měsíčník Městské části Praha 14
NEPRODEJNÉ

UVNITŘ NAJDETE:
TEEN AGE AREA

KLUBY PRO KAŽDÉHO,
KDO NEMÁ RÁD NUDU

STR. 14–15

Naše školy

KDYŽ ZÁŘÍ DĚTSKÝ ÚSMĚV
STR. 21

AGENDA 21

NOVÝ PARK V PILSKÉ
PODLE OBČANŮ

STR. 25

ROZHOVOR:

František Kollman
HAVEL NEBYL POLITIK,
ALE HLAVNĚ KUMŠTÝŘ
STR. 08–09

www.praha14.cz

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

placená inzerce

POZOR na změnu formátů a kontaktních údajů pro plošnou a řádkovou inzerci!
Ceník a všeobecné obchodní podmínky inzerce naleznete na www.praha14.cz/casopis14
Kontakt pro inzerenty: inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911, PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč

02184x85_inzerce.indd

1

20.1.12 16:28

Úvod

Obsah

Vážení čtenáři,

04 TÉMA – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
06 AKTUALITY Z MČ
07 NÁZORY – PREVENCE VYJDE VŽDY
LEVNĚJI NEŽ LÉČBA
08 ROZHOVOR – FRANTIŠEK KOLLMAN:
HAVEL NEBYL POLITIK, ALE HLAVNĚ
KUMŠTÝŘ

vítám vás u 2. vydání ČTRNÁCTKY.
Velmi mne těší pozitivní ohlasy na
změnu podoby časopisu. A to jak na
jeho novou graﬁckou podobu, tak
obsah a jeho členění. Děkuji také za
podnětné návrhy na jeho další
zlepšení. Po mnoha letech, kdy se
časopis víceméně nevyvíjel, si provedená razantní změna určitě vyžádá naslouchání a úpravy, aby
přinášel takové informace, které
budou všem přínosem.
Změnami neprošel jenom časopis,
ale i daleko závažnější věci, jako je třeba rozpočet. Právě leden
byl asi nejzásadnějším měsícem, kdy probíhala jeho ﬁnalizace.
V návrhu, který bude předložen zastupitelstvu, došlo u běžných
výdajů oproti roku 2011 ke snížení o téměř 14 mil. Kč při zachování stávajícího rozsahu služeb a chodu městské části. Významnou měrou se nám podařilo snížit náklady zejména na provoz
úřadu, údržby zeleně a na provoz školských zařízení, aniž
bychom museli zásadně omezit některé ze zmíněných odvětví.
I z tohoto důvodu si můžeme dovolit pokračovat v opravách
a zateplování MŠ a ZŠ.
O tom, že to s rozvojem městské části myslíme vážně, svědčí
i fakt, že se podařilo v rámci schválené úpravy rozpočtu hl. města
Prahy na rok 2012 zajistit ﬁnanční prostředky na pokračování
obnovy infrastruktury v Hloubětíně a na Jahodnici, přípravu
rekonstrukcí komunikací Za Horou, Aloisov a na Hutích a zejména zahájení realizace I. etapy parku V Čeňku u Černého Mostu,
o kterou naše MČ dlouhodobě usilovala. Detaily vám samozřejmě přineseme v dalším čísle Čtrnáctky. Hojně diskutovaným tématem je též výstavba Pražského okruhu – východní část, která
bude mít dopad i na území naší MČ. Společně se starosty okolních MČ a obcí jednáme o variantách, které připadají v úvahu.
V únoru proběhne zase setkání s neziskovými organizacemi působícími na Praze 14 s cílem najít cestu, jak jejich činnost co nejlépe představit veřejnosti a informovat o jejich aktivitách. Třeba
i o aktivitách, které se konají nedaleko vašeho bydliště, aniž byste
o nich věděli, nebo měli příležitost se do nich zapojit. V příštím
čísle také představíme vítězný návrh loga MČ, které by mělo
zajistit lepší prezentaci a jednotnější vnímání Prahy 14 v rámci
obvodu, ale i celé metropole. Přeji vám, aby zima přinesla
zejména radost na horách, a příliš nás nepotrápila tady v Praze!
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ZDRAVÝ ŽIVOT
PRO VŠECHNY GENERACE

Foto LKU (2x)

TÉMA ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU NENÍ V PRAZE 14
OKRAJOVOU ZÁLEŽITOSTÍ.
NAOPAK. VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
NA ROZDÍL OD MNOHA JINÝCH
PRAŽSKÝCH RADNIC VĚNUJE
PREVENCI PATŘIČNOU POZORNOST
A NAVZDORY OBECNÉMU
SNIŽOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
SI HLÍDÁ I ODPOVÍDAJÍCÍ FINANČNÍ
PROSTŘEDKY. PŘEDSTAVÍME VÁM
KONKRÉTNÍ PREVENTIVNÍ
PROGRAMY, KTERÉ PRO SVÉ
OBYVATELE RADNICE PRAHY 14
PŘIPRAVILA PROSTŘEDNICTVÍM
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ.
Tak jako všude na celém světě jsou
i v Praze 14 mezi obyvateli rozdíly.
Tato rozmanitost je přitom nejen společensky přirozená, ale také přínosná.
Jak praví moudra prověřená staletími,
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pravda je především o kompromisu,
o nalezení „zlaté střední cesty“, a to
nejen pro oblast zdravého životního
stylu, ale i pro jiné sféry lidské činnosti. V tomto duchu se také nesou
dlouhodobé, sezonní i jednorázové
aktivity Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14, které jsou zaměřeny na zdraví a prevenci sociálně
patologických jevů. A zde platí ještě
jedno moudro: co se v mládí naučíš,
ve stáří jako když najdeš.

Prevence jako priorita
„Praha 14 vnímá primární prevenci
rizikového chování jako jednu ze
svých priorit. Proto na různé preventivní programy vyčlenila v tomto roce
částku 850 tisíc korun. V porovnání
s ostatními městskými částmi je tato
suma vysoká. Díky tomu je v Praze
14 zajištěn kvalitní dlouhodobý preventivní program zaměřený na oblast
rizikového chování,“ vysvětluje zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který
se řadu let profesně věnoval právě
problematice prevence závislostí.
Zdravotní
preventivní
programy
v Praze 14 se zaměřují především na
děti, a to již od předškolního věku.
V situaci, kdy má většina dnešních
dětí potíže se zkaženými zuby a pravidelné zubní prohlídky školáků jsou
jen ozvěnou minulosti, se logicky zaměřila radnice právě na tento problém. O tom, jak probíhá v mateřských

Téma – Zdravý životní styl

První pomoc pro děti i dospělé
O tom, že zdraví není na „čtrnáctce“
tématem opomíjeným, svědčí i velký
zájem obyvatel o kurzy první pomoci,
které radnice pořádá pro širokou veřejnost za symbolickou padesátikorunu vždy čtyřikrát do roka. Základy
poskytování první pomoci učí zájemce zkušení lékaři pražské záchranky
a každý účastník si po absolvování
čtyřhodinového kurzu odnese certiﬁkát a hlavně pocit, že jednou může
v případě neštěstí někomu zachránit
život. Letos budou tyto kurzy pokračovat již v březnu a v květnu, přesné
termíny se zájemci včas dozvědí.
Mnozí z našich čtenářů ostatně zaznamenali v loňském roce i akci nazvanou Dny zdraví v CČM. Na bez-

Foto LKU (2x)

školách dnes již tradiční program
Dětský úsměv a co přináší dětem
z Prahy 14, se dočtete na jednadvacáté stránce Čtrnáctky. Díky vstřícnému postoji zastupitelstva může
Odbor sociální péče a zdravotnictví
pořádat i další preventivní kampaně,
zaměřené například na Prevenci nádorového onemocnění prsu. Tento
program se v minulých letech setkal
s příznivým ohlasem, a proto bude
pokračovat i letos. Ženy ze čtrnácté
městské části, potenciálně ohrožené
tímto závažným onemocněním, budou moci podstoupit mamograﬁcké
nebo sonograﬁcké vyšetření, které
jim bude zpětně proplaceno. Kampaň
by radnice chtěla zahájit už v prvním
čtvrtletí letošního roku.

platné preventivní vyšetření hladiny
cukru a cholesterolu v krvi, ale také
na poradenství ohledně zdravého ži-

UŽITEČNÉ ODKAZY
www.prevence-praha.cz
www.drogovaporadna.cz
www.drogy-info.cz
www.drogy.net
www.odrogach.cz

votního stylu nebo zajímavé ukázky
práce záchranářů, výcviku slepec-

kých a asistenčních psů a doprovodné akce formou seminářů se mohou
obyvatelé Prahy 14 opět těšit v září.
Zaměřeno na mládež
Pokračovat budou letos také programy zaměřené na starší žáky základních škol a středoškoláky. Většinou
jde o přednášky na témata, jako jsou
poruchy příjmu potravy, prevence pohlavně přenosných chorob, semináře
o kouření nebo kampaň nazvaná Lidé
s postižením mezi námi, kdy se školáci seznámí s problematikou různých zdravotních hendikepů a možnostmi, jak těmto lidem prakticky
pomoci.
Protidrogová prevence
na školách v Praze 14
Dalším tématem, které se zdravého
životního stylu úzce dotýká, je problematika drog a závislostí obecně.
I v této oblasti jde Praha 14 s dobou
a nebrání se moderním postupům.
Nejde jen o programy, kdy školení
pracovníci neziskové organizace,
která má projekt na starosti, pracují
přímo se školáky a studenty. Cílem
je postupně proškolit i pedagogy
a zapojit rodiče. Součástí projektu je
pak i dotazníkový průzkum, který
pravidelně dává zpětnou vazbu o postupu projektu. Pětiletému programu primární prevence na školách
v městské části Praha 14 se podrobně věnujeme na straně 20 v rubrice
Naše školy.
(red)
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Aktuality

AKTUALITY
ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
V ZŠ BŘÍ. VENCLÍKŮ

NÁSILNÍK Z „ČERNÉHO
MOSTU“ DOPADEN

NOVÁ TĚLOCVIČNA
V ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ

Stanovisko Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy

Se zajímavým zážitkem a celí natěšení na září odcházeli budoucí prvňáčci
od zápisu v ZŠ Bří. Venclíků.
Na svou budoucí školu se přišlo podívat několik desítek rodičů s dětmi.
Na celý zápis dohlížel ředitel školy
Jaroslav Martanovič, podívat se a pohovořit s rodiči přišly i zástupkyně
starosty Lucie Svobodová a vedoucí
odboru školství MČ Prahy 14 Alena
Naidrová. Vše bylo perfektně připraveno a na budoucí školáčky už čekaly
ve třech připravených třídách různé
pohádkové postavy. V jedné to byl
Batman, v další princezna, anebo třeba známá Pipi Dlouhá punčocha od
Astrid Lindgrenové. Za pohádkové
postavy se přestrojili žáci osmých
a devátých tříd ze ZŠ Bří. Venclíků,
aby společně s učitelkami provedli
malé předškoláčky při první návštěvě
školy. Děti si v každé třídě vyzkoušely
na interaktivních tabulích různé dovednosti a znalosti, ukázalo se, že zejména sourozenci školáků už mnohé
zvládají a do školy se těší.
(red)
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Pražští kriminalisté na sklonku roku
vyšetřovali hned několik přepadení
a znásilnění žen, ke kterým došlo na
různých místech Prahy 9 (Černý
Most, Střížkov, Vysočany). V počátečním stadiu vyšetřování policie jednotlivé skutky nespojovala. Shodný nebyl
popis pachatele ani tzv. modus operandi čili způsob provedení. Ve dvou
případech policie informovala veřejnost prostřednictvím médií a zveřejnila pravděpodobný portrét útočníků.
Během následujících týdnů na všech
případech kriminalisté intenzivně
pracovali a některé z indicií je dovedly
k jednomu z možných pachatelů právě do lokality Černého Mostu. Během
posledních několika týdnů policie tuto
lokalitu velmi pozorně, leč skrytě sledovala a detektivové byli v ulicích téměř nepřetržitě. Jakákoliv informace
směrem k veřejnosti by v tuto chvíli
úsilí policie s určitostí zmařila. Tato
strategie se nakonec ukázala jako
správná. Při dalším útoku, tentokrát
na tzv. policejní volavku, kriminalisté
násilníka úspěšně zadrželi. O jeho
dopadení pražská policie informovala
na svých webových stránkách a prostřednictvím médií.
Po pachatelích dalších dosud neobjasněných útoků detektivové nadále
pátrají.
mjr. Bc. Andrea Zoulová,
vedoucí Preventivně
informačního oddělení
Krajského ředitelství policie
hl. m. Prahy

Kompletně zrekonstruovanou tělocvičnu představili 25. ledna v ZŠ Hloubětínská zástupci radnice a vedení školy.
Hned v úvodu dopolední slavnosti
poděkovala ředitelka školy Eva Hradská všem, kteří se zasloužili o rychlou
rekonstrukci tělocvičny. „Musíme
poděkovat paní ředitelce, že celou akci
iniciovala, magistrátu za to, že dal dotaci, a zástupkyni starosty Lucii Svobodové, že do toho vstoupila a našla
v rozpočtu městské části potřebné peníze na doﬁnancování této přestavby,“
dodal zástupce starosty MČ Praha 14
Břetislav Vodák. Podle ředitelky školy
v Hloubětínské vyšla rekonstrukce
přibližně na 3,5 milionu korun, 1,5 milionu z této částky byla dotace od
hlavního města, zbytek ﬁnancovala
MČ Praha 14 ze svého rozpočtu. Díky
přístupu všech zainteresovaných se
oprava nijak nezdržovala. Za pouhé
tři měsíce se podařilo celkově zrekonstruovat tělocvičnu včetně nového
zázemí se sprchami, toaletami, novými šatnami a kabinetem tělocvikářů.
Sami školáci pokřtili novou tělocvičnu
zajímavým programem – předvedli
aerobik, karate, zpěv a irské tance.
(red)

Názory

PREVENCE VYJDE VŽDY
LEVNĚJI NEŽ LÉČBA
snažíme věnovat této oblasti mimořádnou pozornost. Zde totiž mnohonásobně platí „prevence je levnější než
léčba“. Paradoxně se však preventivní
programy potýkají se stálým nedostatkem ﬁnančních prostředků. Vzhledem
k tomu, že úspory ve veřejných rozpočtech jsou zřejmě nevyhnutelné, je
třeba do této oblasti investovat i jinak.
Jde především o to, nadále podporovat
preventivní činnost škol a posílit jejich
kompetence v této problematice. S tím
souvisí i vzdělávání pedagogických
pracovníků. Doplnění a prohloubení
jejich znalostí v oblasti prevence rizikového chování považujeme za jeden
z důležitých pilířů současných aktivit.

PODPORA ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU SE NETÝKÁ
POUZE ZDRAVOTNICTVÍ, I KDYŽ
DŮLEŽITOST TÉTO OBLASTI JE
NESPORNÁ. LÉKAŘI A DALŠÍ
ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI
K NĚMU VÝRAZNĚ PŘISPÍVAJÍ,
ALE SAMO O SOBĚ TO ZDRAVÍ
NEZAJISTÍ. CELKOVÉ ZDRAVÍ TOTIŽ
NEZNAMENÁ JEN NEPŘÍTOMNOST
NEMOCI NEBO VADY, ALE JE
STAVEM TĚLESNÉ, DUŠEVNÍ
A SOCIÁLNÍ POHODY.
Je ovlivněno řadou faktorů, např. životním prostředím, životním stylem,
socioekonomickými a dalšími podmínkami. Proto bychom neměli zapomínat, že péče o zdraví není jen
oblastí medicínskou, ale dotýká se
i mnoha dalších rezortů. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, resp. oddělení sociální pomoci a prevence se
kromě pořádání preventivních kampaní a dalších aktivit v oblasti podpory zdraví věnuje i prevenci rizikového
chování. Ta zahrnuje činnosti na úseku protidrogové prevence, prevence
kriminality a prevence rizikového
chování u dětí a mládeže. Důvodem
tohoto širšího pojetí je snaha o komplexní přístup, který je nezbytným
předpokladem úspěchu při koordinaci preventivních aktivit. Je známo, že
opatření a navrhovaná řešení v ob-

lasti prevence rizikového chování se
dotýkají mezirezortních problémů,
a vyžadují tedy vzájemnou provázanost a koordinaci.
Rizikové chování
Je třeba si uvědomit, že pojem „rizikové chování“ zahrnuje celou řadu nežádoucích jevů. Nejedná se jen o problematiku závislostí nebo obecně kriminálního chování. Pozornost je třeba
věnovat i dalším jevům, jako např. šikaně a násilí ve školách, sexuálně rizikovému chování, vandalismu, xenofobii, rasismu, týraní a zneužívání dětí
atd. V poslední době je také často opomíjena konzumace alkoholu, nadužívání léků nebo kouření. Přitom například problémových uživatelů alkoholu
je v České republice nesrovnatelně
více než problémových uživatelů nealkoholových drog. Je tedy žádoucí vytvářet povědomí o těchto formách rizikového chování a jejich důsledcích.
Potřeba preventivního přístupu k řešení těchto situací vychází z praxe.
Neustále se ukazuje, že se až nápadně
opakují problémové situace a jejich
důsledky, které pak vedou k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik nejen
pro jedince, ale i pro společnost. Opakují se i podmínky, za nichž jev vzniká,
a způsoby, kterými na ně společnost
reaguje. Právě z těchto důvodů se

Je třeba připravit pedagogy
Každá škola má jasně ukotvenou primární prevenci rizikového chování ve
svém školním vzdělávacím programu.
V rámci současných preventivních
programů, ﬁnancovaných městskou
částí Praha 14, je proto jedním z velmi
důležitých cílů pedagogy na tuto úlohu
připravit. Důležitá je také spolupráce
školy a rodičů, protože úspěšnost preventivních programů tkví právě v rodinném prostředí a v pedagogickém
působení školy. Rodiče jsou důležitou
cílovou skupinou, ne-li hned po samotných dětech nejdůležitější. Protidrogový koordinátor/manažer prevence kriminality mapuje situaci
v oblasti prevence rizikového chování, předkládá návrhy, napomáhá při
uskutečňování veškerých činností
obce v oblasti prevence. Nejprve musím říci, že to není úplně typická
úřednická práce, i když administrativa narůstá a zabere spoustu času,
což k této pozici bezesporu patří. Jde
především o předávání informací,
zkušeností, hledání společných řešení
a hlavně o spolupráci se všemi místně
příslušnými subjekty. Činnost mnohdy
obnáší nasazení mimo běžný pracovní
den, nesmí chybět zájem o problematiku a chuť se stále vzdělávat a samozřejmě i trpělivost ve vztahu k lidem.
Bc. Jana Štosková,
protidrogová koordinátorka
a manažerka prevence kriminality
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FRANTIŠEK KOLLMAN:

HAVEL NEBYL POLITIK,
ALE HLAVNĚ KUMŠTÝŘ
FRANTIŠEK KOLLMAN O SOBĚ ŘÍKÁ, ŽE JE PŘEDEVŠÍM VÝTVARNÍK. JEHO OBRAZY ZDOBÍ INTERIÉR KULTURNÍHO
DOMU KYJE, KDE TAKÉ JIŽ NĚKOLIKRÁT VYSTUPOVAL SPOLU SE ZNÁMÝMI TVÁŘEMI. MÁ ZA SEBOU DESÍTKY
VÝSTAV DOMA I V ZAHRANIČÍ. JEHO ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ALE ZDALEKA NENÍ JEN O KRESBÁCH, MALBÁCH NEBO
RYTINÁCH. JE PŘEDEVŠÍM O BOJI, CTI A JEDNOM VELKÉM REVOLUČNÍM DOBRODRUŽSTVÍ. JAK DNES ŽIJE MUŽ,
KTERÝ BYL PŘIPRAVEN POLOŽIT ŽIVOT ZA VÁCLAVA HAVLA? JAK VZPOMÍNÁ TENTO SVÉRÁZNÝ BOHÉM
A SAMURAJ V JEDNÉ OSOBĚ NA PRVNÍHO PREZIDENTA SVOBODNÉHO POSTKOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA
A PROČ VYMĚNIL SVOU TYPICKOU BÍLOU ČELENKU ZA ČERNOU? PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR.
SÁM ŘÍKÁTE, ŽE JSTE PŘEDEVŠÍM
KUMŠTÝŘ. MĚ BY PŘESTO VÍCE
ZAJÍMALO, JAK JSTE SE DOSTAL
K BOJOVÝM SPORTŮM?
To bylo na začátku šedesátých let,
kdy jsem se začal věnovat judu. Později jsem k tomu přidal karate a nakonec i džiu-džitsu. Původně jsem
závodil s lidmi jako Zubka, Štauf
a další za Pekárny a cukrárny, to
nám říkali „pac a pusu“. Později to
už byla reprezentace, kde jsem se
potkal s lidmi, kteří jsou dodnes na
špici. Tam jsem se setkal se Zdeňkem Mátlem, který má dnes devátý
dan v judu, což mají na světě v podstatě jen Japonci. Toto postavení
může mít vždy jen jeden člověk na
celém kontinentě, což je taková kuriozita, že v Americe, kde Mátl žije, je
to právě on. V tuto chvíli mám vlastně nejvyšší, osmý dan v džiu-džitsu,
což je velmistr, a v judu a karate šestý dan. Pořád učím a současně dělám nejvyššího zkušebního komisaře
přes džiu-džitsu.

Foto archiv KD Kviz
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VÁŠ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH SE POJÍ
S NEDÁVNO ZESNULÝM
EXPREZIDENTEM VÁCLAVEM
HAVLEM. JAK JSTE SE SEZNÁMILI?
S Václavem Havlem se známe z jazzového klubu Reduta, kde jsem pracoval jako vyhazovač, když mě vyloučili
z fakulty za nesouhlas se sovětskou
okupací Československa. To bylo někdy kolem roku sedmdesát. Chodili
tam spolu s Jiřím Dienstbierem,
s bratrem a tak. Neříkám, že jsme
byli velcí kamarádi, spíš jsme se znali,
občas jsme si popovídali o novinkách

Rozhovor
to potom předávali dál na podřízené.
Většina mých lidí byli známí sportovci
a specialisté, ať již šlo o karatisty,
specialisty na střelbu nebo podobně.
Bylo by ale naivní myslet si, že jsme
byli všichni po revoluci noví. V té struktuře byli ještě celou řadu let lidi z StB,
dokonce ještě potom, co jsem odešel.
Nic se ale nestalo, věděli, že jsme specialisté, a tak si na nás nic nedovolili.

Foto archiv Františka Kollmana

SETKÁVAL JSTE SE S VÁCLAVEM
HAVLEM I POTOM, CO JSTE PRO
NĚJ UŽ NEPRACOVAL?
V době, kdy byl Havel v úřadu, jsme se
nestýkali, ale později jsme se potkávali. On rád zašel na „plzničku“ k Rudolﬁnu, takže jsme se potkávali, pozdravili jsme se, prohodili pár slov... Já jsem
mu vždycky říkal, že se mi ta politika
moc nelíbí, a on mi dával za pravdu. On
to nazýval krimikapitalismus.

na kulturní scéně nebo tak. Oba jsme
byli kumštýři, oni tenkrát vypadali
mladě, byli zarostlí, vlasatí...
SETKALI JSTE SE I POZDĚJI? JAK
JSTE SE VLASTNĚ DOSTAL K TOMU,
ŽE JSTE CHRÁNIL PREZIDENTA
REPUBLIKY?
Ještě párkrát jsme se potkali v osmdesátých letech na různých místech,
kde se scházeli kumštýři. No a potom už vlastně byla revoluce v plném
proudu, to byl nějaký červenec 1989.
Oslovil mě tehdy John Bok, abych
se specialisty, se sportovci, zajistil
bezpečnost Václava Havla během
volby prezidenta republiky. Ještě
předtím jsem ale totéž dělal v rámci
Občanského fóra. Byl jsem u založení OF v Praze 9, když se obsazovalo sídlo tamní KSČ, a dodnes

mám zřejmě jako jediný natočené
dokumenty z těchto akcí. Tam to
bylo docela tvrdé. My jsme byli nekompromisní, ale milicionáři nám
vyhrožovali, dokonce tam po nich
zůstal na tabuli nápis „my se vrátíme“. Později jsem se se svými lidmi
jako ochranka účastnil volby prezidenta i sestavování první vlády a několika dalších akcí. Na letišti jsme
například vyzvedávali Jardu Hutku,
když se vrátil z exilu, a hlídal jsem
ho i při vystoupení na Spartě.
VYUŽIL JSTE NĚJAK SVÉ BOHATÉ
ZKUŠENOSTI Z BOJOVÝCH UMĚNÍ
I POZDĚJI?
Potom mě najali na výcvik v rámci Policie ČR, což jsem dělal de facto až do
důchodu. Měl jsem pod sebou asi
dvacet důstojníků a ty jsem cvičil a oni

FRANTIŠEK KOLLMAN (*1947)
Narodil se Praze v rodině syna německého malíře a italské šlechtičny.
Otec jej na přelomu padesátých a šedesátých let přivedl k judu a později
se věnoval i dalším bojovým sportům. V judu byl několikrát mistrem
republiky a dnes je nositelem 8. danu v džiu-džitsu a 6. danu v judu.
Pracoval v mnoha profesích – od vyhazovače přes číšníka, zámečníka až
po restaurátora nebo stavebního mistra. Velel první dobrovolné
ochrance Občanského fóra a později chránil prezidenta Václava Havla.
Krátce po revoluci také cvičil policisty. Dnes se věnuje především
výtvarnému umění, broušení skla a dalším technikám. Stále také učí
bojová umění. Vloni o něm vyšla v nakladalství Práh kniha Pavla Vrány
nazvaná František Kollman, laskavý samuraj – učitel tichého zabíjení.

JAK VLASTNĚ VNÍMÁTE HAVLOVO
ÚMRTÍ A VŠECHNY TY ZÁLEŽITOSTI
KOLEM?
Václava Havla jsem si vždycky nesmírně vážil, na ty pochody a další
akce jsem ale nešel. Byl jsem se podívat jen v Lucerně, což bylo moc hezké. Celkově mě dnes trochu mrzí, jak
se na té pietě živili lidé, kteří byli dříve
poplatní komunistům, lidé, kteří podepisovali antichartu a pak jen převlékli kabáty a dnes řeční o tom, jak
byl Havel vždy skvělý. On byl v určitém
ohledu jako já. On nebyl politik, ale
hlavně kumštýř. Každopádně to byl
dobrý člověk, který to nedělal pro peníze, ale ze srdce. My jsme to v době
revoluce také dělali zadarmo, protože
on byl náš prezident, ne komunistický
prezident, ale náš. Byla to taková
doba, pro mě to byla čest, být šéfem
ochranky prezidenta, že můžu vybrat
ty nejlepší lidi a k té změně nějak přispět. Ostatně vidíte sám, černou čelenku nosím jen v době smutku...
TO MI PŘIPOMÍNÁ, ŽE JSTE BYL
V JAPONSKU PASOVÁN NA
SAMURAJE... JAK JE TO VLASTNĚ
S KODEXEM CTI, JAK JEJ ZNÁME
Z FILMŮ A PŘÍBĚHŮ O SAMURAJÍCH?
Je to především o cti, o zásadách
slušnosti, rovnosti a solidarity. Nikdy
nebudete lhát, krást nebo někoho
podvádět. Musíte umět říci pravdu do
očí, i když je nepříjemná, nebo raději
neříkat nic. Po česku by se to dalo
shrnout slovy „kecy nemají cenu“.
(red)
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Reportáž

PLAVECKÁ ŠKOLA
V HLOUBĚTÍNĚ
diční plavání pro školní děti, tedy od
šesti let výše, se konají souběžně
s kurzy předškoláků, a to v pondělí,
v úterý a ve čtvrtek vždy od 16 do 18
hodin. „Pro školáky a hlavně pro ty
starší je to ideální příležitost k pravidelnému otužování a zdravému pohybu, aniž by museli být členy nějakého
oddílu. V dnešní době počítačů a videoher je dobré, když mají děti zájem
o pohyb,“ zamýšlí se Kratochvílová.

Navzdory tomu, že děti již dnes de
facto neznají povinné plavání s mateřskou nebo základní školou, existuje možnost, jak dětem plavání přiblížit. Navíc možnost, která je pro
obyvatele Prahy 14 snadno dostupná.
Plavecké kurzy totiž nabízí každoročně bazén v Hloubětíně, a to již pro
předškoláky od tří let.
„Plavání je u nás velmi populární,
právě běží zápisy na druhé pololetí
a kurzy pro nejmenší jsou už prakticky plné. V kurzech pro šestileté
a starší děti ještě místa jsou, i tak je
ale třeba se přihlásit co nejdříve,“
popisuje Dana Kratochvílová z plaveckého klubu SK Neptun, který působí v hloubětínském bazénu.
Základem kurzů jsou zkušené učitelky, kterých má plavecká škola v Hloubětíně celkem osm. V rámci pevně
daných termínů se věnují všem od
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nejmenších, které na plavání doprovázejí rodiče, až po starší školáky,
kteří chodí na kurzy sami. U bazénu je
vždy přítomen i plavčík. Plavání rodičů s dětmi jsou vyhrazeny úterky
a čtvrtky vždy od čtvrté do páté a následně od páté do šesté hodiny odpoledne. Ve stejnou dobu v pondělí se
pravidelně konají kurzy pro předškoláky ve věku od tří do šesti let bez rodičů. Základní, zdokonalovací a kon-

Foto www.thinkstockphotos.com (2x)

PLAVÁNÍ JE ČINNOST VESKRZE
POZITIVNÍ. NEJEN ŽE JE UMĚNÍ
PLAVAT NUTNOSTÍ PRO LETNÍ
RADOVÁNKY U RYBNÍKA NEBO
PŘI VÝLETU ZA EXOTIKOU K MOŘI.
PODLE ODBORNÍKŮ JDE PŘEDEVŠÍM
O VELMI ZDRAVÝ POHYB, A TÍM
I O JEDEN ZE ZÁKLADŮ ZDRAVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU.

Děti jsou v těchto kurzech hned na začátku rozděleny podle výkonnosti
a zkušeností s plaváním. Ti, kterým
ještě dělá pohyb ve vodě potíže, se naučí správnou techniku plavání, pokročilejší se mohou zdokonalovat nebo
naučit nové plavecké techniky a styly.
Aby kurzy probíhaly v klidu a děti se
věnovaly především výuce, jsou tyto
hodiny v bazénu uzavřeny pro rodiče.
Ti se mohou na své ratolesti přijít do
bazénu podívat vždy dvakrát za pololetí v předem stanovených termínech.
Díky tomu, že má bazén v Hloubětíně
vlastní školené učitelky, využívají jej
pro plavání i mateřské školy z Prahy 14
i ze sousedních městských částí, které se střídají v bazénu ve všední dny
dopoledne.
(jam)

Tip pro vás / Projekty

DRAČÍ SLUJ NA ZÁMKU
Výstava je otevřena až do 31. března
2012, denně od 9 do 17 hod. V zámeckém sklepení se již v lednu usídlil
velký, ale hodný drak, který hlídá pohádkovou zemi skřítků. Uvidíte dračí
jeskyni uprostřed lesa a obydlí skřítků zvenčí i zevnitř. Přijďte se podívat,
jak žijí skřítci vedle svého dračího
souseda a jak se jim vzájemně daří.
Drak nemá bohužel žádné jméno. Až
do 30. 3. 2012 se můžete zúčastnit
soutěže O nejlepší jméno pro draka.
Pohádkový víkend s Popelkou
11. až 12. února 2012. Opravdová
krásná Popelka v plesových šatech
provede děti zámkem i výstavou.
9.00–17.00 hodin. Objednávky na telefonu 281 860 130.

CHVALSKÝ ZÁMEK ZVE VŠECHNY
MALÉ I VELKÉ DĚTI, RODIČE
A PŘÍZNIVCE POHÁDEK NA
VÝSTAVU DRAČÍ SLUJ NA ZÁMKU
ANEB POHÁDKOVÁ ZEMĚ SKŘÍTKŮ
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ.

Masopustní průvod
Srdečně zveme na 7. ročník Masopustního veselí, který organizujeme
v neděli 19. února společně se Společenstvím Molechet, Skauty, DDM,
MUM a hotelem Sezona. Tradiční průvod masek se bude shromažďovat od
13.30 do 14.00 u ZŠ Ratibořická, kde
budou k dispozici i masky k zapůjčení.

Foto archiv Chvalský zámek (2x)

ANEB POHÁDKOVÁ ZEMĚ SKŘÍTKŮ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ

Karel Cudlín: Fotograﬁe 2001–2011
Máme tu čest představit ojedinělý cyklus dokumentárních fotograﬁí Karla
Cudlína, oﬁciálního fotografa pana
prezidenta Václava Havla a hornopočernického občana. Průřezová výstava
přibližně 50 fotograﬁí vás vtáhne do
konkrétních příběhů nás všech obyčejných lidí a styl fotograﬁe vám připomene časy, kdy reportážní a dokumentární fotograﬁe byla víc než televizní či
rozhlasové zpravodajství. Výstava začíná 16. února a potrvá až do 18. března.
(dm)
Poslední příležitost: do neděle
12. února „Od Vostoku po Chvaly
– 50 let vystřihovánek v ABC“
+ „Cesta k dětem“

Situace před novou výsadbou.

MČ PRAHA 14 SPOLU S NADACÍ ČEZ
REALIZOVALA V LISTOPADU 2011
PROJEKT „ALEJ V PRAZE 14“.
Hlavním cílem byla výsadba stromové
aleje podél cesty a pěší komunikace
u Jamské ulice, a tím zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Během
několika dnů tu bylo vysázeno celkem
51 vzrostlých stromů podle požadavků
OŽP ÚMČ Praha 14. Celkem šlo o 25 lip
stříbrných a 26 jeřábů obecných.
„Chtěla bych poděkovat Nadaci ČEZ za
podporu, bez které bychom tento
projekt nemohli realizovat v takovém
rozsahu,“ řekla místostarostka MČ
Praha 14 Lucie Svobodová. Nadace
ČEZ v rámci projektu Stromy 2011 poskytla příspěvek ve výši 193 800 Kč.
Doufáme, že i v budoucnu se bude dařit realizovat projekty tohoto druhu
v naší městské části.
(kva)

Foto archiv MČ Praha 14 (2x)

NOVÁ ALEJ V PRAZE 14

Situace po výsadbě.
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ
DNE 22. 12. 2011 A NA SVÉM
ŘÁDNÉM 29. ZASEDÁNÍ DNE
9. 1. 2012 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 MIMO JINÉ:
Jmenovala pana Ing. Pavla Šustra
vedoucím odboru dopravy a ochrany
prostředí od 2. 1. 2012.
Souhlasila s přijetím nadačního příspěvku účelově určeného ve výši
100 000 Kč k vybavení zahrady.
Souhlasila s rekolaudací nebytových
prostor – kanceláří se zázemím (byt.
jednotky č. 6) v 2. nadzemním podlaží
objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků,
Praha 9, na byt o velikosti 3 + 1 I. kategorie.
Schválila pronájem ubytovny Sadská
530, Praha 9, s tím, že veřejnosti
bude nájemné účtováno v plné výši,
a v případě pronájmu ve veřejném
zájmu (policie, školští pracovníci)
v poloviční výši.
Odvolala paní Soňu Tománkovou
z pozice člena redakční rady a jmenovala novým členem redakční rady
pana Mgr. Aleše Kudu, zástupce starosty městské části Praha 14.
Schválila organizační změny v odboru kanceláře tajemníka, snížení počtu pracovníků o 1, od 1. 2. 2012.
Schválila usnesení č. 13/RMČ/2012
„k vyhodnocení loga a logomanuálu jednotného vizuálního stylu MČ Praha 14“
odsouhlasila pořadí jednotlivých návrhů loga.
Vzala na vědomí vyhodnocení plnění
plánu zlepšování projektu Zdravá MČ
– místní Agenda 21 pro rok 2011
a schválila plán zlepšování pro rok
2012.
Souhlasila s uzavřením smlouvy
mezi Úřadem práce ČR – krajská pobočka v hl. m. Praze a městskou
částí Praha 14 o organizaci a výkonu
veřejné služby.
Nesouhlasila s prodejem části pozemku parc. č. 890, k. ú. Kyje,
Ing. Andrzeji Groszekovi, bytem Herdovská 806, Praha 9.
Souhlasila s navýšením počtu dětí
v přípravné třídě Základní školy Vybíralova, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, na 16 dětí od 1. 1. 2012.
Souhlasila s navýšením kapacity
školní družiny o 40 žáků a školní jídelny o 40 jídel v Základní škole
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Chvaletická, Praha 9 – Lehovec,
Chvaletická 918, od školního roku
2012/2013.

MČ PRAHA 14 ZVE OBČANY na mimořádné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 14, které se koná dne
7. 2. od 15.00 hod. v prostorách Galerie 14. Hlavním bodem jednání bude
schvalování rozpočtu na rok 2012
NA SVÉM 30. JEDNÁNÍ DNE
23. 1. 2012 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 MIMO JINÉ:
Schválila výroční zprávu o poskytnutých
informacích
dle
zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím na Úřadu městské části
Praha 14 za rok 2011.
Neměla námitek k umístění stavby
„Autocentrum Peugeot“ na pozemku
parc. č. 2590/5 a 2590/19 v kat. území
Kyje při ul. Skorkovská dle předložené
dokumentace pro územní řízení zpracované projektantem – Stavební projekce, Ing. Jan Konicar, Seifertova 43,
Jihlava v 10/2011, za podmínky, že
plocha zeleně nedosahující v rámci
této stavby alikvotního požadovaného
rozsahu dle metodiky k územnímu
plánu bude nahrazena zkvalitněním
či rozšířením stávající zeleně dle požadavků městské části Praha 14.
Seznámila se s oznámením záměru
dle ust. § 6 zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) k záměru „ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20“, hromadná garáž o délce 223,5 m a šířce 34 m,
má 4 podlaží a kapacitu 880 parkovacích stání a požaduje, aby
1. s ohledem na výraznou hmotu navrhované stavby proběhla veřejná soutěž
o návrh s architektonickou hodnotou;
2. současně se stavbou hromadné
garáže byla řešena i křižovatka komunikace NN4142 a propojky Chlumecká (Chlumecká-Hornbach) jako
křižovatka řízená;
3. byla dodržena opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů podle kapitoly D.IV. „oznámení“;
4. byla předložena městské části
Praha 14 dokumentace pro umístění
stavby před podáním žádosti o vydání
územního rozhodnutí. K tomuto záměru nepožaduje posouzení v samostatném procesu EIA dle zákona.
Schválila uzavření dodatku č. 4 „Základní škola Gen. Janouška – energetická úspora MČ Praha 14“ na náklady lešení a stavební výtahy nad rámec
projektové dokumentace a souhlasila
s doﬁnancováním akce nad rámec
uzavřené SoD.
Schvaluje úpravu vzorové smlouvy
o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994
na pozemku parc. č. 232/120, 232/119
a o převodu spoluvlastnického podílu
na pozemku parc. č. 232/120,
232/119 do osobního vlastnictví podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici
Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú.
Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů.
Souhlasí s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012.
OPRAVA
V lednovém čísle jsme chybně informovali čtenáře o statusu nového
radního. Správná informace je, že
pan Mašek byl schválen do neuvolněné funkce člena RMČ Praha 14.
Za chybu se panu Maškovi a všem
čtenářům omlouváme.

Fejetony a názory

FEJETONY A NÁZORY
ZASTUPITELŮ
VALENTÝNSKÉ
PŘEMÍTÁNÍ
Není tomu tak dávno, kdy svátek svatého Valentýna překonal Atlantik
a pomalu opanoval stagnující povánoční tržby, v březnu pak následován
poněkud zprofanovaným MDŽ. Mladší ročníky spíše straní valentýnskému svátku, ti dříve narození pak spíše jiným svátkům a obchodníci si
mnou ruce pokaždé. Použijeme-li
paralelu k situaci v zastupitelstvu
naší městské části, pak vězte, že se
přímo nabízí vhodnost propojení zralosti a zkušenosti s vehemencí a neotřelostí nováčků. Ne všechno staré
je špatné a vše nové dobré, vždy je
zapotřebí určitého kompromisu. Zástupci Věcí veřejných politickými nováčky nejsou, mají zkušenosti s veřejnou službou, jíž politika především
má být a je. A tyto zkušenosti je
opravňují k důrazu na prosazování
myšlenek, které nevyplývají ani tak
z volebního programu, jako spíše
z užití selského rozumu a naslouchání
požadavkům spoluobčanů. Takovým
požadavkem je například koncepce
bytové politiky, jejíž momentální absence je příčinou mnoha dotazů
z řad veřejnosti. Nejasnosti nad plánovanou privatizací bytového fondu
způsobují hlavně nervozitu a pomáhají šíření fám. Koncepce bytové politiky je tedy zrovna tím tématem,
které vyžaduje konsenzus napříč politickými stranami a hlubokou znalost problematiky. Téma konkrétní,
palčivé, jehož řešení je nutné. Jeho
zdolání pak bude tou nejlepší vizitkou
všech volených zástupců. Tak tedy –
do práce!
Za VV Zuzana Grigarová,
Jiří Šebek

KONTEJNERY
S ODPADKY
NA SÍDLIŠTÍCH

Když procházím ulicemi Černého
Mostu a Hloubětína, nemohu přehlédnout místa, kde stojí kontejnery
na odpadky. Pohled na tato místa je
hrozný, okolo kontejnerů se povaluje
množství odpadků, ve kterých vesele
pobíhají potkani. Za část nepořádku
jsou odpovědni ti z nás, kteří prostě
pohodí odpadky mimo kontejnery, za
část bezdomovci, kteří pořádají na
kontejnery doslova nájezdy, za část
občané, kteří přijedou autem, odhodí
své odpadky a zmizí. Ale i to lze změnit. Třeba na Proseku mají kolem
kontejnerů kovové oplocení, za které
se dostanou pouze obyvatelé příslušného domu, nepovolaným je tam přístup zamezen. Byl bych rád, a určitě
se mnou většina z vás, kdyby se podobný systém prosadil i na sídlištích
Prahy 14.
Viktor Šíma, zastupitel za KSČM

PRAHA 14
V ROCE 2012
Milí spoluobčané, věříme, že jste
úspěšně vstoupili do letošního roku
a že se Vám daří naplnit vše, co jste si
předsevzali. Pro nás, zastupitele za
ODS, začal rok 2012 nepříjemnou novinkou. Na základě nové koncepce
nového časopisu Čtrnáctka byl snížen
počet znaků pro naše příspěvky přibližně na polovinu prostoru, který
jsme měli v Listech Prahy 14. Přesto
se budeme snažit Vás objektivně informovat o všech našich aktivitách
a přinášet Vám důležité informace ze
zastupitelstva. Na našich stránkách
www.odspraha14.cz budete nacházet
naše články a názory v plném znění.
Tentokrát na nich naleznete přepis
části zvukového záznamu ze zastupitelstva 20. 12. 2011, dokumentující diskusi k odvolání místostarostky Soni
Tománkové (TOP 09). Zveme Vás na mimořádné jednání zastupitelstva 7. 2. 2012
v Galerii Prahy 14, na kterém bude projednán letošní rozpočet naší MČ. Přijďte se sami přesvědčit, jak bude rozpočet projednán a s jakou podporou
případně odhlasován.
Josef Kutmon,
předseda klubu zastupitelů ODS
ODS Praha 14 si Vás dovoluje
pozvat na III. OBČANSKÝ PLES
Dne 3. března 2011, od 20.00 hodin,
KD Kyje, Šimanovská 47, Praza 9
PROGRAM:
Předtančení • K tanci i poslechu
hraje orchestr City Band • Moderuje Jan Smolík • Vystoupí Taneční
soubor Jaro • Charitativní dražba
exkluzivních předmětů ve prospěch
Dětského centra Paprsek • V průběhu večera zazpívá Richard Tesařík z YoYo Bandu • Bohatá tombola
o hodnotné ceny.
Cena vstupenky 212 Kč.
Více info na www.obcanskyples.eu
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KLUBY PRO KAŽDÉHO,
KDO NEMÁ RÁD NUDU
být nutně trvalé bydliště v občance,
chodí sem i děti, které tu mají školu
nebo tu prostě tráví čas na ulici se
svými kamarády,“ vysvětluje Košek
a mezitím vítá nově příchozí dívku
a rovnou jí nabízí tykání. Neřeší se tu
doklady ani jména – kdo chce, může
tu fungovat jen pod přezdívkou.

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ, JAK SE OFICIÁLNĚ
NAZÝVAJÍ NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY,
JSOU URČENA VŠEM MLADÝM
LIDEM, KTEŘÍ Z RŮZNÝCH
DŮVODŮ NECHTĚJÍ NEBO
NEMOHOU TRÁVIT SVŮJ VOLNÝ
ČAS ORGANIZOVANĚ,
V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH.
VEDLE PROSTORU KE TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU ALE TATO
ZAŘÍZENÍ, KTERÝCH JE V PRAZE 14
HNED NĚKOLIK, NABÍZEJÍ
I PORADENSTVÍ A SOCIÁLNÍ
SLUŽBY.
Někteří laici předpokládají, že jde
o kluby pro zlobivé děti, pro mladé
lidi, kteří mají problémy ve škole
nebo v rodině. Tak tomu ale ve skutečnosti není a dokládají to i statistiky a přímé zkušenosti organizací,
které tyto kluby provozují. V Praze 14
jsou takové kluby tři. Je to klub Paciﬁc, který provozuje sdružení Motýlek,
romský klub sdružení Cikne Čhave
a klub Džagoda, který jsme navštívili
v rámci reportáže.
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„Nemůžeme říct, z jakého prostředí
nebo etnika jsou mladí, kteří sem
chodí. Potkáme se tu s jedničkáři
z dobře zajištěné úplné rodiny, s holkou, která má ve škole problém se
šikanou, nebo třeba s mladými sprejery. Jsou tu děti z chudých i bohatých poměrů, Romové i nakrátko
ostříhaní fotbaloví fanoušci. Prostě
jsou to normální mladí z Černého
Mostu a okolí,“ vysvětluje na úvod vedoucí nízkoprahového klubu Džagoda
Petr Košek.

NZDM DŽAGODA
Vybíralova 969/2,
198 00 Praha 14 – Černý Most
Tel.: 775 650 855
Otevřeno:
Pondělí – 14.00–20.00
Úterý – 14.00–20.00
Čtvrtek – 14.00–20.00

Podle jeho slov je jedinou podmínkou
přístupu do klubu věk od 12 do 18 let
a příslušnost k Praze 14. „Nemusí to

Pohoda s minimem pravidel
Atmosféra je tu opravdu přátelská
a velmi neformální, přesto v Džagodě,
stejně jako v dalších nízkoprahových
klubech, platí některá pevná pravidla.
Ta se týkají především vzájemného
soužití všech návštěvníků. Netrpí se tu
žádná forma šikany, rasismus ani jiné
formy diskriminace. Klub je samozřejmě přísně nekuřácký a místo tu nemá
ani alkohol a další drogy. Návštěvníci
klubu tu naopak najdou zázemí, kde
mohou v klidu udělat úkoly, mohou využít internet, který je zdarma jak pro
zpracování školního referátu, tak pro
surfování po zábavě nebo vyřizování
potřebných záležitostí.
Ping-pong, fotbálek i muzika
Hodně oblíbený je tu stolní tenis,
v „pinčesu“ se hraje obíhačka, každý
rok pořádá klub průběžně i ligu a podobné to je se stolním fotbálkem,
který patří také spolu s boxovacím
pytlem mezi oblíbené kratochvíle
zdejších návštěvníků. Hudebně založení tu mají k dispozici zkušebnu se
základním vybavením. Dvě hodiny
zkoušky vyjdou jen na 50 korun.
„Snažíme se nabídnout mladým lidem to, co je baví, pořádáme různé
osvětové programy k tématům, která
dospívající mládež trápí. V tomto
věku má nějaký problém takřka každý, může jít o vztahy, přechod ze základky na střední školu a výběr školy.
Sledujeme vždy cíl konkrétního člověka, ptáme se, co by chtěl dokázat,
co je pro to ochoten udělat, a pak na
základě jakési zakázky společně
hledáme cestu, což je princip této
sociální práce,“ popisuje Petr Košek,

Teen Age Area
TERÉNNÍ PROGRAMY
O. S. JAHODA
Tel.: 773 674 060 (Černý Most)
Tel.: 777 747 067 (Rajská zahrada,
Lehovec, Hloubětín)
Společný e-mail terénního programu: streetwork@jahodaweb.cz

Foto archiv o. s. Jahoda

Poskytované služby
Kontakt – „Budeme se s tebou
bavit, o čem chceš.“
který má zkušenosti z obdobného zařízení na Jižním Městě. Z jeho zkušeností hraje v návštěvnosti klubu určitou roli i počasí, když je venku ošklivo
nebo zima, přijde více lidí než v létě,
kdy se mohou s partou potulovat „po
venku“.
Džagoda baví stovky mladých
Návštěvnost Džagody je přesto překvapující. Denně se tu vystřídá od
patnácti po čtyřicet až padesát mladých lidí – celkem má klub letos zaROMSKÝ KLUB CIKNE ČHAVE
Hloubětínská 55,
Praha 9 – Hloubětín
Konečná stanice BUS 110 a 273,
pod kostelem v budově bývalé školní
družiny, tel.: 777 574 274
Kroužky:
– hudební – teorie, hudební nauka,
hra na hudební nástroj, zpěv;
– hudební – přípravný
na uměleckou školu;
– dramatický;
– taneční;
– křesťanství;
– malířský.
Připravované kroužky, např.:
– romistika;
– turistický.
Zajišťujeme:
– sociálněprávní poradenství;
– vzdělávání členů občanského
sdružení;
– doučování předmětů: čeština,
angličtina a matematika;
– přednášky o drogách a prostituci.

evidovaných 350 „klientů“. Vzhledem
k tomu, že klub, stejně jako obdobné
zařízení pro mladší školáky, provozuje
známé sdružení Jahoda, které má
k dispozici i okolní zahradu, konají se
v rámci Džagody v sezoně i venkovní
akce. „Děláme čarodějnice s grilovačkou, již sedmým rokem tu běží i Grafﬁti Jam, který dnes už de facto pořádají odchovanci klubu. Akce pořádáme i v novém skateparku,“ popisuje
Košek, který se jako vedoucí stále věnuje i přímému kontaktu s návštěvníky klubu. Mohu-li v závěru reportáže
říci vlastní názor, klub jde opravdu
dobrým směrem a drží se volnočasových tradic vytvořených v západní Evropě. Vzhledem k tomu, že je v kategorii sociálních služeb, dle zákona
však musí řešit i někdy trochu nadbytečnou administrativu, což odvádí
energii od toho hlavního cíle – nabídnout mladým smysluplné trávení volného času a podat pomocnou ruku,
když je problém.
(jam)

Informační servis – „Pomůžeme
ti sehnat informace. Co nevíme,
to zjistíme.“
Poradenství – „Zeptej se, co tě zajímá, a společně najdeme odpověď.“
Situační intervence – „Upozorníme
na možná rizika tvého chování.“
Doprovázení – „Doprovodíme tě
tam, kam si sám netroufáš.“
Jednání s institucí – „Zprostředkujeme informace od jiných organizací a institucí, jako jsou např. úřady,
police a podobně.“
Jednání s osobou blízkou – „Když
budeš chtít, můžeme si promluvit
i s tvými rodiči, sourozenci a jinými
blízkými osobami.“
Pomoc v krizi – „Jsme tu i pro případ, když budeš prožívat něco fakt
těžkého.“

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
Pro děti a mládež od 6 do 18 let
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Tel.: 775 964 796
Otevírací hodiny
Pondělí 16.00–20.00
Úterý
14.00–18.00
Středa 16.00–20.00
Čtvrtek 14.00–18.00
Pátek
14.00–18.00

klub otevřen pro mládež od 13 do 18 let
klub otevřen pro děti od 6 do 13 let
klub otevřen pro mládež od 13 let do 18 let
klub otevřen pro všechny (od 6 do 18 let)
klub otevřen pro děti od 6 do 13 let

15

placená inzerce

Inzerce

středa 15. února 2012
Program: – welcome drink
– premiéra filmu Signál

uvádí

VSTUPNÉ POUZE 189,- Kč
pro členy CineStar Club 169,- Kč

Střední škola pohostinství a stravování, s.r.o.
Smolkova 565, 142 00 Praha 4 – Kamýk
Tel.: 242 410 565,
e-mail: ss.pohostinstvi@seznam.cz
www.ss-smolkova.estranky.cz

placená inzerce

placená inzerce

Na toto představení nelze elektronicky ani telefonicky rezervovat vstupenky.

Nabízíme:
Dvouletý učební obor – Práce ve stravování
Tříletý učební obor – Kuchař – číšník
Čtyřletý maturitní obor – Gastronomie
Tříletá maturitní nástavba – Gastronomie (dálkové studium)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – kdykoli po telefonické dohodě

Uzávěrka inzerce do čísla
3/2012 je 15. 2. 2012
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603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

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

 novostavby

rodinných domů

 rekonstrukce objektů
 rekonstrukce bytů

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje

placená inzerce

Stavební firma

Tel.: 603 542 871
a kanceláří
jerabek.inrepo@seznam.cz
zateplování
fasád

www.inrepo.cz
 stavební dozor
 autorizace k programu „Zelená úsporám“

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

placená inzerce

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

Zpracujeme Vaše: DE, PÚ MZDY, DPH, DANĚ,
REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
DALŠÍ ÚČETNÍ PRÁCE DOHODOU

placená inzerce

Elektroinstalační, zednické,
obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií a zákazníků.

ÚČETNICTVÍ

placená inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

placená inzerce

Přijímáme studenty i v průběhu roku.
Dlouholetá zkušenost pedagogů s žáky
se slabším prospěchem nebo poruchami učení.
Jsme školou spíše „rodinného typu“, ne velkovýrobnou absolventů!

Historie

HLOUBĚTÍNSKÝ HŘBITOV
MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Foto archiv autorky

ZAČNĚME TROCHOU HISTORIE.
AŽ DO ROKU 1904 NACHÁZELI
OBČANÉ HLOUBĚTÍNA MÍSTO
POSLEDNÍHO ODPOČINKU NA
HŘBITOVĚ KOLEM KOSTELA
SV. JIŘÍ NA NÁMĚSTÍ VE STARÉM
HLOUBĚTÍNĚ. STEJNĚ JAKO
SOUČASNÝ HŘBITOV JE I TENTO
ÚZCE SPJAT S RYTÍŘSKÝM ŘÁDEM
KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU
HVĚZDOU.
Na bráně starého hřbitova můžeme
vidět řádový znak Křižovníků a uvnitř
malý, železnou mříží oplocený hřbitůvek. Zde už dnes můžeme najít jen
osm náhrobků a je tu pohřbeno
několik členů řádu, mezi nimi např.
velmistr Jacobus Beer, který kostelu
věnoval obraz sv. Jiří. Z cenných náhrobků, které se dodnes dochovaly,
je zajímavý rokokový pískovcový kříž
s letopočtem 1773. Kříž připomíná
památku malého chlapce, který byl
přejet vojenským vozem při manévrech, a pověst vypráví, že kříž dal
zemřelému chlapci postavit sám císař
Josef II., který se manévrů účastnil.
Najdete tu i sochu sv. Jana Nepomuckého, která je replikou téže sochy z pražského Karlova mostu.

Současnost
Poté co se přestalo na starém hřbitově
pohřbívat, byl v roce 1904 založen při
severní straně silnice vedoucí do Poděbrad nový hřbitov. Pozemek původně
vlastnil opět Rytířský řád Křižovníků
a obec ho odkoupila s tím, že na novém
hřbitově bude stejně jako na tom starém vyhrazen malý hřbitůvek pro členy
tohoto řádu. Hřbitov je rozdělen na
2 části, západní z roku 1904 a novější
východní, kde se začalo pohřbívat roku
1945. Na hlavní cestě vás přivítá centrální kříž s nápisem Já jsem vzkříšení
a život, Jan XI, 25 a s rokem zhotovení
1904. Pokud jste na hřbitov přišli ještě
v prosinci 2011, bohužel první, co jste
mohli po vstupu spatřit, byl věčně
naplněný kontejner, který byl umístěn
před křížem a v těsné blízkosti některých hrobových míst. Cesty byly z velké
části nezpevněné, a tak po každém
dešti či tání sněhu návštěvníci chodili
bahnem. Mně osobně, a vím, že i mnohým z vás, tyto skutečnosti vadily, a tak
jsem zkusila zjistit, jestli není možné
udělat pro hřbitov něco víc. Také jsem
již dříve věděla, že je plánováno rozšíření hřbitova jižním směrem. Oslovila
jsem proto Hřbitovní správu Ďáblice,
která má náš hřbitov na starost. Zástupci správy jsem položila několik
otázek, které se týkají např. neudržovaného pozemku před hřbitovem či
pozemku na hřbitov navazujícího, kde
je v současnosti umístěna sběrna papíru a parkoviště. Odpovědi na tyto
a další otázky otiskneme v příštím čísle časopisu Čtrnáctka.
Vše se v lepší obrací
Když jsem hřbitov v prvním lednovém
týdnu roku 2012 navštívila, zjistila
jsem několik nových skutečností, které mi daly najevo, že se vše v lepší obrací a že Hřbitovní správa Ďáblice bere
připomínky občanů vážně. Zeď kolem
zamýšlené nové části hřbitova stojí, za
branou hřbitova mě již nevítal kontejner plný odpadu a cestičky se začínají
zpevňovat. To, jak vypadá hřbitov, je
totiž vizitkou celé naší městské části.
Jana Kaufmanová,
obyvatelka Hloubětína

KONTAKT:
Hřbitovní správa Ďáblice
Ďáblická 564/2a, 180 00 PRAHA 8
tel.: 286 028 910, 286 028 911
mobil: 602 282 065
e-mail: dablice@hrbitovy.cz

AMNESTIE PRO DLUŽNÍKY
Na hřbitovní správě občané obdrží
rovněž informace o právě probíhající ,,amnestii neplatičů“, tj. o záměru schváleném usnesením Rady
hlavního města Prahy číslo 1402 ze
dne 20. 9. 2011, kterým je umožněn
odkup opuštěného hrobového zařízení (příslušenství) za symbolickou
cenu 1,- Kč vč. DPH pro osoby, které
z vážných důvodů zanedbaly povinné úhrady za užívání pohřbívacích
míst a které v době od 1. 11. 2011
do 30. 6. 2012 splní povinnost zaplacení nájemného za užívání pohřbívacího místa (hrob, hrobka, urnové
místo) na dobu 10 let (více na
www.hrbitovy.cz/aktuality.html).

Foto archiv autorky
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Novinky

VÍTE, ŽE…
…ÚMČ PRAHA 14 DÁLE ROZŠIŘUJE SVÉ E-SLUŽBY?
OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NAJDOU
NYNÍ ZÁJEMCI I NA
OBČANSKOSPRÁVNÍM ODBORU.
ÚMČ PRAHA 14 OD 1. 2. 2012
ZAVÁDÍ INTERNETOVÝ SYSTÉM
OBJEDNÁVÁNÍ NÁVŠTĚV NA
DALŠÍM SVÉM ODBORU. KAŽDÝ
OBČAN TAK ZÍSKÁVÁ MOŽNOST
VYŘÍZENÍ POTŘEBNÝCH
ZÁLEŽITOSTÍ NA ÚŘADU BEZ
DLOUHÉHO ČEKÁNÍ VE FRONTĚ.
Důvodem je především snaha zmírnit
fronty na pracovišti osobních dokladů,
které se tvoří po zavedení vydávání občanských průkazů s biometrickými
prvky ochrany od ledna tohoto roku.
Celá procedura je administrativně náročnější, a tudíž vyžaduje také více času
u přepážky. Pracovnice oddělení osobních dokladů nově přímo u „okénka“
pořizuje digitální fotograﬁi žadatele,
která je poté použita na dokladu, a vyplňuje za něj na místě elektronickou
žádost. Žadatel fotmulář poté pouze
osobně překontroluje a následně jej
podepíše. Podpis je posléze digitalizován a přenesen na občanský průkaz.

Objednávkový systém umožňuje žadateli prostřednictvím e-mailu si rezervovat určitou hodinu přijetí na
tomto pracovišti. Jestliže se na místo

Z důvodu menšího počtu žadatelů doporučujeme využít krátkých úředních dní (úterý a čtvrtek).
(dm)

dostaví v dohodnutý čas, bude přednostně vyvolán a obsloužen. Na druhou stranu je však nutno upozornit,
že pokud se včas nedostaví, budou

…RADNICE VYDALA NOVOU INFORMAČNÍ
BROŽURU PRO CIZINCE V PRAZE 14?
Městská část Praha 14 vydala v prosinci 2011 informační publikaci určenou především cizím státním příslušníkům, kteří žijí na jejím území.
Brožura obsahuje základní informace
o Praze 14, důležitých úřadech, neziskových organizacích, zdravotnictví,
školství a o možnostech vyplnění volného času v českém, anglickém, ruském, ukrajinském a vietnamském
jazyce. Tištěná publikace je k dostání
v informační kanceláři ÚMČ Praha 14.
Elektronická verze je ke stažení na
www.praha14.cz, v pravé části úvodní
strany pod nadpisem „Informace pro
cizince – information for foreigners".
Vydání brožury bylo umožněno díky
projektu „Podpora integrace cizinců
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vyřizováni další klienti podle elektronického vyvolávacího zařízení, umístěného v čekárně pracoviště osobních
dokladů, kam se bude muset zařadit
také žadatel s rezervací, který se
opozdí. Nyní je tato možnost nabízena
ve třech ze čtyř úředních dnů: v úterý,
ve středu a ve čtvrtek. Rezervaci je
možno také zrušit zadáním stejných
údajů jako při jejím vkládání. Uvedete-li svůj e-mail, obratem obdržíte
potvrzení vložených údajů. Veškeré
podrobné informace o této službě
a jejím využití získají zájemci
z řad občanů také na internetových stránkách ÚMČ Praha 14
(www.praha14.cz).

na území městské části Praha 14“,
který probíhal za podpory Ministerstva
vnitra od července do prosince roku
2011. V rámci tohoto projektu, který se
uskutečnil v městské části Praha 14
již potřetí, bylo v uplynulém roce podpořeno také doučování, pedagogická
asistence a multikulturní aktivity pro
cizince v ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova,
ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Hloubětínská.
Na území Prahy 14 také od července
do prosince 2011 působili terénní sociální pracovníci Organizace pro pomoc
uprchlíkům, kteří poskytovali cizincům
především sociální poradenství a nabízeli kurzy českého jazyka.
(dm)

Úřední dny s možností elektronického objednání na konkrétní čas:
úterý od 8.00 do 11.30 hod.
středa od 8.00 do 17.30 hod.
čtvrtek od 8.00 do 11.30 hod.

U nás před domem

PRIVATIZACE BYTŮ
lu na společných částech domu. Jen
podotýkám, že tato cena dosahuje cca
50 % tržní ceny bytů v místě a čase
obvyklé a je nižší než cena stanovená
MHMP. Nyní bude záležet pouze na
samotných nájemnících, zda tuto
možnost, nikoliv povinnost, využijí.

„…privatizace objektů
v ul. Kpt. Stránského
č. 993 a č. 994.“

ilustrační foto

PRIVATIZACE – TENTO POJEM
SE STAL JEDNÍM Z FENOMÉNŮ
CELÉHO POLISTOPADOVÉHO
OBDOBÍ V NAŠÍ ZEMI.
V roce 2011 připravoval Magistrát
hl. m. Prahy projekt na prodej téměř
4 000 nájemních bytů, z toho značnou
část na území Prahy 14. Tato akce
byla ve velkém rozsahu medializována, a proto i pozorně sledována všemi
občany naší městské části. MHMP
zpracoval postup včetně návrhu ceny,
která byla pro oblast Černého Mostu
stanovena v rozmezí 15 000–18 000,Kč/m2. Je tedy naprosto pochopitelné, že i nájemníci z bytů svěřených do
správy MČ Praha 14 se dotazovali,
zda a kdy bude privatizována právě ta
jejich část. Vedení MČ Praha 14 již
v I. pololetí roku 2011 rozhodlo o pokračování privatizace objektů v ul.
Kpt. Stránského č. 993 a č. 994, které
byly určeny k privatizaci rozhodnutím
ZMČ Praha 14 již v září 2010. V současné době jsou veškeré materiály
k privatizaci bytů v ul. Kpt. Stránského připraveny a budou předloženy na
ZMČ Praha 14. Pokud budou schváleny, bude nájemníkům, kteří mají
platnou nájemní smlouvu na dobu
neurčitou a nemají evidovaný dluh na
nájemném, poplatcích z prodlení,
popř. úrocích z prodlení, zaslána nabídka předkupního práva včetně
smlouvy o převodu jednotky a její
ceny. Ta byla odhadcem stanovena na
14 000 Kč/m2 včetně pozemku a podí-

Chtěl bych ubezpečit ty nájemníky, kteří neprojeví zájem o předkupní právo,
že pro ně se nic nemění. Dál zůstávají
v souladu se svou nájemní smlouvou
nájemci svého současného bytu. Nemusí mít obavu, že je někdo vystěhuje
nebo že jejich byt odkoupí třetí osoba.
Tento model bude stejný i pro veškeré
další privatizace v budoucnosti. Rád
bych také upozornil, že privatizace je
často zaměňována za restituci. Je milně spojována s něčím, na co je nárok
ze zákona a co má napravovat křivdy
z minulosti. Tak to v případě privatizace rozhodně není. Ta je postavena na
dobrovolnosti, jak ze strany prodávajícího, tak ze strany kupujícího. Poměrně často se setkáváme se situací, že
nájemní vztah vůči obci (majiteli nemovitosti) je vnímán jinak než nájemní vztah vůči ostatním právnickým,
popř. fyzickým osobám. A to tak, že
nájemní smlouva je doklad o již dávno předaném majetku, tedy bytu,
a privatizace je vlastně jen právní
úkon o převodu vlastnictví vyplývající
ze zákona bez jakéhokoliv dalšího ﬁnančního vyrovnání. Z toho důvodu
dochází k častému nedorozumění,
a to zejména v náhledu na kupní cenu
za m2. Tím se také dostáváme k nejcitlivější otázce celé privatizace, kterou je právě prodejní cena za m2. Většina občanů, která v těchto bytech
nežije a nemá možnost se privatizace
aktivně zúčastnit, ji vnímá jako nespravedlivou a volá po prodejích za
tržní – vyšší ceny. Na druhé straně se
nájemníci odvolávají na minulost, kdy
se privatizovalo za ceny mnohem nižší,
než je současná tržní cena, a logicky
chtějí kupovat za ceny nižší – blízké
těm historickým. A právě v těchto protichůdných představách je ukryt zá-

sadní problém celé privatizace. Je třeba si také uvědomit, že obecní majetek je majetkem všech občanů Prahy
14, a tudíž výnosy z prodeje tohoto
majetku musí sloužit všem občanům
Prahy 14. Prodej nemůže být uskutečněn za podmínek nevýhodných
pro obecní pokladnu, ze které se ﬁnancují veřejné zájmy. V našem případě byly a budou tyto ﬁnanční prostředky použity především na veřejně
prospěšné akce, jako je např. oprava
Domu sociálních služeb nebo rekonstrukce ZŠ a MŠ na Praze 14. Nakonec ještě pár čísel. V současné době
je ve správě MČ Praha 14 celkem
1 196 bytových jednotek. Z tohoto
počtu může být zařazeno do privatizace maximálně cca 700 bytů. Ostatní jsou v domech, u nichž byla výstavba nebo dostavba povolena po
30. 6. 1993 a byla na ně poskytnuta

„Cena dosahuje
cca 50 % tržní ceny bytů
v místě a čase obvyklé.“
dotace ze státního rozpočtu (viz § 1
odst. 2, písm. d zákona č. 107/2006
Sb.). Tady nelze měnit vlastnické
vztahy po dobu 20 let od kolaudace.
V letošním roce plánuje MČ Praha 14
připravit k privatizaci cca 60–80 bytů.
Výběr objektů bude probíhat dle kritérií, která budou stanovena na základě již probíhající diskuze a připomínek
jednotlivých
nájemníků.
Pokud máte zájem svými náměty
a návrhy přispět k transparentnímu
výběru bytových domů, které budou
zařazeny do privatizace, můžete své
náměty a postřehy zaslat na e-mail:
privatizace2012@p14.mepnet.cz, a to
do 31. 3. 2012. Všechny příspěvky
budou k dispozici pracovní skupině
tvořené zástupci MČ Praha 14 a veřejnosti, která deﬁnuje kritéria výběru a zveřejní je na stránkách www.
praha14.cz. Vybrané objekty včetně
pořadí privatizace budou předloženy
ZMČ Praha 14 ke schválení.
Ing. Břetislav Vodák,
zástupce starosty MČ Praha 14
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PREVENCE ŠKODLIVÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU V RÁMCI O. S. PROSPE

Foto www.thinkstockphotos.com

POJEM „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“
DNES UŽ NEZAHRNUJE POUZE
ZDRAVOU VÝŽIVU, FITNESS NEBO
POZITIVNÍ MYŠLENÍ. TERMÍN
V SOBĚ SHRNUJE TAKÉ
NEKOUŘENÍ, NEPITÍ ALKOHOLU,
NEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
ATD. PREVENCE TAKOVÉHO
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZDRAVÝ
ŽIVOTNÍ STYL JSOU SILNĚ
PROVÁZANÉ. VOLBA, JAK BUDE
VYPADAT NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL, SE
TOTIŽ VŽDYCKY BUDE ODVÍJET OD
POSTOJŮ ZÍSKANÝCH V DĚTSTVÍ.
POZDĚJI ŠKODLIVÝ ŽIVOTNÍ STYL
MĚNÍME JEN SLOŽITĚ. DOBRÝM
PŘÍKLADEM JE TŘEBA KOUŘENÍ,
KTERÉHO SE V DOSPĚLOSTI
ZBAVUJEME JEN KOMPLIKOVANĚ.
Vedle trendu zdravého životního stylu je ale v myslích mnoha mladých
lidí přítomná také silná touha po závislostním a destruktivním chování.
Je třeba opřít vnitřní hodnoty těchto
dospívajících o jiné neničivé druhy
zábavy a ukázat jim alternativní aktivity, jimiž by mohli podepřít vlastní
sebevědomí. Je nutné posunout
myšlení těch mladých lidí, kteří k sebedestruktivitě mají sklon, aby jejich
myšlení mělo více sebepodporující
charakter. I proto o. s. PROSPE nabízí
školám aktivity projektu PROSPE
(PROjekt SPEciﬁcké primární pre-
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vence), přičemž se zaměřuje právě
na protidrogový typ prevence. Protože je však každý určitý sociálně obtížný jev provázán s jinými, pracuje
o. s. PROSPE také s dalšími tématy,
které nabízí školám v rámci tematických okruhů. Jde o prevenci xenofobie, šikany, rasismu a dalších obtížných fenoménů.

„Sdružení PROSPE
se zaměřuje na protidrogový
typ prevence.“
Všemu předchází zakázka školy, jejíž
zástupci nejlépe vědí, jakým problémem je daná škola či třída „inﬁkovaná“ a na co je třeba pozornost zaměřit. V tom má nezastupitelnou úlohu
školní metodik prevence, třídní učitel, ale také ředitel školy, od jehož
ochoty ke spolupráci se odráží celkové klima školy. Při samotné práci ve
třídách pak lektoři o. s. PROSPE opírají preventivní program hlavně o zásady zážitkové pedagogiky a o interaktivní techniky. Jde v podstatě o zážitkové hry s preventivním a někdy
i ozdravným dopadem na dětské postoje a na vztahy v kolektivu. Lektoři
tak nenásilnou formou zprostředkovávají dětem informace o náhradních alternativách škodlivého chování. Děti
při programech mohou zažít a dobře

reﬂektovat, že např. experimentování
s alkoholem mohou nahradit jinou přínosnou činností, a to bez pocitu zahanbení. Posilujeme také sebevědomí
těch dětí, které si své zdravé názory
a postoje v kolektivu těžko prosazují.
Nejen k tomu účelu lektoři také nabízí
žákům individuální konzultace. PROSPE o. s. tedy přispívá ke zdravému životnímu stylu zejména snahou o předcházení destruktivnímu koloběhu potíží, které plynou například z užívání
drog. PROSPE, o. s. také včasnými intervencemi zasahuje do problémů,
které by třeba vedly ke chronicitě třídní šikany, která sama je určitým druhem poškozování sebe sama, protože
neničí jen oběť, ale také samotného
„pachatele“, který se pak ocitá v koloběhu vztahových potíží a nabaluje na
sebe nové a nové problémy.

„Osobnost se rozvíjí
nejen ve škole.“
Kvalita vztahů v kolektivu, v němž se
daný problém objeví, je pak významně
narušená, přičemž ale právě dobré
podporující vztahy představují ten nejlepší základ pro dobré duševní a sekundárně i fyzické zdraví. Ke kvalitě
těchto vztahů ve třídách a školách se
snaží o. s. PROSPE významně přispět.
Protože dospívající osobnost se rozvíjí
nejen ve škole, ale hlavně v emočně
významných vtazích, je třeba do spolupráce zahrnout i další nanejvýš relevantní subjekty, jako jsou především
rodiče, kterým o. s. PROSPE také nabízí druh pomoci, např. informační
přednášky. To, jak dobře budou rodiče
informovaní a jak budou umět informace integrovat do vlastních postojů
a životního stylu, to se pak bude odrážet také v životním stylu jejich dětí,
které je budou kopírovat či alespoň
napodobovat. Zástupci o. s. PROSPE
už opakovaně velmi oceňují spolupráci a děkují za ni všem školám v MČ
Praha 14 i všude tam, kde sdružení
působí. Více na www.prospe.cz
(dm)

Naše školy

KDYŽ ZÁŘÍ DĚTSKÝ ÚSMĚV
Hlavním cílem programu je hravou
formou naučit děti správnou techniku
čištění zubů a další preventivní opatření, která vedou ke snížení kazivosti
chrupu. „Školky každoročně navštěvujeme, nejde ale o preventivní prohlídku, nýbrž o odborný dohled. Gros

„Praha 14 je jednou z mála
městských částí, které
nepodceňují význam tohoto
projektu.“

Kampaň nazvaná Dětský úsměv se
inspirovala obdobným programem,
který má dlouhou tradici ve Švýcarsku, Německu, Skandinávii a dalších
evropských zemích. V Praze 14 běží
tento preventivní stomatologický program už od roku 2000. „V prvních letech jsme vychytávali různé nedostatky, mohu ale říci, že posledních
asi pět let už vše běží perfektně
a vnímáme i pozitivní výsledky,“ říká
zubní lékařka MUDr. Majdalena Vaculová, předsedkyně Oblastní stomatologické komory v Praze 9. Podle
jejích slov se tento celorepublikový
program
iniciovaný
ministerstvy
zdravotnictví a školství ve spolupráci
se Stomatologickou komorou a Výzkumným ústavem stomatologickým
v mnoha místech ČR i ve většině Prahy postupně vytratil. „Praha 14 je jednou z mála městských částí, které
nepodceňují význam tohoto projektu
a nadále jej podporují hlavně po orga-

nizační a materiální stránce,“ vysvětluje Vaculová. Radnice ze svého rozpočtu každoročně nakupuje kvalitní
dětské kartáčky a zubní pasty pro
všechny mateřské školy v městské
části. Nedávno také Odbor sociální
a zdravotní, který kampaň zajišťuje,
pořídil i moderní učební pomůcky.

Foto www.thinkstockphotos.com (3x)

ZUBNÍ KAZ JE DNES PODLE
STATISTIK NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ
NEMOCÍ POPULACE. NA ŠPATNÝ
STAV ZUBŮ U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
UŽ DLOUHOU DOBU UPOZORŇUJÍ
STOMATOLOGOVÉ A SVÉ O TOM VĚDÍ
I RODIČE SOUČASNÉ GENERACE
DĚTÍ. PRÁVĚ PROTO SE JIŽ PŘED
ČASEM ODBORNÍCI Z OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ
A PREVENCE SHODLI NA TOM,
ŽE JE TŘEBA SITUACI ŘEŠIT.
A TO JIŽ OD PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

celého programu je totiž na ředitelkách a učitelkách v jednotlivých školkách. Ty totiž v rámci programu
odborně vyškolíme ohledně anatomie
zubu, vzniku zubního kazu, techniky
čištění zubů, stravovacích návyků,
výživy a ﬂuorizace zubů,“ popisuje
stomatoložka.Cílem je přitom podle
jejích slov u dětí hlavně praktické
dennodenní nacvičování techniky čištění zubů, což vede k samozřejmé ﬁxaci potřebných hygienických návyků.
„Mohu říci, že už jsme vychovali generace dětí, kterým není jejich orální
zdraví lhostejné. To je současně důvod, proč je program velmi kladně
hodnocen i ze strany pedagogů a rodičů předškolních dětí v Praze 14,“
dodala Majdalena Vaculová. Preventivní program Dětský úsměv bude
podle vedení městské části pokračovat i v letošním roce ve všech mateřských školách v Praze 14.
(red)
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placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

HLEDÁME NOVÉ ČLENY TÝMU BURGER KING®
Splňuješ následující:
Jsi spolehlivý a máš chuť pracovat?
Máš příjemné vystupování a umíš komunikovat?
Rád by ses naučil něco nového?
Potom hledáme právě tebe!!
Pro restauraci Burger King® na D11 v Horních Počernicích:
nástup možný ihned.

placená inzerce

Více informací: rm213@email.cz, mobil: 725 412 026
www.myburgerking.cz

Jednička v oblasti
vestavných kuchyní.

www.teka-cz.cz
22

Senior park

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Foto archiv TJ Kyje (2x)

V OLYMPIJSKÉM DUCHU

KONEC UPLYNULÉHO ROKU
JE ZA NÁMI A S NÍM I 19. PROSINEC,
TEDY POSLEDNÍ CVIČEBNÍ HODINA
ROKU 2011 V TJ KYJE. TA BYLA
OPROTI BĚŽNÉMU CVIČENÍ
OPRAVDU ZVLÁŠTNÍ. PROTÁHLA
SE VLASTNĚ NA CELÉ DOPOLEDNE,
KDY SE SENIOŘI Z KYJÍ VĚNOVALI
„OLYMPIJSKÉMU KLÁNÍ“.
Loňská olympiáda seniorů byla zaměřena na různé sportovní soutěže, převážně míčové, jako je například hod do
basketbalového koše, kop míče do
branky, driblování s míčem a další
kratochvíle, kde jsme byli nuceni prokázat svou šikovnost a obratnost.
Účast byla docela velká, o dosažení co
nejlepších výsledků se snažilo 34 soutěžících. Povzbudit nás přišla i skupina zástupců ze spřáteleného klubu
kardiaků z Proseku, kteří působí
v rámci Svazu postižených civilizačními chorobami. Při této akci nejde
o špičkové sportovní výkony, ale hlavně o společné setkání a dobrou náladu. Přesto jsme výsledky vyhodnotili,
a tak můžeme představit ty nejlepší

„závodníky“. V kategorii do 65 let se
na prvních třech místech umístily:
Zavázalová Libuše, Teperová Růžena,
Topinková Věra. V kategorii od 65 let
do 75 let: Uzlík Václav, Lukačovičová
Marie, Zábranská Jaroslava. V kategorii nad 75 let: Šemíková Bohunka,
Vacek Josef, Homoláčová Jarmila.
Olympiáda seniorů je tradičně spojena se slavnostním zakončením roku.
TJ Kyje ji pořádá za ﬁnanční pomoci
ÚMČ Praha 14. Součástí loučení
s uplynulým rokem byla i závěrečná
seniorská besídka zpestřená tombolou, na kterou dárky věnovali sami
cvičenci. Ceny v tombole byly překvapivě rychle rozebrány, co se nehodilo,
bylo dáno do dražby. Všichni se při
tom dobře bavili. V závěru celé dopolední „olympiády“ bylo připraveno
pohoštění pro všechny přítomné
a drobné dárky účastníkům za jejich
výkony a cvičitelkám a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě
a organizování této akce, za jejich
obětavou práci.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KYJE
198 00 Praha 9 – Kyje,
Hamerská 1307
e-mail: tjkyje@centrum.cz
telefon: 281 868 528

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK PRO SENIORY
Pondělí 8.30–10.00
10.00–11.30
19.15–20.00
Čtvrtek 9.30–11.00
18.30–19.30
Kontakt: Iva Donátová
(zdravotní tělocvik)
Jaroslava Politzerová
(zdravotní jóga vhodná
pro kardiaky)
tel.: 777 335 535

(dm)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GENERÁLA JANOUŠKA

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

projekt „Místo, kde žiji, je Černý Most
– Grafﬁti“ byl hodnocen ze strany poroty jako jeden z nejlepších. Těší nás,
že jsou děti schopné nejen pojmenovat problémy svého okolí, konkrétně
našeho sídliště, ale také navrhnout
cesty řešení.

NA RADNICI KLADEME VELKÝ DŮRAZ
NA SPOLUPRÁCI S PARTNERY
Z CELÉHO NAŠEHO ÚZEMÍ. CHCEME
VÁM PŘIBLÍŽIT JEJICH ČINNOST.
DNES VÁM PŘEDSTAVÍME ZÁKLADNÍ
ŠKOLU GENERÁLA JANOUŠKA,
KTERÁ SE SVÝM EKOTÝMEM
SPOLUPRACUJE S MČ NAPŘÍKLAD
PŘI PŘÍPRAVĚ OSLAV DNE ZEMĚ.
KOORDINÁTORKOU EKOLOGICKÉ
VÝCHOVY JE NA TÉTO ŠKOLE
MGR. EVA JIŘÍKOVÁ, CSC.
CO BYLO HLAVNÍM DŮVODEM,
PROČ JSTE SE ZAČALA VĚNOVAT
PRÁVĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ?
Byl to pohled z okna a každodenní
cesta do práce a z práce. Když jsem se
přistěhovala na Černý Most, dlouho mi
trvalo, než jsem jej začala vnímat jako
místo, kde chci žít. Tehdy jsem řešila
otázku, zda zůstat. Rozhodla jsem se
zůstat s vědomím, že pokud zde chci
žít, musím sama něco změnit. A práce
ve škole mi to umožňuje. Školu totiž
navštěvují děti, které tam chodí stejnou cestou jako já a naskýtá se jim
stejný pohled z okna jako mně. Chceme-li spokojeně žít, máme tři možnosti: obrnit se, nasadit si černé brýle
a problémy „nevidět“, odstěhovat se,
anebo s „tím“ začít něco dělat.
U VÁS ZVÍTĚZILA TŘETÍ MOŽNOST.
OPOROU V PRÁCI SE VÁM STAL
I EKOTÝM. ODHADNETE, KOLIK
DĚTÍ JÍM PROŠLO?
Ekotýmem prošlo několik desítek
dětí, bylo by docela obtížné je spočí-

24

tat. Ale nenechte se mýlit představou, že Ekotým je tvořen jen dětmi.
Je to aktiv dětí i dospělých. Tvoří jej
především žáci, ale jsou v něm zastoupeni i učitelé, rodiče a provozní
zaměstnanci školy.
ČÍM SE ČLENOVÉ EKOTÝMU
ZABÝVAJÍ, CO JE INSPIRUJE?
Například se děti aktivně zapojují do
tvorby prostředí školy. V práci Ekotýmu neplatí heslo „vy musíte“, ale
„my chceme“. Řada školních akcí je
plně v režii dětí a je postavena na jejich nápadech. Například žáci mají
výrazný podíl na úsporách energií
a vody, kterých jsme v posledních letech dosáhli. Sami zmapovali problémy školy při nakládání s odpady, ve
spotřebě vody a energií a navrhli jednoduchá opatření, kterými lze úspor
dosáhnout. Aktivně se věnují i výzdobě chodeb a tříd, pečují o zeleň jak
uvnitř školy, tak venku, podílí se na
postupném vytváření školní naučné
stezky. Na školní zahradě se podařilo
vybudovat altán, který slouží jako
venkovní učebna a o který se také starají. Přijďte se k nám podívat, a uvidíte, že máme školu pěknou zvenku
i zevnitř. Děti ale odvádějí dobrou
práci nejen ve škole. Od roku 2007
žáci prezentují výsledky svých projektů na Celostátní žákovské ekologické konferenci, kterou organizuje
Klub ekologické výchovy pod záštitou
MŠMT. V loňském roce žáci úspěšně
představili projekt „Místo, kde žiji, je
Černý Most – Pejskaři“, jejich letošní

VAŠE ŠKOLA ZÍSKALA PRESTIŽNÍ
MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA.
VLONI JSTE JEJ POTŘETÍ
OBHÁJILI, JAKOŽ I TITUL ŠKOLA
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
I. STUPNĚ. V ČEM JE PŘÍČINA
ÚSPĚCHU?
Těch příčin, proč se nám některé věci
daří, je několik. Jedna věc je mít představy, myšlenky, nápady, druhá věc je
dokázat je realizovat. Vedení školy považuje ekologickou výchovu za jednu
z priorit a vytváří dobré podmínky pro
její realizaci. Je to týmová práce. Kolegové i ostatní zaměstnanci vnímají
problémy stejně a chtějí věci měnit
k lepšímu. V neposlední řadě je důležitý zájem a zapojení dětí a také podpora
ze strany rodičů. Samotný titul ale není
naším prvořadým cílem, snahou je
především pozitivně ovlivňovat a měnit
myšlení, přístupy a postoje žáků k prostředí, ve kterém žijí a pracují.
CO POVAŽUJETE
ZA NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH?
Těší nás zájem z jiných škol o naše
každodenní zkušenosti. Pro příklady
dobré praxe k nám chodí koordinátoři
ekologické výchovy z celé ČR. Za největší úspěch považuji ale to, že se bývalí žáci i členové Ekotýmu do školy
po letech vrací a spolupodílí se na přípravě a průběhu řady školních akcí.
CO SE SVÝMI ŽÁKY CHYSTÁTE?
Škola prošla celkovou rekonstrukcí
a je třeba pokračovat ve všech započatých aktivitách. Žáci II. stupně připravují například Den otevřených
dveří pro „páťáky“, chystáme se opět
adoptovat zvířata v pražské zoo,
máme před sebou tradiční Týden
činů pro planetu Zemi, připravujeme
také program a soutěže na oslavy
Dne Země ve škole i pro Prahu 14.
Kateřina Vávrová, DiS.

Agenda 21

NOVÝ PARK
V PILSKÉ PODLE OBČANŮ

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ
RADNICE A MÍSTNÍCH OBYVATEL
K ZÁMĚRU NA OŽIVENÍ PARKU
U PILSKÉ ULICE, KTERÉ
SE KONALO 19. LEDNA
V HOSTAVICKÉM ZÁMEČKU, JASNĚ
UKÁZALO, ŽE LIDEM NENÍ ROZVOJ
TÉTO JEDINEČNÉ PLOCHY ZELENĚ
LHOSTEJNÝ. PODÍVAT SE
A DISKUTOVAT PŘIŠLI NEJEN
STAROUSEDLÍCI, ALE I OBYVATELÉ
Z NOVÉ ZÁSTAVBY.
Hned od začátku programu bylo jasné, že se lidé o projekt na revitalizaci
a úpravy parku zajímají, sál byl doslova plný do posledního místa. Přišli diskutovat se starostou městské části
Praha 14 Radkem Vondrou a autorem návrhu architektem Davidem
Damaškou o tom, co by se jim do budoucna v parku v Pilské líbilo, které
části projektu jim naopak nevyhovují
a jak bude tento záměr realizován.
Nutno říci, že hned od počátku bylo
jasné, že diskuse bude téměř bouřlivá. „Navazujeme na červnové setkání,
kde jsme se ptali obecně, co vlastně
chceme v Hostavicích realizovat. Vyšel
z toho záměr oživit a otevřít park lidem. Dnes bychom měli diskutovat
o navrženém řešení,“ vysvětlil v úvodu
starosta Vondra. Investice odhadovaná na 15 milionů korun promění tvář
parku na desítky let.

Dodal, že až do roku 2019 má park
v nájmu vysoká škola Palestra, která
však deklaruje zájem ke spolupráci.
Právě tato skutečnost byla pro část
hostavických obyvatel důvodem k obavám, že v parku po úpravě vznikne
komerční činnost, která přiláká do
této klidné lokality nežádoucí dopravu a hluk.

„Investice odhadovaná na
15 milionů korun promění
tvář parku na desítky let.“
Autor návrhu pak doplnil, že cílem
návrhu by mělo být komplexní řešení
dnes de facto neudržovaného parku.
„Mělo by jít o přírodní park se sportovištěm, dvěma dětskými hřišti, cvičebními prvky pro seniory, zázemím
sportoviště, kavárnou a plochou, kde
by do budoucna mohlo vzniknout lanové centrum,“ popsal záměr architekt Damaška s tím, že by měla být
odstraněna dosavadní zeď a vybudováno celkem 34 parkovacích míst.
Právě parkovací místa pod okny sousedních domů byla později, kdy se diskutující přesunuli ke kulatým stolům rozděleným na tři oblasti projektu,
jedním z hlavních bodů, které místním
vadí. „Není třeba, aby jich bylo tolik,
a nechceme je pod okny,“ shodli se

místní. Starosta naopak argumentoval
tím, že počet míst vychází ze skutečné
potřeby, a pokud jich nebude dostatek,
lidé budou parkovat všude v okolních
ulicích, jako je tomu nyní.
Podobně tomu bylo se sportovištěm.
„Když to bude komerční sportoviště,
postaví tu v zimě nafukovací halu
a bude tu provoz a hluk dlouho do večera,“ reagoval další z místních obyvatel. Starosta v reakci připomněl, že
ﬁnance z grantů hlavního města jsou
určeny primárně na sport a volný
čas, a proto je vybudování sportoviště
jednou z podmínek k získání dotace.
„To další už je na nás, jak se dohodneme,“ poznamenal. Výstupů diskuse, která nakonec uspokojila jak zástupce radnice, tak místní, bylo hned
několik. Lidem se nelíbilo umístění
sportoviště, jeho přesun ale komplikují vzrostlé stromy, které podle posudků nesmí být pokáceny. Lidé také
nechtějí demolici původní obvodové
zdi parku, snížili by počet vstupů
a omezili provoz parku s ohledem na
sousedy. Část kritiky Hostavických
padla i na plánovanou kavárnu, která
by měla podle starosty sloužit v parku
jako zázemí pro rodiče s dětmi i jako
komunitní centrum, kde by radnice
i místní mohli pořádat různé akce.
Podle diskutujících je moc blízko rodinným domům na východní straně
parku, různí se názory, zda by měla
být striktně nealkoholická, a zazněl
i návrh sloučit stavbu kavárny a zázemí pro sportoviště do jednoho objektu.
Všechny návrhy byly zapsány a nyní
budou zapracovány do nové varianty
studie, která bude podkladem pro
grantové řízení. To se posunulo až na
poslední čtvrtletí roku, a proto starosta vyzval místní, že mohou své
připomínky řešit i nadále přímo na
radnici.
(jam)

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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KULTURA
KULTURNÍ DŮM KYJE

17. 2. (pátek) PLES PRINCŮ A PRINCEZEN. Král s královnou zvou všechny spanilé princezny a urozené prince v těch nejkrásnějších plesových
šatech na každoroční královský taneční a hravý bál. Za splnění královských úkolů na vás čeká sladká odměna. Od 16.00 do 18.00 hod.

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR
3. 2. (pátek) DISKOTÉKA. Taneční
a zábavný večer pro všechny věkové
kategorie v režii DJ ALPÍNA. 60 Kč.
Od 20 hod.
4. 2. (sobota) KVIZOVÉ ODPOLEDNE.
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
anebo družstva (max. 4členná). Vědomostní otázky, sportovní soutěže, IQ
testy, zajímavé ceny pro vítěze, atd.
100 Kč/rodina anebo druž. Od 14 hod.

29. 2. (středa) STAROČESKÝ BÁL.
KAPELA MOTOVIDLO hraje snad vše,
co bylo na poli zábavní hudby v minulém
století vymyšleno. Světové i domácí

20. 2. (pondělí) BESEDA O HISTORII
– KNÍŽE VRATISLAV II. aneb první
český král Vratislav I. O dějinách trochu jinak při besedě s historikem
PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. 45 Kč.
Od 18 hod.

10. 2. (pátek) JAHODOVÝ PLES – sdružení Jahoda představí svou činnost
i další neziskové organizace z Prahy 14,
k tanci a poslechu zahraje skupina Hitos. Čeká na vás i zajímavá tombola
a ukázka irských tanců. V době konání
akce je možné hlídání dětí v Jahůdce
za zvýhodněnou cenu. Prodej vstupenek na místě nebo předem v kanceláři
Jahody. Více informací na www.jahodaweb.cz. Od 19.00 hod.

22. 2. (středa) POŘAD O TRAMPSKÉ
PÍSNIČCE. František Hacker, kapelník
legendární skupiny K.T.O. a Waldemara Matušky. Tramping je ryze český fenomén. Od dob jeho vzniku (založení
1. trampské osady „Ztracená naděje“
na jaře 1918) byla napsána řada písniček. V pořadu vás provedeme tímto
obdobím romantiky až po dny dnešní.
Na kytaru zahraje, zazpívá a zavzpomíná šerif osady „Ztracená Naděje“
F. Hacker. Slovem doprovodí Daniela
Vacková. 90/45 Kč. Od 19 hod.

11. 2. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE. Taneční a zábavný večer pro
všechny věkové kategorie. Hraje hudební skupina z Prahy 14 – HITOS.
60/30 Kč. Od 14 hod.

Foto archiv KD Kviz

12. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– O KOBLÍŽKOVI. Oblíbené Sváťovo
loutkové divadlo. Pohádka dávno psaná a krásná. 40/50/140 Kč. Od 15 hod.

24. 2. (pátek) ZA SCÉNOU (BEZ ROUCHA). Divadlo Akorát, které má
v kulturním domě v Kyjích již svou
domácí scénu, uvádí světově známou
hru Michaela Frayna „Sardinky
a zase sardinky“. Bláznivá komedie
je především o tom, co se všechno
může stát při premiéře nové hry.
90/45 Kč. Od 19 hod.
26. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE –
DOBRÁ POHÁDKA. Klasický pohádkový
příběh se statečnou a chytrou princeznou, která za pomoci kouzelných

šlágry, ragtime, swing, staročeské morytáty a další… Zatančit si můžete tango, foxtrot, valčík, polku, nebo i třasák… Ve stylovém staročeském oděvu
vstup zdarma! 90/45 Kč. Od 19 hod.
KURZY KONANÉ V KD:
Kresba a malba (7–99 let): tel.:
605 042 188
Grafologie (dospělí): tel.: 602 277 019
NOVINKA PRO MALÉ
I VĚTŠÍ MODELÁŘE!
Foto www.thinkstockphotos.com

19. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– ZLATOVLÁSKY. Známý divadelní
soubor Lokvar s novou pohádkou.
40/50/140 Kč. Od 15 hod.

Foto archiv KD Kviz

18. 2. (sobota) KVIZOVÉ ODPOLEDNE. Zábavné odpoledne pro rodiny
s dětmi anebo družstva (max. 4člená).
Vědomostní otázky, sportovní soutěže, IQ testy, zajímavé ceny pro vítěze,
atd. 100 Kč/rodina anebo družstvo.
Od 14 hod.

5. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– NENÍ DRAK JAKO DRAK. Ani v této
pohádce nechybí drak a princezna,
ale všechno je jinak. Ne každý drak
má chuť na princeznu, ne každá
princezna... Hraje Divadýlko KUBA.
40/50/140 Kč. Od 15 hod.
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skřítků a hodných čarodějnic přemůže
ďábla, a zachrání tak své království.
Pohádka je provázena veselými písničkami. 40/50/140 Kč. Od 15 hod.

KD Kviz připravuje od ledna novinku
pro děti a mládež od 10 let se zájmem o RC modely lodí. Vzhledem
k výhodné poloze na břehu Kyjského
rybníka má nový Klub vodních modelářů jedinečnou příležitost vyzkoušet hotové dálkově ovládané modely
přímo na vodě. Nový klub zahájí svou
činnost pod odborným vedením od
května 2012. Zájemci se mohou hlásit již nyní na info@kvizpraha14.cz,
písemně na KVIZ Praha 14, Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, nebo na
tel.: 281 867 610.

Život u nás

OSTATNÍ AKCE POŘÁDANÉ KD:
Volnočasové aktivity Farní charita
Kyje, bližší info na tel.: 739 203 254.
Výtvarné dílny pro ZŠ, dopolední
klub pro rodiče s dětmi, výtvarné
workshopy pro seniory, aktuální nabídka bude na našich webových
stránkách, tel.: 603 289 675.
Klub seniorů – ve spolupráci s Českým červeným křížem, každou středu od 13 do 16 hod.
Předprodej: každý pracovní den od
10 do 14 hod. v Kulturním domě Kyje,
Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje.
Rezervace vstupenek:
e-mail: info@kvizpraha14.cz,
tel. 266 712 465, 266 712 468.
Rezervované vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději 30 minut před
začátkem akce!
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ
AKCE RADNICE
7. 2. (úterý) VÝSTAVA OBRAZŮ
JIŘÍHO RYCHLÍKA. V Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most, si můžete až do 1. 3. prohlédnout výstavu obrazů Jiřího Rychlíka. Výstava bude
otevřena vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek 14.00–18.00 hod. a v neděli
14.00–17.00 hod. Vstup volný.
22. 2. (středa) KONCERT – DIALOG
HLASU A STRUN. Od 18.30 hodin se
uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby nazvaný Dialog hlasu a strun.
Vystoupí Otakar Brousek st. a Petr
Nouzovský – violoncello. Na programu
budou díla J. S. Bacha, P. Casalse,
W. Shakespeara a dalších. Vstup volný.
25. 2. (sobota) DĚTSKÝ KARNEVAL
Srdečně zveme všechny děti v karnevalovém oblečení a maskách na dětský karneval, který se koná v sobotu
od 14.00 hodin v Kulturním domě
Kyje, Šimanovská 47. Čeká je zábavný
program – ukázky a výuka latinskoamerických tanců v podání dětských
tanečníků a vystoupení velkých marionet. Průvodcem celého programu

POZOR! SVĚTOVÁ
PREMIÉRA JIŽ
V DUBNU V KD KVIZ

Foto archiv KD Kviz

Taneční kurzy: www.astra-praha.cz,
tel.: 722 941 890 (12–16 hodin),
284 826 566, e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy: tel.: 777 180 240,
email: z-metropolis@seznam.cz

Známý producent, bavič, herec
a režisér Petr Novotný v těchto
dnech zahájil se svým souborem
v KD Kviz v Kyjích intenzivní zkoušky
nové hry od Benjamina Kurase
TAO SEXU. Tato hra bude mít ve
zdejším kulturním domě SVĚTOVOU PREMIÉRU již 5. dubna 2012.
bude známý moderátor Luboš Votroubek. Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí
50,- Kč. Vstupenky budou k zakoupení
pouze na místě do naplnění kapacity
sálu.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Podnikání = seberealizace + děti

Maminky, naučíme Vás podnikat
Rodičům z hl. m. Prahy
ZDARMA nabízíme:
 Vzdělávací kurz, praxi a individuální poradenství
 Pomoc při rozjezdu podnikání
 Hlídání dětí při kurzech
 Začátek 26. 3. 2012
 Účast zdarma včetně občerstvení a příspěvku na MHD

Registrujte se na
www.cestakpodnikani.cz

Registrace a informace: 724 535 898, info@cestakpodnikani.cz, www.cestakpodnikani.cz
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Centrum volného času
Kučerova 14/768
Praha 9 – Černý Most
www.centrum14.cz
Kateřina Chvátalová
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz

Miniškolička
pro děti od 2,5 roku, lepší adaptace
dětí ve školce.
V pondělí, v úterý, ve čtvrtek, v pátek
od 8–12 hodin, na době je možné se
domluvit, cena 190 Kč za celé dopoledne, nebo zvýhodněné permanentky.
Tvořivé dílničky – ve středu 8.30–12.00
hodin pro maminky s dětmi od 1 roku.
Hernička – v pátek 8.00–12.00 hodin
pro děti od 1,5 roku.
Veškeré informace najdete na
www.centrum14.cz.
Únorové workshopy vždy od 16.00
hodin – přihlašujte se nejpozději do
čtvrtka daného týdne telefonicky nebo
e-mailem.
4. 2. 2012 – Volání zimy – Výroba sněhuláků pomocí strukturovací hmoty,
tento workshop je vhodný pro děti,
cena 110 Kč
11. 2. 2012 – Valentinské srdíčko
jako dekorace, cena 150 Kč
25. 2. 2012 – Zdobení krabiček
ubrouskovou technikou, cena 140 Kč
Únorové akce Čtrnáctky
6. 2. 2012 – Karnevalový rej pro děti
v miniškoličce v době od 8 do 12 hodin
7. 2. 2012 – Masopustní pochod – turistický oddíl, sraz v 16 hodin ve Čtrnáctce
8. 2. 2012 – Večerní čajovna od 20 hodin na téma Valentýnské přáníčko –
vstup 80 Kč

MATEŘSKÉ CENTRUM
PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 118 104
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti ve
věkové kategorii 0–6 let a jejich rodiče:
ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
V únoru je možný zápis na volná
místa v kroužcích na 2. pololetí, rozvrh je na webových stránkách!
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MONTESSORI HRÁTKY Vhodné pro
maminky s batolaty 4–18 měsíců.
ANGLIČTINA PRO BATOLATA Vhodné
pro batolata a děti 8–24 měsíců s rodičem.
MONTESSORI DÍLNIČKA Vhodné pro
děti 1,5–3 roky s rodičem.
DRAMAŤÁČEK PASTELÁČEK Vhodné
pro děti 2,5–4,5 roku. Veselé hraní!
MONTESSORI PRACOVNA Vhodné
pro děti 3–6 let.
POHYBOVÉ HRY Pro děti 3–6 let.
ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI
Vhodné pro děti 3–6 let.
ŠKOLKA PASTELKA:
V únoru je možné zapsat se na volné
místo do školky (na 2. pololetí)!
ŠKOLKA PASTELKA – školka s prvky
Montessori (pro děti 2,5–6 let) je otevřena denně 7.30–16.00 hod.
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI (2–3
roky) – hurá, jdeme do školky!
KURZY PRO RODIČE: Seminář Základy Montessori metody pro rodiče –
kurz je určen pro rodiče dětí do 3 let.
Středa 29. 2. 2012 od 18.00 hod.
Více na www.mcpastelka.cz.

RODINNÝ KLUB
VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, 19012
Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 728 678 089
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
www.jahodaweb.cz
Kateřina Marinicová,
tel.: 777 674 060

Rodinné centrum Jahůdka: ŠKOLIČKA
PRO DĚTI od 1 roku do 6 let, pondělí,
úterý a čtvrtek 8.00–12.00. Školné:
250 Kč za dopoledne pro jedno dítě,
350 Kč sourozenecká sleva.
Informace a rezervace:
KLUB JAHŮDKA, Kateřina Cibulcová,
tel.: 721 601 333. Středa 9.00–11.00
herna s dílničkou pro děti, čtvrtek
14.00–17.00 odpolední volná herna, pátek 9.00–12.00 volná herna.
8. 2. S JAHŮDKOU DO KNIHOVNY,
9.00–10.30
12. 2. 15.00–17.00 NEDĚLNÍ KARNEVAL V JAHŮDCE! Dětská diskotéka,
hry, balonková show a žonglování!
Nutné se předem přihlásit, nejpozději
do 8. 2.
23. 2. PRVNÍ POMOC U DĚTÍ,
17.00–18.30, nutné se přihlásit do
20. 2., 100,- Kč. Hlídání dětí zdarma!
Dále nabízíme: MASÁŽE, PSYCHOTERAPII, PLAVÁNÍ MIMINEK nebo
pronájem Jahůdky pro NAROZENINOVOU OSLAVU.
Informace o dění v JAHODĚ a podrobné informace o kurzech najdete
na našich webových stránkách .

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Týden otevřených dveří
30. 1. – 3. 2. 2012. Přijďte si prohlédnout naše prostory nebo si vyzkoušet
některé kroužky. Více na www.veselycertik.cz.
Nové pololetí začíná již 5. 2. 2012,
první ukázková hodina zdarma.
Kroužky pro rodiče s dětmi 0–3 roky
(Yamaha Class, cvičení a říkadla,
znakování, kombo-mix atd.).
Kroužky pro děti 3–6 let (výtvarná
dílna, tanečky, angličtina).
Dopolední miniškolička Od 2 do 4 let.
Kurzy a přednášky pro rodiče
Každodenní herna 9–12 a 15–18 hod.
Jednorázové akce (divadélka, tvoření…) Pronájem prostor na narozeninové oslavy.

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
http://klubicko.bloguje.cz

Angličtina pro rodiče – mírně pokročilí – st 18–19 hod. Přihlášení nutné.
Aby záda nebolela – cvičení pro dospělé – čt 18–19.30 hod.
Kurz Čchi-kung pro začátečníky
– čt 19.45–20.45 h. Přihlášení nutné.
Hlídací hernička s Míšou
9. 2. 10–14 hod. pro děti od 1 roku.
Přihlášení nutné na tel. 608 404 169
nebo matusmi@seznam.cz.
Odborné programy:
8. 2. Seminář pro rodiče k Národnímu
týdnu manželství. Od 10.30 hod.

Pomáhají nám

DDM
NA ČERNÉM MOSTĚ
Generála Janouška 1060,
198 00 Praha 14
www.ddmpraha9.cz
tel.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

Pololetky v aquaparku
3. 2. 2012 od 8–16 hod. DDM Praha 9,
pracoviště Černý Most, věk: od 7 let.
Zimní tábory
Jarňáky na lyžích, bruslích, v aquaparku a na písku.
13.–17. 2. 2012 Ski areál Herlíkovice,
Kladno, Praha, věk: 12–26 let.
Cena: 350 Kč/den/lyže/děti,
450 Kč/den/lyže/studenti,
160 Kč/den /brusle + beach,
200 Kč/den/aquapark.
Příměstský tábor
Cestou neprobádanou
13.–17. 2. 2012 DDM Praha 9, pracoviště Černý Most, věk: 8–15 let.
Cena: 100 Kč/den

BB KLUB
(Chvalka o.p.s.)
Pavel Trefný
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
Jarňáky – lyžařský kurz
pro teenagery 14–19 let
11.–18. 2., Krušné Hory
2 300 Kč plus doprava.
Royal Rangers – křesťanský skaut
Každé úterý 16–18 hod. (6–12 let),
Stoliňská 2502/41B, P–9 Chvaly

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777,
Praha 9 – Černý Most
Jitka Šindelářová, tel.: 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hodin
Docházku si libovolně zvolíte: 1–5 dní
v týdnu. Cena 140–180 Kč/dopoledne.
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
3. 2. 17.00 h. Dětský karneval. Přihlášení je nutné. Vstupné 50 Kč.
ODPOLEDNÍ KROUŽKY: Máme ještě
volné místo v kroužku Zpívánky ve
středu 16.15–17.00 a Taneční výchova
v pondělí 15.15–16.00. Děti 3–4 roky.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY Cvičení a tanec s Luckou vždy v út a čt.
Relaxační cvičení v út 20 hod. (jóga,
pilates, relaxační techniky, masáže).
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní
tanec.

MŠ HEŘMÁNEK
www.prorodinu.cz
tel.: 724 761 196, 281 862 342

Den otevřených dveří v soukromé
MŠ Heřmánek – jste srdečně zváni
13. 3. 2012 od 15.30 hodin.
Zápisy do soukromé ZŠ Heřmánek
od února individuálně, informujte se.
Od února 2012 volná místa v klubech: – cvičení na míčích / rodiče
i rodiče s dětmi (pondělí, středa) –
hra na klavír / klávesy (pondělí)

TURISTICKÝ ODDÍL
ORION – 93. PS
klubovna na Černém Mostě,
Kpt. Stránského 994,
www.93-oddilorion.wbs.cz
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2012

Foto archiv TO Orion

22. 2. Hrátky s ptákem Zlobivákem
od 10.15 hod.
Poradenství plánovaného a zodpovědného rodičovství. Nutno objednat
Marie Nováková, tel.: 775 204 208.
Jednorázové akce:
Happening zahoďte klíč – akce k Národnímu týdnu manželství – pondělí
20. 2. od 18 hod.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
21. 2. od 20 hod.
Jarní květináč – rodinná tvůrčí dílna
22. 2. 16–18 hod. Vstup 80 Kč/rodina.
Háčkované kytičky – tvůrčí dílna –
25. 2. od 14.30 hod.
Karneval – již tradičně se soutěžemi
29. 2. 9–12 hod. Vstup 40 Kč/rodina.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

KC MOTÝLEK
SDRUŽENÍ NA POMOC
DĚTEM S HANDICAPY
Vlčkova 1067, Praha 14,
tel.: 281 912 081, 775 964 765
motylek@motylek.org,
www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM MOTÝLEK –
herny s programem, volné herny, logopedie, keramika…
čtvrtek 9. 2. od 17.30 do 19 hod. –
PŘÁNÍČKA TECHNIKOU EMBOSSING, cena: 80,- Kč. Účast je třeba
potvrdit do 7. 2.
středa 22. 2. od 18 do 20 hod. –
PROŽITKOVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ,
téma: Mandaly živlů, cena: 150,- Kč.
Účast je třeba potvrdit do 20. 2.
Klub PACIFIC pro děti od 6 do 18 let:
čtvrtek 2. 2. od 15 hod. – Filmový
klub – ﬁlm na vaše přání
pátek 17. 2. od 14.30 hod. – Vaření
se Simčou
čtvrtek 23. 2. od 15 hod. – Soutěž
v yoyování – ukaž, co umíš, odpoledne s ﬁngerboardingem a interaktivní
program na téma „Partnerství a intimní život“

V plném proudu je příprava zimního
tábora o jarních prázdninách od
11.–18. 2. 2011 – opět oddíl pojede do
Orlických hor, ubytování a stravu zajišťuje chata Radost u Deštného. Děti
čeká lyžování, bobování, hry na sněhu,
různé hry a soutěže ve večerním programu. Kdyby měl někdo zájem se
přidat a jet do hor na prázdniny, stačí
se informovat u vedení oddílu.
Oddíl se pravidelně schází každé pondělí odpoledne na schůzkách, kde
hrají děti různé hry venku a za nepříznivého počasí v klubovně, věnují se
turistickým disciplínám, aby si na výletech v přírodě uměly dobře poradit
v každé situaci. Koncem března oddíl
čeká obhajoba 1. místa v republikové
soutěži v uzlování ve štafetách, tak se
bude na schůzkách i pilně trénovat.
Na závody se moc těší.
Případní zájemci o činnost v oddíle
nebo ti, kteří se chtějí jen zúčastnit
některé naší akce, najdou potřebné
informace na naší webové stránce
nebo mohou přijít na oddílovou
schůzku každé pondělí.
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Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!
AŤ NÁS ZIMA OPĚT
NEZASKOČÍ
Při sledování zpráv jsem si všiml, že
navzdory předpovědím počasí v podstatě vůbec nevíme, kdy přijde zima
nebo kdy nás zasypou přívaly sněhu.
Jako obyvatel Hloubětína (žiji tu od
roku 1955) a důchodce, který už se
pohybuje se značnými obtížemi, se
jen obávám situace, že silničáři budou opět sněhem zaskočeni, tak jako
tomu bylo v letech mého mládí a bohužel je i dnes. Zajímalo by mě, zda
se vedení radnice dostatečně připravilo na příchod zimy a zda na tom my
chodci nebudeme stejně jako automobilisté, když napadne první sníh. Berte
to prosím jako podnět k zamyšlení
a současně i tip na téma, které by jistě
v novém časopise uvítalo mnoho zdejších občanů, zejména starších ročníků.
Věřím, že se tato informaci na stránkách časopisu Čtrnáctka objeví, a přeji
mnoho úspěchů v práci pro obyvatele
Prahy 14.
Jaroslav Fertl, Hloubětín

Vážený pane Fertle,
předem děkuji za Váš dotaz. Chtěl
bych ubezpečit všechny občany, že
v letošním roce jsme se snažili nic
neponechat náhodě a důkladně se na
zimu připravili. Zásadní bylo rozhodnutí změnit smluvní ﬁrmu, která dříve zimní úklid zajišťovala, a zahájení
intenzivních jednání o zkvalitnění
služeb s TSK, která má na starosti
úklid sněhu na pozemcích v majetku
hl. m. Prahy. Těch je v naší MČ většina. Vítězem výběrového řízení se staly Pražské služby, a. s., ﬁrma s bohatými zkušenostmi, velkou kapacitou
a solidní technikou. Při tvorbě plánu
údržby jsme kladli důraz na „logiku“,
tedy na to, aby byla vždy zajištěna
schůdnost „hlavních tras“. Soustředili jsme se také na trasy využívané
handicapovanými občany a při tvorbě
plánu jsme spolupracovali se sdružením Slunečnice, které nám pomohlo
vytipovat místa s největší prioritou.
Došlo také k mírnému rozšíření úseků, které letos budeme udržovat. Podrobnější informace najdete v prosincovém čísle časopisu Listy Prahy 14.
http://www.praha14.cz/~listy/2011/12
/listy_12_2011.pdf
S pozdravem
T. Kvasnička,
tiskové odd. MČ Praha 14
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou proﬁ stroji Kärcher od
roku 2008. Domácnosti i ﬁrmy. Cena od
15Kč/m2, větší plochy dohodou. Doprava
po Praze 9 ZDARMA, tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.
❱ Pronajmu nebytový prostor 55 m2 +
sklad 33 m2, Peluškova 1408, P-9 Hutě
(v současnosti večerka), volný od 1. 3. 2012,
nájem 20 000 Kč, informace Haﬂantová,
776 202 970, zdehaf@seznam.cz. Možnost
pronájmu i na jinou podnikatelskou činnost.
❱ Realitní kancelář WALMOND REALITY
s.r.o. přijme do svého týmu schopné realitní makléře pro prodej nemovitostí.
Práce na ŽL.

❱ Nově otevřená Vinotéka Matel ve
Šromově ulici 869, ČM. Posezení v příjemném prostředí umělecké galerie
u vínečka z Moravy. Možnost rodinné
nebo pracovní oslavy. Tel.: 603 549 770.
❱ SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či
v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně
opravíme, poradíme Vám s nákupem
zařízení, zaškolíme Vás s počítačem,
tel.: 222 769 774, www.improvisio.cz.
❱ Nabízím malířské a lakýrnické práce +
štukování, stěrkování, tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ Hodinový manžel – řemeslné práce v domácnostech. Spolehlivost. Tel.: 774 908 240.

VÝHERCI LEDNOVÉHO LUŠTĚNÍ
Slosování správných odpovědí proběhlo v budově ÚMČ Praha 14 v ulici Bří. Venclíků dne 19. 1. 2012.
Z celkového počtu 112 správných
odpovědí, které poslali luštitelé
v dohodnutém termínu, byli vybráni
tito 3 výherci rodinných vstupenek
do Království železnic:
Markéta Němčanská
Kyje
Vladimíra Dubinová
Černý Most
Nataša Sochorová
Hloubětín

BASKET SLOVANKA
Basket Slovanka organizuje únorové nábory dívek ročníku 2002 až
2004 v ZŠ Bratří Venclíků metro
Rajská zahrada, a to každé úterý
od 16.00 mimo jarní prázdniny. Basket Slovanka má skvělé úspěchy,
vozíme medaile z českých i mezinárodních soutěží. Naše odchovankyně – Elhotová a Kulichová – jsou
úspěšnými reprezentantkami v kategorii žen – stříbrné na mistrovství
světa předloni.
Jiří Toušek, předseda B.S.

GYMNÁZIUM
NA ČERNÉM MOSTĚ
Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250,
přijímá pro příští školní rok studenty do dvou prim osmiletého
studijního cyklu. Jedna prima bude
umístěna na Černém Mostě, druhá
v budově v Horních Počernicích.
Přihlášky je nutno doručit do 15. 3.
2012. Přijímací zkoušky formou
SCIO testů se konají 23. a 24. 4. 2012.
Více na www.gymnchod.cz.
Mgr. Z. Suchomelová,
zástupkyně ředitele gymnázia

NEMĚLI JSTE VE SVÉ SCHRÁNCE ČASOPIS 14?
V případě, že jste neobdrželi poslední vydání časopisu Čtrnáctka,
kontaktujte nás na tel. 296 114 911 nebo na distribuce@casopis14.cz.

Křížovka o ceny

Zájmeno

Tichá
mluva

Zvídavec

Topení

Kód
Kentucky

Duš. úraz
Hájek

Předložka

Letecké
útoky

Indiáni

Hrnce

Část
cenného Koloseum
papíru

Versus

Spisy

Ruská
řeka

Angl.
šlechtic
Odplata

Tělovýchova
Ranní nápoj

Měkký
nerost
Slovensky
jistý

Sklad
Psice

Představený
kláštera

Pastvina

Dýchací
cesty

Motorové
vozidlo
Metrák
Dřív.
německé
platidlo

První část
tajenky
Anglicky
provokovat
Balkánec

Umotat

Číslovka

Tuberkulóza
Lodě

Drb
Rozplést
Jm. zpěv.
Charlese
Ministr
soc. věcí

Německý
listnáč
Pomoc

SPZ Rychnova nad
Kněžnou
Stěny

Básnicky
údolí
Slepičí citoslovce

Protiklad

Nula
Ludolfovo
číslo

Odškrábat
Dřív. podnik zahr.
obchodu

Ego

Součást
povozu
Citoslovce
trkání

Téměř
božstva
Podnik.
kolektivní
smlouva

Amer. basketbalová liga
Homosexuál
Býv. ﬁn.
hokejista
Leptavý
kámen

Pravosl.
duchovní

Zájmeno
Hrdlo

Maupassantovo
jméno
Společně

Vraní
slabika
Výtvarník

Angl.
zkratka
soboty
Chem zn.
stříbra

Typ vozu
Ford
Brašna

Monarcha

Plošná
míra
Španěl.
souhlas

Potom
Tuři
Desková
hra
Poměrný
díl

Bod v judu
Policejní
vůz

Emblém

Kořenová
zelenina
Vyhazov

Papíroviny
Štěpný
nerost

Míchanice

Kanál

Římsky
999

Hrdinové
Mazák

Druhá
část tajenky
Ožehnout

Latinská
předložka

Komunistická policie
Mířit

Kořeny se
zeminou
Díra
Žebrající
Oblastní
výbor

Autor
komedií

Jméno
spis.
Pavla

Užívat
citací

Funkce
fotoobjektivu
Komoni

Hovorová
předložka
Kladenská SPZ

Les

Inic. šansoniéra
Montanda
Hodnota

Souhlas
Prostoupen

Ten
Rmut

Údajně
Prezent

Sportovní
zkratka

Angl.
spojka
Titán

Sbohem
Zápor

Číslovka
Touš

Obránce

Televizní
noviny

A sice

Dnové
(básn.)

Opak
dne

Inic. zpěv.
Nekonečného
Zn. české
kosmetiky

Třetí část
tajenky
Snad
Východosloven.
oblast
Teprve

Poslední
Rožmberk
Vojenská
policie

Silný provaz
Účetní
zkratka

Smrťákův
nástroj

Angl.
zájmeno

Motýlek

Radil

Spojka

Ona

Slovenská
předložka

Angl.
zkratka
ulice

Nápověda:
Abov; ipon; Keto; MP; niobit;
stir; titr.

Luštitelé křížovek mají v únoru jedinečnou možnost vyhrát celkem tři vstupenky do kina CineStar.
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 2. 2012
na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo elektronicky
na e-mailovou adresu: redakce@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.
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placená inzerce

