4 ze zhruba 150 000
nehod, které v Praze řešila Policie ČR
(např. v karlínské zóně 30 došlo za poslední dva roky k jediné srážce kola
s autem).

2. se hodí
Vytvářejí alternativní trasy klidnějšími ulicemi. Řidiči díky nim potkají
o to méně kol na hlavních trasách.
Cykloobousměrky také snižují počet
cyklistů jedoucích po chodníku.
3. jsou férové
Městské ulice byly zjednosměrněny
až kvůli parkování pro auta. Není nejmenší důvod, aby to postihovalo
i cyklisty. Kola zabírají v porovnání
s auty daleko méně místa. Proto by
jim měly být otevřeny všechny ulice.
4. jsou běžné
Vídeň má 220 km cykloobousměrek
(asi 10x víc než Praha). Ve Francii je
obousměrná jízda na kole možná na
všech komunikacích, kde je rychlost
omezena na 30 km/hod.
5. jsou levné
Ke zřízení cykloobousměrky potřebujeme jen 4–6 dodatkových tabulek
a trochu barvy na označení vjezdu.
6. většinou nevyžadují rozhodnutí
magistrátu
Cykloobousměrky se zpravidla zřizují
ve vedlejších ulicích, které má ve
správě městská část. Jejich zřízení je
úředně méně náročné než např. jakékoli stavební práce.
7. nezpůsobují problémy
Proti cykloobousměrkám se lidé staví z neznalosti nebo proto, že kola
nepovažují za dopravu. Jediná překážka pro potenciální cykloobousměrky tak leží v hlavách lidí, kteří
o jejich zřízení rozhodují.
Sečteno a podtrženo: Klidná ulice, která je jednosměrná i pro kola, je bezúčelným omezováním cyklodopravy.

Na území naší městské části můžeme
nalézt několik realizovaných cykloobousměrek – např. v ulici Za Černým
mostem na Hutích, část Bobkovy na

Černém Mostě a část Chvalské v Hloubětíně. V generelu dopravy Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 je
zapracováno několik dalších návrhů
cykloobousměrek: Bratří Venclíků
a Vlčkova, prodloužení Bobkovy,
V Chaloupkách a další.
Pokud máte nějaké vlastní návrhy na
zřízení cykloobousměrek, které by
mohly zlepšit situaci v místě, kudy
pravidelně jezdíte, zašlete své návrhy
na níže uvedený e-mail, anebo využijte webového portálu Cyklisté sobě
k hlasování o dalších návrzích.
Mojmír Kopečný
Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infrastruktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!
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Zprávy z radnice

GRANTY POMOHOU POTŘEBNÝM

Ilustrační foto

Poté, co odstartovala možnost žádat
o ﬁnanční podporu na projekty sportovní, kulturní či volnočasové, přicházejí na řadu sociální témata. Rada
městské části dne 12. ledna 2015
schválila dvouletý grantový program
v oblasti 1 – sociální a návazné služby
a doplňkový grantový program v oblasti
příspěvek na zajištění služby. V rámci
prvního „ranku“, tedy podoblasti podpory sociálních služeb, mohou žádat
organizace fungující na základě zákona o sociálních službách (č. 108/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů) –
namátkou centra denních služeb, pečovatelská služba, osobní asistence,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo třeba sociální rehabilitace.

Druhá podoblast, tedy podpora návazných služeb, je rovněž určena
organizacím, které pomáhají lidem

v náročné životní situaci, ale poskytují služby nad rámec výše uvedeného
zákona. Pro podporu uvedeného se
v grantovém řízení počítá s částkou
4 miliony korun na dva roky.
ZBÝVÁ MINIMUM ČASU
NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
Zatímco na podání žádosti o grant
v oblasti sociálních a návazných služeb už prakticky nezbývá čas (termín
pro odevzdání podkladů byl stanoven
na 9. února a organizace se o možnostech grantu dozvídaly především
z úředního webu), v případě příspěvku
na zajištění služby mají zájemci prostoru dost. Termín pro podání žádostí
u tohoto jednoletého grantového
programu vyprší až 31. července.
Městská část se v jeho rámci chystá
uvolnit 300 tisíc korun. Program směřuje především k individuálním žádostem občanů – potřebujících třeba osobní
asistenci, chráněné bydlení, podporu
samostatného bydlení či ubytování
v azylovém domě, nebo například ke
službám, které nejsou v takzvaném
Komunitním plánu sociálních služeb
uvedeny jako prioritní, ale přesto jsou
pro některé klienty takřka nezbytné.
Podrobné informace ke grantovým
řízením jsou uvedeny na webových
stránkách www.praha14.cz.
(red)

KOMISE RADY MČ PRAHA 14
UŽ JSOU OBSAZENY
Rada městské části Praha 14 na svém
jednání dne 22. ledna 2015 jmenovala
členy odborných komisí, které radním
slouží jako poradní orgán. Členství bylo
otevřené všem zájemcům, kteří prokázali, že mají ve vztahu k Praze 14
v dané odbornosti rozhled. Podrobné
informace o tom, jak byly jednotlivé komise personálně obsazeny, naleznete
na webových stánkách městské části:
www.praha14.cz. Seznam ustanovených komisí: Komise bezpečnostní
a protidrogová, Komise bytová, Komise
dopravní, Komise kultury a aktivit volného času, Komise majetková, Komise
pro komunitní plánování a místní Agendu 21, Komise pro sociální věci, Komise pro výchovu a vzdělávání, Komise
územního rozvoje a životního prostředí,
Komise letopisecká.
(red)

MMR PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VÝMĚNU
OLOVĚNÝCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ
MAJÍ STÁLE PŘÍPOJKU Z OLOVĚNÉHO MATERIÁLU, MOHOU POŽÁDAT
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
O DOTACI NA JEJÍ VÝMĚNU. TERMÍN
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI VYPRŠÍ
16. ÚNORA 2015. „ZÁKAZNÍKY VYZÝVÁME, ABY V PŘÍPADĚ NUTNOSTI,
TUTO MOŽNOST VYUŽILI,“ PODOTKL
MLUVČÍ PRAŽSKÝCH VODOVODŮ
A KANALIZACÍ TOMÁŠ MRÁZEK.

krogramů na litr,“ zdůraznil Mrázek.
„Dlouhodobě se obsah olova v pitné
vodě z pražské vodovodní sítě pohybuje hluboko pod stanoveným limitem,“ dodal.
Dotaci poskytuje Ministerstvo pro
místní rozvoj z podprogramu Podpora
oprav domovních olověných rozvodů.
Fyzické i právnické osoby mohou získat maximálně dvacet tisíc korun na
jednu bytovou jednotku.

V metropoli jsou v současné době
z olověného materiálu zhruba tři
procenta všech přípojek. PVK se pravidelně věnují monitoringu vody z pohledu obsahu olova. „V uplynulém
roce jsme nezachytili ani jeden vzorek, který by překročil povolený limit
olova v pitné vodě. Ten činí deset mi-

O DOTACI MOHOU ŽÁDAT:
- vlastník nebo spoluvlastník domu
s domovními olověnými rozvody vody,
- společenství vlastníků jednotek,
- vlastník nebo spoluvlastník bytu
v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství
vlastníků jednotek nevzniklo.
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Podmínky pro čerpání dotace lze nalézt na webových stránkách ministerstva – www.mmr.cz.
(red)
O SPOLEČNOSTI
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.,
provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné
vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své hlavní činnosti
společnost také zajišťuje havarijní
opravy vodovodních a kanalizačních
sítí, zákazníkům nabízí průzkum
a měření stokové sítě, laboratorní
analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizaci
a další činnosti. PVK je členem skupiny Veolia Voda.

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
ZAMYŠLENÍ

Foto: archiv Viktora Šímy

Často se v různých souvislostech mluví
o zvyšování kvality bydlení na našich
sídlištích. Kvalitu bydlení významně
ovlivňuje okolí našeho bydliště. Určitě
mi většina z vás dá za pravdu, že stav
chodníků na našich sídlištích má daleko
k představám o tom, jak má chodník
vypadat. Chodníky jsou na hodně místech velmi těžko schůdné, protože vlivem špatného podloží se asfaltový povrch propadá a v prohlubních se vytvářejí
kaluže, které v zimních měsících zamrzají a vytvářejí přírodní kluziště a v letních měsících zapáchají vlivem tlejícího
listí a odpadků. Myslím si, že by se vedení naší městské části mělo více zabývat touto problematikou, pro někoho
možná méně závažnou, ale já si myslím,
že velmi důležitou. Těžko se můžeme
spokojit s informací, že se na Černém
Mostě výhledově (bez jakéhokoliv termínu) počítá s celkovou rekonstrukcí
chodníků, protože některá místa jsou
již dnes velmi nebezpečná pro chůzi.

Doufám, že nová Rada naší městské
části se bude věnovat i této problematice, která trápí naše starší sídliště.
Viktor Šíma,
zastupitel za KSČM

CO BYLO, JE A BUDE?
Na přelomu února a března se koná celorepublikový sjezd hnutí ANO. V souvislosti
s ním v těchto dnech zasedají krajské
sněmy a před nimi ještě sněmy oblastní.
Do naší oblastní organizace Praha 14 spadají i kolegové z Dolních Počernic a Újezdu
nad Lesy. Sněm byl svolán za účelem no-

minování delegátů na krajský sněm a volby
předsedy a dvou místopředsedů. Dosavadního Vladimíra Tománka ve funkci předsedy
vystřídal nový starosta Újezdu nad Lesy
Zdeněk Růžička. Z celé oblasti je naším
nejúspěšnějším členem a dobrosrdečný
elán, se kterým do politiky vstoupil, nás inspiruje a stmeluje dohromady. Nejen proto
si získal naši důvěru. Atraktivně taktéž působí i jeho ambice v rámci celé oblasti.
Z jeho plánů bych zde rád vypíchl zajištění
pravidelných setkávání se sympatizanty
ANO a případným aktivním zájemcům rád
pomůže i se vstupem do hnutí. Připojit se
k nám můžete vyplněním formuláře na
webu registrace.ano2011.cz nebo napište
přímo panu Růžičkovi na e-mail
praha14@anobudelip.cz. Z pozice místopředsedy mu budou pomáhat Tomáš Král,
který byl lídrem kandidátky v Dolních Počernicích, a Simona Kijonková, která je zastupitelkou u nás na Praze 14. Vladimíru
Tománkovi děkujeme za jeho tvrdou práci,
bez níž bychom jistě neměli druhý nejlepší
volební výsledek hnutí ANO v Praze.
Co se týká dění na naší radnici, tak své
zastoupení máme již potvrzené kromě
posledně avizovaného ﬁnančního a kontrolního výboru i v dozorčí radě Správy
majetku Prahy 14, která tu je jedinou
městskou akciovou společností. Jejím
členem byl zvolen Karel Med, který má
dlouholeté zkušenosti s řízením velkého
bytového družstva na Lehovci.
Bohužel uzávěrka tohoto sloupku je
před zasedáním Rady MČ, která bude
rozhodovat, v jakých komisích budeme
mít členy. Proto vás o nich budeme informovat až v březnové Čtrnáctce.
V době, kdy čtete tento sloupek, jsou jistě
tyto informace již na našich facebookových
stránkách facebook.com/anopraha14
nebo na webu anopraha14.cz. Tam se
vždy dozvíte věci jako první.
Na závěr bych se rád rozloučil citátem
francouzského prezidenta Charlese de
Gaulla: „Došel jsem k závěru, že politika
je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.“ Doufám, že vás
inspiroval a ještě dnes se nám ozvete. Těšíme se na spolupráci!
Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

NADĚJE A OČEKÁVÁNÍ
Rok 2015 je stále ještě ve svém počátku. Jako nepopsaná kniha, do níž
budeme s nadějemi vkládat naše
předsevzetí, přání a touhy. Ale také
neodkladné povinnosti, které jsou
součástí každodenního života. Jsme
plni očekávání, odhodlání, postojů
a možná i obav. Když se zamýšlím
nad tím, co bych vám chtěla sdělit,
vydají se mé úvahy do dvou směrů,
které vyjadřují následující otázky.
Co mě překvapuje? Dny se prodlužují, a děti stále sedí doma u počítače,
i když by už mohly vyběhnout v podvečer chvilku ven. Nebo, když se
šeří, strávit „černou hodinku“ povídáním s rodiči o tom, co mě právě
potkalo, zda mám plno trápení, nečekaný zážitek, pěknou (ale i špatnou) známku. Přesto se však děti
a dospívající často objevují v krizových centrech, aby své pocity vyříkali
právě tam. Rozhovory, vlídná, chápající slova, to je devíza, kterou nemusejí hledat teprve při terapeutických
setkáních s odborníky. Měli by je najít
u svých blízkých, ve svých rodinách.
Co mě oslovuje? S nástupem nového
roku si můžeme dát různá předsevzetí, poučit se z chyb, které jsme v předchozím roce udělali, a také začít něco
nového. Ať už jsou naše předsevzetí
jakákoliv, nový rok přináší naději
a očekávání něčeho lepšího. Stále více
spatřujeme v našem okolí sběrné
kontejnery na textil. Nehybně stojí na
ulici, oranžové „krabice“. Čekají, až je
naplníme šatstvem, které už nepotřebujeme a stejně jen zabírá místo ve
skříni. Přispějeme potřebným, stačí
jen udělat si čas, vyřadit oblečení, do
něhož se již pár let nevejdeme, a odnést je do oranžového kontejneru. Pár
kroků navíc, než kdybychom odhodili
tašku s věcmi do směsného odpadu.
A plno radosti navíc tam, kde si
„nové“ oblečení nemohou pořídit.
Přeji vám klidný únor a ať se vám vše
v novém roce podaří!
Irena Kolmanová,
radní za TOP 09
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Naše školy

ZÁPIS DO ŠKOLKY V BŘEZNU
– POČÍTÁ SE I S DVOULETÝMI DĚTMI
NOVÍ PŘEDŠKOLÁČCI ZAMÍŘÍ
V BŘEZNU K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V PRAZE 14. TY DŘÍVE
PŘIJÍMALY DĚTI VĚTŠINOU AŽ OD
TŘÍ LET – MIMO JINÉ PROTO, ŽE
NA POKRYTÍ POPTÁVKY MLADŠÍCH
„ZÁJEMCŮ“ PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍM ZPRAVIDLA NEZBÝVALY
KAPACITY. V POSLEDNÍ DOBĚ
SE SITUACE ZAČÍNÁ MĚNIT.
Rodičů, kteří mají zájem umisťovat do
mateřských škol už dvouleté potomky,
přibývá. A Praha 14 se na to snaží reagovat. „Díky tomu, že byly ve školním
roce 2014/2015 otevřeny dvě třídy s více
než padesáti volnými místy ve škole Vybíralova 968, loni v září se do mateřinek
naší městské části podařilo umístit více

než devadesát dvouletých dětí,“ pochvaluje si zástupkyně starosty Prahy 14 Lucie Svobodová. Popisovaný trend podle
ní bude pokračovat. „Touto cestou chceme podporovat pracující matky, to je
náš cíl,“ doplňuje místostarostka.
Uhlídat a adekvátně zabavit velmi
malé děti je – zejména na začátku
školního roku – náročné. Na rostoucí
počet dvouletých proto musí ředitelé
a ředitelky školek reagovat změnou
školního vzdělávacího programu a řešením personální situace – například
přijetím asistentů pedagoga.
POMŮŽE I SPECIÁLNÍ TŘÍDA
Další pomoc rodičům poskytne i nová
speciální (logopedická) třída, kterou od
září tohoto roku otevírá MŠ Chvaletická

na Lehovci. Ta nabídne až 14 míst pro
děti s vadami řeči a kombinovanými vadami. K zápisu do této speciální třídy je
třeba přinést doporučení ze školského
poradenského zařízení. Bližší informace
najdete na www.skolicka-lehovec.com.
Městská část doufá, že v nadcházejícím
školním roce bude možné nabídnout
místo ve školkách všem zájemcům.
(red)

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V PRAZE 14
Termín zápisu do MŠ byl stanoven
na 30. 3. a 31. 3. 2015. Termín pro
vrácení přihlášek je 13.–14. 4. 2015
a vydání rozhodnutí proběhne dne
13. 5. 2015.

Foto: archiv Gymnázia Chodovická

GYMNÁZIUM ZVE
K PŘIJÍMAČKÁM

KVINTY V TAUPLITZU
Lyžařský výcvik jsme strávili v rakouském městečku Tauplitz. Nejprve
jsme byli rozřazeni do družstev podle
výkonnosti. Na sjezdovky jsme se vydávali dvakrát denně. Mezi lyžováním
jsme se vždy vraceli do hotelu na
oběd. Celý týden nám na talíře servírovali vynikající pokrmy. Určitě musím
vyzdvihnout den, kdy jsme dostali
na talíř plátek vepřového, kuřecího
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i hovězího masa, k tomu ještě párek
a americké brambory. No prostě hromada jídla! Počasí bylo během celého
týdne velmi proměnlivé. Během krátkých pěti dnů jsme zažili vítr, sněžení,
déšť, ale i slunečný den. Myslím si, že
se nám celý pobyt vydařil, více jsme se
vzájemně seznámili a i přes nedostatek sněhu jsme si kvalitně zalyžovali.
Kateřina Nováková, kvinta B

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250,
otevírá pro školní rok 2015/2016 opět
dvě třídy osmiletého studijního cyklu.
Přijímací zkoušky se budou konat ve
dnech 22. 4. a 23. 4. 2015 a všichni vybraní uchazeči budou studovat v budově gymnázia v Horních Počernicích.
Uchazeči budou přijímáni na základě
písemné zkoušky provedené formou
SCIO testů z matematiky, českého
jazyka a studijních předpokladů. Přihlášky se podávají přímo na adresu
Chodovická 2250, Praha 9 – Horní
Počernice, 193 00, nejpozději do
15. 3. 2015. Zájemci o studium poté
obdrží dopis s podrobnými instrukcemi
k přijímacímu řízení. Další podrobnosti o přijímacím řízení včetně kritérií
můžete získat na našich webových
stránkách.
Mgr. Zuzana Suchomelová,
zástupkyně ředitele

OPRAVA
Redakce se čtenářům omlouvá, že
v minulém vydání chybně uvedla termín dne otevřených dveří v Gymnáziu
Chodovická.
Gymnázium umožňuje zájemcům
návštěvu školy po telefonické domluvě na tel. 724 114 852.
(jam)

Čtrnáctka dětem

DEN V BARVĚ ŠKOLKY
Foto: archiv MŠ Chvaletická

i všichni zaměstnanci MŠ. O školce
jsme si vyprávěli, vzpomínali, co
všechno zde děláme, co se nám tu líbí
a co by chtělo ještě vylepšit.
O školce jsme se naučili novou písničku, také jsme ji malovali a řádně
prozkoumali. Přinesli jsme asi 30 říkanek o nové školičce, které jsme
doma s rodiči vymýšleli. Největší
práci nám však dalo školku vytvořit
z obrovských krabic, ale výsledek
stojí za to – posuďte sami…
Kluci a holčičky z lehovecké školičky

NAŠE ŠKOLKA, PĚKNÁ ŠKOLKA, RÁDI DO NÍ CHODÍME…
PROZPĚVOVALI JSME SI VE ČTVRTEK 22. LEDNA. PROČ?
Po náročné rekonstrukci dostala v létě
naše školička nový barevný kabátek,
který jí tak sluší, že jsme se rozhodli

to náležitě oslavit a uspořádat Den
v barvě školky. V bílé, růžové či kombinaci obou barev přišly nejen děti, ale

ŘÍKANKA
Zima byla naší školce,
řekl Marťa jedné holce.
Proto jednou ve svátek
kdos nadělil jí kabátek.
Růžová jí sluší více,
je to naše parádnice.
Lehováček, lumpík dětí a náš duch,
přimaloval jednou v noci naší
školce bílý pruh.

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
SoutûÏ o ceny

Čtrnáctníček postavil sněhuláka a chtěl by vědět, kolik měří.
Pomůžete mu spočítat výšku sněhuláka i s hrncem?

Největší spodní koule A má poloměr 35 cm, prostřední koule B má průměr o 15 cm menší,
než je průměr koule A, a nejmenší koule C má průměr o 20 cm menší, než je průměr
koule B. Hrnec mu přidá na výšce 15 cm. Kolik měří sněhulák i s hrncem?
15 cm

Hrnec
r = 35 cm

Koule A

d = A-15 cm

Koule B

d = B-20 cm

Koule C

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

Správné řešení z minulého čísla: modřín
Výherce: Zuzana Smítalová, Černý Most
Před vyzvednutím výhry prosím kontaktujte pověřeného
pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Senior park

KLUB SENIORŮ POKRAČUJE
V AKTIVITÁCH I LETOS
ZATÍM POSLEDNÍ SCHŮZKA KLUBU
SENIORŮ PRAHY 14 SE KONALA
JEŠTĚ PŘED VÁNOCI, PŘESTO STÁLA
ZA TO. O KRÁSNÉ ZÁŽITKY Z PŘEDVÁNOČNÍHO SETKÁNÍ V KD KYJE, KTERÉHO SE ZÚČASTNILO BEZMÁLA
SEDM DESÍTEK ZDEJŠÍCH SENIORŮ,
SE S ČTENÁŘI ČTRNÁCTKY TRADIČNĚ PODĚLILA KRONIKÁŘKA KLUBU
PANÍ JAROSLAVA MAKALOVÁ.

spolupráce, o kterou může vedení klubu do budoucna kdykoliv požádat.
Poté, co si přítomní užili připraveného
občerstvení, se už celé slavnostní od-

z Prahy 14 hezké svátky a nový rok
a každý z přítomných dostal i krásnou
vánoční hvězdu. Asi největším dárkem
ale byla posléze domluvená možnost

poledne neslo v duchu zábavy. Hudba
hrála, lidé si vzájemně přáli a předávali si dárky, vyprávěly se vtipy i historky
ze života. O přestávkách pak došlo i na

ty nejzasloužilejší členy klubu, kteří
obdrželi pěkné perníkové medaile.
„Pod novým vedením klub dobře pracuje a na jeho činnosti se obětavě podílí i řada dalších členů. To se také odráží v návštěvnosti našich setkání, lidé
chodí na schůzky klubu rádi, pobaví
se, leckdy i poučí a hlavně tu najdou
přátele,“ popisuje kronikářka klubu
Jaroslava Makalová. A právě v tomto
duchu se také podle jejích slov neslo
prosincové předvánoční posezení.
Aby nezůstalo jen u líčení předvánoční
besedy, je třeba připomenout, že pravidelné schůzky klubu se letos konají
každé středeční odpoledne od 13 hodin
a zpravidla končí před 16. hodinou. Program pravidelně nabízí cvičení tai-či na
židlích, cvičení paměti, zdravotní osvětu
a zájmové kroužky, jako je například výtvarný, pěvecký či karetní. Vedle těchto
schůzek organizuje klub i pravidelné
pondělní vycházky a průběžně i návštěvy divadel, výstav či relaxační plavání
v hloubětínském bazénu.
(dm)

ODS Praha 14 si Vás dovoluje pozvat na

5. OBČANSKÝ PLES

v sobotu 21. února 2015 od 20.00 hodin v kulturním domě v Šimanovské ulici 47 v Praze 9, Kyjích.
PROGRAM: předtančení – Taneční soubor Jaro, k tanci i poslechu hraje orchestr City Band. Moderuje Jiří Plamínek, dražba exkluzivních
předmětů ve prospěch Farní charity v Praze Kyjích. Bohatá tombola s hodnotnými cenami, diskotéka DJ Peat. Cena vstupenky 215 Kč.

Předprodej denně v KD Kyje, pan Carlos Žák, od 8.00 do 17.00 hod., nebo po telefonické dohodě Vilma Roubíčková, oblastní
kancelář ODS Bratří Venclíků 1070, tel. 603 489 870. Možnost zakoupení VIP vstupenky. Oděv společenský.
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Pozvánka

Slavnostní odpoledne, které se konalo
16. prosince, navštívilo hned několik
vzácných hostů. Vedle ředitelky Českého červeného kříže paní Kadlečkové,
která dorazila v doprovodu paní Štáblové, přišly seniorům popřát také
krajská předsedkyně Svazu sociálně
demokratických žen paní inženýrka
Vaicová společně s oblastní předsedkyní pro Prahu 8 paní Slavíkovou.
Pozvané společně popřály seniorům

Teen Age Area

PLECHÁRNA MĚNÍ SVOU TVÁŘ

OBJEKT KULTURNĚ-SOCIÁLNÍHO CENTRA PLECHÁRNA V TĚCHTO DNECH
POMALU, ALE JISTĚ POODHALUJE SVOU NOVOU TVÁŘ. PŘESTOŽE SE V ZIMĚ
PRÁCE NA REKONSTRUKCI MÍRNĚ ZPOMALILY, OPRAVA POKRAČUJE A OBYVATELÉ PRAHY 14 SE MOHOU TĚŠIT NA ŘADU NOVINEK.
také nové vstupní dveře do objektu
i samostatný vstup do kavárny.
„V tuto chvíli se intenzivně pracuje na
zateplení a obložení severní části fasády,
která je zatím stále pod lešením, dále

Oznámení

Pozvánka

Asi nejpatrnější je hned na první pohled nová zateplená fasáda, kterou
mohou kolemjdoucí ze směru od skateparku vidět už nyní. V přední části
přibyla nová okna a instalovány byly

běží projekt na nové podlahy a elektroinstalace v celém objektu,“ přiblížil koncem ledna MgA. David Kašpar, ředitel
příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, která objekt Plechárna provozuje.
Podle jeho slov by se přes drobné zdržení projektu měl stihnout termín dokončení celkové rekonstrukce objektu ke
konci března, kavárna by pak měla být
v novém otevřena 1. května 2015. A co
návštěvníky „nové Plechárny“ čeká?
„Zatím mohu prozradit, že tu vznikne
nová sportovní hala, která umožní rozšíření dosavadních sportovních aktivit centra. Současně už nyní pracujeme na nových sportovních programech nejen pro
mládež, které spustíme od nového školního roku,“ dodal David Kašpar.
(jam)

NOVÉ KURZY VÝUKY

ČESKÉHO JAZYKA
PRO CIZINCE
Od 2. února jsme zahájili nové kurzy
Českého jazyka pro cizince – do těchto
kurzů je možné se přihlašovat i nadále,
a to až do konce února.
Kurzy pro dospělé probíhají vždy v pondělí a ve středu
odpoledne, pokročilí vždy od 14.30 do 16.00 hodin a začátečníci vždy od 16.30 do 18.00 hodin. Kurz pro děti
probíhá vždy ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin. Cena
kurzu na jedno pololetí je 1 500 Kč, pro děti 800 Kč.
Prosíme zájemce o kurz, aby se hlásili v kanceláři
Farní charity Praha 14 u metra Černý Most, nebo telefonicky na mobil 739 203 254, anebo e-mailem
fch@praha14.charita.cz.
Pro vážené čtenáře Čtrnáctky také nově otevíráme Dívčí klub a Tvořivé dílny, kde je vždy připraven zajímavý
program pro celou rodinu. V pátek 13. února se otevírá
Tvořivá dílny na téma „Dárky ke sv. Valentýnu“.
Dívčí klub i Tvořivé dílny jsou pro vás připraveny vždy
jednou měsíčně, v pátek odpoledne v prostorách Farní
charity Praha 14.
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Informace z městské části

ČERNÉ SKLÁDKY STOJÍ STATISÍCE

Centrum denních služeb v KC Motýlek

nabízí v období jarních prázdnin
na Praze 6 – 10 ve dnech 2.–6. 3. 2015
Speciální prázdninový provoz

A co dělat v případě, že se potřebujete
zbavit většího odpadu? Vedle bezplatných velkoobjemových kontejnerů jsou
občanům Prahy 14 k dispozici i sběrné
dvory, které provozuje hlavní město
Praha. Nejblíže dostupné jsou pro obyvatele naší městské části sběrné dvory
v Teplárenské 5 v Kyjích, ve Chvalkovické 3 v Horních Počernicích a v ulici Pod
Šancemi 444 ve Vysočanech.
(jam)

J

  
 – 6  8201

Příměstský tábor pro děti
se zdravotním postižením
Od pondělí do pátku v čase od 8 do 17 hodin bude pro děti
připravený bohatý program – ať již v Motýlku (hudební,
pohybové, výtvarné aktivity, deskové a skupinové hry apod.),
nebo formou výletů, návštěv zajímavých míst. V odpoledních
hodinách se tyto děti budou účastnit běžných skupinových
aktivit CDS (odpolední kluby, canisterapie, keramika).
V případě zájmu prosím o kontaktování na e-mailové adrese
jelen@motylek.org nebo na telefonu 777 964 763.
Rodiče dítěte, které není našim klientem, ale měli by o tuto
nabídku zájem, požádáme o předchozí individuální vstupní
informační schůzku, pro zjištění, zda tuto službu můžeme
jejich dítěti poskytnout.

Cena:
Tento speciální prázdninový provoz bude účtován podle
platného ceníku CDS – tzn. 50 Kč za hodinu služby.
Účtováno bude podle skutečně čerpaných hodin pobytu
(maximálně tedy 450 Kč/den).
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Pozvánka

najdou zájemci nejen v časopisu Čtrnáctka, ale také na webu městské části.
„Tuto službu občanům vnímáme jako
prevenci vzniku černých skládek, ale
upřímně řečeno to zatím stále nestačí.
Letos se proto zaměříme na častější
kontroly úklidu kontejnerových stání
směsného komunálního odpadu a budeme jednat se zástupci Sdružení vlastníků a bytových družstev o tom, zda četnost a objem vyvážených nádob dle
uzavřených smluv odpovídá počtu obyvatel a jejich nárokům,“ vysvětlila místostarostka Ilona Picková, která má v rámci problematiky životního prostředí na
starost i odpadové hospodářství. Podle
jejích slov si řada lidí neuvědomuje, že
takzvané dočišťování kontejnerových stání od nepořádku, který je mimo popelnice, není součástí smluv o svozu odpadu
a je třeba si je jako službu přiobjednat.

Pozvánka

MČ Praha 14 utratila v loňském roce za
likvidaci černých skládek na veřejných
prostranstvích i v bezprostředním okolí
stanovišť s popelnicemi téměř 236 tisíc
korun. Podobná suma by přitom stačila
například na výstavbu menšího dětského hřiště nebo oplocení psí louky, jaká
vznikla nedávno v ulici V Chaloupkách.
S výjimkou ledna a února přitom radnice
pravidelně zajišťuje občanům přistavování velkoobjemových kontejnerů k bezplatné likvidaci odpadu. Jejich přehled

Foto: archiv MČ Praha 14 (3x)

STATISÍCE KORUN Z ROZPOČTU MČ KAŽDOROČNĚ STOJÍ LIKVIDACE ČERNÝCH
SKLÁDEK NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH I U STANOVIŠŤ S POPELNICEMI.
JEN VLONI BYLO ODVEZENO PŘES 205 TUN RŮZNÉHO ODPADU, KTERÝ ODLOŽILI
NEPOŘÁDNÍ OBČANÉ V PRAZE 14. RADNICE SE PROTO CHCE ZAMĚŘIT NEJEN
NA ČASTĚJŠÍ KONTROLY, ALE I DOLADIT SAMOTNÝ SYSTÉM SVOZU ODPADU.

Prevence

NOVÉ PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY
PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY
NEVYHLAŠUJE JEN HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA, ALE TAKÉ MINISTERSTVO
VNITRA. NA JEDNÁNÍ, KTERÉ SE
USKUTEČNILO V POLOVINĚ LEDNA,
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ROZHODLA,
ŽE RADNICE V RÁMCI VÝZVY REZORT
POŽÁDÁ O FINANČNÍ PODPORU NA
DVA PLÁNOVANÉ PILOTNÍ PROJEKTY.
První nese název „Praha 14 – Sebeobrana“. „Jeho cílem je zvyšovat pocit
bezpečí obyvatel městské části prostřednictvím kurzů sebeobrany pořádaných pro děti, ženy a seniory. Řeč je o systému sebeobrany Krav Maga, který si
už měly ženy možnost bezplatně vyzkoušet v rámci loňského jednorázového
kurzu,“ říká radní Irena Kolmanová,
která má ve své gesci mimo jiné také

bezpečnost. Projekt podle ní počítá se
třemi kurzy, z nichž každý čítá dvanáct
hodin výcviku. „Kurz je určen pro děti
ve věku od 10 do 13 let, ženy od 18 let
a seniory. Povedou jej zkušení lektoři
s certiﬁkací ministerstva školství,“ vysvětluje radní Kolmanová. V rámci dotačního řízení Praha 14 na projekt žádá
62 tisíc korun, sama plánuje doplatit necelých 14 tisíc. „Zbytek částky má být
rozložen mezi ženy coby absolventky
kurzu. Děti a senioři jsou od poplatku
osvobozeni,“ dodává radní Kolmanová.
SPORTEM A ZÁŽITKY
PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ
Druhý plánovaný projekt s názvem
„Praha 14 – Street Work & Fun“ se zaměřuje na děti a mládež ve věku od 6 do
18 let ohrožené rizikovým chováním. „Cí-

lem je jejich sociální začlenění a prevence
sociálního vyloučení,“ upřesňuje radní
Irena Kolmanová. A co tedy bude projekt
v praxi obnášet? Vzdělávací, sportovní
a jiné volnočasové aktivity, do nichž se
zájemci budou moci nejen zapojit, ale
také je pomáhat organizovat. Turnaje ve
fotbale, stolním tenise, hry s prvky zážitkové pedagogiky nebo třeba závody ve
skateparku se budou odehrávat přímo
na ulici. Vždy „v režii“ zkušených terénních pedagogů volného času.
Realizátorem projektu bude nezisková organizace Jahoda, která nabízí své aktivity
dětem, mladým lidem, rodinám iveřejnosti,
kteří žijí na Černém Mostě. Celkový rozpočet projektu činí necelých 372 tisíc korun, Praha 14 žádá o dotaci ve výši 334
tisíc. Pokud ﬁnanční podporu nedostane,
projekt nebude možné uskutečnit. (red)

TERAPEUTICKÁ PRÁCE S DÍTĚTEM A RODINOU
JIŽ OD ROKU 1999 NABÍZÍ PREV-CENTRUM SLUŽBY RODINNÉ TERAPIE RODINÁM ADOLESCENTŮ, KTEŘÍ ZNEUŽÍVAJÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY. ZHRUBA V POSLEDNÍCH 5 LETECH NAVÍC SLEDUJEME TREND, ŽE RODIČE PŘICHÁZEJÍ K NÁM
DO PORADNY DŘÍVE, NEŽ JEJICH DÍTĚ ZAČALO NÁVYKOVÉ LÁTKY UŽÍVAT,
TZN. V ČASNĚJŠÍ FÁZI ROZVOJE PROBLÉMU. MÁME TAK MOŽNOST PRACOVAT S RODINOU ČASTO JIŽ VE FÁZI VÝSKYTU PRVNÍCH VAROVNÝCH SYMPTOMŮ V CHOVÁNÍ DÍTĚTE, JEŠTĚ NEŽ DOJDE K PROGRESI POTÍŽÍ.

SPOLUPRACOVAT MUSÍ I RODINA
V průběhu celé spolupráce klademe důraz
na to, aby na řešení problémů dítěte nebo
dospívajícího spolupracovala celá rodina.
Sám dospívající totiž obvykle není pro spolupráci příliš motivován a je třeba využít
motivaci ke změně, kterou mají ostatní
členové rodiny. Také je podstatné si uvědomit, že potíže dítěte nebo dospívajícího

mohou poukazovat na hlubší, déle trvající
vztahové problémy v rodině. Změna v chování dospívajícího nemá navíc příliš šancí
na udržitelnost, pokud nedojde i ke změnám u nejbližších osob v rodině.
PROBLÉMY SAMY NEZMIZÍ
To, že dospívající zneužívá návykové látky,
případně vykazuje ve svém chování jiné
problémy, může být příslovečnou špičkou
ledovce. Při rozhovoru s rodinou se často
dozvídáme, že nejrůznější typy potíží
usvého dítěte rodiče sledovali již delší dobu,
nevěnovali jim však pozornost, případně
doufali, že samy zmizí. Jedná se právě
o výše zmíněné symptomy, kdy nejčastější
jsou právě nejrůznější potíže spojené se
školní docházkou a fungováním ve škole
obecně. Při rozhovoru srodinou mapujeme
další okolnosti a souvislosti problémového
chování dítěte, a to často za pomoci nejen
rodičů, ale také sourozenců dítěte, kteří
mívají na fungování v rodině často velmi
přínosný pohled z jiné perspektivy.
Z naší praxe se potvrzuje, že čím časnější
je terapeutická intervence a snaha o řešení problému, tím je vyšší šance na
úspěch. V situaci, kdy je např. již dospívající

Ilustrační foto

Mezi nejčastější problémy, se kterými se
na nás rodiče obracejí, patří kromě experimentů s návykovými látkami často
zhoršení prospěchu a kázeňské problémy
ve škole, absence ve škole (omluvené
i neomluvené), ztráta koníčků a zájmů,
absence přátel nebo změna přátel směrem k rizikovým skupinám, trávení příliš
mnoho času u počítače, nerespektování
pravidel (ve škole i doma), nekomunikativnost, uzavřenost dítěte nebo naopak
časté konﬂikty v rodině.
Iniciátorem kontaktu jsou obvykle rodiče,
někdy nás kontaktují na základě doporučení lékaře, školy, jiného adiktologického
zařízení, kurátora. Více než v polovině případů však rodiče přicházejí bez doporučení a na základě vlastního rozhodnutí.

závislý na pervitinu, bývá už na místě pobytová léčba, ambulantní rodinná terapie
na vyřešení problému nestačí. Proto lze
rodičům doporučit, aby vždy věnovali varovným signálům v chování dítěte pozornost. A v případě, kdy si s nimi nevědí rady,
aby kontaktovali odborné zařízení, které
jim pomůže porozumět tomu, co se v životě jejich dítěte odehrává, zda se jedná
o běžné „zlobení“ či vymezování v době
adolescence, nebo je již třeba intervenovat
a řešit potenciálně závažnější problém.
Mgr. Alexandra Roubalová

KONTAKTY
Prev-Centrum – ambulantní léčba,
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Poradenská linka:
233 355 459, 777 161 138
E-mail: poradna@prevcentrum.cz
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Projekty

NEZISKOVKÁM POMOHOU GRANTY,
PŮJČOVNA I VĚTŠÍ PROPAGACE
TRADIČNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ RADNICE S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI,
KTERÉ PŮSOBÍ V PRAZE 14, SE TENTOKRÁT KONALO JIŽ V PRVNÍ POLOVINĚ
LEDNA. HLAVNÍM TÉMATEM BYLY MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ ČI ROZŠÍŘENÍ
VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE A NAPŘÍKLAD I AKTUÁLNÍ GRANTY.
Setkání, které se tradičně konalo
v Galerii 14, zahájily prezentace stávající situace a nastínění letošních novinek, které připravili zástupci městské
části, Prahy 14 kulturní a komunitní
koordinátoři z ateliéru Anthropictures.
Prezentace městské části, konkrétně
pracovníků, kteří mají na starosti
strategické plánování a komunikaci
s veřejností, se zaměřila na dosavadní spolupráci s neziskovým sektorem
a na možnosti jejího prohloubení do
budoucna. Samostatnou prezentaci
měl potom šéf sociálního odboru

Mgr. David Beňák, který se zaměřil
na grantová řízení v sociální oblasti
pro rok 2015 a na novinky, mezi něž
patří například možnost získání víceletých grantů, které organizacím
umožní stabilitu fungování a například i lepší personální politiku.
Poté se mikrofonu chopila Michaela
Hečková z Prahy 14 kulturní, která
neziskovým organizacím nabízí vedle
propagace například i půjčovnu vybavení pro pořádání akcí či zvýhodněné,
případně i bezplatné pronájmy prostor v KD Kyje nebo objektu Plechár-

na. Úvodní část s prezentacemi zakončili komunitní koordinátoři, kteří
vedle představení vlastní činnosti nastínili i plán pro tento rok.
Následná debata se točila okolo témat, jako je podpora dobrovolnictví
a možnosti jejího uplatnění v jednotlivých organizacích i získávání nových
dobrovolníků z řad studentů. Diskutovalo se také o podpoře a propagaci
konkrétních akcí, nových postupů při
žádostech o granty nebo třeba o rozvozu letáků do informačních boxů
městské části. Celkově příjemné setkání nakonec v dotaznících kvitovali
i přítomní účastníci, do budoucna by
zde rádi uvítali i hosty „zvenčí“, například školitele v oblasti fundraisingu
pro evropské fondy.
(jam)

DĚTI VZKÁŽOU: CHCEME TU MÍT ČISTO!
Autorka obrázku zvítězila ve výtvarné soutěži na PEStivalu 2015

pak přichází novinka, která by měla přispět k větší čistotě veřejného prostoru
v Praze 14. Projekt Chceme tu mít čisto! využívá chuti dětí a dalších občanů
udělat něco s nevzhledným prostředím.

TÉMA ZNEČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A CHODNÍKŮ PSÍMI
EXKREMENTY STÁLE REZONUJE
MEZI OBYVATELI PRAHY 14. RADNICE
SE VE SNAZE O USMÍŘENÍ PEJSKAŘŮ
SE ZBYTKEM OBYVATELSTVA ROZHODLA PRO NETRADIČNÍ CESTU.
Do projektu Chceme tu mít čisto! hodlá
zapojit i školáky. Cíl je přitom prostý.
Přimět nezodpovědné pejskaře, aby po
svých čtyřnohých kamarádech uklízeli.
Přestože v poměru k ostatní populaci
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netvoří majitelé psů ani deset procent,
mnohé jistě překvapí, že registrovaných psů je v Praze 14 zhruba 3 500.
Právě proto, že jde o nezanedbatelnou
skupinu, snaží se městská část už od
roku 2013 o zlepšení vzájemných
vztahů mezi komunitou pejskařů
a ostatními občany.
Dosud se tyto snahy zaměřovaly především na kynologický výcvik a výchovu
psů prostřednictvím Psí školky Prahy 14, která se stala velmi oblíbenou
platformou právě mezi pejskaři. Letos

PES ZA SVOU POTŘEBU NEMŮŽE
Etickou formou cílí na neukázněné občany zodpovědné za stav trávníků po
venčení psů v Praze 14. A zapojí se
právě děti, respektive žáci 7. a 8. tříd,
kteří v rámci výtvarné výchovy vytvoří
obrázky s tematikou: psí bobky tu nechceme, nezodpovědné chování majitelů psů, já za to nemůžu – jsem jen
pes a podobně. Vybrané obrázky budou poté vystaveny na konkrétních
trávnících po celém území Prahy 14.
V dubnu se odehraje druhá fáze projektu, kterou jsou komentované, veřejně přístupné procházky se strážníky.
Informace k termínům a lokalitám
těchto procházek budou zveřejněny na
webu městské části. Cílem projektu,
který je záměrně tak trochu provokativní, je nejen upozornit na nezodpovědné chování některých občanů, ale
také na ně touto formou apelovat, aby
po svých psech uklízeli.
(jam)

Placená inzerce

Placená inzerce

Pozvánka

Inzerce
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Objevte sílu tradice v kombinaci
s nadstandardní výbavou v jedinečné
řadě kuchyňských spotřebičů Teka
Country. Světoznámý výrobce se vydává
na cestu tradičního, až retrospektivního
designu, který doslova sálá atmosférou
honosných venkovských sídel s odkazem
na řemeslnou zručnost a kvalitu práce
mistrů z počátku minulého století.
I vy máte nyní možnost podlehnout
tomuto jedinečnému stylu, který v sobě
skrývá nejmodernější technologické
vymoženosti dneška, pro příjemné
chvíle v kuchyni.
Spolu s dlouholetým vývojem a garancí
nejvyšší kvality zpracování nabízí řada
Teka Country především uživatelské
pohodlí. Svou uceleností
a nezaměnitelným designem nabízí
každému možnost prodchnout svůj
domov stylem romantiky dávných časů.
To vše v kombinaci s nejnovějšími
trendy v kuchyňské „architektuře“
i technologii samotné. Vedle moderních
prvků obsluhy a řady vlastních
uživatelských řešení zůstává
samozřejmostí i snaha o maximální
úspornost provozu...
Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz

www.teka.com
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Představujeme

ZE SLUNNÉ FLORIDY NA ČERNÝ MOST
PODPORA MÍSTNÍCH „MALOPODNIKATELŮ“ A SOUNÁLEŽITOST S LOKÁLNÍ
KOMUNITOU PATŘÍ V USA K BĚŽNÉMU
SPOLEČENSKÉMU STANDARDU
A PRÁVĚ TOUTO CESTOU SE VYDALA
I AMERIČANKA VERONICA DUNN,
KTERÁ OD LETOŠNÍ SEZÓNY PROVOZUJE NOVOU PŮJČOVNU VYBAVENÍ
PRO ZIMNÍ SPORTY JEN PÁR KROKŮ
OD METRA NA ČERNÉM MOSTĚ.
Do Prahy přijela z rodné Floridy, kde
studovala na vysoké škole český ﬁlm.
Během studia na Univerzitě Karlově
v roce 2010 potkala svého přítele Jakuba, který coby zkušený lyžařský
technik nyní sezónně působí v Courchevel v Savojských Alpách, a "zakotvila" v Česku natrvalo. „Když jsem
přijela do Evropy, neměla jsem jako
rodačka z Floridy k zimním sportům
žádný vztah, po dvou sezónách ve
Francii jsem si ale hory a zejména

pak snowboarding zamilovala natolik,
že mi přišlo přirozené se zimním
sportům věnovat i v podnikání,“ říká
sympatická Američanka s tím, že otevření půjčovny na Černém Mostě bylo
dlouholetou vizí jejího přítele Jakuba,
který z Prahy 14 pochází.
DOMOV NAŠLA V PRAZE 14
„Od té doby, co jsme s přítelem spolu, je
Praha 14 mým domovem, ve srovnání
třeba s centrem Prahy, kde jsme nějakou dobu žili, tu cítím více rodinnou
atmosféru a větší sounáležitost mezi
místními, z hlediska podnikání je navíc
Černý Most na ideální turistické trase
za zimními sporty,“ říká rodačka ze
slunné Floridy s tím, že celá „posádka“
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Skicentra Černý Most se rekrutuje z řad
místních nadšenců pro zimní sporty.
„Stručně řečeno je to láska k horám, lyžování a snowboardingu společně
s nadšením a zkušenostmi, které mů-

žeme nabídnout rodinám odsud i z jiných částí Prahy,“ říká Veronica Dunn
na dotaz, co je mottem jejího podnikání.
PODPORA PRO MÍSTNÍ PODNIKY
Právě určitá komunitní vzájemnost
a podpora malých podniků podle jejích
slov oproti zkušenosti z USA v Praze zatím není tak výrazná. „Je tu velké nákupní centrum, což je jistě dobře, ale já
osobně bych tu ráda viděla také víc malých podniků, které mohou prosperovat
v rámci komunity vedle velkých obchodních řetězců. V Americe je běžné,
že se lidé snaží podpořit místní drobné
podnikatele,“ vysvětluje Veronica Dunn.
Přestože zatím česky více rozumí,
než mluví, můžete ji takřka denně

potkat za pultem půjčovny, která si
přes dosud mírnou zimu postupně
nachází svou klientelu. „Prosinec
nám ukázal, že otevření půjčovny bylo
dobrým tahem, teď musíme doufat,
že se zlepší podmínky na horách
a více zdejších rodin vyrazí za zimními sporty,“ uvažuje Američanka.
VYBAVENÍ PRO CELOU RODINU
Právě na rodiny se totiž Skincentrum
Černý Most primárně orientuje, v nabídce vybavení nechybí kvalitní lyže,
snowboardy a boty pro nejmenší a na
své si tu díky kvalitě nabízeného vybavení přijdou i náročnější sportovci
všech věkových kategorií. Kromě vypůjčení nabízí Skicentrum Černý
Most i řadu kvalitních použitých lyží
a snowboardů všech velikostí ke koupi
za zajímavé ceny. Nejde přitom
o přebytky z půjčovny, vybavení pochází z Francie a zpravidla má „odjetou“ nanejvýš jednu sezónu.
„Po zimě plánujeme kratší pauzu, ale
už v létě se budeme připravovat na
další sezónu, kdy chceme nabídku
půjčovny opět rozšířit,“ dodává sympatická podnikatelka.
(red)
SKICENTRUM ČERNÝ MOST
Ceny a bližší informace jsou k dispozici na www.skis.cz
nebo při návštěvě obchodu na adrese Mansfeldová 783/15, cca 100 m
od stanice metra Černý Most.
Otevírací doba:
pondělí–pátek 11.00–19.00 hod.,
sobota a neděle 10.00–17.00 hod.

Pozvánka na koncerty – únor

Pozvánka

Pionýr z.s. – 93. pionýrská skupina Orion
nabízí pro děti 6–14 let jarní prázdniny – zimní tábor

Plasnice u Deštného

ORLICKÉ HORY
28. února – 7. března 2015
Ubytování: horská chata Radost – zazimované chatky s příslušenstvím,
3-6lůžkové pokoje, jídelna a restaurace, velká zahrada
Stravování: plná penze, pitný režim
Doprava: vlastním autobusem tam i zpět
Poplatek: 3 300 Kč (pro ostatní účastníky). Náklady jsou podstatně vyšší, rozdíl bude hrazen z grantů MŠMT a MHMP. Přihlášky lze vyzvednout v klubovně oddílu (Kpt. Stránského 994, Černý Most) nebo po dohodě i jinde, lze zaslat i poštou.
Program:
• Lyžařský vlek v Deštném – asi 5 km, chata zdarma provozuje skibus
ke sjezdovkám
• Sáňkování – bobování pro nelyžaře – hned u chatek
• Zimní olympiáda – sjezd a slalom na lyžích, bobech a kluzácích
• Jednoduché stavby ze sněhu na zahradě objektu (podle kvality sněhu)
• Odpočinkový den – možnost Nové Město nad Metují nebo Dobruška
• Tradiční hry a turnaje – skládání puzzlů, pexeso
• Turnaj ve stolním tenise
• Tradiční soutěž v bodování – ranní rozcvičky (šifry, rébusy, hádanky),
soutěže sportovní i zábavné
• Bodování úklidu pokojů (pořádek být musí)
• Podle počasí další hry a zábavy v místnosti, v terénu, deskové a stolní hry
Další podrobnosti na webu oddílu: http://www.93-oddilorion.wbs.cz/
Kontaktní e-mail: oddil.orion@seznam.cz

POZVÁNKA

Vzhůru do Ledového království s Orionem!

Vystoupení pěveckých sborů Lísteček a Lístek,
sbormistryně Marie Sedláková
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Černý Most
Vernisáž 4. 2. od 17.00 hod. – Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků klavírní třídy Daniela Kallmünzera
6. 2. od 18.00 hod. – sál školy

IV. hudební večer
tradiční koncert žáků školy 16. 2. od 18.00 hod. – sál školy

Koncert žáků ﬂétnové třídy Zuzany Bandúrové
17. 2. od 18.00 hod. – sál školy

Koncert žáků smyčcového oddělení
23. 2. od 18.00 hod. – Galerie 14, Černý Most

Autorský večer Pavla Cibocha, Karla Mirošníka a Kristiana Vacka
25. 2. od 18.00 hod. – Galerie 14, Černý Most

VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ RATIBOŘICKÁ
Od středy 4. února 2015 v Galerii 14
Ve středu 4. 2. 2015 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hodin
zahájena výstava prací žáků ZUŠ Ratibořická. Výstava je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha 14
Bc. Radka Vondry, potrvá do 26. února a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 4. března 2015 v 17.00 hod. v Galerii 14
Ve středu 4. 3. 2015 v 17.00 hod. vás zveme do Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most,
na vernisáž výstavy obrazů Štefana Škapíka a Jaroslavy Jáněové. Výstava potrvá do 26. března a bude
otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin a v neděli 14.00–17.00 hodin. Vstup volný.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V sobotu 7. března ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín
V sobotu 7. 3. se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 80, turnaj ve stolním tenise
pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 40. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení.
Prezence 8.30–8.50 hod., začátek turnaje v 9.00 hod. Startovné 50 Kč na osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 18. března od 18.30 hod. v Galerii 14
Dne 18. 3. od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Trigonum Musicum: D. Prosek –
hoboj, L. Härtelová – harfa, J. Keller – violoncello. Zazní díla C. Saint-Saënse, C. Debussyho a dalších. Vstup volný.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

TIPY NA BŘEZEN

POZVÁNKA

Pozvánka

Pozvánky

Historie

HLOUBĚTÍN ŽIL JIŽ V DÁVNÉM PRAVĚKU
AČKOLIV SE HISTORIE MČ PRAHA 14
DATUJE K PRVNÍMU DNI ROKU
1994, MÁME V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI MÍSTA, KTERÁ BYLA OSÍDLENA
UŽ V DÁVNÝCH DOBÁCH. DOKLÁDAJÍ TO ČETNÉ ARCHEOLOGICKÉ
NÁLEZY Z OBLASTÍ HLOUBĚTÍNA
I KYJÍ A STŘÍPKY HISTORIE JE DODNES MOŽNÉ NALÉZT I V POLÍCH
MEZI ČERNÝM MOSTEM A DOLNÍMI
POČERNICEMI. JSOU TO PRÁVĚ
NEJSTARŠÍ DOKLADY OSÍDLENÍ,
KTERÉ VÁM PŘIBLÍŽÍME V PRVNÍ
ČÁSTI NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO SERIÁLU O MINULOSTI PRAHY 14.

ti, kteří tu žili ještě v polovině minulého století. Právě zde se stejně jako
v další blízké přírodní památce, známé jako Pražský zlom poblíž Průmyslové ulice, ukazují geologické vrstvy
z různých prehistorických období.
ROKYTKA JAKO INSPIRACE
EDUARDA ŠTORCHA
Málokdo možná tuší, že jedním z prvních objevitelů pravěku na území
dnešní „Čtrnáctky“ byl libeňský učitel a známý spisovatel Eduard
Štorch. Ten hledal ve své době střípky dávných časů podél toku Rokytky

Pražský zlom pod budovou Hloubětínského zámečku je zajímavou ukázkou geologických změn
v dávných dobách. Stopy prvních osídlení lze pak najít i v okolí Rokytky a jinde v Hloubětíně.

Mezi nejpatrnější připomínky pravěkých časů patří bezesporu geologické
útvary v lokalitě Hloubětína. Ty nejzajímavější můžeme na vlastní oči vidět
na kopci za tratí nad Hloubětínem
v areálu přírodní památky Cihelna,
která nese název podle výroby břidlicových cihel, již zde mohou pamatovat

✂

Kdy a kým byl veden první archeologický průzkum v Hloubětíně?
a) Bylo to v roce 1851 a průzkum
prováděl místní učitel J. Pečený.
b) Bylo to v roce 1951, kdy byl objeven artefakt v jedné z hloubětínských pískoven.
c) Bylo to v roce 1855 a průzkum vedl
profesor J. E. Vocel.
Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek a uschovejte jej pro další použití.

24

a vedle nesčetných archeologických
nálezů, které zůstávají dodnes v muzejních sbírkách, zde našel také inspiraci pro sepsání „pravěkých“ povídek pod názvem U Veliké řeky. Vůbec
první evidovaný nález pozůstatku
pravěkého osídlení ale tvoří polovina
kamenného mlatu, který předal do
sbírek dnešního Národního muzea
roku 1851 hloubětínský učitel Josef
Pečený. O čtyři roky později pak přišel první archeologický výzkum
Hloubětína pod vedením profesora J.
E. Vocela, který přinesl řadu dalších
nálezů a de facto odstartoval vlnu zájmu o hlubokou historii v této oblasti.
Ta přinesla řadu nálezů jak od odborníků a vzdělaných nadšenců, tak
i od vlastenecky zapálených amatérů
všeho druhu, kteří toto hledání brali
často jako dobrodružství a bohužel
svým neodborným způsobem zničili
řadu dalších historických artefaktů.

MÍSTO MNOHA PRAVĚKÝCH KULTUR
Veškeré nálezy ukazují, že v dobách
od 5. tisíciletí před naším letopočtem
se na území dnešního Hloubětína
a Kyjí vystřídalo mnoho pravěkých
kultur. Nálezy z dob mladší doby kamenné dokládají život zemědělsky
založených obyvatel, ale také přítomnost kočovných pastevců a lovců,
kteří tehdy nebudovali stálé osady,
ale stavěli jen lehké stanové chaty.
Vykopávky ukazují také na speciﬁcké
pohřební rituály, kdy byli osadníci
ukládáni do země ve skrčené pozici.
Muži vždy hlavou k západu a obličejem k jihu, ženy na opačném boku
hlavou k východu a obličejem k jihu.
LID SE ŠŇŮROVOU KERAMIKOU
V hrobech se vedle ostatků nalezla
i řada dalších artefaktů, jako byly
amfory či poháry zdobené otisky pletené šňůry, různé nástroje a zbraně,
ale také šperky z provrtaných zubů
a mušlí, kostěné jehlice a později
i měděné náušnice a další ozdoby.
Hloubětínské pískovny mohou být dodnes dokladem přítomnosti pravěkých
kultur, přestože již byla tato oblast archeologicky velmi podrobně zkoumána. Ve třicátých letech minulého století tu byl nalezen například úlomek
nádoby zdobené rýhami, další nalezené nádoby zase daly díky svému tvaru
název kultuře zvoncovitých pohárů
z doby mladšího eneolitu, tedy z druhé
poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem. Další nálezy přicházely také často
náhodně, například v roce 1951, kdy byl
v jedné z hloubětínských pískoven při
bagrování odkryt další z prehistorických hrobů.
ARCHEOLOGII POMOHLY I STAVBY
Další nálezy následovaly při různých
stavbách a ukazují na osídlení nejrůznějšími kulturami, jako je řivnáčská,
mohylová, knovízská či kultura popelnicových polí. Přes dobu bronzovou
postupně spějí nálezy k prvním kontaktům zdejších obyvatel s vyspělými
antickými civilizacemi až k pozdější
době železné. Celkem tvoří sbírky
Národního muzea a Muzea hlavního
města Prahy přes stovku eneolitických předmětů a střepů z oblasti
Hloubětína.
(jam)
Příště: Nejstarší sídliště v Čechách

Projekty

PŘESTOŽE PRAHA 14 NENÍ MĚSTSKOU ČÁSTÍ, KTERÁ BY SE VE VELKÉM
POTÝKALA S NADMĚRNÝM MNOŽSTVÍM DROGOVÝCH DEALERŮ A UŽIVATELŮ
NÁVYKOVÝCH LÁTEK, ZELENOU DOSTÁVÁ PREVENTIVNÍ PROJEKT, JENŽ
SE TOUTO OBLASTÍ ZABÝVÁ.

POZVÁNKA

že v rámci Prahy 14 tento program
dostane na starosti společnost Progressive, která poskytuje kvalitní
a vzájemně navazující služby v oblasti
terciární prevence drogových závislostí,“ vysvětluje radní Irena Kolma-

Rezervace a prodej vstupenek na pokladně KD, ONLINE a v pracovní dny také telefonicky: +
420 724 099 889, + 420 226 220 533. Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději poslední
pokladní den předcházející vybranému představení! Nevyzvednuté rezervace jsou následně
rušeny. Pokladna: každou středu 15:00 – 18:00 a vždy hodinu před akcí.Děti do 3 let zdarma.

KONCERT
KOMORNÍ HUDBY

ve středu 11. února 2015 v Galerii 14
Kinsky Trio od 18.30 hod.
Ve středu 11. 2. 2015 v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most, vystoupí Kinsky Trio ve složení:
Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello,
Slávka Vernerová Pěchočová – klavír.
Začátek koncertu v 18.30 hodin.
Na programu jsou skladby J. Haydna, L. van Beethovena,
J. Suka a dalších. Spojení: metro B – Černý Most – bus 223,
273, 296, výstupní stanice Kpt. Stránského. Vstup volný.

TOP KONC ERT

Neřež
25/2 19:0 0
Folková hudební skupina, která vznikla jako volné
pokračování legendárních Nerez.
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ.

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

Pozvánka

„Loni v prosinci radnice odeslala
třem organizacím poptávku na provádění monitoringu užívání návykových
látek a na zajišťování terénního programu. Na základě doporučení hodnotící komise posléze Rada rozhodla,

nová, do jejíž gesce mimo jiné spadá
i oblast bezpečnosti. Na Prahu 14 organizace „přinese“ svůj terénní program, jehož hlavní náplní je mírnit
dopady fenoménu zneužívání návykových látek, především zneužívání injekčních drog, a odborně pracovat
s lidmi, kteří tyto látky zneužívají.
„Základními cíli je vyhledávat skrytou
populaci uživatelů drog, oslovovat ji
a motivovat ke změně chování a životního stylu směrem k méně rizikovému, tedy minimalizovat zdravotní
a sociální poškození spojená s užíváním drog. Ta se týkají jak klienta samotného, tak celé společnosti,“ uvádí
ve své nabídce společnost Progressive. Kromě pomoci lidem s drogovou
závislostí má program i další významné přínosy: prevenci šíření infekčních
chorob, jako jsou HIV či virové hepatitidy, monitoring míst, kde se uživatelé
návykových látek nejčastěji pohybují,
a udržování těchto míst bez pohozených injekčních stříkaček. Na projekt
městská část letos uvolní osmdesát
tisíc korun.
(red)
Pozvánka

Ilustrační foto

TERÉNNÍ PROGRAM PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ
INFO@KDKYJE.CZ
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ÚNOR 2015
DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Ve školičce máme ještě několik volných
míst.
ŠKOLIČKA pro děti od 2–6 let je v provozu
po–pá 8.00–12.00 hod., cena 140–200 Kč/
den. Můžete navštěvovat i jednotlivé dny.
Zkušené lektorky vedou skupinku maximálně 10 dětí.
V únoru si vyrobíme karnevalové masky
a také nás čeká tradiční karneval. V pátek
dopoledne cvičení maminky s dětmi 1–3
roky 10.30–11.15 hod. Přijďte vyzkoušet,
65 Kč/hodina.
ODPOLEDNÍ KROUŽKY – DRUHÉ POLOLETÍ
Taneční studio ČM – ukázková hodina po
dohodě možná, Dramaťáček, Malované zpívánky, Cvičení pilates pro děti, Sportík pro
kluky, Povídánky – logopedie. Večerní cvičení
pro ženy. Metodou pilates cvičí Jitka. Přijďte
vyzkoušet. Jitka Šindelářová, tel. 739 034 435.
E-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada
Royal Rangers – křesťanský skaut pro
děti 6–12 let. Každé úterý 16.00–18.00
hod. v pražském Tyrannus Hall (Stoliňská
2502/41B).

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org
SAMOSTATNOST U DĚTÍ
Jak vést děti k samostatnosti již od malička.
Záležívá vám na tom, aby vaše dítě mělo
samostatný úsudek, názor a bylo schopné
samostatné aktivity? Lektor Mgr. Ivana
Štefková, ředitelka organizace Neposeda.
Minimální počet účastníků je 5. Registrace
marketa@neposeda.org, vstupné 150 Kč.
Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha-Kyje.
PONDĚLÍ–ČTVRTEK
Herna – Volná herna pro děti s doprovodem. Útulné a přátelské prostředí s možností využití hraček, didaktických pomůcek,
knihovničky, vstupné od 40 Kč.
Hlídání dětí – krátkodobé hlídání dětí od
jednoho roku. Potřebujete k lékaři, na úřady
nebo si udělat čas jen pro sebe? V Zastávce
máme krásnou hernu a skvělou Hanku, pedagogickou pracovnici, která se o vaše děti
postará. Rezervace: rodina@neposeda.org,
vstupné 80 Kč/hodina.
Coworking – sdílená kancelář – Možnost
pronájmu pracovního místa s hlídáním
dětí od jednoho roku. Pracovní zázemí
s internetovým připojením. Možnost zapůjčení notebooku. Ideální pro podnikající
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či studující maminky na rodičovské dovolené. Rezervace: rodina@neposeda.org,
vstupné 80 Kč/hodina vč. hlídání.
Já a děti pod jednou střechou – Nový
projekt Zastávky! Nabízíme prostor, zázemí
a podporu pro zajímavé start-upy nebo organizování volnočasových či vzdělávacích
aktivit pro děti a rodiče. Pište na
marketa@neposeda.org.
KAŽDÉ PONDĚLÍ
Yamaha – hudební škola. Probíhá nová
registrace. Aktivní prožívání hudby podporující radost, slovní zásobu a rytmizaci.
Více informací a registraci najdete na stránkách http://www.yamahahudebnikurzy.cz/.
Robátka (děti od 4 do 18 měsíců) – od 9.30
do 10.30 hodin, První krůčky (děti od 1,5
do 4 let) – od 10.30 do 11.30 hod.
KAŽDÁ STŘEDA
Tvořílek – Výtvarně laděný kroužek pro
děti od 2 let v doprovodu rodičů. Každý
měsíc tvoříme na jiné téma, každý týden
nové originální dílo. Hrajeme si, poznáváme barvy a různé materiály, malujeme,
kreslíme, lepíme, stříháme, vyrábíme
a tvoříme ze všeho možného. Vždy od
9.30 do 10.30 hodin, vstupné 60 Kč (sourozenci 100 Kč) vč. vstupu do herny.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz
PRAVIDELNÉ KURZY (únor–červen 2015)
pro děti začínají v pondělí 2. 2. 2015. Zápis
probíhá do naplnění kapacity, kurzovné
300 Kč/pololetí, všechny kurzy jsou zaměřené na základní pohybovou gramotnost
a rozvíjejí všeobecné schopnosti, rozdělení
dětí dle věku je pouze orientační a je zcela
v kompetenci lektorky.
Tanec hrou: pondělí 15.30–16.20 hod. (3–5
let), 16.30–17.20 hod. (4–7 let), Baby aerobik:
úterý 16.30–17.20 hod. (4–6 let), 17.30–
18.20 hod. (5–9 let). Sportovní hry: středa
16.30–17.20 hod. (4–7 let), čtvrtek 15.30–
16.20 hod. (3–5 let), 16.30–17.25 hod. (6–10
let), 17.30–18.25 hod. (11–18 let). Pravidelné
lekce pro mládež, dospělé a seniory: balony,
aerobik, body ﬁt, jóga pro zdraví a krásu,
pilates, port de bras, power jóga, stepaerobik,
trampolínky, zumba, široký výběr lekcí od
zdravotních po aerobní lekce od 35 Kč.

JAHODA, O. P. S.
www.jahoda.cz
KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let), RC JAHŮDKA
(fb/rcklubjahoda).
JAHŮDKOVÉ JESLIČKY pro děti od 1 roku.
Celodenní jesličky jsou určeny dětem od

1 roku. O pohodlí a bezpečnost dětí se
starají kvaliﬁkované lektorky s praxí. Jesličky mají prostornou, nově upravenou
a vybavenou hernu. Samozřejmostí je celodenní strava vhodná pro nejmenší děti,
do které je zahrnutá 2x svačina a oběd.
Jesličky jsou otevřené od pondělí do pátku
od 7.00 do 17.00 hod. Děti můžete zapisovat
nepravidelně. Cena za celý den 400 Kč, za
půlden 200 Kč. Sleva při koupi permanentky. Rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách je nutné provést vždy do 18.00
hod. předchozího dne u Lucie Zemanové
na tel.: 605 504 471.
SOCIÁLNĚPRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA
– dávky, nemocenská, mateřský a rodičovský příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou otevřen ve středu
a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin!
SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA
(2–7 let), stále probíhá zápis na školní rok
2014–15. Nově nabízíme svoz a odvoz dětí
do školky. Informace o školce a o zápisu
u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@jahoda.cz,
tel.: 777 674 161, www.skolka-jahoda.cz,
fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Informace o JAHODĚ na www.jahoda.cz
nebo na www.facebook.com/ejahoda.

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz
Pondělí: 9.30–14.00 hod. Počítačové kurzy
(skupinový kurz do 5 osob pro veřejnost;
individuální výuka pro dospělé lidi se
zdravotním znevýhodněním).
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
LIDI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Pondělí: 14.00–17.30 hod. keramický ateliér
(skupinový program).
Středa: 9.30–13.00 hod. výtvarný ateliér
(skupinový program).
Pátek: 11.00–13.00 hod. bowlingový klub.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná místa v programech. Přihlášení do
programů nutné na tel. 777 596 163 nebo
klubicko.ymca@seznam.cz.
Montessori pracovna pro děti od 1,5 roku
s rodiči od 15. 1. – čtvrtek 13.30–14.30 hod.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty
– pondělí – 5 skupin podle věku.
Kurz čchi-kung pro začátečníky – čtvrtek
19.45–20.45 hod.
Kurz tai-či pro pokročilé čtvrtek – 20.45–
21.45 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.

Praha 14 žije
Hlídací hernička pro děti od 1 roku bez přítomnosti rodičů – čtvrtek 8.15–11.30 hod.
Herny s programem (přihlášení není nutné)
probíhají ve středu a v pátek 9.00–12.00 hod.,
volné herny v pondělí 9.00–12.00 hod., multikulturní herna v pátek 16.30–19 hod. Nově
otevřena herna v úterý 16.15–18.30 hod.
ODBORNÉ PROGRAMY:
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno objednat M. Nováková, tel. 775 204 208.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Poskytuje dětem se zdravotním postižením
keramiku, plavání, muzikoterapii, klub s výtvarným tvořením, sportovní klub, logopedii,
arteterapii, a to v odpoledních hodinách ve
všední dny. Více na: www.motylek.org. Chystáme speciální prázdninový provoz („příměstský tábor“) pro děti s handicapy v termínu
2.–6. 3. (jarní prázdniny Praha 6–10). Pokud
chcete zapojit i vaše dítě s postižením,
které není v současnosti klientem CDS,
kontaktujte pracovníky KC Motýlek.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI
V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI
Školička – pondělí, úterý, středa, čtvrtek
9.00–11.45 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po telefonické nebo osobní
dohodě. Doučování dle dohody.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIK
Každé pondělí a středa zumba s Luckou
od 17.00 hod.

SPORT AEROBIK KLUB
KAMILY ŠEBÍKOVÉ
www.aerobic-děti.cz
Sídlíme: ZŠ Lehovec, Chvaletická 918, P-9
– nahoře naproti pískovišti – gymnastický sál
ZŠ Lehovec, Rochovská, P-9 – dole u parkoviště – tělocvična PRO 6, Sportcentrum
naproti pramenu, P-9
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Sport aerobik klub Kamily Šebíkové pořádá
o ledna 2015 nábor nových holčiček do týmu
na soutěžní komerční aerobik, juniorky a kadetky sportovní aerobik, gymnastická průprava, trampolínky. Je možné se přihlásit
na velmi žádané cvičení pro dospělé, trampolínky s posilováním v úterý 19.00–20.00
hod. pro všestrannou klientelu. Nemusíte
se bát, že nic nezvládnete. A pokud ano,
přijďte vyzkoušet a uvidíte!
Nově otevíráme hodinu pro děti ,,Cvičení
je hra a zábava" – všestranná pohybová průprava – pohyb hrou, trampolínky, protažení,
závody. Zveme vás i na 2. ročník republikové
soutěže, kterou pořádáme v měsíci březnu
2015. Závody – dopoledne cvičení podle lektora a odpoledne pódiové skladby, sóla, mini

týmy. Termín bude upřesněn na našich webových stránkách www.aerobic-deti.cz. Přijďte
předem vyzkoušet po telefonické domluvě:
606 499 821, nebo pište na e-mail: kamilasebikova@seznam.cz. Na všechny děvčata,
chlapce, maminky, babičky atd. se těší tým
sportovního klubu, který je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu.

MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz
CENTRUM PASTELKA – vzdělávání a zájmové programy pro děti 0–6 let i pro rodiče. Celodenní školka (pro děti 2,5–6 let).
Nový kurz Montessori dílnička začíná v únoru
2015. Kurz je určen pro rodiče a dítě ve věku
1,5–3 roky a vede ho zkušená lektorka opakovaně již několik let. Cena 120 Kč za lekci.
Dětský aerobik – pro děti 3–6 let, každý
čtvrtek od 16.10 hod. Zápis do 10. 2. 2015.
Pastelka – školka s prvky Montessori (pro
děti od 2,5 let) – zápis na 2. pololetí v únoru
pouze na volná místa. Školka je otevřena
denně 7.30–16.00 hod. Malý kolektiv dětí,
výchova v duchu Montessori metody, kvalitní
výuka dle osnov kvaliﬁkovanými učiteli.
Hurá – jdeme do školky! Program pro děti
od 2 let, které se chystají od září do školky
a chtějí si to vyzkoušet, 1–2x týdně dopoledne.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–18.00
hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.; 15.00–18.00
hod.; pá 9.00–12.00 hod.; cena 50 Kč/1 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku – po
a pá 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě, st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi – dětská jóga 3–8 let,
playgroundenglish 3–6 let, ostrov objevů
12–36 m, dramaťáček, cvičení s miminky,
Montessori pracovna 3–6 let
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ÚNOR 2014
2.–6. 2. Týden otevřených dveří – přijďte si
vyzkoušet naše kurzy – vstup po celý týden
zdarma, volná herna – zdarma.
3. 2. Malé čtení – Masopustní příběh – od
16.30, děti si pak vyrobí masopustní masku,
vstupné dobrovolné.
13./14. 2. 2015 Pyžámková noc v Čertíkovi
18.00–10.00hod.
Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti
do našeho čertovského nočního doupěte a načerpejte novou energii. Cena: 400 Kč/1 dítě,
600 Kč/sourozenci.
18. 2. 2015 Aby nám spolu bylo dobře
19.30–21.30 hod., seminář pro rodiče vedený
PaedDr. Šárkou Daušovou, cena 150 Kč.
22. 2. Velký počernický karneval 15.00–
17.00 hod. v Divadelním sále restaurace
Léta Páně, cena 99 Kč/dítě.
25. 2. Tvoření z ﬁma – 19.30–22.00 hod.,
cena 300 Kč/osoba. Téma: Inkoustové techniky. Budeme vyrábět šperky a veselé brože.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 14
www.centrum14.cz
Miniškolička Čtrnáctka od 2 let – stále
volná místa.
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
7.45–12.30 hod. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, malovat, tancovat a chodit ven na
procházky a pískoviště. Každé úterý a čtvrtek
školička do 15.30 hod. a denně možnost
večerní školičky od 17.00 do 19.00 hod.
Nově služba pro rodiče vyzvedávání dětí
z mateřinek Korálek, Obláček, Vybíralova
a večerní školička. Mezi 16.00 a 17.00 hod.
vyzvedneme vaše děti ze školky a vy budete
mít možnost si je převzít od 17.00 do 19.00
hod. v našem centru. Více na www.centrum14.cz nebo na tel. 603 24 94 27.
PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Středy: Pro maminky a děti Montessori
pro děti od 1,5 do 3 let, těšíme se na vás.
Od 10.00 hod herna s tvořením pro mámy
s dětmi do 12 hod. Cena dílničky je 60 Kč.
Ubrousková technika, malování na látky, různé
zajímavé workshopy. Páteční herny od
15.30 do 18.00 hod., jen za ošklivého počasí.
NAŠE NABÍDKA
Logopedický program pro děti od 4 let.
Flétnička, jóga, výtvarka, pro děti od 3 let.
Kytara, keyboard, výtvarka, flétna, turistický kroužek – pro děti od 6 do 15 let.
Pro dospělé: přednášky, kurz jógy, kurz
malování, kury angličtiny, kytary.
AKCE ÚNOR
11. 2. Montessori pracovna v 8.45 hod.
Rádi byste se dozvěděli, co je to Montessori?
Přijďte mezi nás.
13. 2. Karneval v maskách 15.00–18.00
hod. Soutěže, tanec. Vstup 70 Kč/rodina,
malé pohoštění v ceně.
2.–6. 3. Jarní příměstský tábor na téma
hledání pokladů. Zámky v okolí Černého
Mostu, Ctěnice, Chvaly a výlet na Pražský
hrad s prohlídkou Muzea perníčku. Cena:
1 600 Kč za celý týden.
Více informaci na www.centrum14.cz,
nebo tel.: 603 249 427.

STŘ. DIAKONIE ČERNÝ MOST
www.cb.cz/diakonie/cerny-most
Pondělí: 10.00–14.00 hod. keramika –
vede ergoterapeutka Daniela Nekola –
tvoření výrobků na keramické trhy.
Úterý: 9.30–11.00 hod. trénování paměti –
vede PhDr. Blanka Davidová.
11.00–12.30 hod. literární program – vede
Mgr. Zuzana Nováková, 13.30–15.00 hod.,
sudý týden: hudební program – vede
Mgr. Petra Fausová, lichý týden: canisterapie – vede p. Horčíková se Sárou.
Středa: 10.00–12.00 hod. Upovídaná středa:
přednášky, besedy, promítání /různí hosté.
Čtvrtek: 10.00–15.00 hod. vaření – tvoření
výrobků na keramické trhy.
Pátek: 9.30–12.00 hod. individuální programy – trénink paměti, finanční gramotnost, masáže.
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Prahy 14

Bruslení
Přijďte si s námi zabruslit. Nízkoprahový
klub Pacific.

11

+* $)6K
 3

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

4

+* $)6K
4 KKKKKK

SRQPONMLKJINHGJFKEQGDCKLMBAK
@?>K=GHO<;:ODBM
Výstava v Galerii 14 potrvá do 26. 2. 2015.
98K7=656K432K11107=656430/@

4
5

+* $)6K
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.R-GQO;,N
Ve spolupráci s Církví bratrskou promítneme
dokumentární film sledující problém
obchodování s lidmi.

43K/$.*=?9KS(&.5(K86+?2K1110/$.*=?9430/@

11

+* $)6K
4 

)#6 (.#$K/= S$K'=6*=+ 2K
1110/'0/@")#6 (.#$"/$=.9(+*K

S+*?7K)('=(S(&.%0K/$.*=?9K+&?.$8.#/$K(070+02K
1110+&?.0/@2K1110/'"=6!+ 6@65=6)60/@

9/K &?'8 (K9/6K7=6562K11109/ &?'#/ (0/@
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+* $)6K
4 

+* $)6K
4 

/$.*=?9K+&?.$8.#/$K(070+02K1110+&?.0/@

6

*ONBKPGKHRHO
Tisk na textil pomocí bramborových razítek.
Rezervace míst na jahudka@jahoda.cz.
Rodinné centrum Jahůdka.

PÁTEK
 

7;QGPGKEQ;KE;POBMPCK
Konzultace jsou individuální, základní čas
na konzultaci je 30 minut. Čas si předem
rezervujte: renata.curdova@rcmum.cz,
775 720 588.
RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

6

PÁTEK
4 

SG:RPCKEQ;KGC
Zveme vás na vaření pro všechny, co se chtějí
něco naučit. Nízkoprahový klub Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

6

PÁTEK
4 

7RNKERNHQKNE;RP;NHOKJK )K FR
Ples na podporu výcviku asistenčních psů
na téma Ponožkový pes. Dress code: slušivé
ponožky. Rezervace na emailu: zaneta@
pestraspolecnost.cz, nebo tel.: 222 984 244.
Vstup 200 Kč.

11

+* $)6K
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+('(*6
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+;<;HPCKFL;JMPC
Pojedeme do ski areálu Herlíkovice.
/$.6KK 80KK))9K7=656K2K1110))97=6560/@

)OJGIB;KK(KRLRB;JO
Již tradiční malé divadlo pro celou rodinu.
/$.6K3K 8K"K=()#.60K=/K9?92K1110=/9?90/@

SG:RPCKEQ;KNHGQC
Přijďte si něco dobrého uvařit. Nízkoprahový
klub Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

)(7(=?8?!$9$

+ROPM:KEQ;KQ;OR
O tom, jak od dětství předcházet rizikovému
chování v době dospívání. Přihlášení nutné.
9/K &?'8 (K9/6K7=6562K11109/ &?'#/ (0/@

12

8*S=*$ K SGRPHIPKJK7GDOD,
4 
Oslavte s námi v Nízkoprahovém klubu
Pacific svátek zamilovaných.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

12

8*S=*$ K @ECJMPBF
4 4
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let.
/$.*=?9K+&?.$8.#/$K(070+02K1110+&?.0/@

13

PÁTEK
 

5QMHBFKNKEGNHRCP;,
Doplňování obrázků plastelínou. Rezervace
míst na jahudka@jahoda.cz.
!65()6K(070+02K1110!65()60/@K

13

PÁTEK
4 

GQPRJGKJKE;MDR
Tradiční karneval v maskách.
S+*?7K K 8K"K=()#.60K43K/$.*=?9K
S(&.5(K86+?2K1110/$.*=?9430/@

)K !$2K1110 ) !$0/@

7

;PDRQHKB;;QPCK,<F
V Galerii 14 vystoupí KINSKY TRIO, zazní
skladby J. Haydna, L. van Beethovena,
J. Suka a dalších.
98K7=656K432K11107=656430/@

!65()6K(070+02K1110!65()60/@K

6

1OOGK/GQRFKK(HRDK;RQPCKONOR
Přednáší Michal Žemlička.

GQPRJGKNRKN;,HLROK
Přehlídka a rej masek, společné zpívání
a tanečky, soutěže a hry pro děti a mnoho
další zábavy. Herna od 9:00.

8*S=*$ K @ECJMPBF
4 4
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let.
PÁTEK
 

9;PHRNN;QOKEQGD;JPGK
Montessori je výuková metoda, kterou
založila Marie Montessori v r. 1909 v Itálii.
Rádi byste se dozvěděli více? Zápis zahájen.

0EQGG43B,H,QPO0D

P;Q

Kulturní přehled

13

PÁTEK
4 

7RNKEQOPDAKGKEQOPDR RPKJK )K FR
Ušlechtilí princové, spanilé princezny, jste
srdečně zváni na každoroční královský bál.
S+*?7KK 8"K)*$2K K 8"K)(+7&0K))9K7=656K2K
1110))97=6560/@2K1110 ) !$0/@

13

PÁTEK
4 

GQPRJGKJK7;MDR
Tradiční karneval v maskách se soutěžemi,
tancem, písničkami a dobrou náladou.
Přihlášení nutné: jitka@pohadka-praha14.cz.
)*+ K+*?)#(K7(5) 62K1110
7(56) 67=656430/@

,H,QPCKE:RRKE:OEQGJ,RK7QGGK43K
B,H,QPCKEQ;K9NHNB;,KMNHK7QGGK430
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PÁTEK
210

UTSRQPONMLKJIHGHTJJ
Předvečer sv. Valentýna v atmosféře
francouzských šansónů.
VSTUP DOBROVOLNÝ. CENTRUM

%S 'HM
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete
věnovat třeba kultuře nebo sobě samým.
Pro děti od 5 let.

FEDCBAC@?BJ>=<=F=;J:::=FEDC=?9

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

F>>3*J 8PR7HMMPT6JMP5P7S
00
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí.

21—22

F>>3*

21—28

F>>3*

4F3D<J210J/AJ.J-,3+;J-*E),J-,3+J(0J/A=J

?,"/B4J"*3"F/;J:::=?=?9."*&F/*=9*%"*-*

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

15

CB-+EBJ
200

/STRHIS'
Na karneval máme rodinné vstupné 150 Kč.
Rezervace míst na jahudka@jahoda.cz.
Rodinné centrum Jahůdka.
&*%>-*J>=<=F=;J:::=&*%>-*=?9J

16 2 —30 4

<>C-+E,

8S'5SJ$M7#
Výstava malířky Šárky Dvorské, která je
členkou spolku UMÚN.
?BC3"D8JFEDCBAC@?BJ>=<=F=;J:::=FEDC=?9

17

ÚTERÝ
2(00

17

ÚTERÝ
2(10

8ON6Q!TPI R!JMJ<H7TH
Nízkoprahový klub Pacific.

23

<>C-+E,J /PRQHT7J L JM#GQPI PJP'HR!
200
Koncert proběhne v Galerii 14.

24

ÚTERÝ
200

:::=CB<>FB-*=>"J

ÚTERÝ
200

F656JMHIHTR!PJ8PRP'MLS
Cestopisná výprava do oblasti severního
Mongolska s fotografiemi a vyprávěním
Kláry Modlitbové.
?BC3"D8JFEDCBAC@?BJ>=<=F=;J:::=FEDC=?9

18

F3 B-*J
2000

UHM76IS'JSR 7JJ4J"OORMLOJSLPJPSJ
Upovídaná středa, přednáší Zuzana
Nováková.
-@*/>C@BJ?,"/4BJ"*3"F/;J
:::=?=?9.-@*/>C@B.?B"C8>F3J

18

F3 B-*J
2010

%T 7L#JMJ7 LHJ9'P56I LHJ
Program pro děti s rodiči. K dispozici herna.
4F3D<J0J/A=J8?J/ED,A/>J8?*J

WWW.MOTYLEK.ORG

25

F3 B-*J
2000

A34"3B/J :PTLMP
200
Výroba šperků v Nízkoprahovém klub Pacific.

19

A34"3B/J 9!I RL#
2(2
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

?BC3"D8JFEDCBAC@?BJ>=<=F=;J:::=FEDC=?9

PÁTEK <# LPI JRPQ
2(00 Hlídání dětí od 1 roku přes noc.

20—21

?BC*J10J/A=J8*3B F/J)/>E/*J&*%>-*=J
&*%>-*J>=<=F=;J:::=&*%>-*=?9J

21

F>>3*JJ ?I6G!Q!JMP5P7R!JPP'HRH
00
Čeká vás aerobik, stepaerobik, posilování,
strečink, parafinový zábal, lekce pro širokou
veřejnost.
?BC*J20J/A=J3&JF>/>EJ&*%>-C@?B;J
:::=3&F>/>E&*%>-C@?B=?9
-><>"DAD&B8B

:6''6SJ:6'5HTPTQHJJPPIR!LJTP76J
P7TPQ7I!
Přednáší Michal Žemlička.
-@*/>C@BJ?,"/4BJ"*3"F/;J
:::=?=?9.-@*/>C@B.?B"C8>F3J

25

F3 B-*J
200

*O7PTMLKJIHGHTJJ<SIH'J?65PQ;J
/STH'J86TPR!LJSJ/T6M76SRJ4SQHL
Vše proběhne v Galerii 14.
9D)J"*3@> @?/J10;J:::=9DF%<=?9

25

F3 B-*J
200

3><JLPRQHT7JJCHH
Folková hudební skupina, která vznikla jako
volné pokračování legendárních Nerez.
4F3D<J0J/A=J/-J/&B;J:::=/-/J&B=?9

25

F3 B-*J
22

>TSR6NSQHJGSMO
Jak vypadá time management úspěšné matky?
4F3D<J200J/A=J8?J/ED,A/>J8?*J
<"*%*;J:::=8?/ED@?/>=?9

26

A34"3B/J <'# LP5TSR!
200
Nízkoprahový klub Pacific.

26

A34"3B/J 9!I RL#
2(2
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

<"*%*;J:::=8?/ED@?/>=?9

19

Bruslení
Připravte si teplé oblečení, nasaďte brusle
a pojďte si s námi zabruslit.
C,9/><"*%>4 J/EDJ/?J8>3 EB/;J

?BC3"D8J<">J">-@CDJ9*F34/*;J

17

9D)J"*3@> @?/J10;J:::=9DF%<=?9

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

FSPM7S7RPM7JOJ7!
Jak vést děti k samostatnosti již od malička.
Registrace marketa@neposeda.org. Vstup 150
Kč. Neposeda o.s.

&ST L#JJE#HJSJSR'6G76RS=J
Pojedeme do Jeseníku. Cena 1700 Kč. Zájezd
je určen dětem 13-19 let.

?BC3"D8JFEDCBAC@?BJ>=<=F=;J:::=FEDC=?9

27

PÁTEK
00

4KTP5SJ'PO7HL
Výroba loutek a postaviček z ruliček od
toaletního papíru. Rezervace na: jahudka@
jahoda.cz. Rodinné centrum Jahůdka.
&*%>-*J>=<=F=;J:::=&*%>-*=?9J

27

PÁTEK
200

4K7ISTR J!'RS
Rádi něco tvoříte? Navštivte nás
v Nízkoprahovém klubu Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

28

F>>3*J FP5P7R!J'#PI R!
2
Pojedeme do ski areálu Herlíkovice.

28—7 3

F>>3*

?BC*J0J/A=J--8J<"*%*J;J:::=--8<"*%*=?9

&ST L#JJJJE#HJSJSR'6G76RS=
Pojedeme do Jeseníku. Cena 1700 Kč. Zájezd
je určen dětem 13 - 19let.
?,"/B4J"*3"F/;J:::=?=?9."*&F/*=9*%"*-*

=TSS2LO'7OTR6=QN

13

Hydepark
Placená inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

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

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

❱ Družstevní byty: prohlášení vlastníka, převody družstevních bytů do
vlastnictví, zakládání SVJ, zaměřování – pasportizace bytů a domů,
družstevní právo. Tel. 724 304 603.

❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Menší pro dceru 1–2+1 a větší pro
sebe 3–4+1. Platba hotově, mohu vás
nechat dlouhodobě bydlet, vyplatím
dluhy i exekuce, lze i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.
❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

Placená inzerce

❱ Čištění koberců a čalounění, profesionálně za dobrou cenu. Tel.: 603 701 992.
❱ Instalatér – voda, topení, zed. práce.
Výměna kuch. desek a dřezů. Tel.:
602 649 359.

PŮJČOVNA
SERVIS BAZAR
LYŽE PRODEJ
KOLA - PRODEJ, SERVIS
Náchodská 708
Praha 9 - Horní Počernice

Placená inzerce

Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

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

Oznámení

Uzávěrka inzerce je 15. 2. 2015

HLEDÁME
ZDRAVOTNÍ
SESTRU
do malého kolektivu
domova pro seniory
P14, Bojčenkova 1099.
Kontaktní osoba
pí. Pokorná,
tel. 777 680 907,
e-mail: pokorna@cckp9.cz
30

❱ Koupím známky, mince, vyznamenání, bankovky. I celé pozůstalosti.
Přijedu, ocením, zaplatím v hotovosti. znamkymince@seznam.cz.
Tel.: 603 938 271.

❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme
byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd.
Odvoz starého nábytku na skládku.
Odvoz nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady na skládku. Stěhování.
Tel.: 773 484 056.

❱ HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdrav.
zařízení v blízkosti metra B Černý
Most, DPP-nadstandardní mzda,
(po–pá; odpol. 1–2 hod.; večer
2,5–3,5 hod.; sob. 15.00–18.30 hod.).
Očkování proti žloutence typu B.
Kontakt: 606 823 920.
❱ Matematiku perfektně doučí středoškolský profesor. Ukázková hodina
zdarma. Tel. 603 909 327.
❱ DOUČÍM NĚMČINU NA ČM i ve ﬁrmě.
v.stejskalova@volny.cz, tel. 722 952 464.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O.P.S. – POBOČKA Praha 14

Bří Venclíků 1072/6,
5. patro, místnost 525,
tel. + 420 775 553 188,
+420 225 295 515 (po, út, čt),
e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze
zemí mimo Evropskou unii informace a poradenství:
pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení, zdravotní
péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikulturní
akce, na které srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling for third coutry nationals
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các
vấn đề khó khăn và tổ chức các khóa học tiếng Séc cho
người nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси
чеської мови для іноземців безкоштовно

Otevírací doba: po, út, čt 9.00–17.00 hod.

Oznámení

Placená inzerce

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Křížovka o ceny
Vtip: „Mami, dnes jsem byl jediný, kdo se ve třídě přihlásil," chlubí se Pepíček. „A na co se pan učitel ptal?“ táže se
maminka. … (odpověď Pepíčka v tajence)

Lehké

Střední

Těžké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 2. 2015 na
adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

T. Mládek, Černý Most; F. Dvořák, Kyje; A. Martínek, Lehovec

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










 



 
 






