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vánoční a silvestrovské oslavy jsou za
námi, a deﬁnitivně tak uzavřely uplynulý
rok. Před námi je další rok. Věřím, že
se vám, občanům Prahy 14, i nám na
radnici městské části podaří dostát
svým předsevzetím, která jsme si pro
rok 2015 vytyčili. Nejde jen o nové
projekty, ale i o dokončení těch započatých. Doufejme, že právě začínající
rok bude ve všech ohledech a pro
všechny úspěšný.
Nás na radnici, jak už to po volbách
bývá, čeká mnoho práce. Nově zvolená rada městské části
nicméně už začala připravovat plány pro další období, se
kterými vás postupně budeme prostřednictvím Čtrnáctky seznamovat. Rodiče budoucích prvňáčků v tomto měsíci čeká
cesta k zápisu. Jako otec pěti dětí dobře vím, jak nelehký je
pro některé děti přechod ze školky do školy. Pokud se vše
zvládne bez větších nesnází, je to významný začátek jak pro
nového školáčka, tak pro celou rodinu. Jako starosta zase
mohu říci, že ať si v Praze 14 vyberete kteroukoliv z našich
šesti základních škol, vždy se vašemu dítěti dostane kvalitního
vzdělání v příjemném prostředí. Uvědomujeme si, že výchova
a vzdělávání našich dětí jsou klíčem k budoucímu zdravému
rozvoji společnosti, a tedy i naší městské části, a proto považujeme kvalitu školství v Praze 14, stejně jako v uplynulých
čtyřech letech, za naši prioritu.
Obdobně se chceme v tomto roce věnovat i dalším důležitým
aspektům ovlivňujícím život obyvatel městské části. A to s jediným cílem – aby byla Praha 14 místem, kde se nám všem
bude dobře žít. Proto bych vám i nám chtěl popřát, ať se nám
splní v tomto roce všechna přání a plány a společně odstartujeme
úspěšný rok.

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 pocházejí z archivu redakce • Dodané
písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr) •
Foto na titulní straně: Manželé Kádnerovi
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PŘEDSTAVUJEME
NOVOU RADU

Foto: archiv MČ Praha 14

SOTVA PÁR DNŮ PO USTAVUJÍCÍM
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 14 SE DALA DO PRÁCE
I NOVÁ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI.
TU TVOŘÍ STAROSTA, JEHO TŘI
ZÁSTUPCI A DALŠÍCH PĚT RADNÍCH.
SKLÁDÁ SE ZE ZÁSTUPCŮ TOP 09,
ČSSD, ODS A STRANY ZELENÝCH,
KTEŘÍ SPOLEČNĚ TVOŘÍ KOALICI
S VĚTŠINOU HLASŮ V ZASTUPITELSTVU. TA POVEDE MĚSTSKOU ČÁST
V PŘÍŠTÍCH ČTYŘECH LETECH.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSME SLÍBILI
BLIŽŠÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH
ČLENŮ RADY, A TAKÉ PROTO, ŽE
JIŽ BYLY ROZDĚLENY JEJICH
KOMPETENCE, PŘINÁŠÍME VÁM
AKTUÁLNĚ KOMPLETNÍ PŘEHLED.
Ve funkci starosty, jak jsme již informovali, bude i v následujícím volebním období pokračovat Bc. Radek
Vondra, který bude mít nově v působnosti oblast informatiky a zejména
pak záležitosti územního rozvoje,
a tedy i několik významných, z hlediska
obyvatel Prahy 14 i aktuálních projektů. Mezi ně patří zejména velké
investiční záměry, jako je například
výstavba na jižním okraji sídliště Černý Most a také dostavba parku
U Čeňku, který s tímto projektem

bezprostředně sousedí. Jsou zde ale
také další, z hlediska územního rozvoje významné lokality, a to například
v Kyjích, na Jahodnici nebo na Hutích.
„Největším úkolem nejen pro naši
městskou část, ale pro celou Prahu
je příprava, projednání a schválení
nového, takzvaného Metropolitního
územního plánu. Jde o zásadní dokument, který stanoví, jak se bude Pra-

ha jako celek rozvíjet v následujících
desítkách let,“ vysvětluje starosta
Radek Vondra. Podle jeho slov je
hlavním úkolem rady a zastupitelstva
prosadit, aby Praha 14 nebyla brána
jen jako okrajová městská část někde na periferii, ale jako plnohodnotná
součást metropole s potenciálem pro
rozvoj území, kde bydlí téměř padesát tisíc obyvatel.

Bc. RADEK VONDRA – TOP 09

Ing. Mgr. LUCIE SVOBODOVÁ – ČSSD

JIŘÍ ZAJAC – ODS

Absolvoval strojní
průmyslovou školu
a pokračoval dále
ve studiu na
ČVUT. Později získal bakalářský
titul na Evangelické teologické fakultě UK v oboru
pastorace a sociální práce. Od roku
1992 se věnuje podnikání, později
působil ve vedoucích funkcích v různých ﬁrmách, jež byly zaměřeny
především na informační technologie. Působil v Kyjském občanském
klubu, od roku 2010 je starostou
MČ Praha 14. Žije v Kyjích, je ženatý
a má pět dětí.

Vystudovala gymnázium v Kutné
Hoře a následně
Vysokou školu
ekonomickou
a Právnickou fakultu UK v Praze.
Členkou ČSSD je od roku 2000, kdy
začala získávat zkušenosti v komunální politice. Té se naplno věnuje
od roku 2010, kdy úspěšně kandidovala do Zastupitelstva MČ Praha 14
a stala se zástupkyní starosty.
S rodinou žije v Hloubětíně, v současné době věnuje maximum
svého volného času své téměř
roční dcerce.

Absolvoval obchodní akademii
a posléze nástavbové studium na Vyšší
odborné škole
ekonomické,
obor personální řízení. Členem
ODS je od roku 2006, v rámci
strany zastával různé funkce, od
roku 2010 je i zastupitelem
MČ Praha 14. Žije na Černém
Mostě, je podruhé ženatý, má čtyři
děti, se kterými se snaží trávit co
nejvíce volného času. Relaxuje při
čtení fantasy literatury, kondici si
udržuje cvičením a boxem.
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„V oblasti informačních technologií
budeme pokračovat v podpoře e-Governmentu a ve snaze co nejvíce občanům zjednodušit a zrychlit vyřizování
agend na úřadě MČ,“ slibuje starosta.
Na postu první zástupkyně starosty
po volbách zůstává také Ing. Mgr. Lucie Svobodová, které vedle oblasti
školství a vzdělávání zůstanou i ekonomické kompetence, jež se týkají
zejména rozpočtu městské části, jejího hospodaření a také získávání ﬁnancí od státu, hlavního města
a z fondů EU.
„Pokud jde o priority sociální demokracie, kterou v Radě MČ Praha 14 zastupuji, tak to nejpodstatnější téma
uplynutých voleb se odehrálo mimo
mé gesce. Mluvím o privatizaci bytů.
Jsem velmi ráda, že se v nové ‚duhové‘
koalici podařilo dojednat rozumný
kompromis, který umožní majetnějším nájemníkům byty zprivatizovat,
ale zároveň poskytne trvalou záruku
nájemního bydlení všem ostatním,“
vysvětluje „staronová“ místostarostka
v ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety.

NOVÉ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 15. prosince 2014 ustanovila odborné komise sloužící jako její poradní orgán. Členství v komisích je
otevřené každému, kdo má ve vztahu k naší městské části rozhled v dané odbornosti a zájem svůj čas této činnosti věnovat. Pokud máte o členství zájem,
napište do 15. ledna 2015 na e-mail: katerina.hladikova@praha14.cz. Ke své
přihlášce, prosím, nezapomeňte uvést, proč se chcete členem komise stát.
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
Bc. Radek Vondra, starosta městské části Praha 14
lých letech týkaly zejména zateplování
školských budov a další modernizace,
a tím i zefektivnění jejich provozu.
NOVÉ ŠKOLKY I TĚLOCVIČNA
JAKO PRIORITA
„Nyní je hlavní věcí zřízení nových
školek v oblasti Hutí a Jahodnice. Ten
vlak už, jak se říká, jede a já jsem
ráda, že jsme ho nějakým povolebním
politikařením nezmeškali, či z něj dokonce nevystoupili. Pokračovat chceme i v projektech zateplení a investiční prioritou je i výstavba tělocvičny při
ZŠ Šimanovská. A když říkám ‚investiční priorita‘, tak tím myslím, že dodatečně získané prostředky půjdou
právě na tyto projekty,“ dodává místostarostka Svobodová.

řil i se svým stranickým kolegou,
aktuálně dalším novým neuvolněným radním Josefem Kutmonem,
mezi nejaktivnější opoziční zastupitele v Praze 14.

ZKUŠENOST Z PRÁCE V OPOZICI
Dalším ze zástupců starosty je Jiří
Zajac z ODS, který je sice nováčkem
v Radě MČ Praha 14, nicméně může
těžit ze zkušeností, které získal
v uplynulých čtyřech letech, kdy pat-

PRIVATIZACE BYTŮ BUDE
POKRAČOVAT
A jaké jsou tedy priority pro příští čtyři roky podle Jiřího Zajace, který má
v kompetenci bytovou politiku a správu majetku městské části? „Vycházíme z toho, co jsme prosazovali již
v uplynulých čtyřech letech a s čím
jsme také šli do voleb. Je třeba reorganizovat, zprůhlednit a zefektivnit
činnost Správy majetku P14. Co se
týká bytové politiky, chceme nabídnout všem nájemníkům, kteří bydlí
v bytech Prahy 14, možnost odkupu
bytu do osobního vlastnictví, a to
v případě, pokud o to projeví zájem
většina v domech, které jsou vhodné
k privatizaci,“ vysvětluje místostarosta Jiří Zajac. Ten chce také zvýšit tlak
na takzvané „neplatiče“, aby nedo-

Ing. ILONA PICKOVÁ – SZ

Mgr. IRENA KOLMANOVÁ – TOP 09

Ing. BŘETISLAV VODÁK – ČSSD

Po ukončení studia na gymnáziu
a VŠ zemědělské
v Praze učila 15
let na základní
škole zejména
matematiku a přírodopis. V té době si doplnila také
pedagogické vzdělání a absolvovala
řadu seminářů k environmentální výchově. S žáky ZŠ Šimanovská získala
jako koordinátorka ekologické výchovy
tituly Ekoškola a Škola udržitelného
života. Se svou rodinou žije téměř
dvacet let v Kyjích a aktivně působí
v místním občanském sdružení.
V ZMČ Praha 14 je od roku 2006.

V Praze 14 (v Hloubětíně) žije od
roku 2000. Na základě praxe v oblasti
lidských
zdrojů se rozhodla pro vysokoškolské studium v oboru vzdělávání dospělých. Magisterský titul získala
v roce 2008 na Univerzitě Jana Amose
Komenského v Praze. V Zastupitelstvu MČ Praha 14 je od roku 2014,
kandidovala s přesvědčením, že
uplatní své dovednosti a zkušenosti,
a také proto, že jí „není lhostejné
prostředí, kde žije se svojí rodinou
a kde vychovává své tři děti“.

Narodil se ve
Zlatých Horách,
dnes žije na Černém Mostě. Na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let vystudoval stavební průmyslovku ve
Valašském Meziříčí a následně
i obor vodních staveb na Fakultě
stavební Vysokého učení technického v Brně. Je ženatý, má dvě dospělé děti a mezi jeho zájmy patří sport,
zejména turistika a cyklistika, a také
tvorba a ochrana životního prostředí.
Zastupitelem MČ Praha 14 je od
roku 2010.

KOALICE SÁZÍ NA SHODU
V oblasti rozpočtu chce podle svých slov
i nadále prosazovat odpovědné hospodaření. „I zde mě těší principiální shoda
koaličních stran, že nelze utrácet peníze, které nemáme, jakkoli bychom
všichni chtěli. Abychom další peníze naopak získali, chceme pokračovat v projektech úspor a zefektivnění fungování
úřadu i našich organizací. Ale i ve snaze
získat dodatečné prostředky do toho
našeho ‚chudého‘ rozpočtu, hlavně dotace,“ vysvětluje Lucie Svobodová.
V oblasti školství pak za klíčové považuje právě investice, které se v uplynu-
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OMEZENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY
I DŮSLEDNÁ ÚDRŽBA ZELENĚ
„V oblasti organizace dopravy se zaměřím na omezování tranzitu přes obydlené území. Další prioritou je zklidňování
dopravy, rozvoj tras pro cyklisty a zvyšování bezpečnosti chodců,“ říká Ilona
Picková. Jejím velkým cílem je ale též
rekonstrukce havarijních povrchů na
komunikacích v městské části a také
prosazování protihlukových opatření.
„V oblasti zeleně se chci soustředit na
důslednou údržbu a péči o stávající plochy a dalším důležitým bodem je pro

ROZŠÍŘENÍ KULTURNÍ
INFRASTRUKTURY
Podle jejích slov je také prioritou nové
rady rozšiřování kulturní infrastruktury. „V současné době probíhají opravy
Plechárny, které by měly být dokončeny na jaře 2015. Po jejím otevření bychom rádi rozšířili nabídku aktivit tak,
aby byla vhodná pro různé věkové kategorie. Dále budeme pokračovat
v projektu komunitního centra v Hloubětínské 55 a zaměříme se také na
sportovní akce,“ vysvětluje Irena Kolmanová. V oblasti bezpečnosti by podle svých slov ráda navázala na velmi
dobrou spolupráci městské části
s Policí ČR i strážníky Městské policie

Prahy 14. „I nadále pokračujeme
v programu prevence kriminality,“ dodává Irena Kolmanová, která do komunální politiky vstoupila s přesvědčením, že zde uplatní své profesní
zkušenosti z oblasti lidských zdrojů.
Zatímco Irena Kolmanová je ve vedení městské části nováčkem a řekněme i čerstvou silou, další z uvolněných radních, Ing. Břetislav Vodák
z ČSSD, patří mezi komunální politiky s velmi bohatou zkušeností a také
jej můžeme zařadit do skupiny těch,
kteří si svůj post v aktuální radě
městské části obhájili z minulého
volebního období. V tom následujícím bude mít na starosti oblasti investic, komunitního plánování a zejména pak oblast sociální péče
a zdravotnictví.
„Jednou z mých priorit v této oblasti
je zajištění lékařské pohotovosti v poliklinice Parník na Černém Mostě
a také realizace dlouho plánované rekonstrukce Domova pro seniory Bojčenkova,“ popisuje radní Břetislav
Vodák. Podle jeho slov bude také třeba dokončit investiční akce, které se
týkají rekonstrukcí objektů základních a mateřských škol v Praze 14.
Ve výčtu nových členů Rady MČ Praha 14 nesmíme zapomenout ani na
neuvolněné radní, tedy ty zástupce
koalice, kteří jsou členy rady, přestože se nadále věnují své „civilní“
profesi, a proto v radě nemají vymezeny konkrétní oblasti působnosti.
Vedle výše již zmíněného zástupce
ODS Josefa Kutmona patří mezi neuvolněné členy rady také Ing. Petr
Hukal ze Strany zelených a třetí zástupce TOP 09 v radě, Jan Hron.
(jam)

JAN HRON – TOP 09

PETR HUKAL – SZ

JOSEF KUTMON – ODS

Jako člen TOP 09
kandidoval v roce
2014, kdy se stal
zastupitelem
a později i členem
Rady městské
části Praha 14.
Profesně získával zkušenosti při pětiletém pobytu v Rakousku, kde se
věnoval projektům průmyslových
automobilů, poté pracoval ve společnosti Groupe SEB, která vyrábí
domácí spotřebiče značek Rowenta
a Tefal, později pak ve společnosti
BSH, která je výrobcem značek Bosch
a Siemens. Posledních pět let je
vlastníkem obchodní společnosti.

Od poloviny devadesátých let studoval na dopravní
průmyslovce, později pak na VOŠ
dopravní a Provozně ekonomické
fakultě ČZU. V současnosti se zabývá
analýzou a řízením v oblasti informačních technologií s praxí v několika ﬁnančních institucích. Členem Strany
zelených je od roku 2009, od roku 2012
předsedá základní organizaci SZ
v Praze 14 a je také členem celorepublikové odborné sekce SZ pro dopravu.
Od roku 2010 předsedá dopravní komisi RMČ Praha 14.

Absolvoval střední školu se zaměřením na grafiku a tisk. Nyní
žije v Kyjích
a přes 17 let je
obchodním ředitelem tiskárny Svoboda Press. Je
ženatý, má dvě děti, ve volném čase
rád čte, hraje aktivně tenis, jezdí
na kole a rád cestuje. Členem ODS
je od roku 1997, kdy vstoupil do
místního sdružení na Černém Mostě. Vedle stranických funkcí v oblastním sdružení ODS reprezentuje
stranu od roku 2010 i v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

cházelo k narůstání dluhů na nájemném na stotisícové částky. „Určitě se
budu zabývat i maximálním zvýšením
výtěžnosti garáží v majetku městské
části a zlepšením jejich obsazenosti,“
dodává zástupce starosty s tím, že
klíčem k řešení tohoto dlouhodobého
problému by mohlo být zjednodušení
procesů spojených s pronájmem místa pro zájemce o parkování.
SPRAVEDLIVÁ KOALICE
Vzhledem k tomu, že koalice usiluje
o stabilní a silný mandát s ohledem
na voliče všech stran, které ji uzavřely, získává třetí post zástupce starosty další z žen, Ing. Ilona Picková.
Jako zástupkyně Strany zelených pochopitelně získala kompetenci v oblasti životního prostředí, a protože
tato gesce poměrně úzce souvisí
i s problematikou dopravy, přebírá
někdejší učitelka i tuto oblast. Přestože je na pozici místostarostky „nováčkem“, získala během svého působení v zastupitelstvu městské části
nejen přehled, ale také jasný názor
na to, co je třeba aktuálně změnit.
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mne pokračování v rozvoji herních
ploch pro malé i nás velké,“ dodává
místostarostka Ilona Picková.
Trojici zástupců starosty v rámci rady
doplňují další dva posty uvolněných
radních, tedy těch, kteří se práci
v radě věnují na úkor své původní
profese a jsou za ni placeni. První
z nich je další z žen ve vedení městské části, zastupitelka z TOP 09
Mgr. Irena Kolmanová. Ta bude mít
v tomto volebním období na starosti
hned několik důležitých oblastí, jako
je bezpečnost, prevence kriminality,
kultura, sport a volný čas, ale také
oblasti výstavby a podpory podnikání.
Věnovat se bude podle svých slov
i dalšímu rozvoji městské části, zlepšování kvality života v Praze 14 a zapojování veřejnosti do dění i rozhodování v rámci obce. „Proto budeme
intenzivně pracovat na postupu do
kategorie B v rámci hodnocení Místní
Agendy 21,“ nastiňuje radní Irena
Kolmanová.

Aktuality

ZLATO Z JAR MÍŘÍ NA ČERNÝ MOST ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ
Foto: archiv Martiny Bonnerové

I BAROKNÍ KLASIKA

Zlatou medaili přivezla v polovině prosince z beachvolejbalového turnaje světového okruhu v Jihoafrické republice rodačka z Černého Mostu Martina Bonnerová (na obrázku 5. zleva) se svou spoluhráčkou Barborou Hermannovou
(na snímku uprostřed mezi holandskými „habány“).
(jam)

Středa po druhé adventní neděli
patřila v Galerii 14 milovníkům komorní hudby. Celá akce byla laděna
do atmosféry nadcházejících svátků, a to nejen těch křesťanských.
Jak napovídá název akce, Chanuka
– Svátek světel a Advent – Vánoce,
zazněly vedle tradičních vánočních
písní z barokních kancionálů i židovské písně. Ty spolu s velmi příjemnou atmosférou přinesl soubor
MENORA TRIO ve složení Marie Kozáková-Hřebíčková, Karel Melíšek
a Jan Horváth. Zazněla ale také tradiční díla A. V. Michny z Otradovic,
J. J. Ryby a dalších.
(jam)

Foto: archiv MČ Praha 14

Předvánoční čas je nejvhodnější doba učit děti
lásce a porozumění.
15. 12. 2014 navštívily děti
z Mateřské školy Obláček
Domov seniorů, aby potěšily ty, co to nejvíce potřebují. Setkání nejmladší

Foto: archiv MŠ Obláček

DĚTI Z OBLÁČKU V DOMOVĚ PRO SENIORY
a nejstarší generace bylo
velmi milé, pásmo písniček a básniček se líbilo
všem. Děti rozdaly vlastnoručně vyrobená přáníčka
a pečený vánoční věnec.
Domluvily se, že na jaře
opět přijdou.
(jam)

Foto: archiv MČ Praha 14

Na začátku prosince připravila Praha 14
ve spolupráci s ﬁrmou Coca-Cola, která
poskytla nápoje, tradiční Mikulášskou nadílku v KD Kyje, kde byla připravena hned
dvě stejná představení. Dopoledne i odpoledne tak mohly děti zhlédnout pohádku v podání Divadélka Romaneto
a poté už na pódiu „úřadovala“ tradiční
trojice, Mikuláš, anděl a čert, která dětem
rozdávala nadílku. Zájem byl letos veliký,
sál na obě představení plný a samotná
atmosféra velmi příjemná. Takto stručně,
zato výstižně hodnotili letošní Mikulášskou ti, kteří na ni dorazili.
(jam)

Foto: archiv MŠ Korálek

NA MIKULÁŠSKÉ
V KYJÍCH BYLO PLNO

DOPISY JEŽÍŠKOVI VYLETĚLY DO OBLAK
Zajímavou akci připravila před Vánocemi pro své předškoláčky Mateřská
škola Korálek v Bobkově ulici na
Černém Mostě. V rámci adventních
dnů mohly děti z této školky nakreslit
všechna svá tajná přání do dopisu
pro Ježíška a tato přáníčka mu odeslat „Balónkovou poštou“ přímo do
nebe. „Akci jsme naplánovali na dopoledne 9. prosince, kdy zrovna dost

mrzlo. Musím říci, že to bylo organizačně náročné, protože máme ve
školce přes dvě stovky dětí, takže
jsme se museli zapojit všichni. Akce
se moc povedla, přestože byla zima.
Děti doprovodily balónky zpěvem vánočních koled a všichni jsme si to
moc užili. Příště si to určitě zopakujeme,“ slíbila ředitelka MŠ Korálek
Olga Štěpánková.
(jam)
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MANŽELÉ KÁDNEROVI

VYMÝŠLET NOVÉ VĚCI
NÁS STÁLE MOC BAVÍ
JAKO MANŽELÉ PŮSOBÍTE V RÁMCI
NEZISKOVÉHO SEKTORU. JAK JSTE
SE DO TÉTO SFÉRY DOSTALI
A JAKÁ BYLA VAŠE MOTIVACE VĚNOVAT SE PRÁVĚ AKTIVITÁM PRO
TĚLESNĚ POSTIŽENÉ?
LK: Oba dva jsme se do neziskového
sektoru dostali v rámci dobrovolnictví. Motivací pro mě bylo setkání
s několika lidmi, kteří navzdory svému mnohdy velmi těžkému fyzickému postižení dokázali nevšední věci
a s radostí si užívat všeho, co jim život nabízí. Pro mě to byl tehdy kontrast se životem nás tzv. „zdravých“,
kteří mnohé bereme za samozřejmost a radost k sobě neumíme pustit. Profesí jsem sociální pracovník
a speciální pedagog.
FK: Pro mě byla největší prvotní zkušenost pobytová akce pro vozíčkáře,
které jsem se zúčastnil jako dobrovolný asistent. Lucie tento pobyt spoluorganizovala, tam jsme se poznali
a tato „spolupráce“ nám pak zůstala.
Během studia jsem se z dobrovolníka
postupně stal zaměstnancem neziskovky, což mě pak nasměrovalo
i odborně do oblasti managementu
v občanském sektoru.

ŽIJÍ VE VRŠOVICÍCH, VĚTŠINU ČASU ALE TRÁVÍ V PRÁCI NA ČERNÉM
MOSTĚ. ŘEČ JE O MANŽELSKÉM PÁRU LUCII A FILIPU KÁDNEROVÝCH,
KTEŘÍ JSOU ZNÁMÍ PŘEDEVŠÍM SVOU PRACÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ.
ON VYSTUDOVAL HUMANITNÍ STUDIA A OBČANSKÝ SEKTOR NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UK, JEHO MANŽELKA VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKU NA TÉŽE UNIVERZITĚ.
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NA ČERNÉM MOSTĚ PŮSOBÍTE JIŽ
DELŠÍ DOBU V KAVÁRNĚ MAŇÁNA.
JAK SE MYŠLENKA VAŠÍ KAVÁRNY
LIŠÍ OD NABÍDKY, KTERÁ TU DŘÍVE
BYLA?
L+F: Situace v našem předchozím
zaměstnání nás přiměla založit
vlastní neziskovou organizaci Centrum Slunečnice, o. p. s., a časově se
vše sešlo tak, že jsme s naším novým
projektem vstoupili do výběrového řízení a ucházeli se o volné prostory
v Maňákově ulici, kde dříve sídlilo
CVVI. Cílem bylo vytvoření chráněného pracoviště a posílení komunity
uprostřed sídliště. Po CVVI jsme převzali do užívání některé vybavení, ale

Rozhovor
těm a plánujeme přijmout dalšího pracovníka s postižením, ale chceme, aby
práce lidí na chráněném místě byla
v rovině s prací lidí chodících.

Centrum Slunečnice a kavárna Maňána, jako jeden z projektů, zosobňují ideály a způsoby práce z naší předchozí činnosti v sociálních službách.
V tomto smyslu jsme naším hlavním
projektem, kavárnou Maňána, chtěli
lidem, s nimiž jsme dosud pracovali,
nabídnout možnost nesetrvávat pouze
v péči sociálních služeb, ale jít ve
svém rozvoji dál, blíže na volný trh
práce a k běžnému způsobu života.
Kromě toho Slunečnice ještě lidem
s postižením nabízí volnočasové aktivity ve výtvarném ateliéru, vzdělávání
na počítačových kurzech a členství
v bowlingovém klubu.
JAK HODNOTÍTE PŘÍSTUP MĚSTSKÉ ČÁSTI K AKTIVITÁM NEZISKOVÉHO SEKTORU Z HLEDISKA KOMUNIKACE S RADNICÍ?
FK: Doposud jsme se setkali ze strany radnice se vstřícným přístupem
k neziskovkám. My jsme například
navázali úspěšnou spolupráci při
mapování bariér v ulicích na Praze 14 a po několika letech vytrvalosti
jsou už vidět konkrétní výsledky – bariéry začínají mizet, ale stále jich je
dost a bude to běh na delší trať.
LK: Komunikace se zástupci radnice
je různá. Jako vždy a všude záleží na
konkrétních lidech, s někým to jde
velmi efektivně a pružně, s někým je
to složitější. Velmi nás těší, že někteří úředníci, včetně pana starosty,
jsou pravidelnými hosty Maňány,
a podporují tak naši činnost. Hned
v začátku jsme v kavárně hostili výstavu Žijeme tu společně, nebo u nás
radnice zorganizovala veřejná projednávání ohledně zanedbaných síd-

lištních vnitrobloků. Bylo to oboustranně přínosné.
PRÁCE V KAVÁRNĚ JISTĚ MÁ SVÁ
SPECIFIKA, KDYŽ VÁS ALE ČLOVĚK
VIDÍ ZA BAREM, PŘIJDE MU, ŽE
TAM PATŘÍTE. MÁTE NĚJAKOU
PRAXI, NEBO JE TO PROSTĚ TÍM,
ŽE VÁS TO BAVÍ?
FK: S prací s lidmi jsme měli předtím
více než desetileté zkušenosti, ale do
pohostinství jsme skočili bez předchozí zkušenosti. Já jsem absolvoval školení pro baristy a pak už jsme naše dovednosti zdokonalovali jen praxí, ale
ptáme se a učíme se pořád.
LK: Tak to děkujeme, že působíme jako
z profese. Stále hledáme způsoby, jak se
lépe „sehrát“. Já jsem si jedno léto přivydělávala v indonéské restauraci, bylo
to něco jiného, ale společná s prací v kavárně je ohromná dřina, při které se setkáte se zajímavými lidmi. To se děje
i v naší sídlištní kavárně. Vymýšlet nové
věci a poznávat nové lidi nás oba moc
baví.
V JAKÉM OHLEDU SE VAŠE KAVÁRNA LIŠÍ OD KLASICKÉHO PODNIKU?
L+F: To by možná lépe posoudili naši
hosté, ale chtěli jsme vytvořit místo –
kavárnu, kam bychom sami rádi chodili. Kde si lidé mohou dát výbornou kávu,
něco k tomu, poslechnout si hudbu,
verše, popovídat si, prostě se trochu zastavit a vydechnout od každodennosti.
Jinak spolupráce s kolegyní Ivetou, která obsluhuje na vozíku, nám přijde jako
každá jiná a velký rozdíl v tom nevidíme.
Důležité je, abychom se v týmu dokázali
sehrát, a věříme, že se nám to většinou
daří. Jsme sice chráněným pracoviš-

PŘESTOŽE JE MAŇÁNA JISTĚ
SPECIFICKÝ PODNIK, POŘÁD JDE
O KAVÁRNU A TA POTŘEBUJE
KLIENTELU. MŮŽETE NYNÍ PO
ROCE FUNGOVÁNÍ ŘÍCI, ŽE UŽ MÁTE
STÁLÉ HOSTY, KTEŘÍ K VÁM CHODÍ
PRAVIDELNĚ?
L+F: Kavárna své hosty a také kávové
fajnšmekry má a dělá nám radost, že
se k nám vrací. Třeba těsně před Vánoci se u nás sešli samí známí lidé z okolí, kteří kavárnu již objevili. Mě osobně
překvapilo, kolik zajímavých lidí na sídlišti žije. Když jsme kavárnu rozjížděli,
bylo hodně těch, kteří nás od místa odrazovali a dávali jemu i obyvatelům
sídliště různé negativní přívlastky
s tím, že tady své hosty nenajdeme.
Jsem ráda, že se mýlili, nicméně i po
roce platí, že nás lidé stále objevují.
MŮŽEME SE TĚŠIT NA NĚJAKÉ
KONKRÉTNÍ NOVINKY?
L+F: Co se týče novinek, vymýšlíme
stále další a baví nás to. V kavárně třeba nově rozjíždíme degustační klub pro
náročnější znalce kávy a dojednáváme
další výstavy a koncerty. Na druhé
straně samotný provoz kavárny i ateliéru vyžaduje velké nasazení a každý
týden počítám, zda další měsíc vyjdeme. Abychom se uživili, máme ještě
další zaměstnání a nemůžeme se kavárně a Slunečnici věnovat oba naplno,
což nás v realizaci řady nápadů brzdí.
SVOU NEPŘÍZNIVOU ŽIVOTNÍ
SITUACI LIDÉ VĚTŠINOU ŘEŠÍ
PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB, ALE VY NABÍZÍTE
NĚCO JINÉHO...
FK: My poskytujeme určitou nadstavbu
či návazné služby, které jsou příležitostí především pro ty, kteří se ve své ztížené situaci nechtějí „zabydlet“ a potřebují pokračovat ve svém rozvoji dál.
Jednou z našich základních služeb je
poskytování chráněných pracovních
míst. Kromě toho však nabízíme i určitý pracovně tréninkový předstupeň
v podobě pravidelných volnočasových
aktivit v ateliéru. Týmové sportovní vyžití poskytuje náš bowlingový klub.
V neposlední řadě umožňujeme zlepšit
zájemcům své počítačové dovednosti
ve dvou vzdělávacích kurzech, a být tak
úspěšnější na trhu práce.
(jam)
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Pozvánka

Městské části Praha 14 a Policie České republiky
pod záštitou starosty Městské části Praha 14 Bc. Radka Vondry

PÁTEK 13. BŘEZNA 2015

OD 19.00 HODIN

KULTURNÍ DŮM KYJE — ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 14
Informace budou zveřejňovány na www.praha14.cz a www.kdkyje.cz

10

Bezmotorová doprava

CO SE PODAŘILO A CO NE?

Foto: archiv autora (2x)

• Pravidelné články v časopise Čtrnáctka, které informují o dění v oblasti bezmotorové dopravy nejen
v naší městské části.
• Spolupráce s webovými portály
Chodci sobě a Cyklisté sobě, kde je
možné aktivně upozorňovat na nedostatky a spolupodílet se na jejich
řešení.

SKONČIL ROK 2014 A NASTAL ČAS HODNOCENÍ A BILANCOVÁNÍ. POJĎME
SI TEDY SPOLEČNĚ SHRNOUT, ČEHO SE V TOMTO OBDOBÍ PODAŘILO NA
POLI BEZMOTOROVÉ DOPRAVY DOSÁHNOUT A CO SE ZATÍM MOC NEDAŘÍ.
Zásadním krokem k naplňování záměrů bylo schválení Strategického
plánu MČ Praha 14, jehož významnou část tvoří Generel dopravy s konkrétní analýzou a návrhy pro oblast
bezmotorové dopravy. Dalším důležitým bodem bylo schválení konkrétní
částky v rozpočtu MČ na opatření pro
cyklodopravu pro tento rok, což
umožnilo připravit řadu projektů
a následných realizací.
CO SE PODAŘILO
• Mezi viditelné změny patří nově vyznačený úsek páteřní cyklotrasy celoměstského významu (A26) v úseku
Vysočany – Hloubětín – Lehovec –
Rajská zahrada, včetně stavebních
úprav v oblasti hřiště Slavoje Hloubětín.
• Další realizovaná místní cyklotrasa
(Kb-Hl) mezi Kbely a severní částí
Hloubětína vznikla na základě spolupráce se sousední městskou částí.
• Byl schválen projekt úprav dopravního značení pro cyklisty v oblasti
Hloubětína (napojení trasy A26 na
metro Hloubětín a propojení oblasti
Na Hutích na trasu A26 ve Vysočanech), který čeká v nejbližší době
na svou realizaci.
• V současnosti probíhá zpracování
projektu, který by měl zlepšit dopravní prostupnost a obslužnost
pro cyklisty v oblasti Kyjí napojením

na stanici metra Rajská zahrada
a propojením na trasu A25.
• Vzniká seznam drobných opatření,
jako je výměna dopravních značek
(např. tam, kde je zákaz vjezdu
všech vozidel a není přitom žádný
důvod omezovat cyklistům průjezd)
– výměna značek zvýší povědomí
o tom, že tudy lze projet po klidné
trase, a zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení.
• Připravuje se seznam vhodných
míst pro legalizaci průjezdu jednosměrkou pro cyklisty zřízením
takzvaných cykloobousměrek.
• Podařilo se vydat první cyklomapu
Čtrnáctkou na kole (k dispozici pro
všechny zájemce v Informačním
centru ÚMČ Praha 14 k vyzvednutí
zdarma).
• Úspěšná reprezentace týmu ÚMČ Praha 14 v kampani „Do práce na kole“
v pravidelnosti dojíždění do práce.
• Spolupráce při pořádání cyklojízdy
městských částí „Pražské cyklozvonění“.
• Organizace „Cyklojízdy Prahou 14“
zaměřené na vysvětlení a srovnání
jednotlivých způsobů dopravních
opatření a veřejnou diskusi.
• Práce s nejmladšími účastníky silničního provozu – tradiční „Vítání
cykloobčánků“ v rámci evropského
Týdne mobility ve spolupráci
s městskou policií.

A CO SE NEDAŘÍ?
To, co někdo může považovat za
úspěch, může jiný považovat za nezdar – příkladem může být reakce ze
strany cyklistů na vybudování smíšené cyklostezky na trase cyklotrasy
A26, která je jednoznačně kladná, reakce chodců, kteří zde byli zvyklí na
nulový provoz, může být zcela opačná. Cyklisté zde rádi jezdí, protože se
cítí bezpečněji než v provozu po silnici, někteří chodci se však cítí ohroženi některými agresivními cyklisty.

Proto uvádím jako hlavní nezdary
(z pohledu cyklokoordinátora):
• Nedaří se zvýšit povědomí o nutnosti tolerance mezi jednotlivými
„uživateli“ komunikací, navázat
těsnější spolupráci se širokou veřejností a nalézat optimální kompromisní řešení.
• Velmi nízká podpora ze strany
MHMP, kde chybí ucelená celoměstská koncepce bezmotorové
dopravy.
• Nedaří se zkrátit dobu od projednávání po realizaci opatření pro
bezmotorovou dopravu.
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

BOXEM NA PLECHÁRNĚ
PROTI KRIMINALITĚ

„Ve dvou případech se jedná o snahu
pokračovat v započaté práci z minulých
let, ve třetím o zcela nový projekt pro
děti a mládež ohrožené rizikovým chováním,“ vysvětluje radní Irena Kolmanová, do jejíž gesce patří mimo jiné i bezpečnost v Praze 14. Novinka nese název
„Box Plechárna Praha“, městská část
na ní chce spolupracovat se svou příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní.
Projekt zahrnuje boxerské tréninky pro
zmíněnou skupinu zájemců ve věku od
10 do 26 let žijících v Praze 14, pětidenní
sportovní soustředění a výjezdy na sportovní turnaje. „Trenéři jsou místní, pracují v naší městské části jako asistenti
prevence kriminality. Díky jejich dokonalé znalosti zdejší lokality i rodin jsou
ideálními trenéry v podobném projektu,“ vysvětluje radní Kolmanová. Aby
mohla Praha 14 projekt spustit, potřebuje, aby hlavní město schválilo grant ve
výši 100 tisíc korun. Sama by pak uhradila necelých 12 tisíc.
Druhým chystaným projektem jsou už
tradiční „Preventivní aktivity pro ohro-

Ilustrační foto

TAKÉ V ROCE 2015 SE NAŠE MĚSTSKÁ
ČÁST PLÁNUJE ZAPOJIT DO PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY,
KTERÝ PRAVIDELNĚ VYHLAŠUJE
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. RADNÍ NA
SVÉM JEDNÁNÍ KONANÉM 15. PROSINCE 2014 SCHVÁLILI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ MAGISTRÁTNÍ
DOTACE NA TŘI PROJEKTY.

žené děti a mládež na území městské
části Praha 14“. Patří do nich dva víkendové pobyty a jeden letní tábor, na
jejichž organizaci spolupracují nízkoprahové kluby. Radnice žádá o dotaci
necelých 161 tisíc korun, z rozpočtu
městské části k této částce plánuje
uvolnit zhruba 137 tisíc.
Třetí plánovaný projekt je vzdělávací
a osvětový. Nese název „Praha 14
bezpečně online 2015“ a radnice jej

ve spolupráci s Národním centrem
bezpečnějšího internetu organizuje
od roku 2013. Cílem projektu je –
stručně řečeno – vést žáky základních škol a jejich rodiče k tomu, aby
si dokázali poradit s kybernetickou
kriminalitou. V grantovém řízení
v tomto případě městská část žádá
o 120 tisíc korun, sama plánuje
uhradit 22 500 korun.
(red)

PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY
RADA MČ PRAHA 14 SCHVÁLILA
VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
PRO OBLAST SPORTOVNÍ, KULTURNÍ
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PODPORA
ZDRAVÉ MČ – MA 21 A PODPORA
ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH
ZAŘÍZENÍ PRO ROK 2015.
Jako již několik let, i v roce 2015 mají
neziskové organizace v Praze 14 možnost zažádat o podporu městskou
část. Jedná se především o sportovní
kluby, tělovýchovné organizace, různá
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mateřská centra a kluby pro děti, které díky podpoře městské části nabízí
občanům Prahy 14 různé služby a aktivity. Ty jsou pak určeny nejen dětem,
ale i rodičům nebo prarodičům. Vyhlášení grantového řízení pro rok 2015
pro podporu kultury, umění, sportu,
volnočasových aktivit a MA 21 bylo
schváleno na prosincovém jednání
Rady MČ, a zájemci tedy mají možnost
žádat o grant pomocí předepsaných
formulářů. Podpora těchto činností
grantovým systémem je zakotvena ve

Strategickém plánu rozvoje pro rok
2015–2025, který byl v loňském roce
schválen, takže organizace na Praze 14 se nemusí bát, že by o tuto
podporu v dalších letech přišly. Stačí
jen splnit podmínky grantového řízení a správně a včas podat žádost,
v roce 2015 je termín podání do
13. 2. 2015. Informace k podpořeným
projektům budou dostupné na:
https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/granty/.
(red)

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
NENÍ OPOZICE JAKO
OPOZICE
Fííííííjůůůůů. Co to bylo? To kolem nás
zase proletěly Vánoce! Pojďme se ještě
podívat, co se dělo před nimi, nejen na
prvním zasedání zastupitelstva.
Vydání prosincové Čtrnáctky bylo o pár
dní odloženo, aby se stihlo staronové vedení
pochlubit, že bude opět vládnout na radnici.
Upřímně panu Vondrovi a všem zúčastněným z duhové koalice gratulujeme. To
k politice prostě patří. Tolik vítězných
stran už skončilo po mnoha volbách v opozici, že to nikoho nepřekvapí. Co však
překvapilo nás, bylo koalicí navržené a následně schválené navýšení počtu uvolněných zastupitelů (tzn. regulérně pracujících zaměstnanců ÚMČ z řad zastupitelů) z pěti na šest. Inu přibyla do hry
čtvrtá strana a bylo více hladových krků.
Nebylo by na tom nic špatného, kdyby se
jen na platu za nového „zaměstnance“
neutratilo zbytečně 600 tisíc Kč ročně.
Tyto peníze pak mohou chybět například
pro znovuotevření pohotovosti na Parníku.
Doufáme, že tedy za všemi šesti uvolněnými zastupiteli bude vidět hodně dobře
odvedené práce.
Ve svém projevu ale sklouzávám, kam
nechci. Nerad bych psal příspěvky plné
ironické skepse, které nikam nevedou.
Nebudeme si hrát na ješitnou a ukřivděnou opozici. Naopak! Neleníme, učíme
se, pročítáme materiály a navzájem se
školíme. Náš kolega Michal Vrba byl
zvolen předsedou kontrolního výboru,
a přes ruce mu tím pádem mohou projít
všechny smlouvy, které radnice uzavře.
Vladimír Tománek, kterého znáte jako
lídra naší kandidátky, nás zastupuje ve
ﬁnančním výboru, kde bude dohlížet na
efektivní nakládání s ﬁnancemi Prahy 14.
Usilujeme o místa v komisích, které
slouží jako poradní orgány Rady MČ Praha 14 za jednotlivé gesce. De facto připravují podklady pro její jednání, takže
je možnost konstruktivně upozorňovat
na případné nedostatky.
Žádná vláda nedělá všechna rozhodnutí
dobře nebo špatně. Budeme sledovat
každý krok, který koalice udělá, a upozorníme je na jakýkoliv přešlap. Stejně

tak vy, pokud vaše stížnost nebude vyslyšena, můžete se na nás kdykoliv obrátit
– jsme přeci vaši zástupci – na email:
praha14@anobudelip.cz nebo na Facebooku na www.facebook.com/anopraha14.
Na závěr vám jménem našeho zastupitelského klubu přeji do nového roku
2015 hodně úspěchů, zdraví, lásky a pohody! Věřte, že ANO, bude líp!
Za zastupitelský klub ANO
Tomáš Novotný

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Skončily nám ty nejkrásnější svátky a začíná další rok. Podle hesla „všechny začátky jsou těžké“ bývá i začátek roku pro
mnohé z nás náročný. Bude ještě trvat,
než se budeme domů vracet za světla
a ukáže se nějaké to sluníčko – zatím
kolem nás proběhly první virózy a zima
a to nepříjemné z ní je teprve před námi.
Někteří šťastnější mají před sebou dovolenou na horách, ale my ostatní jako bychom začínali od nuly a do prvního pozitiva, ať už v podobě volna, kondiční nebo
ﬁnanční stabilizace či jiného úspěchu,
nás nečeká nic než práce.
To samé platí i pro Konzervativní alianci 2014. Díky vaší důvěře jsme získali
dva zastupitelské mandáty a i zde,
v radničních novinách, bychom za vámi
projevenou důvěru chtěli poděkovat,
neboť si výsledku velmi vážíme. Může
se zdát, že dva mandáty v 31členném
zastupitelstvu jsou příliš málo na to,
abychom měli možnost cokoliv ovlivnit, ale podívejme se na to jinak. Pouhá měsíční předvolební kampaň stačila na to, abychom získali jen o jeden
nebo dva mandáty méně než dlouholeté zavedené politické strany, a dokonce i současná koalice nás akceptuje jako partnery, kteří mají nárok
zapojit se do práce ve výborech a komisích, kde, možná mravenčími kroky,
ale přece jenom, máme možnost pracovat na myšlenkách z našeho volebního programu, které, jak věříme, přispějí k lepší Praze 14.
Rádi bychom do nového roku 2015 popřáli nám všem jen to nejlepší – především pevné zdraví, štěstí a spokojenost

v rodinném kruhu, mnoho osobních
i pracovních úspěchů a nikdy nekončící
optimismus a chuť do života. Věříme,
že budeme-li si vážit každého, byť i sebemenšího úspěchu, může se stát, že
až budeme na konci roku dělat (nejen
politickou) „uzávěrku“, tyto pozitivní
střípky poskládají byť i malou mozaiku.
Budeme tak moci říct, že se nám v roce
2015 přeci jen něco podařilo. Tato cesta
však nebude krátká a nebude ani bez
tu větších, tu menších překážek. Vám
i nám k tomuto přejeme hodně štěstí!
Soňa Tománková a Miroslav Froněk,
zastupitelé za KA14

SPOLEČNĚ DO NOVÉHO
ROKU ZA ZLEPŠENÍM
V úvodu bych všem ráda popřála spokojené a úspěšné dny v roce 2015. Ať
vám tento rok přinese naplnění vašich
snů a samá radostná překvapení.
Za Stranu zelených mohu slíbit, že
budeme usilovně pracovat na tom, aby
se dařily řešit problémy, které nás na
čtrnáctce trápí a tak se nám zde žilo
zase o něco přívětivěji.
Kroky k tomu, abychom mohli co nejlépe prosazovat a plnit náš program,
jsme učinili již v závěru uplynulého
roku. V rámci nově vzniklé koalice
jsme do své gesce získali pro nás zásadní oblast životního prostředí a dopravy. Vyjednávání nebyla jednoduchá
a ve výsledku jsme podpořili tu variantu,
která nám přináší nejlepší podmínky
pro realizaci našich cílů.
Kromě dopravy a životního prostředí
budeme samozřejmě sledovat i další
oblasti. Naši zástupci budou pracovat
v odborných komisích a výborech.
I v nadcházejícím volebním období budeme pokračovat v bedlivém sledování
územního rozvoje. Samozřejmě jsme
připraveni potkávat se s vámi při řešení
problémů i vašich podnětů.
Neváhejte se na mě v případě potřeby
obrátit. Těším se na spolupráci a společná setkání.
Ilona Picková,
zastupitelka za Stranu zelených
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Naše školy

NOVÝ KABÁT PRO MŠ PACULOVA

Jak se školka promění? Nejen že získá
pěknou fasádu, dělníci navíc obezdí
kryté terasy a zasadí nová okna a dveře, čímž vzniknou nové ložnice. Mimo
to bude součástí úprav i regulace otopné soustavy či výměna termostatických
hlavic za hlavice na dálkové ovládání
s dálkovým odečtem. Do rekonstrukce
budovy se městská část pustila proto,
aby – stejně jako v případě již opravených škol a školek v Praze 14 – snížila
její náklady na energie. „MŠ Paculova
bude krásnější a její provoz úspornější.
V uplynulých čtyřech letech podobnými
úpravami prošlo už devět základních
a mateřských škol v naší městské části,“ říká místostarostka Prahy 14 Lucie

Foto: archiv MŠ Paculova

DALŠÍ ŠKOLKA V PRAZE 14 SE
„OBLÉKNE“ DO NOVÉHO. PŘÍŠTÍ
ROK V KVĚTNU ZAČNE MĚSTSKÁ
ČÁST SE STAVEBNÍMI PRACEMI
V MŠ PACULOVA, KTERÁ SE DOČKÁ
KOMPLETNÍHO ZATEPLENÍ.

Svobodová. Částka za stavební práce
se vyšplhá na zhruba 5,66 milionu korun. „Přibližně polovinu pokryje dotace, kterou se nám podařilo získat
v rámci Operačního programu Životní
prostředí,“ dodává místostarostka Svobodová. Nutno dodat, že přestože práce na zateplování budovy začnou až za
pár měsíců, stavební ruch byl na

chodbách školy slyšet už v závěru
loňského roku. Během prosince byla
dokončena rekonstrukce sociálního
zázemí – dříve v havarijním stavu. Na
tyto práce městská část získala od
hlavního města Prahy dotaci necelé
tři miliony korun. Jedná se o ﬁnanční
„injekci“, která investiční výdaje pokryje téměř plně.
(red)

NA LEHOVCI OTEVÍRÁ
LOGOPEDICKÁ TŘÍDA
Otevření speciální logopedické
třídy pro děti s vadami řeči a kombinovanými vadami.
V mateřské škole na Lehovci ve
Chvaletické 917 bude od září tohoto roku otevřena nová třída pro děti
s vadami řeči a kombinovanými vadami. K zápisu je nutné přinést doporučení ze školského poradenského zařízení.

GYMNÁZIUM ZVE STUDENTY
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NAŠE GYMNÁZIUM LETOS SLAVÍ
20. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ. RÁDI
VÁS U TÉTO PŘÍLEŽITOSTI PROVEDEME ŠKOLOU A ZODPOVÍME
VEŠKERÉ VAŠE DOTAZY TÝKAJÍCÍ
SE NAŠEHO GYMNÁZIA.
Dozvíte se vše potřebné o studiu
a také o přijímacích zkouškách. Budete se moci seznámit s naším školním vzdělávacím programem Chléb
a hry, podle kterého vyučujeme již
sedmým rokem.
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Mnoho dalších podrobností najdete
i na www.gymnchod.cz.
Obě budovy našeho gymnázia (v Chodovické ulici v Horních Počernicích
i detašované pracoviště ve Vybíralově
ulici na Černém Mostě) si můžete
přijít prohlédnout 29. ledna od 14.00
do 17.00. Na Černém Mostě vás uvítá
budova těsně po právě dokončené
generální rekonstrukci. Všichni jste
srdečně zváni!
Mgr. Zuzana Suchomelová,
zástupkyně ředitele

Bližší informace na webových stránkách mateřské školy Chvaletická
www.skolicka-lehovec.com.
(red)

Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
SoutûÏ o ceny

Čtrnáctníček si chce s kamarády zahrát hokej.
Poradíte mu, která cesta vede na kluziště?

1
2
3

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem posílejte do 15. 1. 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).

VÝSTAVA OBRAZŮ

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Správné řešení
z minulého čísla: Modřín.
Výherce: Hana Bartůšková,
Praha 9 – Hloubětín

Od středy 7. ledna 2015 od 18.00 hod. v Galerii 14
Ve středu 7. 1. 2015 v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, bude v 18 hodin
zahájena výstava obrazů Milana Křenka Paralelní cestou – ﬁgurace a abstrakce.
Výstava potrvá do 28. ledna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hod. a v neděli 14.00–17 hod.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Pondělí 12. ledna 2015 od 18.30 hod. v Galerii 14
V pondělí 12. 1. se v Galerii 14 uskuteční koncert komorní hudby. Vystoupí Kalabis kvintet.
Zazní skladby M. del Aquily, S. Barbera, H. Tomasiho a dalších. Vstup volný.
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PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU:
CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14?

Většinu prvňáčků čeká zápis již koncem ledna, v některých školách pak je
termín zápisu k povinné školní docházce stanoven až na začátek února.
Rodiče nám jistě dají za pravdu, že
tento zásadní krok v životě dítěte je významným okamžikem pro celou rodinu. Co tedy zápis do první třídy obnáší
a jak se na tuto událost připravit?
DO ŠKOLY V ŠESTI, ALE I DŘÍVE
NEBO POZDĚJI
Vezměme to pěkně od začátku. Zápisy prvňáčků pro školní rok 2015–2016
se týkají všech dětí narozených v rozmezí 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009. K zápisu
mohou ale rodiče dobrovolně přihlásit i děti, které dovrší 6 let v období
1. 9. – 31. 12. 2009, a to na základě
písemné žádosti rodičů a se souhlasem PPP (pedagogicko-psychologické poradny) o způsobilosti nástupu
dítěte do školy. Děti, které dosáhnou
6 let až v období leden–červen 2010,
mohou dobrovolně přijít k zápisu opět
pouze s písemnou žádostí rodičů doloženou nejen doporučením PPP, ale
i s doporučením odborného lékaře.
V případě, že rodič chce požádat
o odklad povinné školní dítěte, je třeba písemnou žádost rodičů dále doložit posudkem příslušného školské-

Ilustrační foto

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI ZAMÍŘÍ JIŽ
BRZY SE SVÝMI RODIČI K ZÁPISŮM
DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL. MY JSME
PROTO PRO VÁS, ČTENÁŘE
ČTRNÁCTKY, PŘIPRAVILI STRUČNÉ
PŘEDSTAVENÍ TOHO, CO ZÁKLADNÍ
ŠKOLY V PRAZE 14 SVÝM ŽÁKŮM
NABÍZÍ. SAMOZŘEJMOSTÍ JE PAK
I PŘEHLED TERMÍNŮ ZÁPISŮ DO
PRVNÍCH TŘÍD A TAKÉ MOŽNOSTÍ,
KDY SE PŘIJÍT DO TÉ KTERÉ ŠKOLY
JEŠTĚ PŘED ZÁPISEM PODÍVAT.

ho poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, je tedy vždy třeba dvou doporučení. Tuto žádost pak musí rodiče
doručit do školy do 31. května 2015.
Pokud se letos hlásí do konkrétní
školy dítě, které pro aktuální školní
rok bylo přítomno u zápisu a získalo
odklad, nemusí k zápisu opakovaně,
je ale třeba kontaktovat tuto školu
a potvrdit, že dítě školní docházku
v následujícím školním roce nastoupí. To neplatí v případě, že se dítě
účastnilo zápisu v jiné škole, než je
ta, do níž aktuálně nastupuje. Pak je
třeba si zápis zopakovat.
NEZAPOMEŇTE POTŘEBNÉ DOKLADY
Každý rodič, který přijde s budoucím
školáčkem k zápisu, musí ve škole
předložit občanský průkaz, rodný list
dítěte, v případě cizinců ze zemí
mimo EU pak cestovní pas a povolení
k pobytu. Potřebné formuláře je
možné vyplnit na místě zápisu, ale
zpravidla školy nabízí i možnost sta-

CO BY MĚL BUDOUCÍ PRVŇÁČEK ZVLÁDNOUT?
• sebeobsluha (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku)
• dodržovat určitý denní režim (spánek, časnější vstávání)
• udržení pozornosti, plnění snadných úkolů i přes případné problémy
• správné držení tužky, stříhání nůžkami, lepení
• znalost pravidel slušného chování (pozdrav, poděkování, chování se k ostatním)
• souvislejší a srozumitelné vyprávění jednoduchých příběhů
• znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, adresy bydliště
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žení formulářů na svých internetových stránkách. Prostřednictvím internetu lze zpravidla dohodnout
i termín zápisu mimo předem stanovená data nebo se k zápisu objednat
na konkrétní čas.
CO VÁS ČEKÁ U ZÁPISU?
Zápis do první třídy nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Učitelé naopak
doporučují, aby rodiče dítě ujistili, že
se není čeho bát. Učitelé u zápisu
ověřují především školní zralost dítěte, posuzují například slovní zásobu,
případné logopedické vady, držení
tužky, orientaci v základních matematických pojmech, jako jsou geometrické tvary, číselná představivost,
rozpoznání barev nebo hrubou
a jemnou motoriku. Zápis probíhá
hravou formou a většina škol si pro
tuto příležitost připravuje i nějakou
zábavu pro budoucí školáčky.
Většina škol pak také nabízí možnost
setkání se svými budoucími žáky ještě před začátkem školní docházky.
Zpravidla jde o ukázky výuky, vzájemné seznámení dětí s učiteli i s fungováním školy samotné. Dětem, které
čeká nástup do školy, je ale třeba věnovat pozornost i doma. Není třeba,
aby uměly před začátkem školní docházky číst, psát nebo počítat, je ale
dobré s nimi číst, zpívat a hlavně jim
trpělivě naslouchat a povídat si s nimi
o všem, co je zajímá.
(jam)

Naše školy
ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA – ČERNÝ MOST
Zápis: 21. 1. 2015 13.00–18.00 hod.

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ – ČERNÝ MOST
Zápis: 29. 1. 2015 14.00–18.00 hod.

Děti si u zápisu každoročně
užívají především „Stezku
zručnosti“, kterou bude
letos provádět Beruška
s Ferdou Mravencem. Na
stezce děti čeká přelézání,
prolézání, skákání na
trampolíně, přebírání korálků, stavění kostek a další zábavné
činnosti. Děti si také zahrají na detektivy a budou hledat na
obrázcích pět rozdílů nebo pátrat po dvou stejných princeznách.
Samozřejmě se bude také zpívat nebo recitovat. Za svoje výkony budou děti odměněny malým dárečkem. „Zkušené
a vstřícné paní učitelky, spolupráce 1. a 9. ročníku, aktivní
práce školní družiny, nabídka zájmových kroužků, dostatek
relaxačních prostorů – herny na chodbách, školní knihovna,
atrium se stoly na tenis, velká zahrada s herními plochami,
víceúčelové hřiště, tři tělocvičny a další,“ vypočítává výhody
školy zástupkyně ředitele Mgr. Jaroslava Budilová.

Veškeré podrobnosti o škole
najdou zájemci na webových stránkách. „Škola je
otevřená veřejnosti, uplatňuje partnerský přístup ve
vztahu k rodičům, žákům
a všem přátelům školy.
Prioritami školy je prevence sociálně patologických jevů,
kvalitní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
díky fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti, nadstandardní pomoc cizincům, bohaté volnočasové aktivity,
spolupráce a partnerství,“ shrnuje ředitelka školy Mgr. Klára
Machová. Další výhodou je podle jejích slov například i od
1. ročníku povinný cizí jazyk – angličtina. Školní družina
s pestrými aktivitami a skvělá školní jídelna s výběrem dvou
jídel. Škola má k dispozici i kvalitní zázemí pro sportovní
aktivity včetně venkovních sportovišť. Samozřejmostí je pak
podle ředitelky i skvělý pracovní tým pedagogů.

ZŠ VYBÍRALOVA – ČERNÝ MOST
Zápis: 4. a 5. února 2015 13.00–18.00 hod.

ZŠ ŠIMANOVSKÁ – KYJE
Zápis: 20.–21. 1. 2015 14.00–17.00 hod.

Školu tvoří 5 vzájemně propojených pavilonů, vedle
učeben a pracoven tu jsou
k dispozici i školní jídelny,
tělocvičny. Součástí školy je
také venkovní komplex
sportovišť převážně s umělým povrchem, školní zahrada se třemi skleníky a také atrium
s odpočinkovou zónou. Škola má vlastní kinosál, keramickou
dílnu i cvičnou školní kuchyňku. Ve školní knihovně je pro žáky
a pedagogy k dispozici pro výuku i domácí četbu více než 7 000
knih. Samozřejmostí je spolupráce se školskou radou, rodiči
žáků, místními i regionálními partnery, PPP a jinými institucemi.
Prioritou školy je kvalitní vzdělávání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků, vytváření podmínek pro nadané a talentované
žáky i pro žáky s různým druhem postižení a rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i cizím jazyce, v informačních
a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.

Základní škola, Praha 9
– Kyje, Šimanovská 16,
se nachází v klidném
a bezpečném prostředí,
je to škola rodinného
typu s příjemnou pracovní atmosférou a individuálním přístupem k žákům. Škola má kvalitní vybavení
moderní technikou – počítačová učebna, 5 interaktivních
tabulí, další učebny vybaveny dataprojektorem a plátnem.
Škola nabízí anglický jazyk od první třídy (bezplatně),
druhý cizí jazyk od sedmé třídy, podporu jazykového vzdělávání prostřednictvím volitelných předmětů. Škola dlouhodobě spolupracuje s mateřskými školami, od školního
roku 2015–2016 plánuje otevřít přípravnou třídu pro děti
s odkladem povinné školní docházky. Nabídka zájmové
činnosti v odpoledních hodinách je velká, výhodou je
školní jídelna s „domácí stravou“.

ZŠ CHVALETICKÁ – LEHOVEC
Zápis: 4. 2. 2015 14.00–18.00 hod.

ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ – HLOUBĚTÍN
Zápis: 27. 1. 2015 14.00–18.00, 28. 1. 2015 14.00–17.00 hod.

Lehovecká škola je bezbariérová a zakládá si na moderním způsobu výuky.
S cizím jazykem, ale například i počítačem se tu děti
seznámí již v první třídě, od
druhého ročníku pak škola
nabízí 47 povinně volitelných předmětů. Žáci si mohou vybrat
z 20 zájmových útvarů a 46 různých kroužků. Ty jsou zaměřeny
na sport, výuku či kulturně umělecké aktivity. Skvělé zázemí
má škola i pro tělesnou výchovu, přímo v areálu je atletické
hřiště, tělocvična nebo například lezecká stěna, k pracovním
činnostem zase slouží skleník či cvičná kuchyně. Žáci využívají péče 5 speciálních pedagogů a pravidelně sem dochází
i školní psycholog. „Jsme dobrá, akční škola, kde to žije, kam
děti chodí rády. I příští školní rok budeme naplňovat krédo –
Jednou Chvaleťák – celý život Chvaleťák,“ říká ředitel školy
Mgr. Josef Knepr s tím, že život školy aktivně ovlivňují i rodiče.

Škola Hloubětínská má
v regionu zvuk. Zvyšující se
zájem rodičů je odrazem
dlouholeté snahy učitelů
o svědomitou smysluplnou
práci. Našim žákům poskytujeme bezpečné prostředí založené na respektování individuality každého jedince.
Filozoﬁe otevřené školy rodinného typu umožňuje také lépe
budovat korektní vztahy s rodiči našich žáků. Poctivě učíme,
podporujeme aktivitu, samostatné myšlení a svobodné rozhodování žáků – do vyučování zařazujeme tvořivé dílny a celoškolní projekty spjaté s realitou. Od 1. tříd jsou běžnou součástí výuky počítače, internet a interaktivní tabule. „Budoucím
prvňáčkům mimo jiné nabízíme povinné hodiny angličtiny,
výuku matematiky podle metodiky profesora Hejného, atraktivní tematické týdny školní družiny a tvořivé a sportovní zájmové kroužky,“ přiblížila ředitelka školy Mgr. Eva Hradská.
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Informace

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném
svozu. Prosíme občany, aby vánoční
stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky neodkládejte ke
stanovištím tříděného odpadu!
ÚMČ Praha 14 – ODOP

OZNÁMENÍ

Kontejnery na objemný odpad z domácností budou v roce 2015 přistavovány opět od měsíce března.
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů bude zveřejněn na
web. stránkách ÚMČ Praha 14 v měsíci únoru a v tištěné podobě v časopise
„Čtrnáctka“ v únorovém vydání.
ÚMČ Praha 14 – ODOP

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
NA PRONÁJEM BYTŮ

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry na
pronájem níže uvedených bytů MČ Praha 14 ve veřejné soutěži formou licitace.
Záměry budou zveřejněny na www.praha14.cz v termínu od 9. 1. 2015 do 9. 2. 2015. Jedná se o byty:
byt č. 41 – velikost 1+1 – Kardašovská 670, Praha 9; byt č. 3 – velikost 1+1 – Kardašovská 670, Praha 9;
byt č. 4 – velikost 1+1 – Kardašovská 753, Praha 9; byt č. 14 – velikost 1+1 – Kardašovská 754, Praha 9;
byt č. 2 – velikost 1+1 – Ronešova 1134, Praha 9; byt č. 9 – velikost 2+1 – Bobkova 749, Praha 9;
byt č. 4 – velikost 1+0 – Kardašovská 670, Praha 9; byt č. 22 – velikost 2+1 – Ronešova 1134, Praha 9;
byt č. 15 – velikost 2+1 – Kučerova 770, Praha 9
Dne 9. 2. 2015 od 15.50 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu.

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje výzvu na
pronájem uvolněného bytu MČ Praha 14 za podmínky vrácení stávajícího bytu MČ Praha 14.
Výzva bude zveřejněna na www.praha14.cz v termínu od 30. 1. 2015 do 16. 2. 2015.
Jedná se o byt č. 37 – velikost 4+1 – ul. Gen. Janouška 848, Praha 9.
Dne 18. 2. 2015 od 16.50 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejné losování.

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje výzvu na
pronájem uvolněného bytu MČ Praha 14 z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Výzvy budou zveřejněny na www.praha14.cz v termínu od 9. 1. 2015 do 9. 2. 2015. Jedná se o:
byt č. 8 – velikost 1+0 – Bobkova 738, Praha 9; byt č. 9 – velikost 1+0 – Kardašovská 754, Praha 9;
byt č. 17 – velikost 1+1 – Kardašovská 773, Praha 9.
Dne 18. 2. 2015 od 17.00 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejné losování.
Bližší informace včetně termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvách a záměrech na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14,
tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.
Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, tel. 281 021 462, p. Vrátná, tel. 281 021 476.
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Ilustrační foto

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Placená inzerce

Stavte se na návštěvu
v nové pobočce

Máme pro Vás FÉR konto
EXTRA zdarma!
otevřeno od 19. 12. 2014
Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9
Po–Pá 9–19 h, So–Ne 10–13 h, 13:45–18 h

Váš příběh. Vaše banka.
Infolinka 800 133 444
www.sberbank.cz

Platí v případě splnění podmínek stanovených Sberbank CZ, a.s. Informace obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou,
výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy.
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ÚŘAD MČ PRAHA 14
ROZŠIŘUJE „E-SLUŽBY“

kem či interaktivní formuláře pro některá podání. Zároveň portál umožňuje
zveřejňování materiálů z jednání Rady
a Zastupitelstva MČ Praha 14, odebírání informačních novinek, diskutování
v rámci diskusních fór a zajišťuje přímý export smluv uzavřených městskou
částí na webové stránky úřadu.
PROSTOR PRO „NEZISKOVKY“
Je navržen tak, aby s minimálními náklady umožňoval rozšíření, např. o sekce patřící jednotlivým neziskovým organizacím či jednotlivým školám.
Novinkou je rovněž zprovoznění SMS
brány, jejímž prostřednictvím je kromě obvyklých hromadných oznámení
a vyžádaných potvrzení (např. rezer-

vované schůzky) možné odebírat i informace o uzavírkách, čištění ulic,
kulturních akcích a podobně.
„Nově mají návštěvníci také možnost
v prostorách úřadu bezplatně využívat internet. Přístupové údaje jsou na
radnici volně k dispozici. U vchodu do
úřadu byly rovněž instalovány elektronické vývěsky v odolném venkovním provedení, chráněné kamerou.
Umožňují nepřetržitý přístup k informacím z úřední desky,“ dodává starosta Radek Vondra.
Projekt byl realizován v rámci OPPK
(Operační program Praha – Konkurenceschopnost). Spoluﬁnancovala jej
Evropská unie a Magistrát hlavního
města Prahy.
(red)

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila
naše milá maminka, babička, prababička a teta

paní

Ludmila Odehnalová
Lída
Zemřela po dlouhé nemoci dne 25. listopadu 2014 ve věku 89 let.
Poslední rozloučení s naší milou zesnulou se uskutečnilo v pátek 5. prosince 2014 ve 14 hodin
v malé obřadní síni ve strašnickém krematoriu.
Jménem pozůstalých:
Vlasta Odehnalová-Schűtznerová, dcera; Jiří, Gabriela, Kateřina a Martin, vnoučata;
Eliška a Ondřej, pravnoučata; a ostatní příbuzní.
Děkujeme za projevy soustrastí.
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Oznámení

„Jsem velmi rád, že tento náročný projekt dospěl do ﬁnále. Věřím, že zpříjemní komunikaci s ÚMČ Praha 14 jak
občanům, tak i podnikatelům,“ říká
starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
Elektronizace úřadu má přímý dopad
na komfort obsluhy občanů městské
části. Za zcela zásadní novinku lze považovat kompletní digitalizaci stavebního archivu. Indexováno a převedeno do
elektronické podoby bylo více než půldruhého milionu dokumentů. Co to
znamená? Stavební odbor může k materiálům rychleji přistupovat a rovnou
je také v elektronické podobě poskytnout vlastníkům nemovitostí. Práce
s papírovou formou dokumentace bude
omezena na nezbytné minimum.
Dalším krokem pro zvýšení pohodlí při
komunikaci s úředníky Prahy 14 je vytvoření tzv. Portálu občana. Ten díky
pokročilému redakčnímu systému nových webových stránek nabízí automatizované zobrazení úřední desky, rychlý
způsob rezervace schůzky s úřední-

Ilustrační foto

LIDÉ, KTEŘÍ ŽIJÍ ČI PODNIKAJÍ
V PRAZE 14, MOHOU NOVĚ VYUŽÍVAT
ŘADU SLUŽEB, JEŽ JIM UŠETŘÍ ČAS
A ZÁROVEŇ USNADNÍ KOMUNIKACI
S ÚŘADEM. TYTO ZMĚNY UMOŽŇUJE
ČERSTVĚ DOKONČENÝ PROJEKT NA
„REALIZACI E-GOVERNMENTU“,
TEDY NA ELEKTRONIZACI VÝKONU
VEŘEJNÉ SPRÁVY.

Foto: archiv Arcus

Novinky z městské části

ŽÁKOVSKÝ PROJEKT BUSINESS DAY
V SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH ARCUS
V POLOVINĚ PROSINCE 2014 SE KONAL V SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH ARCUS
PROJEKTOVÝ DEN – BUSINESS DAY IN ARCUS. ŽÁCI SOUKROMÉHO GYMNÁZIA
ARCUS PRAHA 9, S. R. O., A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY CESTOVNÍHO RUCHU
ARCUS, S. R. O., SI BĚHEM CELÉHO PRVNÍHO POLOLETÍ TOHOTO ŠKOLNÍHO
ROKU PŘIPRAVOVALI PROJEKT, JEHOŽ CÍLEM BYLO VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO
PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU, VLASTNÍ FIRMY.

Oznámení

V rámci tohoto projektu došlo k propojení mezipředmětových vztahů,
jako je ekonomie, marketing, management, právo nebo podnikatelské
plánování. Žáci vytvořili vlastní podnikatelský záměr, název své ﬁrmy,
logo, slogan, ceník, promysleli konkurenční výhody, udělali situační
analýzu, SWOT analýzu a promysleli

nejvhodnější marketingové nástroje
pro svůj obor podnikání.
Během projektového dne žáci nejprve
prezentovali své podnikatelské záměry
i s praktickými ukázkami svého podnikání. Mezi nimi vynikaly např. projekty
Reﬂexo, Czechia LARP, PAR Time,
Grow Up, Kafotéka, Coco wellness
nebo španělská restaurace El corazón

español. Následovala obchodní jednání. Každá pracovní skupina, ﬁrma,
měla za úkol prodat či koupit určité
množství produktů konkurenčních ﬁrem. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je jednat s jinými lidmi a nést odpovědnost
za svá rozhodnutí.
Celý projektový den tak propojil teoretické znalosti s praktickými výstupy. Vlastní kreativní činností si žáci
vyzkoušeli své podnikatelské záměry
v praxi a v konkurenčním prostředí.
Praktický život je dnes velmi obtížný,
ale naše školy dbají na to, aby si žáci
zkusili všechny jeho aspekty již během svého studia.
(red)

Vážení čtenáři Čtrnáctky, děkujeme vám
za vaši přízeň, kterou jste v uplynulém
roce 2014 věnovali Farní charitě Praha 14.
Zvláště děkujeme všem dárcům, díky kterým
jsme mohli v minulém roce realizovat
naši pomoc občanům Prahy 14.

Rádi bychom vám v nastávajícím roce
popřáli mnoho zdaru, zdraví a pokojný život.
Za Farní charitu Praha 14
Tomáš Kubal
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Z městské části

VÁNOCE V HLOUBĚTÍNSKÉM BAZÉNU
PŘES TŘI DESÍTKY SPORTOVNÍCH
KLUBŮ Z CELÉHO SVĚTA SE SJELY
NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ CENU PRAHY
DO HLOUBĚTÍNSKÉHO BAZÉNU.
K VIDĚNÍ TU BYLY SESTAVY SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ V PODÁNÍ AKVABEL Z EVROPSKÝCH ZEMÍ
A NECHYBĚLY ANI „VELMOCI“ TOHOTO SPORTU, RUSKO A JAPONSKO.

Foto: Petr Tůma a Kateřina Chramostová

Soutěže se zúčastnilo 31 sportovních
klubů z dvanácti zemí, své zástupkyně tu mělo Japonsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Polsko, Rakousko,
Bělorusko, Maďarsko, Německo,
Řecko, Slovensko a Česká republika.
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, své umění předvedlo na 200
starších žákyň a 50 akvabel soutěžilo
v kategorii seniorek.
Zatímco mezi mladšími akvabelami
jednoznačně vévodily Rusky, následovány Japonkami a závodnicemi
z Řecka a Běloruska, v seniorkách
byly na stupních vítězů závodnice
z Rakouska, Řecka, Ruska a České
republiky. Domácí závodnice z klubu
SK Neptun Praha získaly nakonec
i přes skutečně silnou konkurenci
hned 3 bronzové medaile. V kategorii
seniorek bodovala se svou technickou
sestavou dvojice Sabina Holubová
a Barbora Martínková, které získaly
cenný kov také za volnou sestavu.

V kategorii starších žákyň pak slavila
úspěch kombinovaná sestava domácích akvabel. Kompletní výsledky tra-

dičních závodů najdete na internetových stránkách www.skneptun.cz.
(red)

ZÁVODY V PLAVÁNÍ MAJÍ DVA VÍTĚZE

Zaslouženou cenu si z rukou starosty
městské části Praha 14 Bc. Radka
Vondry děti převzaly 10. prosince
2014. Kromě poháru si odnesly i tašky
s drobnými dárky a sladkostmi.
„Gratuluji vám k tomuto obdivuhodnému úspěchu. Je pro mě motivací
do budoucnosti, abych se i já zlepšoval v tomto krásném sportu a vašim
výkonům se alespoň přiblížil,“ pronesl s úsměvem starosta Vondra. Sa-
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ky a tři chlapce do každé kategorie.
Přes poměrně silnou konkurenci
uspěli plavci a plavkyně z Prahy 14,
kteří obsadili hned šest prvních příček.
(red)

Foto: archiv MČ Praha 14

O PRVNÍ MÍSTO V LETOŠNÍCH,
V POŘADÍ JIŽ DEVATENÁCTÝCH,
DĚTSKÝCH PLAVECKÝCH ZÁVODECH SE DĚLÍ DVĚ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY Z PRAHY 14. PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY VYBOJOVALY
ZŠ CHVALETICKÁ A ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, KTERÉ V TRADIČNÍM VODNÍM
KLÁNÍ ZÍSKALY PO 36 BODECH.

VÝSLEDKY DĚTSKÝCH
PLAVECKÝCH ZÁVODŮ 2014

motné závody se konaly 16. října
v plaveckém bazénu v Hloubětíně.
Zúčastnilo se jich 11 základních škol,
nejen z Prahy 14.
Soutěžilo se celkem ve čtyřech věkových kategoriích, rozdělených podle
ročníků, společně tak spolu soupeřili
druháci a třeťáci, čtvrťáci s páťáky
a dále žáci 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd. Jednotlivé školy mohly do turnaje vyslat
maximálně 24 svých zástupců – tři dív-

1.–2. ZŠ Chvaletická 918 – 36 bodů
1.–2. ZŠ Hloubětínská 700 – 36 bodů
3. Gymnázium Arcus – 31 bodů
4. ZŠ Šimanovská 16 – 17 bodů
5. FZŠ Chodovická 2250 – 16 bodů
6. ZŠ Vybíralova – 12 bodů
7. 964 ZŠ Slavětínská 200 – 10 bodů
8. ZŠ Spojenců 1408 – 6 bodů
9. ZŠ Stoliňská 823 – 4 body
10.–11. ZŠ Tolerance Mochovská
10.–11. ZŠ Bratří Venclíků 1140

Kultura v Praze 14

pro následující rok. Zlomovou událostí bude také březnové znovuotevření
volnočasového, komunitního a sportovního centra Plechárna Černý Most
po rekonstrukci, které proběhne na
jaře 2015 a které kromě vnitřní volnočasové haly, kavárny, komunitní zahrady, hudebních zkušeben a klubovny představí návštěvníkům také nově
otevřenou druhou sportovní halu.

ZIMNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

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

Pozvánka

PRAHA 14 KULTURNÍ JAKO ZÁZEMÍ
A PROSTOR PRO VAŠE NÁPADY
Rok 2014 byl rokem oslav. Praha 14
slavila dvacetileté výročí a obyvatele
městské části spolu s ní. Nabídka

sportovních, kulturních a volnočasových akcí se tak rozrostla především
směrem do jednotlivých čtvrtí Prahy 14. Podobně plánuje své programové zaměření příspěvková organizace Praha 14 kulturní také na příští
rok. „Rádi bychom zapojili samotné
aktivní obyvatele, příspěvková organizace disponuje zázemím, Kulturním
domem v Kyjích, centrem Plechárna,
mobiliářem a technikou z Půjčovny
Prahy 14 a nástroji pro propagaci
akcí, jako jsou Kulturní přehled nebo
Noviny Prahy 14 kulturní – a to všechno jsou podmínky, v jakých se dá realizovat sousedská slavnost, dětské
odpoledne nebo amatérské sportovní
závody vlastně téměř bez rozpočtu,
jen s tím nejpodstatnějším, chutí něco
takového realizovat, a oživit tak místo,
kde žiji. Zapojit se tak může každý,
rádi pomůžeme nápad zrealizovat“,
popisuje plánovanou podporu komunitních akcí programová ředitelka
Prahy 14 kulturní Michaela Hečková.
Více o programu Prahy 14 kulturní se
dozvíte na www.praha14kulturni.cz.
(red)

TOP KONC ERT

Javory
28/1 19:0 0

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

Placená inzerce

Nově by měl vzniknout festival představující aktivity neziskových organizací Černý Mošt, který naváže na
sedmiletou tradici festivalu o umění
ve veřejném prostoru Street for Art
a sousedskou slavnost s hostinou na
Plechárně nebo druhý ročník úspěšného Adventního festivalu či Hudební
noc. Právě zapojení neziskových organizací s jejich plány a programy
a propojování aktivních jednotlivců
a komunit do formy společných festivalů či setkávání by mělo být jednou
ze základních vizí Prahy 14 kulturní

Uplynulý rok zakončila Praha 14 kulturní
podařenou oslavou Vánoc na Rajské zahradě.

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.

ZAČÁTEK ROKU JE ZAČÁTKEM
NOVÝCH PLÁNŮ. PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE PRAHA 14 KULTURNÍ
TAK ZAČÍNÁ PŘIPRAVOVAT DALŠÍ
SÉRII VOLNOČASOVÝCH,
SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH
AKCÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU,
JAKO JE BŘEZNOVÝ KYJE HALL
CUP, DUBNOVÁ URBAN GAME,
KVĚTNOVÝ IN-LINE DEN PRAHY 14
NEBO TRADIČNÍ STAROČESKÝ
JARMARK POŘÁDANÝ FARNÍ
CHARITOU.

Foto: archiv Praha 14 kulturní

PRAHA 14 BUDE KULTURNÍ I LETOS

Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se představí s folkovou
kapelou Javory. V roce 2014 oslavili dohromady krásných
135 let..Uslyšíte už půlstoletou hudební a textovou cestu
k Javorům, co rostou z vědomí kořenů a odmítají dobové
zařazování.
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ.

www.spilka-truhlarstvi.cz

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ
INFO@KDKYJE.CZ
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Projekty

DESIGNÉŘI BEZPEČNÉHO INTERNETU
SOUTĚŽILI O HODNOTNÉ CENY

Tablet za 1. místo získala Kateřina Smetáková ze ZŠ Chvaletická.

ZAJÍMAVOU SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PRAZE 14 PŘIPRAVILA NA PRVNÍ ČTVRTLETÍ AKTUÁLNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
MĚSTSKÁ ČÁST VE SPOLUPRÁCI
S NÁRODNÍM CENTREM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU A FIRMOU
SPEED PRESS PLUS. SOUTĚŽ PROBĚHLA V RÁMCI KOMUNITNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU
„PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE“,
KTERÝ JE OD ROKU 2013 REALIZOVÁN PRÁVĚ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 14.
„Primárně byl projekt zaměřen na žáky
pátých až devátých ročníků základních
škol, kteří byli průběžně informováni o rizicích internetu a online komunikace
a o zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Žáci se také
dozvěděli, jak těmto rizikům účinně
předcházet,“ vysvětlila Bc. Kristýna Štaffová, koordinátorka prevence rizikového
chování na ÚMČ Praha 14.
PRO UČITELE I RODIČE ŠKOLÁKŮ
Školením podle jejích slov prošel také
pedagogický sbor základních škol
a odborníci z řad organizací pracujících s dětmi a mládeží. Poslední cílovou skupinou, na niž se projekt zaměřil, pak byli rodiče dětí, kteří se
prostřednictvím výukového semináře
uskutečněného v Galerii 14 dozvěděli
o možných rizicích, která na jejich
děti číhají na internetu. „Aktuálně se
připravuje projekt Praha 14 bezpečně
online pro rok 2015, který se zaměří
na školáky už od prvních tříd,“ přiblížila Kristýna Štaffová s tím, že projekt
byl hrazen z dotace hlavního města
z Programu prevence kriminality s ﬁnanční spoluúčastí Prahy 14.
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PŘIHLÁSILY SE TŘI ŠKOLY
Přestože byla soutěž dobře připravená
a na potenciální výherce čekaly lákavé
ceny, z celkového počtu šesti své žáky
přihlásily tři základní školy, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická a ZŠ Generála Janouška. Soutěžní návrhy přihlásilo celkem 37 žáků. Každý z nich si mohl
vybrat konkrétní předmět, pro který navrhl graﬁku možného potisku. „Výběr
předmětů byl předem daný a zaměřoval
se právě na mladou generaci, byla to
například svačinová krabička, sada kuličkového pera a mikrotužky v krabičce,
šátek, podložka pod myš nebo hrnek,“
přiblížila koordinátorka Štaffová s tím,
že každý ze soutěžících si mohl vybrat
i téma své výtvarné práce.
PĚT PŘEDMĚTŮ, PĚT TÉMAT
Ta byla deﬁnována pěti hesly: Nenávist
a násilí na internet nepatří, Přemýšlej,

Fotoaparát za 2. místo získal za svou soutěžní
práci Martin Jánoš ze ZŠ Chvaletická.

než nasdílíš, Nebuď internetový závislák, Kyberšikana může být trestný čin
a Nebuď naháč na internetu. Hodnotilo
se podle toho, zda práce obsahuje preventivní sdělení směřující k bezpečnému užívání internetu, jak kreativně návrh pojímá dané a jak je návrh graﬁcky
proveditelný a vhodný k výrobě. První
tři umístěné návrhy užitných předmětů
budou realizovány a použity k preventivním, osvětovým a propagačním účelům. Hodnotící komise byla složena ze
zástupců MČ v čele s radní Mgr. Irenou
Kolmanovou, zástupců realizátora preventivního projektu – Národního centra
bezpečnějšího internetu a zástupců ﬁrmy SpeedPress, která vítězné motivy
natiskne na reklamní předměty.

Smartphone za 3. místo obdržel
Michal Kosař ze ZŠ Generála Janouška.

Vítězem se po krátkém hlasování stala
Kateřina Smetáková ze ZŠ Chvaletická,
na druhém místě se umístil její spolužák Martin Jánoš a třetí příčku obsadil
Michal Kosař ze ZŠ Generála Janouška.
Vítězka vytvořila motiv s tématem
„Nebuď naháč na internetu“, který
porotu přesvědčil svým vtipem.
Autorka zvolila techniku kresby
a jako předmět k potištění si vybrala
hrnek. Druhý umístěný zvolil techniku fotograﬁe a téma „Nebuď internetový závislák“. Jako plochu si vybral
podložku pod myš. Třetí oceněný zvolil stejné téma jako jeho předchůdce,
technikou však byla práce v graﬁckém programu. Jeho návrh bude dle
jeho přání umístěn na svačinovou
krabičku. Krásných děl však bylo
opravdu mnoho. Do užšího výběru se
dostali se svými návrhy také Tomáš
Vlček, Barbora Zakouřilová a Vojtěch
Musílek ze ZŠ Chvaletická a Jan Havel ze ZŠ Hloubětínská.
(jam)

Zajímavost

MOTÝLEK SE ZAPOJIL
DO NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY
Ta proběhla v sobotu 22. listopadu
2014 na více než 380 místech po celém Česku. Sbírka se snažila reagovat
na skutečnost, že v Česku je 15,4 %
obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Jejím důvodem
proto nebylo jen získat potraviny pro
lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost
na to, že i v našem státě je chudoba
problémem a že mezi námi žije mnoho lidí ve velmi tíživé sociální situaci.
Dva pracovníci a jedenáct dobrovolníků Komunitního centra Motýlek
v supermarketu Kauﬂand v Střelničné ulici na Praze 8 od rána až do večerních hodin vybírali potraviny od
jednotlivých dárců. Mnoho zákazníků
supermarketu projevilo zájem o bližší informace k této akci. Lidé nosili
potraviny tak, jak jim to umožnily je-

Foto: archiv KC Motýlek

MOTÝLEK SE TENTO ROK AKTIVNĚ
PODÍLEL NA PRŮBĚHU DRUHÉHO
ROČNÍKU CHARITATIVNÍ NÁRODNÍ
POTRAVINOVÉ SBÍRKY.

jich možnosti či jejich srdce. Mnozí
darovali jídlo za vysoké ﬁnanční

částky. Nejčastěji nakupovali rýži,
těstoviny, luštěniny, oleje, mouky, ale
i sladkosti pro děti.
Sbírkou se nám podařilo získat trvanlivé potraviny v celkové hmotnosti
1 008 kg. Ty jsme začali okamžitě
rozdělovat klientům našeho projektu
„Pomoc rodinám v náročné životní
situaci“ a Nízkoprahovému klubu Paciﬁc. Zejména pro ženy samoživitelky
a mladé lidi, kteří se osamostatňují
od původní rodiny, může obstarávání
obživy znamenat značný problém.
Naším cílem není plně saturovat potřeby těchto lidí, ale podpořit je v náročné životní situaci a poskytnout jim
pomocnou ruku, která může znamenat značný rozdíl mezi zajištěním životních potřeb a „živořením“.
Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří
nám věnovali svůj čas a úsilí, a dárcům, kteří přispěli svým nákupem lidem, kteří naši pomoc potřebují.
Vladimír Jelen, KC Motýlek

Foto: archiv MŠ Vybíralova 967

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODIČI

VE DNECH 16. A 17. PROSINCE 2014
PROBĚHLO V NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLE VYBÍRALOVA 967
NA ČERNÉM MOSTĚ TRADIČNÍ
PŘÁTELSKÉ PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ S RODIČI NAŠICH DĚTÍ.

Paní učitelky z jednotlivých tříd připravily pro rodiče pěkný vánoční program
s písničkami, básničkami a vánoční
dramatizací. Za tuto akci patří všem
paním učitelkám poděkování. Společně s rodiči jsme si zazpívali vánoční

koledy. Děti dostaly dárek od Ježíška,
předaly svým rodičům vlastnoručně
vyrobená přáníčka k Vánocům a novému roku.
S chutí a radostí děti vyrobily vánoční
dárek pro celou rodinu. Děti připravily pro své rodiče překvapení: Rodiče
se svými dětmi vyráběli vánoční překvapení, které si odnesli domů společně s neopakovatelnými zážitky.
Všechny děti se radovaly z dárečků,
které dostaly pod stromeček, ani se
jim nechtělo domů. Potom následovalo pohoštění a přátelské povídání u vánočně vyzdobených stolečků.
Všichni jsme prožili krásné předvánoční odpoledne v příjemné rodinné
atmosféře, popřáli jsme si krásné
Vánoce a vše nejlepší v novém roce
2015.
Budeme se všichni těšit na další společná setkání a zároveň děkujeme
všem rodičům za vstřícnost a vzájemné porozumění při výchově a vzdělávání našich dětí.
Kolektiv MŠ Vybíralova 967
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – LEDEN 2015
DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Můžete se hlásit na další docházkové
období leden–březen v naší dopolední
školičce po–pá 8.00–12.00 hod., cena
140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat i jednotlivé dny. Zkušené lektorky vedou skupinku maximálně 10 dětí. Pro děti 2–6 let.
V průběhu ledna se uskuteční zápis do
našich odpoledních kroužků na 2. pololetí.
Nabízíme: Taneční studio ČM pro děti 3–14
let. Tvořivost, procvičení těla s uvědomělou
koordinací a muzikálnost, to jsou hlavní
složky alternativního způsobu práce v našem
tanečním studiu. Vyučujeme scénický a lidový
tanec a základy klasického tance.
Povídánky–logopedie 4–7 let, prevence vzniku poruch řeči. Pomoc při nápravě vad výslovnosti u dětí, grafomotorická cvičení, příprava na první třídu.
Dramaťáček 4–8 let, děti se učí základům
dramatiky, jevištní práce a pantomimy. Malované zpívánky 3–7 let, máte tvořivé děti,
které rády zpívají a malují? Nabízíme propojení
těchto dvou zálib v našem kroužku. Cvičení
maminky s dětmi 1–3 roky, podpora pohybového vývoje, cvičení doprovází básničky,
písničky. Cvičení miminek 7–12 měsíců,
v lekcích podporujeme a rozvíjíme dosaženou
motoriku dítěte. Sportík kluci 3–6 let, všeobecná pohybová průprava. Pilates děti 7–
14 let. Cvičením si děti rozvinou své pohybové
dovednosti, zdokonalí koordinaci pohybu,
trénují rovnovážné polohy a zlepšují orientaci
v prostoru. Pilates dospělí.
Více informací o přesném rozvrhu na našich
stránkách nebo na tel.: 739 03 44 35.

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
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 od jednoho roku. 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.
Vstupné 80 Kč/hodina. Rezervace: rodina@neposeda.org.
COWORKING – SDÍLENÁ KANCELÁŘ: Možnost pronájmu pracovního místa s hlídáním
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dětí od jednoho roku. Pracovní zázemí s internetovým připojením. Možnost zapůjčení
notebooku. Ideální pro podnikající či studující
maminky na rodičovské dovolené. Zahajovací
cena 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.
BAZÁREK – DÁME VĚCEM NAZDÁREK:
Maminky prodávají dětské oblečení, hračky
a sportovní potřeby za velmi milé ceny.
Sobota 31. 1. 2015 od 9 do 13 hodin. Kulturní
dům Kyje, Šimanovská 47, Kyje. Vstupné
zdarma. 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 hod., První krůčky (děti od
1,5 roku do 4 let) – od 10.30 do 11.30 hod.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz
PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ: kurzovné
děti 360 Kč/pololetí, dospělí 1 lekce od 35 Kč.
Aktuální informace: www.tjsokoljahodnice.cz.
PONDĚLÍ: TANEC HROU (děti cca 3–5 let)
15.30–16.20 hod., TANEC HROU (děti cca
4–6 let) 16.30–17.20 hod., BALÓNY 19.00–
19.55 hod. – lekce s velkými a malými gymnastickými míči, určená pro všechny věkové
kategorie, pro začátečníky i pokročilé.
20.00–20.55 hod. ZUMBA – (sudé pondělí)
– na endorﬁny intenzivní sportovně-taneční
lekce na latinskoamerické rytmy určená
pro všechny, kteří mají rádi taneční pohyb,
PORT DE BRAS – (liché pondělí) – plynulá
sestava cviků harmonicky posiluje a protahuje svaly celého těla, mobilizuje páteř
a zlepšuje pohyblivost kloubů, lekce určená
pro začátečníky i pokročilé.
ÚTERÝ: BABY AEROBIK (děti cca 4–6
let),16.30–17.20 hod. BABY AEROBIK (děti
cca 6–9 let), 17.30–18.20 hod.
PILATES 18.30–19.40 hod. – lekce zaměřená
na střed těla, plynulé a přesné provádění
cviků a správné dýchání, určená pro všechny
věkové kategorie, pro začátečníky i pokročilé.
AEROBIK 19.45–20.55 hod. – lekce předpokládající základní znalost aerobních kroků
a vazeb, intenzivní aerobní zahřátí spojené
s aktivním posilováním.
STŘEDA: SPORTOVNÍ HRY (děti cca 4–6
let), 16.30–17.20 hod. TRAMPOLÍNKY 19.00–
19.55 hod. – intenzivní vytrvalé nízké skákání,
v aerobním tempu, na minitrampolínkách
o průměru 110 cm, šetří klouby, vazy a posiluje srdce.
BODY FIT 20.00–20.55 hod. – intenzivní posilovací lekce zaměřená na všechny prob-

lémové partie (činky, gumičky, overbally…),
určená pro všechny věkové kategorie.
ČTVRTEK: PILATES 9.30–10.30 hod. – lekce
zaměřená na střed těla, plynulé a přesné
provádění cviků a správné dýchání, určená
pro všechny věkové kategorie, pro začátečníky i pokročilé. SPORTOVNÍ HRY (děti
cca 3–6 let), 15.30–16.20 hod.
SPORTOVNÍ HRY (děti cca 6–10 let), 16.30–
17.20 hod. SPORTOVNÍ HRY (děti cca
10–18 let) 17.30–18.20 hod. STEPAEROBIK
18.30–19.40 hod. – lekce předpokládající
základní znalost aerobních kroků a vazeb,
intenzivní aerobní zahřátí spojené s aktivním
posilováním vedené na stepech Reebok.
POWER-JÓGA 19.45–20.55 hod. – nejúčinnější lekce pro pružnost a ohebnost našich
svalů a kloubů zakončená intenzivním odpočinkem, určená pro všechny věkové kategorie.
NEDĚLE: TRAMPOLÍNKY 18.30–19.25 hod.
– intenzivní vytrvalé nízké skákání, v aerobním
tempu, na minitrampolínkách o průměru
110 cm, šetří klouby, vazy a posiluje srdce.
BODY FIT/ BŘIŠNÍ PEKÁČ 19.30–20.25 hod.
– intenzivní posilovací lekce zaměřená na
všechny problémové partie s důrazem na
posilování všech břišních svalů, určená pro
všechny věkové kategorie. JÓGA pro zdraví
a krásu 20.30–21.25 hod. – nejúčinnější
lekce pro pružnost a ohebnost našich svalů
a kloubů, zaměřená na pečlivé provádění
jednotlivých cviků a správné dýchání, určená
pro všechny věkové kategorie.

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
u Lucie Zemanové na tel.: 605 504 471, vždy
do 18.00 hod. předchozího dne.
Sociálněprávní poradenství zdarma – dávky,
nemocenská, mateřský a rodičovský příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou otevřen ve středu
a pátek od 8 do 12 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

Praha 14 žije
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.

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
od 12. 1. – pondělí.
Kurz čchi-kung od 8. 1. – čtvrtek 19.45–
20.45 hod.
Kurz tai-či od 8. 1. čtvrtek – 20.45–21.45 hod.
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 9–12 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.
Provoz MC Klubíčko začíná 5. 1. 2015.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

SLUNEČNICE, O. P. S.
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.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org
KC Motýlek k 31. 12. ukončilo služby Mateřského centra.
Od 2. 1. 2015 bude nově poskytovat
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU.
Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičům, rozvoje dovedností dětí i vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky. Služba je klientům poskytována
zdarma a především v terénu podle jejich
potřeb (v přirozeném prostředí rodin –
domácnostech, ale i formou doprovodů
např. na úřady, do škol, při řešení zájmů
klientů zde).
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
poskytuje dětem se zdravotním postižením
– keramiku, plavání, muzikoterapii, klub

s výtvarným tvořením, sportovní klub, logopedii, arteterapii v odpoledních hodinách
ve všední dny.
Více na www. motylek.org.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – nově 4x týdně: pondělí, úterý,
středa, čtvrtek od 9–11.45 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po telefonické nebo osobní
dohodě.
Doučování dle dohody. Každé pondělí a středu od 17.00 hod. zumba.

AEROBIK KLUB
www.centrum14.cz
Nábor dětí na všestrannou pohybovou
aktivitu od ledna 2015.
Kde:
SPORT AEROBIC CLUB KAMILY ŠEBÍKOVÉ,
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec, Praha 9
Nábor dětí na všestrannou pohybovou aktivitu – hry, cvičení při hudbě, trampolínky,
švihadla, míčové hry... Cvičení je zaměřené
na děti, které se rády hýbou, mají rády
spoustu legrace, ale nechtějí se sportu
věnovat závodně, pouze rekreačně.
V případě zájmu volejte 606 499 821.

MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka organizuje vzdělávání
a zájmové programy pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče a zároveň provozuje celodenní školku (pro
děti 2,5–6 let):
NOVÝ KURZ MONTESSORI DÍLNIČKA se
otevírá poslední týden v lednu 2015. Přihlášky do 20. 1. 2015 na nových internetových stránkách info@mcpastelka.cz. Kurz
je určen rodičům, kteří se zajímají o Montessori pedagogiku, chtějí se s ní seznámit,
vyzkoušet si práci s Montessori pomůckami.
Kurz je určen pro rodiče a dítě ve věku
1,5–3 roky a vede ho zkušená lektorka
opakovaně již několik let. Kapacita kurzu
je velmi omezená (max. 5 dětí + rodič), přihlášky co nejdříve. Cena 120 Kč za lekci.
PASTELKA – školka s prvky Montessori
(pro děti od 2,5 let) – zápis 2. pololetí
školního roku 2014/2015 probíhá do konce
ledna 2015. Školka je otevřena denně 7.30–
16.00 hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori metody, kvalitní výuka dle
osnov kvaliﬁkovanými učiteli, připravené
a motivující prostředí pro vzdělávání dětí,
biostravování, exkurze, angličtina v rámci
dopoledního vzdělávacího bloku, výtvarné
a kreativní činnosti, milé, klidné a přátelské
jednání s dětmi i rodiči, pravidelné informace pro rodiče o práci jejich dětí.
HURÁ – jdeme do školky! Program pro děti
od 2 let, které se chystají od září do školky
a chtějí si to vyzkoušet. Stejně jako v minulých
letech otvíráme tento program od druhého
pololetí, zápis celý leden 2015. Děti navštěvují
školku 1–2x týdně dopoledne.
Vzdělávání rodičů (dvouhodinový seminář)
Rozvoj emoční inteligence – cesta ke spo-

kojenosti a úspěchu (pro rodiče dětí 0–3
roky). Seminář se koná ve druhém lednovém týdnu, ve středu 7. 1. 2015 od 17.30
hod. v MC Pastelka, cena semináře včetně
výukového materiálu je 320 Kč.
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 – Dramaťáček, Cvičení
s miminky, Montessori pracovna 3–6 let.
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LEDEN 2015
Filmové odpoledne aneb pojďte s námi
do pohádky – 15. 1. 2015 od 16.30 hod.,
cena 50 Kč/dítě.
Ostrov objevů 21. 1. 2015. Ukázkové hodiny – Námořníci 9.30 hod., Kormidelníci
10.00 hod.
Pyžámková noc v Čertíkovi od 18.00 hod.
23. 1. do 10.00 hod. 24. 1. 2015.
Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti
do našeho čertovského nočního doupěte a načerpejte novou energii. Cena: 400 Kč/1 dítě,
600 Kč/sourozenci.
Dětská kadeřnice Katka – 27. 1. 2015
stříhá malé čertíky, cena od 100 Kč, dle
náročnosti střihu.
Malování na tričko aneb ze starého nový
a zajímavý kousek – 28. 1. 2015. Večerní
tvoření pro maminky od 19.30 do 22.00
hod., cena 250 Kč/osoba, tričko vlastní,
dětské i dospělácké, záruka vytvoření vlastního originálu.
KURZY A KROUŽKY
Lze navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Po: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku;
9.30 První krůčky k hudbě 1,5–2,5 roku;
10.00 Cvičení s miminky 8–12 měsíců;
10.30 První krůčky k hudbě (Yamaha Class)
2,5–3,5 roku; 16.00 Baletní přípravka 3–6
let; 17.00 Baletní přípravka 3–6 let
Út: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky; 10.30
Čertovský kombo-mix 2–4 roky; 16.00
Montessori pracovna 1,5–3 roky; 17.00
Montessori pracovna 3–6 let; 17.00 Dramaťáček 3–6 let
St: 8.30 Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 16.00 Výtvarné tvoření 3–6 let;
17.00 Výtvarka v pohybu 3–6 let
Čt: 9.00 První krůčky k hudbě 1,5–2,5 roku;
9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky; 10.30 Čertovský kombo-mix 2–5 let
Pá: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku; 8.30
Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 9.30 Montessori dílna 1,5–3,5
roku; 10.30 Montessori dílna 1,5–3,5 roku
Více info najdete na www.veselycertik.cz nebo
na facebooku.
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KULTURNÍ LEDEN
PŘEHLED
PRAHY 14

NEP R AVIDELNÉ AK TIVIT Y NEZISKOV ÝC H
ORGANIZAC Í P R AHY 14
Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt
kulturniprehled@praha14kulturni.cz vždy nejpozději do 15. dne v
měsíci. Přehled vychází první týden aktuálního kalendářního měsíce.
Vaše Praha 14 kulturní

27. 12. – 3. 1.

Vánoční prázdniny

Výlety do okolí, hry a soutěže v místnosti i venku,
bobování, silvestrovské hrátky, novoroční
výšlap. Vše proběhne v Nové Pace.

12. 18:30 Koncert komorní hudby
Vystoupí KALABIS KVINTET v Galerii 14 zazní skladby
M. del Aquily, S. Barbera, H. Tomasiho a dalších.
MČ PRAHA 14, WWW.PRAHA14.CZ

PIONÝR Z.S. – 93. PS ORION, WWW.93-ODDILORION.WBS.CZ

12. 19:00 Japonsko
1. Výstava Bohuslava Knoblocha – Graﬁka
V kavárně pokračuje retrospektivní výstava Bohuslava
Knoblocha, která potrvá do konce ledna.

Cestopis s Romanem Folvarským, který obrazem i
slovem představí své cestování po Japonsku.
CENTRUM SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

CENTRUM SLUNEČNICE, WWW.SLUN.CZ

13.
5. 16:30 Vaření
Přijďte si do Nízkoprahového klubu
Pacific něco dobrého ukuchtit.

Lasergame

Čas bude upřesněn během ledna na našich webových
stránkách. Rezervace předem. Nízkoprahový klub Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

15. 15:00 Odpoledne stolních her
7. 18:00 Vernisáž výstavy obrazů Milana Křenka
Výstava bude v Galerii 14 a potrvá do 28. 1. 2015.

Přijďte se pobavit a zahrát si s námi stolní
hry. Nízkoprahový klub Pacific.

MČ PRAHA 14, WWW.PRAHA14.CZ

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

8. 15:00 Novoroční dílna výroby kalendářů a diářů

15. 17:15 Zpívánky

V dílničce si vyrobíme diáře a kalendáře podle
vlastních představ. Nízkoprahový klub Pacific.

Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

CENTRUM SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

8. 17:15 Zpívánky

16. 9:00

Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková.

Nudí vás vařit to samé dokola? Přijďte si vyměnit
recepty a udělat malou ochutnávku Vašich oblíbených
rychlých jídel. Rezervace míst na jahudka@
jahoda.cz. Rodinné centrum Jahůdka.

CENTRUM SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

9. 14:30 Vaření
Přijďte si do Nízkoprahového klubu
Pacific něco dobrého ukuchtit.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

10. 9:00 Maxi dopoledne v pohybu
S sebou dobrou náladu, chuť k pohybu, ručník a triko
na převléknutí. Vstup 150 Kč. Více na tel. 605 277 979.

Ochutnávka oblíbených jídel

JAHODA O.P.S., WWW.JAHODA.CZ

16. 10:00 Bezpečnost dětí a rodičů v silničním provozu
Jaké jsou rizikové situace pro děti i dospělé
v roli chodce, cyklisty, spolujezdce či řidiče?
Seminář s lektorkou Bc. Martinou Hlaváčovou
Leksovou, DiS. Herna od 9:00. Vstup 50 Kč.
MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

TJ SOKOL JAHODNICE, WWW.TJSOKOLJAHODNICE.CZ

16. 15:00 Dílna gumičkování
10. 14:00 Taneční odpoledne
Zveme vás na tradiční taneční odpoledne. K tanci a poslechu
vám zahraje kapela Color Club Praha. Vstup 50 Kč.

Přijďte si za námi něco pěkného vytvořit.
Nízkoprahový klub Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ

16. 16:00 Ples princů a princezen
11. 15:00 Pohádková neděle
Kouzelné jablíčko
Divadlo Neklid vám představí pohádku o nezbedné
princezně, moudrém dědečkovi a hloupém Honzovi,
který k rozumu přišel, ať chtěl či nechtěl. Vstup 50 Kč.

Přijďte se pobavit na ples pro celou rodinu. Převlek
vítán. Vstup 60 Kč/ rodina. Rezervace nutná
předem na: katachvatalova@seznam.cz.
14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU, WWW.CENTRUM14.CZ

KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ

17. 9:00

12. 11:15 Zimní pohádka

Montessori herna pro všechny. Pomůcky a aktivity,
které je možné využívat i v domácím prostředí.
Vstup 130 Kč/ dítě, další dítě za 70 Kč.

Již tradiční malé divadlo pro celou
rodinu. Cena 40 Kč/ rodinu.

Volná Montessori sobota

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

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

www.praha14kulturni.cz

17.

Hajáles

Nocování v MUMu s programem. Vaše děti
přespí v MUMu a vy se můžete věnovat kultuře
nebo sobě samým. Pro děti od 5 let.

26. 17:00 Dílna gumičkování
Přijďte si za námi něco pěkného vytvořit.
Nízkoprahový klub Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

28. 10:30 Poznej sám sebe
18. 15:00 Pohádková neděle– O pejskovi a kočičce
Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy,
žížale kterou se nedají zašít kalhoty. Mistrně
zdramatizované Jiřím Žákem. Vstup 50 Kč.

Typologie osobnosti, sebepoznávací
interaktivní seminář lektorky Ing. Mgr. Marie
Novákové. Herna od 9:00. Vstup 50 Kč.
MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ

28. 19:00 TOP koncert – Javory
19.

Zápisy na II. pololetí

Od 19. -23. proběhne zápis. Více info a přihlášky: Hana
Schovancová 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz.

Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se představí
s folkovou kapelou Javory. Vstup 220 Kč.
KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ

RC MUM, WWW.RCMUM.CZ

28. 19:15 Umění říci ne a nácvik odmítání
20. 15:00 Dílna výroby z ﬁmo hmoty
Vyrábění figurek, či dekorací z fimo hmoty. Použití
je velmi jednoduché. Nízkoprahový klub Pacific.

Potřebujete umět říci ne i v nesnadných situacích?
Přijďte na zážitkový seminář s lektorkou Denisou
Dohanyosovou, přihlášení nutné. Vstup 100 Kč.

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

21. 10:30 Hrátky s ptákem Zlobivákem

28. 19:30 Na stupních vítězů: Jeden svět v Maňáně

Program pro děti s rodiči, zaměřený na rozvoj sociálních
dovedností, schopností dítěte spolupráci a přípravu na
vstup do kolektivu školky. K dispozici herna. Vstup 50 Kč.

Atleti, kteří se ve skromných podmínkách připravují na
18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti.
Režie Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94 min.

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA, WWW.MCKLUBICKO.CZ

CENTRUM SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

21. 19:30 Jízda na hraně

29. 15:00 Dílna výroby lapačů snů

Jeden svět v Maňáně
Další z projekcí oceňovaných dokumentárních
filmů, tentokrát snímku z prostředí
profesionálních snowboardových soutěží. Režie:
Lucy Walker / USA / 2013. Vstup volný.

Jistě se vám někdy stalo, že jste se v noci probudili
ze špatného snu. Přijďte si s námi vyrobit vlastní
lapač snů. Nízkoprahový klub Pacific.
KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

CENTRA SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

29. 17:15 Zpívánky

22. 15:00 Turnaj v ping-pongu

Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková.

Už jste někdy hráli stolní tenis a rádi sportujete?
Přijďte za námi do Nízkoprahového klubu Pacific.

CENTRUM SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

KC MOTÝLEK, WWW.MOTYLEK.ORG

31. 9:00

22. 17:15 Zpívánky

Maminky prodávají maminkám dětské oblečení, hračky a
sportovní potřeby. Prodejní místo 50 Kč/ stůl. Registrace
nutná na adrese marketa@neposeda.org. Vstupné zdarma.

Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková.

Bazárek, dáme věcem nazdárek

KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ, WWW.NEPOSEDA.ORG

CENTRUM SLUNEČNICE O.P.S., WWW.SLUN.CZ

28. 2. – 7. 3. Zimní tábor a jarní prázdniny
23. 9:00

Savování

Rodinné centrum Jahůdka Savování
zdobení textilu pomocí Sava. Rezervace
míst na jahudka@jahoda.cz.
JAHODA O.P.S, WWW.JAHODA.CZ

24. 9:00

Maxi dopoledne v pohybu

S sebou dobrou náladu, chuť k pohybu, ručník a
triko na převléknutí začátečníci se naučí
pokročílí zdokonalí. Vstup 150 Kč.
TJ SOKOL JAHODNICE, WWW.TJSOKOLJAHODNICE.CZ

24. 14:00 Taneční odpoledne
Zveme vás na tradiční taneční odpoledne. K tanci a poslechu
vám zahraje kapela Color Club Praha. Vstup 50 Kč.
KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ

25. 15:00 Pohádková neděle – O dvanácti měsíčkách
Divadélko Romaneto vás zve na úsměvně
laděnou zimní pohádku. Vstup 50 Kč.
KD KYJE, WWW.KDKYJE.CZ

Lyžování, bobování, hry na sněhu a další
společně v Orlických horách.
PIONÝR Z.S. – 93. PS ORION, WWW.93-ODDILORION.WBS.CZ

28. 2. – 7.3. Jarňáky
lyže a angličtina – Jeseníky, 1700 Kč, 13 – 19let.
CÍRKEV BRATRSKÁ, WWW.CB.CZ/RAJSKA.ZAHRADA

Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

V 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.

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

V FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ
ŠIKOVNÉ A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY
k třídění tisku, denní nebo noční
směny, nástup ihned nebo dohodou,
výdělek možný až 18 tis. brutto, tel.
602 441 843.

V Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky. I celé pozůstalosti. Přijedu,
ocením, zaplatím v hotovosti. znamkymince@seznam.cz. Tel.: 603 938 271.
V Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

V 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.

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

SENIOŘI VYMĚNÍ BYT!
Manželé Berkovi vymění
ze zdravotních důvodů
dvougenerační byt 4+1
na Lehovci (1. patro)
za 3+1 v přízemí
nebo v domě s výtahem.

Prosím volejte na telefon:
733 272 820
nebo 604 111 409

V KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

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

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Uzávěrka inzerce je 15. 1. 2015

K ZÁPISU V LEDNU I DO ŠKOLY HEŘMÁNEK V HORNÍCH POČERNICÍCH
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HEŘMÁNEK,
Adresa: Stoliňská 41a, Praha 9
Zápis se koná 21. a 22. 1. 2015
od 14.00 do 17.00 hod.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU
S DŮVĚRNÝM VZTAHEM K ŽÁKOVI A K RODINĚ:
• soukromá škola registrovaná MŠMT
• malý třídní kolektiv 12–14 dětí, ochotní a vstřícní
učitelé
• zaměření na vzájemnou komunikaci a vztahy
• možnost individuálního výukového plánu pro
nadprůměrně nadané děti
• slovní hodnocení – osobnější a motivující
přístup k žákům
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• dostupná vzdálenost – pouze 5 minut autobusem
od stanice metra Černý Most
• dobrá dopravní dostupnost autobusem
296, 240, 250, 220, 221 a další
• parkování autem
OD PRVNÍ TŘÍDY:
• učíme děti myslet a spolupracovat
• rozvoj komunikace prostřednictvím dramatické výchovy
• věda a pokusy – praktické zajímavosti o světě kolem nás
• rozšířená výuka anglického jazyka
• názorná výuka matematiky – anglická učebnice s prvky
Montessori
• výuka etické nebo biblické výchovy
• nabídka volnočasových aktivit – např. English club,
vědecko-technické či výtvarné kroužky

Oznámení

Oznámení

V Lekce „břišního pekáče“ jsou zaměřené
především na posílení břicha, ale také se
zaměříme na posílení dalších partií těla –
nohy, záda, ruce… Cvičí se každou středu
od 19 do 20 hod. v TJ Kyje, Hamerská
1307, Praha 9 – Kyje. Cena 70 Kč/1 hodina.
Více info na: veronikaryslova@gmail.com
nebo na tel.: 606 358 818.

V Čištění koberců a čalounění, profesionálně za dobrou cenu. Tel.: 603 701 992.

Placená inzerce

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

V Čistíme koberce, sedačky, postele ap.
mokrou metodou proﬁ stroji. Ručně
čistíme kožený nábytek, myjeme okna
a podlahy. Zbavíme vás špíny, prachu,
roztočů, alergenu a skvrn různých
původů. Rychle, kvalitně a levně.
Doprava Praha zdarma. Tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

Placená inzerce

V DOUČÍM NĚMČINU NA ČM i ve ﬁrmě.
v.stejskalova@volny.cz, tel. 722 952 464.

Placená inzerce

V Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, přihlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

Křížovka o ceny
Vtip: „Jak jste z nich ty peníze dostal?"
„Jednoduše, pohrozil jsem jim, že pokud nezaplatí, rozhlásím všem jejich…“ (dokončení v tajence)
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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. 1. 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

L. Říhová, Černý Most; Z. Štěpánek, Černý Most; P. Kolečkář, Černý Most

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

