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Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Dámské • pánské • dětské • módní střihy
barvení • melírování • poradenství
kvalitní vlasová kosmetika
Copagna del Colore, Green Light

rodinných domů
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 rekonstrukce objektů Hejtmanská 31
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 rekonstrukce bytů
Tel.: 603 542 871
a kanceláří
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 zateplování fasád
www.inrepo.cz
stavební
dozor

 autorizace k programu „Zelená úsporám“
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Profesionální kadeřnické práce

placená inzerce

 novostavby

vše nej pro vaše

Koupím byt v Praze pro maminku. 1+kk až 3+1. Platím ihned
– solidní jednání. 775 688 057 (stačí sms nebo prozvonit, zavolám)
placená inzerce
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Vážení čtenáři,
přestože jsme se v tomto měsíci
museli vyrovnat s téměř arktickými
podmínkami, netrvalo toto zimní
období dlouho a život lidí v metropoli to příliš neovlivňovalo. Právě
v této době ale bylo nejvíce rušno
na většině pražských radnic, protože se schvalovaly rozpočty, a to
hlavního města a také městské
části Praha 14 pro rok 2012. I když
se to někomu může zdát nepříliš
zajímavé nebo dokonce nedůležité, jsou to pro fungování radnic
zcela zásadní dokumenty, které ovlivňují provoz a rozvoj
Prahy 14, a tím i život obyvatel.
Ze schváleného rozpočtu se lze dozvědět, že se podařilo snížit
běžné provozní výdaje o úctyhodných téměř 14 milionů korun
bez dopadu na rozsah služeb poskytovaných MČ. Těší mě, že
věci, které jsme před příchodem na radnici deklarovali lidem
Prahy 14, tak plníme i v rámci rozpočtu. Navíc jsme na rozdíl od
mnoha ostatních městských částí dokázali obhájit investice
v řádech desítek milionů korun i z rozpočtu hlavního města.
Díky tomu tak budeme moci v letošním roce pokračovat třeba
v opravách a zateplení budov škol, ale i v dalších projektech,
a tím i v rozvoji městské části.
Aby těch změn a novinek nebylo málo, představujeme vám také
nové logo, které by mělo být symbolem těchto změn a též prezentace rozvoje městské části. Logo nenahrazuje existující
znak, ale naopak jej vhodně doplňuje. S novým logem se budeme
setkávat zejména při kulturních, společenských, sportovních
a dalších aktivitách zajišťovaných či spolupořádaných MČ.
Nechceme ale nechat zapadnout ani lokální problémy. I ty jsou
pro nás důležité. Jako například k prvnímu únoru uzavření prodejny potravin v Kardašovské ulici Jednotou Nymburk bez předchozího oznámení. Jde totiž o jedinou prodejnu s plným sortimentem potravin a doplňkového zboží v oblasti Lehovce. Její
uzavření je velkou komplikací zejména pro starší obyvatele, a to
nelze nechat bez povšimnutí. Proto vedeme jednání s provozovatelem o obnově prodeje.
Samozřejmě že v tomto čísle časopisu naleznete více témat,
a to i pro pobavení. Přeji vám příjemné počtení.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři
• Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481
• Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14
(Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • V případě problémů s distribucí nás kontaktujte na tel.: 296 114 911
• Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Šéfredaktor: Jakub Mračno,
tel.: 725 393 330, e-mail: redakce@casopis14.cz • Redakční rada: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr.
Aleš Kuda, Jiří Šebek, Josef Kutmon, Ing. Ilona Picková • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz,
uzávěrka inzerce 15. 3. 2012 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky
se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem
autora nebo zkratkou (dm) • Foto na titulní straně: Plk. Vít Pernica
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INVESTICE
DO ŠKOL SE VYPLATÍ

VĚTŠINA LIDÍ SE JISTĚ SHODNE NA
TOM, ŽE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ JE
JEDEN ZE ZÁKLADŮ ZDRAVÉ
SPOLEČNOSTI. V RÁMCI MĚSTSKÉ
ČÁSTI VŠAK LZE ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OVLIVNIT
JEN ČÁSTEČNĚ. PŘEDEVŠÍM JDE
O TO, JAKÉ DOKÁŽE TA KTERÁ
RADNICE VYTVOŘIT PODMÍNKY
PRO SVÉ ŠKOLÁKY.
Městská část Praha 14 spravuje na
svém území celkem šest areálů základních škol – v Hloubětíně, na obou
sídlištích Černý Most, na Lehovci
a v Kyjích. Podíváme-li se na jejich
situaci optikou právě schváleného
rozpočtu městské části, můžeme
říci, že je stále co dohánět. To však
neznamená, že by se radnice starala
špatně, spíše naopak.
Pokud shrneme běžné výdaje, které
má Praha 14 v rozpočtu na provoz
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všech šesti základních a deseti mateřských škol, vyjde nám, že do této
oblasti putuje téměř čtvrtina neinvestičních výdajů městské části.
UŠETŘÍ SE ZA ENERGIE
I ZA ODPADY
„Jedná se o příspěvek na zabezpečení
chodu školy, platby za elektřinu, plyn,
vodu, ale také o ﬁnance na drobné
opravy. Další náklady na provoz škol
v praxi znamenají například pořízení
školních pomůcek včetně interaktivních tabulí nebo spotřebního materiálu. Zatímco v minulém roce byla tato
částka blízko k 62 milionům, pro letošní rok se nám ji podařilo snížit
zhruba na 57,5 milionu korun,“ vysvětluje zástupkyně starosty Lucie Svobodová, která je v Radě MČ Praha 14
zodpovědná za přípravu rozpočtu.
Úspory se podle jejích slov dosáhlo
především formou sdružených náku-

pů služeb nebo jednáním s dodavateli. Uspořilo se na elektřině, telefonech i bankovních poplatcích. „Nyní
připravujeme sdružené nákupy také
na svoz odpadu z našich škol, což je
další nezanedbatelná úspora, a snažíme se hledat možnosti snížení nákladů i v dalších oblastech provozu
škol, jako jsou revize technických zařízení a různé služby, které školy využívají,“ doplnila Svobodová.
POMOCI MŮŽE JEDNOTNÁ
METODIKA
Novinkou, která by do budoucna
měla přinést především možnost
srovnání mezi hospodařením jednotlivých škol v Praze 14, je připravovaná jednotná metodika na tvorbu rozpočtů, která by měla platit pro
všechny školy dotované z rozpočtu
Prahy 14. Tento krok umožní vedení
městské části přehledným způso-

Téma – Školství v Praze 14
Nutno říci, že i kapitálové výdaje,
tedy investice do majetku městské
části, v rozpočtu na letošní rok z velké části putují do oblasti školství.
Nejde však o rozhodnutí, které by
bylo na úkor jiných potřebných oblastí fungování městské části. Už
v minulém volebním období bylo připraveno několik projektů na zateplení školních budov a nabízela se zde
i možnost společně se zateplením
provést další důležité opravy.

ZŠ Hloubětínská má od ledna novou tělocvičnu (vlevo) i kompletní sociální zázemí.

bem srovnávat jednotkové nákladové
ceny u srovnatelných položek, a tím
i snáze hledat další možné úspory
v nákladech.
„Rozhodně nejde o nějaké teoretické
výpočty, které bychom dělali z kanceláře jen proto, abychom mohli zveřejnit pěkná čísla. Naopak jsme při sestavování rozpočtu jednotlivé kroky
řešili přímo ve školách, osobně s řediteli,“ přiblížila zákulisí sestavování
rozpočtu pro oblast školství místostarostka Svobodová.

Foto LKU

JAK ROZDĚLIT BALÍK PENĚZ
Podobný systém jako v případě běžných výdajů se snažilo vedení městské části uplatnit i v oblasti investic,
které se týkají především samotných

ZŠ Chvaletická v době rekonstrukce.

školních budov. Plán nejnutnějších
oprav a potřebných investic vznikal
na základě technického stavu jednotlivých školských objektů a své slovo
dostali opět i ředitelé. Každý z nich
logicky usiloval o co největší díl
z omezeného „balíku peněz“.
„Vedení městské části chce být
především dobrým hospodářem, který se umí o svůj majetek efektivně
postarat a prostřednictvím investic
jej dále zhodnocovat. Proto jsme sledovali hlavně skutečnou potřebnost
každé navrhované investice a podle
toho jsme peníze školám rozdělili.
V praxi tak některé školy dostaly více
prostředků, jiným jsme zase rozpočet museli seškrtat,“ vysvětlila
místostarostka Svobodová.

ZATEPLENÍ ZNAMENÁ INVESTICI,
ALE TAKÉ ÚSPORY
Přestože není zateplení budov levná
záležitost, v dlouhodobém horizontu
se vždy vyplatí, protože znamená
úsporu provozních nákladů. Budově
navíc nová fasáda prospěje nejen
technicky, ale i vizuálně. Obyvatelé
z Lehovce si jistě všimli nové fasády
a oken na ZŠ Chvaletická a nových
oken na pavilonu v Rochovské ulici.
Na sídlišti Černý Most zase doslova
„prokoukla“ ZŠ Generála Janouška.
Vedení radnice jsme se proto pochopitelně ptali, co čeká Prahu 14 v tomto ohledu v letošním roce.
„Letos se konečně dočká zateplení
a nové fasády základní škola v ulici
Bratří Venclíků. Budova dostane nová
okna a součástí rekonstrukce bude
i nová tělocvična. Rovněž bude dokončena třetí etapa výměny elektroinstalace na ZŠ Chvaletická. V dalších letech se městská část pokusí
získat státní podporu na zateplení
některých školek a ZŠ Vybíralova,“
nastínila Svobodová.
(red)

Dnes má ZŠ Chvaletická slušivou novou fasádu, která navíc šetří provozní náklady.
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Aktuality

AKTUALITY
NOVÉ CENTRUM
PREVENCE
NA PRAŽSKÉM
MAGISTRÁTU

Foto archiv MHMP

Hlavní město otevřelo v únoru v budově magistrátu v Jungmannově ulici nové Centrum zdravotní prevence.
Zařízení by mělo poskytovat především odborné poradenství zaměřené
na zdravý životní styl a prevenci.
„Vyškolený odborný personál zde bude
zajišťovat základní screeningové vyšetření s následnou interpretací získaných výsledků. Klienti si například budou moci nechat změřit tlak a puls,
hodnotu oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, stanovit míru nikotinové závislosti dle Fagerströmova testu či zjistit vlastní Body Mass Index,“
popisuje náměstek primátora pro oblast zdravotnictví Ivan Kabický.

Vedle těchto možností budou v centru
k dispozici také kontakty na organizace, které poskytují odbornou pomoc,
profesionální zdravotní péči nebo poradenství v oblasti zdravé výživy, léčby
závislostí, pohybových aktivit pro snížení nadváhy a podobně. Centrum
zdravotní prevence nemá v žádném
případě suplovat zdravotnické ordinace, jde o zařízení zaměřené především
na prevenci a odborné poradenství.
Veškerá vyšetření a poradenství budou
v centru poskytována bezplatně.
Do budoucna uvažuje hlavní město
o rozšíření služeb v centru, které by
mohlo na základě zdravotnické registrace poskytovat ještě další služby,
jako např. měření hladiny cukru v krvi
či zjištění hladiny cholesterolu. Centrum zdravotní prevence ve Škodově
paláci je otevřeno každý všední den od
9 do 17 hodin.
(red)

06

REKONSTRUKCE
NA ČESKOBRODSKÉ
DOPRAVU NEOMEZÍ
Motoristy v Praze 14 čeká možná již
před koncem měsíce dopravní omezení na Českobrodské ulici mezi
Jahodnicí a Dolními Počernicemi.
Důvodem je plánovaná rekonstrukce
propustku pod vozovkou. Stávající
mostek s propustkem je v současnosti již v havarijním stavu, a proto
se Technická správa komunikací
hlavního města Prahy rozhodla
k celkové rekonstrukci.

V tuto chvíli je již připravená objízdná
trasa, která umožní provést opravu
mostku za plného provozu na Českobrodské. „V tuto chvíli čekáme na povolení k výkopovým pracím, které se
vydává na základě vyhlášky až od
druhé poloviny března. Zatím neznáme s ohledem na počasí přesný termín, kdy zahájíme práce, protože se
ještě očekává sněžení. Předpokládáme, že stavbu zahájíme nejpozději od
začátku dubna,“ vysvětlil Ing. Bohumil Pfeferle ze společnosti Inpros
Praha, v. o. s., která rekonstrukci
propustku realizuje.
Podle jeho slov by měly práce trvat
přibližně tři měsíce, připravené dopravní omezení by však nemělo
dopravu na Českobrodské nijak významně zkomplikovat. Motoristé budou stavbu objíždět po obloukové
komunikaci v délce asi třiceti metrů,
která je již v tuto chvíli připravena,
omezení dopravy se bude týkat zřejmě pouze povolené rychlosti v tomto
místě.
(red)

SENIOŘI
POMÁHAJÍ DĚTEM
Městská část Praha 14 ve spolupráci
s městskou policií připravila pilotní
projekt „Bezpečnost na přechodech
pro chodce“ a vyzývá seniory k zapojení se do této nové akce.
Projekt je zaměřen na občany v seniorském věku. Ti, kteří budou mít zájem
a zapojí se, budou zdarma proškoleni,
aby mohli ve spolupráci s městskou
policií zajišťovat bezpečnost na přechodech pro chodce. „Očekáváme, že nám
tak pomohou zvýšit bezpečnost dětí na
přechodech zejména u škol,“ říká zástupce starosty Aleš Kuda. Senioři budou oceněni odměnou ve formě věcných darů a jejich činnost bude prezentována v časopise Čtrnáctka a na
webových stránkách Prahy 14. Domníváme se, že tato forma spolupráce
může poskytnout seniorům nejen dobrý pocit z nezištné pomoci jiným, ale
také možnost aktivního trávení volného
času, kontakt s novými lidmi a zvýšení
pocitu vlastní potřebnosti.

Podmínky pro zapojení se do projektu:
Zapojit se mohou senioři s trvalým pobytem v MČ Praha 14, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu. Měli by být komunikativní, nekonﬂiktní, odpovědní,
ideálně senioři vlastnící řidičský průkaz
(není však podmínkou). Zájemci absolvují pětihodinové školení, které bude
probíhat dne 17. 4. 2012 od 12.00 hod.
Aktivní zapojení seniorů na přechodech
je plánováno od května tohoto roku.
Senioři se zájmem o zapojení se do tohoto projektu se mohou obrátit s jakýmkoli dotazem na koordinátoru projektu
Bc. Janu Štoskovou, e-mail: stoskova@p14.mepnet.cz, tel.: 281 005 450.
Zájemci o účast v projektu se mohou
hlásit nejpozději do 10. 4. 2012. (kva)

Představujeme

ZMĚNY V PRAZE 14
JIŽ S NOVÝM LOGEM
VEDENÍ ČTRNÁCTÉ MĚSTSKÉ
ČÁSTI TO SE ZMĚNAMI MYSLÍ
OPRAVDU VÁŽNĚ. NEJEN
EFEKTIVNĚJŠÍM VYUŽÍVÁNÍM
FINANCÍ Z ROZPOČTU
A ZVYŠOVÁNÍM KVALITY ŽIVOTA,
ALE I DALŠÍM ROZVOJEM ZEJMÉNA
V OBLASTI KULTURY, SPORTU
A JINÝCH VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT.
„Zatím jsme zavedli některé menší novinky, jako jsou třeba farmářské trhy na
Rajské zahradě, předali jsme do užívání nový skatepark na Černém Mostě
a otevřeli hřiště na Jahodnici. V tomto
trendu chceme pokračovat. Naším záměrem je vytvořit z městské části
atraktivní místo, které lidem zajistí nejen
kvalitní služby, ale umožní i aktivní vyžití dětem, rodinám a seniorům,“ vysvětluje záměry starosta městské části
Prahy 14 Radek Vondra s tím, že nové
logo je také symbolem změn na radnici a mělo by dát lidem lepší a přehlednější možnost jejich hodnocení ve
srovnání s konáním minulého vedení.
Nositelem těchto změn by se měla stát
i nová podoba vizuální prezentace
městské části a zejména pak unikátní
logo Prahy 14. „Na jeho vytvoření se
podílela renomovaná graﬁcká studia.
Z několika nabídek byl nakonec vybrán
návrh, který originálním způsobem vystihuje a prezentuje městskou část,“
popisuje Vondra s tím, že logo by mělo
reprezentovat Prahu 14 hlavně na kulturních, společenských a dalších akcích
pořádaných s podporou městské části.
Dále bude používáno při její propagaci,
při označování prvků městského mobiliáře, pro vlastní orientační systém
v ulicích Prahy 14 nebo jako nová jednotná graﬁcká podoba nejrůznějších
tiskovin, které radnice využívá pro komunikaci s občany. Nové logo bude zaváděno postupně například při obnově
značení a podobně, aby nevznikly zbytečné náklady navíc.
„Nová značka MČ Praha 14 představuje v graﬁcké zkratce pohled z ptačí

perspektivy na urbanizovanou krajinu okrajové části města. Převládající
zeleň s motivem vodní plochy je rozdělena dopravními cestami, které zároveň tvoří geometricky pojatou číslovku 14,“ poodhaluje pohled na nové
logo jeho autor Štěpán Holič z graﬁckého studia Lemondesign.

Naším záměrem je vytvořit
z městské části atraktivní
místo, které lidem
zajistí nejen kvalitní služby,
ale umožní i aktivní
vyžití dětem, rodinám
a seniorům.
Netradiční, a přesto velmi moderní
logo navíc reﬂektuje i celou řadu dalších pocitů, které v autorovi vyvolala
právě skutečná tvář Prahy 14. „Ačkoliv
se to při návštěvě nákupního centra
nebo sídliště může jevit neuvěřitelně,
nadpoloviční plochu městské části
tvoří zeleň s významnými přírodními
památkami. Oproti centrální Praze,
kde je příroda uzavřena do parků nebo
vnitrobloků, má Praha 14 tyto hranice
logicky méně patrné – zástavba volně
prostupuje krajinou a nechává jí dostatek prostoru. Praha 14 je také významným dopravním uzlem – kříží se

zde mnoho důležitých cest, které jdou
napříč krajinou. Věřím, že i tento fakt
se podařilo v nové značce dostatečně
promítnout,“ popisuje autor.
Podle vlastních slov také myslel na
to, aby nebyla v rámci nového vizuálního stylu Prahy 14 upřednostňována žádná ze čtyř čtvrtí, které městskou část tvoří, tedy Hloubětín, Kyje,
Černý Most a Hostavice. Z toho důvodu se na novém logu neobjevuje žádná známá stavba nebo jiný typický
motiv. „Naopak jsem různorodé čtvrti
spojil ve formě zelené číslovky 14 se
symbolickou plochou rybníka v jejich
centru,“ podotýká Štěpán Holič.
V tuto chvíli se ještě připravuje podrobný manuál, jak a kdy nové logo
používat ve vztahu k oﬁciálnímu znaku MČ Praha 14 v rámci vizuální komunikace městské části. Výsledek se
podařil a městská část může od nynějška pracovat s novou moderní
značkou, která je svým způsobem
i symbolem změn, které přináší nové
vedení městské části v oblasti komunikace úřadu s občany a celkové sounáležitosti s městskou částí. „Věříme,
že nové logo se stane symbolem
změn nejen městské části, ale že si
ho oblíbí i obyvatelé Prahy 14,“ dodává starosta.
(red)
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VÍT PERNICA

ČLOVĚK SI MUSÍ ZACHOVAT
ROVNÁ ZÁDA
JAK JSTE SE DOSTAL K PRÁCI
V HASIČSKÉM ZÁCHRANNÉM
SBORU?
K hasičům mě pravděpodobně přivedl děda. Bydlel v Liboci a o víkendech jsme se s ním chodili dívat na
hasičskou stanici na Petřinách. Tehdy tam byla velká prosklená vrata
a zásahová auta byla z ulice dobře vidět. Zásadním způsobem mě ovlivnil
zážitek z posledních prázdnin na základní škole, kdy jsem viděl požár
pole s masivním nasazením dobrovolných hasičů. Hned po prázdninách
jsem vstoupil do dorosteneckého
družstva dobrovolných hasičů, tehdy
podnikového sboru ČKD Praha. Od
spolužáků jsem si tím vysloužil přezdívku Soptík, která mě pak provázela až do dospělosti. K hasičům jsem
nastupoval poměrně pozdě, až
ve dvaceti sedmi letech. Potřeboval
jsem tehdy zásadní životní změnu,
dodělával jsem si vysokou školu,
a tak mě napadlo, že bych si mohl
realizovat svůj dorostenecký sen,
alespoň na pár let. Těch plánovaných
pár let se protáhlo až na současných
patnáct, a troufám si říct, že ještě
pár let v budoucnu přibude.

JEŠTĚ PŘED NĚKOLIKA LETY ZNALI JMÉNO VÍTA PERNICI PŘEDEVŠÍM
ČTENÁŘI PRAŽSKÉ RUBRIKY V KTERÉMKOLIV Z DENÍKŮ NA NOVINOVÝCH
STÁNCÍCH. MÁLOKDO UŽ ALE VĚDĚL, ŽE MÁ HODNOST PLUKOVNÍKA,
VEDE TÝM POŽÁRNÍCH VYŠETŘOVATELŮ A FUNKCE TISKOVÉHO
MLUVČÍHO PRAŽSKÝCH HASIČŮ JE PRO NĚJ JEN „VEDLEJŠÁK“. O PRÁCI
HASIČE I O ŽIVOTĚ S RODINOU NA ČERNÉM MOSTĚ JSME SI POVÍDALI NA
ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÉ STANICI NEDALEKO BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA
I PŘI FOTOGRAFOVÁNÍ NA HRÁZI RYBNÍČKU ALOISOV V CENTRÁLNÍM
PARKU NA SÍDLIŠTI ČERNÝ MOST.
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KDESI JSEM SE DOČETL, ŽE JSTE
SE U SBORU PROPRACOVAL NA
SOUČASNOU POZICI ÚPLNĚ OD
ZAČÁTKU...
Nastoupil jsem na základní pozici
hasiče, plný ideálů a romantických
představ. Po nějaké době jsem zjistil,
že ze mě nebude úderný bojovník na
hrotu záchranných prací, zato jsem
začal být využíván na činnosti administrativního charakteru. Bylo to
v době, kdy ještě ne zcela každý uměl
používat textový editor a většina lidí
nepoužívala mobilní telefon. Zhruba
po třech letech u výjezdové jednotky
jsem byl osloven tehdejším šéfem
vyšetřovatelů, dnes již zesnulým legendárním požárním detektivem
Václavem Hladíkem, který si tipoval

Rozhovor
kandidáty do svého týmu. Preferoval
mladé vysokoškoláky s praxí u výjezdových jednotek a já jsem se mu do
tohoto proﬁlu hodil. Vyšetřování požárů pro mě byla láska na první
pohled. V době, kdy jsem se hlásil
k hasičům, jsem současně uvažoval
o nástupu k policii, nakonec ve prospěch hasičů rozhodlo tehdy ještě
podstatně kratší výběrové řízení. Vyšetřování požárů je práce na pomezí
hasičů a policie, vyšetřovatel požárů
je hasič, který dělá nejméně z poloviny policejní práci.
JAKÁ JE PODLE VÁS PRO HASIČE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LIDSKÁ
VLASTNOST?
Hlavně by měl používat mozek. Když
jsme u zásahu něco ne zcela ideálně
zvládli, jeden kolega s oblibou říkal,
že zase příčně pruhované svalstvo
zvítězilo nad šedou kůrou mozkovou.
Tak já si myslím, že u dobrého hasiče
by ta šedá kůra měla vítězit nad příčně pruhovaným svalstvem. I když
příčně pruhované svalstvo je nezbytné, hasič musí být v kondici a svěží.
Obdivuji kolegy, kteří jsou v padesátce
v takovém zdravotním a fyzickém stavu, že by jim mohli třicátníci závidět.
JE DNES PRO MLADÉHO ČLOVĚKA
SNADNÉ DOSTAT SE K HASIČŮM?
V současné době musí mít hlavně
štěstí. Stavy jsou dlouhodobě naplněné a nové nábory nepokrývají ani
desetinu zájemců. Dostat se k hasičům je v současné době těžší, než se
dostat na prestižní vysokou školu.
CO JE PODLE VÁS NA PRÁCI
HASIČE (ZÁCHRANÁŘE) PRO
ČLOVĚKA POZITIVNÍ A CO JE
NAOPAK NEJTĚŽŠÍ?
Nejlepší je asi pocit, že jste někomu
pomohli. Pro mě nejhorší byl naopak
pocit bezmoci nad mrtvým člověkem.
Obecně nejtěžší je pro záchranáře
úmrtí dítěte. Většina hasičů jsou tátové od rodin, a na úmrtí dítěte si
prostě zvyknout nejde.
ŽIJETE S RODINOU V PRAZE 14.
JAK VÁM VYHOVUJE ŽIVOT V TÉTO
MĚSTSKÉ ČÁSTI ?
V Praze 14 bydlím s rodinou devět
let. Když jsem ještě sloužil na směny,
trávil jsem hodně času s dětmi v bezprostředním okolí. Dětská hřiště odpovídala stavu z konce osmdesátých
let a okolí sídliště bylo nepřehlédnutelně zanedbané. Neziskový sektor

byl v plenkách a aktivit pro rodiny
s dětmi bylo poskrovnu. V dnešní
době už je situace zcela jiná, o pozornost rodičů se přetahuje několik
neziskových organizací, většina hřišť
prošla celkovou renovací, společně
s revitalizací centrálního parku. Dobře funguje základní umělecká škola,
dům dětí a mládeže a pobočka městské knihovny. Vylepšení by zasloužila
pošta, na objektu je už znát značné
materiální opotřebení, navíc jedna
pošta obsluhuje aglomeraci s počtem obyvatel, který odpovídá většímu
okresnímu městu, jako je třeba Tábor, a tam mají pošty nejméně čtyři.

Plk. Mgr. Vít Pernica (*1970),
ředitel odboru zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Vystudoval
obor Sociální patologie a prevence
na Univerzitě Hradec Králové.
U sboru pracuje od roku 1997, od
roku 2000 pracuje jako vyšetřovatel.
Žije s rodinou na Černém Mostě,
má dceru a syna.

JAK NEJRADĚJI TRÁVÍTE SVŮJ
VOLNÝ ČAS, JAK RELAXUJETE?
Hodně času trávím s rodinou. Mám
dvě děti a snažím se jim věnovat, než
vyrostou a přestanou mě potřebovat.
Manželka vede na čtrnáctce Mateřské centrum Klubíčko, tak to máme
jako takové „celorodinné téma“.
V čase, který mám sám pro sebe,
preferuji individuální činnosti. Sportovně střílím, v minulosti jsem se vě-

noval bojovému sportu a šermu
s krátkými chladnými zbraněmi, tak
se snažím nevypadnout úplně z kondice. Pro střelecké sporty jsou na
čtrnáctce nadstandardní podmínky,
v tubusu metra je nejlepší krytá
střelnice v Praze. Když můžu, podnikám dlouhé výlety, pravděpodobně by
se to dalo nazvat turistikou. Vyrostl
jsem ve vodáckém a turistickém oddíle, turistiku provozujeme i s rodinou, ale děti mi zatím ještě nestačí,
tak když se chci opravdu unavit a vyčistit si hlavu, vyrážím sám.
JAK JE TO VLASTNĚ S HASIČI
V PRAZE 14?
Obě děti chodí do oddílu malých hasičů. Nejbližší sbor dobrovolných hasičů, kde pracují s dětmi, je v Satalicích, tak dojíždíme tam. Funkční sbor
dobrovolných hasičů s výjezdovou
jednotkou na čtrnáctce není.
ÚČASTNÍTE SE NĚJAKÝCH
HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ?
Hasičských soutěží se účastním jako
angažovaný rodič. Jednou z hlavních
náplní činnosti malých hasičů je soutěžení ve všem možném. Jako dorostenec jsem soutěžil v požárním sportu, v Červeném kříži jsem soutěžil
v první pomoci, v kategorii mládeže
jsme byli mistři republiky. V době
služby ve výjezdové jednotce jsem
jako zdravotník družstva soutěžil ve
vyprošťování osob z havarovaných vozidel, družstvo bylo velmi úspěšné,
mělo na kontě několik zlatých a stříbrných medailí.
Když jsem nastoupil k vyšetřovatelům, se soutěžemi jsem skončil. Nešlo sedět najednou na dvou židlích,
nová práce mě bavila a baví mě dosud. Po několika letech jsem se stal
vedoucím hasičských vyšetřovatelů
v Praze, několik let jsem řídil úspěšný projekt odborného rozvoje, a to
pro mě bylo víc než všechny sportovní medaile. Poslední tři roky jsem
u hasičů vykonával jinou řídicí funkci,
od prvního ledna jsem se k vyšetřování vrátil zpět a jsem tomu opravdu
rád. Je to totiž krásná a smysluplná
práce.
JAKÉ JE VAŠE ŽIVOTNÍ KRÉDO?
Mojí základní zkušeností z posledních let je, že si člověk musí zachovat
rovná záda. Ale ne vždycky se to
musí vyplatit.
(jam)
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ROZPOČET PRO ROK 2012

VE ZNAMENÍ ÚSPOR

NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14,
KTERÉ SE KONALO 7. ÚNORA
V GALERII 14, JSME ČTENÁŘE
ZVALI JIŽ V MINULÉM VYDÁNÍ
ČASOPISU. UŽ SLOVO
„MIMOŘÁDNÉ“ DÁVALO TUŠIT, ŽE
PŮJDE O VYŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH
ZÁLEŽITOSTÍ, A TAKÉ TOMU TAK
BYLO. DISKUSE O ROZPOČTU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRO LETOŠNÍ ROK
MEZI ZÁSTUPCI VEDENÍ RADNICE
A OPOZIČNÍMI ZASTUPITELI
TRVALA NĚKOLIK HODIN.
ROZPOČET BYL SCHVÁLEN.
„Letošní rozpočet je význačný velkým
poklesem běžných výdajů ve svém
návrhu. Je to důsledek tlaku vedení
radnice na zefektivnění řízení a fungování úřadu a výkonu činnosti úřadu
při zachování stejné kvality služeb,“
vysvětlila předkladatelka návrhu, zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie
Svobodová.
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Hlavním nástrojem při hledání úspor
bylo podle jejích slov tendrování nových
dodavatelů. Touto cestou se podařilo
pro rok 2012 navrhnout rozpočet, který
v běžných výdajích počítá s úsporou
14 mil. Kč oproti návrhu rozpočtu na
loňský rok. Toto snížení přitom podle
Svobodové není dáno optickými škrty
prováděnými „od stolu“, ale jedná se
o faktickou úsporu, která reﬂektuje
nasmlouvané dodavatelské vztahy.

...zefektivnění řízení
a fungování úřadu a výkonu
činnosti úřadu při zachování
stejné kvality služeb.
Vedle nemalého objemu ﬁnancí, které městská část dává každoročně do
škol (viz TÉMA na straně 4 a 5), tvoří
další významnou nákladovou položku
výdaje na zajištění provozu úřadu
jako takového. „Právě v této oblasti,
kde dosti hlasitě volala po úsporách

i opozice, se připravuje nový tendr na
zajištění kopírovacích a tiskařských
služeb, ve kterém očekáváme snížení
nákladů zhruba o třicet procent.
Úspory se týkají rovněž provozu úřadu jako takového, což v praxi znamená například spotřební materiál pro
zaměstnance, telefony a podobně,“
přiblížila Svobodová.
Další významnou částku vynakládá
městská část na údržbu veřejné zeleně a na správu a údržbu komunikací, za které je zodpovědná Praha 14.
Zatímco se radnice i nadále snaží vyjednat lepší spolupráci s Technickou
správou komunikací hl. města Prahy,
která pro pražský magistrát spravuje
většinu komunikací v městské části, na
vlastní silnice „vysoutěžila“ Praha 14
nového správce.
„Zimní a letní úklid dříve prováděly
v městské části čtyři různé společnosti, které měly rozdělené rajony.
Jedna ﬁrma pracovala pro úřad, další pro Správu majetku Prahy 14

Stalo se

a další dvě měly na starosti úklid
v zeleni. Díky tomu, že jsme správu
komunikací sjednotili pod jedno středisko a vybrali novou ﬁrmu (Pražské
služby), podařilo se nám snížit náklady zhruba o třetinu,“ popsala Svobodová.
Dalším bodem, o kterém se ještě
před schvalováním rozpočtu velmi
živě diskutovalo, byl stav komunikací
jako takový. Rozbité chodníky a silnice v městské části ostatně trápí
i řadu obyvatel, a to nejen na Černém
Mostě, kde je situace asi nejtíživější,
ale i v dalších oblastech Prahy 14.
Mohlo by se zdát, že rozpočet ve
svém návrhu na tuto oblast nemyslí,
podle vedení radnice je ale třeba nejprve napravit některé zásadní nedostatky, aby nebyly peníze z obecní pokladny „vyhozeny z okna“.
„Městská část je povinna v souladu
se zákonem č. 13/97 Sb. a vyhláškou
č. 104/97 vypracovat plán zimní

údržby, který v tuto chvíli není aktuální a neodpovídá požadavkům,
a proto nemusí být letos realizován.
Naprosto zásadním krokem je také
vytvoření pasportu komunikací a do-

Vývoj běžných výdajů v letech 2008–2012
rok
2010
Hospodářská správa
27 500
Kancelář starosty
2 300
Sociální věci a zdravotnictví
4 803
Ekonomika a granty
3 627
Správa majetku
810
Školství
61 726
Informatika
4 930
Odbor právní a matriční
1 032
Doprava a ochrana prostředí
29 605
Výstavba
335
Kancelář tajemníka
89 458
KVIZ Praha 14
7 253
Běžné výdaje
233 379

2011
25 200
2 600
5 012
4 800
764
61 733
4 000
170
30 349
512
89 970
11 448
236 558

2012
21 870
5 790
5 022
4 426
890
57 468
4 488
155
24 766
335
89 392
8 125
222 727

pravního značení, které jsou ve správě naší městské části. Dokud tyto dokumenty nebudeme mít, nemůžeme
zodpovědně a efektivně plánovat
opravy a údržbu komunikací, protože
de facto nevíme, co přesně máme
spravovat a o co se má starat hlavní
město prostřednictvím TSK,“ vysvětlil zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda,
který má na starosti oblast dopravy.
Na výše zmíněný dokument bude
podle jeho slov navazovat detailní popis stavebně technického stavu komunikací a z toho posléze vyplyne
komplexní systém hospodaření v této
oblasti. Ještě letos by měly být zpracovány i potřebné projekty řešení dopravy v Praze 14 – je ale třeba doplnit
potřebnou dokumentaci a na jejím
základě teprve vytvořit efektivní systém údržby a plán oprav silnic
a chodníků ve správě Prahy 14.
(jam)

Komentář k vývoji běžných výdajů
MČ Praha 14 v letech 2008–2012
Vzhledem k tomu, že rozpočet pro
Kviz Praha 14 byl pro rok 2010
schválen pouze na pololetí, odpovídá roční částka zhruba dvojnásobku uvedené sumy. Další patrný rozdíl vidíme i v roce 2012, kde se rozpočet Kvizu snížil a prostředky byly
převedeny do kapitoly Kancelář
starosty. Tato disproporce přímo
souvisí se změnou vydavatele radničního časopisu. Zatímco dřívější
Listy Prahy 14 vydával Kviz Praha 14,
vydávání současného časopisu
Čtrnáctka spadá právě pod starostovu kancelář.
(red)
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
NA SVÉM ŘÁDNÉM 30. A 31. ZASEDÁNÍ RADA MČ PRAHA 14 MIMO JINÉ:
vzala na vědomí organizační změny
na ÚMČ Praha 14 v souvislosti s realizací agendy komunitního plánování
sociálních služeb;
odvolala Mgr. Jana Špatenku z pozice
tajemníka komise pro komunitní plánování;
jmenovala Františka Bradáče, DiS.,
tajemníkem komise pro komunitní
plánování;
schválila záměr zřízení jistotního/vázaného účtu pro potřeby privatizace
bytového fondu městské části Praha 14,
v souvislosti s tím znění oslovovacího
dopisu s poptávkou k výběru vhodné
obchodní banky a jmenování komise
k výběru vhodné obchodní banky;
nesouhlasila se snížením nájemného
pro nájemce za užívání ploch k umístění
reklamních nosičů v objektu polikliniky
č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9;
nesouhlasila s prodejem částí pozemků parc. č. 782/23 o výměře cca 300 m2
a parc. č. 782/42 o výměře cca 350 m2
v k. ú. Hloubětín, společnosti INTERTRADE KOŠÍŘE, s. r. o., se sídlem Naskové 1, Praha 5;
souhlasí s vypsáním konkurzu na
funkci ředitelky/ředitele Základní školy,
Praha 9–Kyje, Šimanovská 16;
jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9
–Kyje, Šimanovská 16;
schválila pro školní rok 2012/2013
v souladu s § 23 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve zně-

ní pozdějších předpisů, výjimku z počtu
dětí ve třídách mateřských škol;
odvolala z funkce ředitele příspěvkové
organizace KVIZ Praha 14 pana Mgr.
Jaroslava Hodyce ke dni 25. 3. 2012;
vyhlásila výběrové řízení na obsazení
funkčního místa ředitele příspěvkové
organizace KVIZ Praha 14 ke dni 7. 2.
2012 za podmínek uvedených v oznámení;
schválila vyhlášení jednoletých grantů
pro oblast 2 – sportovní, kulturní
a volnočasové aktivity, podpora realizace projektu Zdravá městská část
– místní Agenda 21 v celkové výši
800 000 Kč pro rok 2012;
schválila vyhlášení jednoletých příspěvků na zajištění služby v celkové výši
400 000 Kč pro rok 2012 podle příloh
č. 1, 2, 4 – 6 tohoto usnesení za předpokladu, že Zastupitelstvo městské části
Praha 14 schválí rozpočet na rok 2012;
souhlasila s uzavřením smlouvy
o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14
a zajišťování terénního programu mezi
městskou částí Praha 14 a o. s. Eset
help dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
– pouze v tiskové podobě a s ﬁnanční
spoluúčastí z rozpočtu městské části
Praha 14, max. ve výši 27 000 Kč.

vlastnického 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;
schválilo znění dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů
členům Zastupitelstva městské části
Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům
komisí Rady městské části Praha 14
a spolupracovníkům městské části
Praha 14.

NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ
DNE 7. 2. 2012 ZASTUPITELSTVO MČ
PRAHA 14 MIMO JINÉ:
schválilo návrh rozpočtu městské
části Praha 14 na rok 2012;
schválilo vzorovou smlouvu o převodu
vlastnictví jednotky, o převodu spolu-

Termín konání: pondělí 26. 3. 2012
od 14.00 do 18.00 hod.
Místo konání: Komunitní centrum
Motýlek, Vlčkova 1067, Praha 14
– Černý Most

ANTIFETFEST 2012
ANEB JDE TO I JINAK!
Městská část Praha 14 vyhlašuje
další ročník amatérské ﬁlmové soutěže AntiFETfest 2012, která je určena pro školy, školská zařízení
a nízkoprahové kluby pracující s dětmi a mládeží na území Prahy 14.
Soutěž probíhá od ledna 2012 do
června 2012 a je vyhlášena pro jednotlivce nebo skupinu maximálně
5 tvůrců ve dvou kategoriích:
• věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti nižších
ročníků víceletých gymnázií,
• věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např.
drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling,
domácí násilí atd., na nosičích CD
nebo DVD v celkové délce maximálně patnáct minut. Soutěžní snímky
spolu s přihláškou budou přijímány
do 30. března 2012 na podatelně MČ
Praha 14, obálku označte heslem
„Antifetfest Praha 2012“.
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Kontakt:
Bc. Jana Štosková, tel.: 281 005 450,
e-mail: stoskova@p14.mepnet.cz.
Přihlášku a další informace o soutěži najdete na www.antifetfest.cz.

KURZY PRVNÍ POMOCI
PRO VEŘEJNOST
Městská část Praha 14 (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) zve občany MČ Praha 14 na veřejný kurz první pomoci. Cílem tohoto kurzu není
poskytnout kvaliﬁkovanou odbornost zdravotníka, ale naučit základům poskytování první pomoci. Délka kurzu je plánována na 4 hodiny.

Kurz je rozdělen na teoretickou
a praktickou část. Kurz povede zkušený lékař záchranné služby
a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu první pomoci. Kapacita
kurzu je stanovena na 20 osob, kurz
se bude konat min. při 5 účastnících,
maximálně při 20 účastnících.
Účastnický poplatek činí 50,- Kč
a bude hrazen v místě konání.
Kontaktní osobou pro nahlášení
účasti v kurzu je pracovnice sekretariátu Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Úřadu městské
části Praha 14: Irena Holíková,
e-mail: holikova@p14.mepnet.cz,
tel. 281 005 370. Účastníci hlásí
kontaktní údaje včetně adresy.

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
PÁNÍČEK
A JEHO MILÁČEK
Kdykoliv vyrazím s dětmi na procházku,
vždy mě znova a znova nemile překvapuje jedna věc. Řeklo by se lehce ovlivnitelná. Ano, mám na mysli to, že na
každém kroku musíme koukat pod
nohy a absolvovat mnoho úhybných
manévrů, abychom do něčeho nešlápli.
Mnoho lidí tady u nás má své čtyřnohé
miláčky, ale mají je jaksi jen pro radost
a řešit nepříjemnou, leč přirozenou

součást jejich bytí se už neshledává
s jejich zájmem. Ač páníčkové mají
k dispozici sáčky, na Praze 14 je v současné době celkem 50 stojanů se sáčky
na psí exkrementy a letos se jejich počet ještě zvýší, tak si jistě každý při odchodu z domova nějaký ten sáček může
strčit do kapsy. Podle množství hromádek, kterému se vyhýbáme, mám pocit,
že těch, kteří to neřeší, je většina, jestli
dokonce jejich počet nestoupá. Podle
české povahy si asi říkají: „Cestou jsem
viděl už tolik toho po jiných psech, tak
proč zrovna já bych se měl ohýbat a řešit něco tak přízemního.“ Nejvíc je to vidět, když sleze sníh, to je vážně pouze
pro silný žaludek, kličkovat mezi těmito
nečekanými překážkami. A další děsivé
na tom je, že tyto „dárečky“ jsou hojně
kolem školy, nejednou se mé děti přijdou s částí této „radosti“ na podrážce
svých bot pochlubit i domů.
Nevím přesně, jak je to jinde, ale přesto
vím, že to někde jde. Například pod Nuselským mostem je velký park, který
slouží pro děti, procházky, odpočinek
a taky pro venčení mnoha psů. Přesto
tam nenajdete ani stopu po psích exkrementech. Každý páníček si automaticky nosí svůj sáček a rovnou po svém

miláčkovi uklidí. Je to snad tím, že tento
park je hlídaný? Těžko… nikdy jsem neviděl za tento přestupek udělit pokutu,
a přesto to funguje. Nechce se mi ani
věřit, že je naše povaha opravdu taková,
že když nad sebou nemáme „policajta“,
tak po nás potopa... Možná je to tím, že
jen tamní pejskaři mají zájem o to, aby
to u nich vypadalo lépe a aby se jim tam
prostě jen příjemně žilo. Tak bych rád
poprosil pejskaře, aby ukázali, že nejsou všichni stejně lhostejní, a ten pytlík
použili. A my ostatní? Nenechme si to
líbit, dívejme se po pejscích a upozorňujme jejich majitele, když si „nevšimnou“, co po jejich miláčkovi zůstalo na
chodníku nebo v trávě, a doufejme, že
nebudou rozporovat, že „to“ nepatří
zrovna jejich mazlíčkovi. Mluvme o tom,
a ti, kterých se to týká se možná zastydí
a začnou se chovat jinak.
Pavel Mašek,
radní a zastupitel za TOP 09

PŘEDSTAVUJEME
ŽHAVÉ NOVINKY
Vzhledem k tomu, že nám po krušných
týdnech arktických mrazů již pomalu,
zato jistě klepe na dveře jaro, ráda bych
využila příležitosti a seznámila vás se
dvěma novinkami, které se objevily
v environmentální oblasti.
V rámci projektu Praha elektromobilní
jsme jako městská část dostali jedinečnou možnost vyzkoušet si v praxi nový
elektromobil Smart. Jde o sympatické
malé vozidlo s čistým pohonem a jednoduchým ovládáním. Musím říci, že
svezení v tomto autě bylo velmi příjemné, a jsem přesvědčena, že se v budoucnu budou lidé v Praze 14 s elektromobily setkávat stále častěji. Černý
Most je totiž zatím jedním z mála míst,
kde je v provozu dobíjecí stanice pro
tyto vozy, a já osobně jsem při parkování v blízkosti úřadu narazila na „kolegu
elektromotoristu“.
Vzhledem k pořizovací ceně okolo
750 tisíc korun však musím s lítostí
konstatovat, že by si radnice elektromobil jako služební vůz mohla pořídit
jedině v případě získání nějaké dotace
či sponzorského daru. Je také potřeba

upozornit chodce, že tyto „čisté“ vozy
jsou velmi tiché, což je bezesporu jejich
velkou výhodou, ale současně je to pro
přecházející na přechodech velmi nezvyklé, a proto je třeba zvýšené opatrnosti.
A když jsme u těch chodců, ráda bych
představila také další novinku. Před
několika dny byl zprovozněn nový portál www.chodcisobe.cz, na který mohou obyvatelé Prahy 14 posílat své podněty týkající se problémů především
v oblasti pohodlného a bezpečného pohybu chodců po naší městské části.
Oceňuji, že bezprostředně po spuštění
této novinky se na radnici sešlo hned
několik podnětů, a věřím, že lidé tuto
službu budou využívat ke zlepšení okolí
svého bydliště či pracoviště.
Ilona Picková,
zastupitelka za SZ

NÁMĚT NA ČLÁNEK
Jako obyvatel sídliště Černý Most
sleduji přestavbu Centra Černý Most,
která výrazně zasahuje do života
v naší městské části. Přestavbu provázejí různé změny, hlavně v oblasti
dopravy. Mezi obyvateli Černého
Mostu i zákazníky Centra Černý Most
z jiných oblastí v naší městské části
se vedou diskuze o tom, jak bude nákupní centrum vypadat, s jakými
změnami a kdy máme počítat. Myslím si, že by bylo dobré na stránkách
Čtrnáctky věnovat tomuto tématu náležitý prostor.
Viktor Šíma,
zastupitel za KSČM
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JAK ŠKOLÁCI ZE ČTRNÁCTKY

ZKOUŠELI ŘEMESLA

Hlavním cílem celé akce bylo připravit pro žáky devátých tříd základních
škol opravdový jarmark. Fantazii jarmarečníků – tedy učitelů a učňů ze
škol, které přišly svá řemesla a studijní obory propagovat – se přitom
meze nekladly, a tak byly k vidění
opravdu zajímavé prezentace, které
si mezi školáky z Prahy 14 našly patřičnou odezvu.
„Musíš se podívat k zeměměřičům.
Tohle musíš vyzkoušet. Schválně
zkus, jak ti půjde pájení,“ zaznívalo
z hloučků spolužáků, kteří se proplétali mezi jednotlivými stánky.

14

Děti si mohly vyzkoušet práci se zeměměřickými přístroji, odnést si vlastnoručně vyřezaný podtácek, pájet,
gravírovat, stříhat vlasy a mnohé další dovednosti. K tomu, aby vyzkoušeli
co nejvíce „atrakcí“, deváťáky pořadatelé motivovali i tím, že při zdárném plnění úkolů mohli soutěžit
o hodnotné ceny. V tomto ohledu si
rozhodně nejlépe vedla výprava ze ZŠ
Vybíralova, trojice David Nguyen, Luděk Kolanda a Matouš Verner patřila
mezi nejúspěšnější soutěžící.

Chceme mít ty nejšikovnější
řemeslníky právě v Praze.
DŮLEŽITÉ JE DOBŘE VYBRAT
„Každá akce, která napomůže
k tomu, aby si dítě zvolilo studijní
obor, který ho bude bavit a díky němuž bude mít zaměstnání, které ho
bude naplňovat, má smysl. Když pak
bude mít Praha více šikovných řemeslníků – lidí, kteří umí opravit boty
nebo utržené ucho na kabelce, vymalovat byt, vykachlíčkovat koupelnu, namontovat umyvadlo, spravit
u něj kapající kohoutek, vyrobit hez-

DĚTI BAVILA CHEMIE
I GASTRONOMICKÉ OBORY
Nejvíce stánků – čtyři – zde měli kuchaři, respektive potravinářské a gastronomické střední školy. Zájmu
dětí se ovšem těšilo i stanoviště Masarykovy střední školy chemické, kde
si zájemci mohli nechat ze vzorku
svých slin potvrdit, že opravdu nekouří – v opačném případě se ukáza-

Foto archiv HKP (3x)

JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST
„PŘIČICHNOUT K ŘEMESLU“
MĚLI NA KONCI LEDNA OSMÁCI
A DEVÁŤÁCI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V PRAZE 14. NA AKCI NAZVANÉ
JARMARK ŘEMESEL 2012 SE
MOHLI ZÁBAVNOU A SOUČASNĚ
I POUČNOU FORMOU SEZNÁMIT
S NABÍDKOU PRAŽSKÝCH
STŘEDNÍCH ŠKOL A UČEBNÍCH
OBORŮ. ZÁJEM ZE STRANY
ŠKOLÁKŮ BYL VELKÝ A MNOZÍ SI
PRÁVĚ ZDE UJASNILI, NA JAKOU
STŘEDNÍ ŠKOLU PŘESTOUPÍ.

kou židli nebo cokoli jiného, bude to
jen dobře,“ vysvětlil Zdeněk Kovář,
ředitel Hospodářské komory hlavního města Prahy, která akci ve spolupráci se školami, MČ Praha 14
a pražským magistrátem pořádala.
A skutečnost mu dává za pravdu. Najít dnes v Praze šikovného řemeslníka je totiž mnohdy problematické.
Hospodářská komora hl. m. Prahy
má ve svém „popisu práce“ podporu
podnikání. „Pokud ovšem pro toto
podnikání nebudeme mít kvaliﬁkované lidi, nemůžeme nic podporovat.
A my chceme mít ty nejšikovnější řemeslníky právě v Praze,“ poznamenal Kovář. Jarmark řemesel byl
ostatně jednou z akcí pod hlavičkou
kampaně „Řemeslo žije!“, která si již
čtvrtým rokem klade za cíl právě
zvýšení zájmu dětí o studium řemeslných oborů a zároveň se snaží
motivovat ﬁrmy, aby se na jejich
vzdělávání podílely. Na Střední škole
– Centru odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9, kde se
akce konala, se představilo téměř
dvacet středních odborných škol.

Teen Age Area
Nejzazší termín podání je do 15. března, drtivá většina školáků ale podává
přihlášky s předstihem. Budoucí
pražští studenti mají oproti některým
krajům v České republice výhodu, že
mnoho škol přijímá žáky bez zkoušek, pouze na základě prospěchu.

Nejzazší termín podání
přihlášek na střední školy
je 15. března.

lo, jak moc. „Byli jsme příjemně překvapeni, že děti, a dokonce i dívky jevily zájem o stanoviště středních
škol, které vyučují technické obory –
mechanik elektronik, truhlář, zeměměřič a podobně. Dívky pak nejčastěji obléhaly stánky kadeřnických
a krejčovských nebo návrhářských
oborů. Každý z jarmarečníků měl
v podstatě po celou dobu plné ruce

Zdroj: www.stredniskoly.cz

VEŘEJNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Praha 14
Gymnázium
Praha 9, Chodovická 2250
(odloučené pracoviště
na Černém Mostě)
Střední odborné učiliště
gastronomie a podnikání
Praha 9, Za Černým mostem 362
Praha 9
Střední průmyslová škola
zeměměřická
Praha 9, Pod Táborem 300
Vyšší odborná škola a Střední
škola slaboproudé elektrotechniky
Praha 9, Novovysočanská 48/280
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Praha – Čakovice
Praha 9, Ke Stadionu 623
Střední průmyslová škola Prosek
Praha 9, Novoborská 2
Gymnázium Čakovice
Praha 9, nám. 25. března 100
Gymnázium
Praha 9, Českolipská 373
Gymnázium
Praha 9, Litoměřická 726
Střední odborné učiliště služeb
Praha 9, Novovysočanská 5

práce, děti se zajímaly doslova
o všechno,“ zhodnotil celou akci, kde
se vystřídaly asi tři stovky školáků
z Prahy 14, ředitel Kovář.
LETOS JEN DVĚ PŘIHLÁŠKY
Budoucí studenti mohou na základě
novely školského zákona, která začala platit od letošního 1. ledna, podávat jen dvě přihlášky na střední školy.
Střední odborná škola
stavební a zahradnická
Praha 9, Učňovská 1
Gymnázium
Praha 9, Špitálská 2
SOŠ pro administrativu EU
Praha 9, Lipí 1911
Střední škola – Centrum odborné
přípravy technickohospodářské
Praha 9, Poděbradská 1/179
Střední odborná škola
logistických služeb
Praha 9, Učňovská 1/100
SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Praha 14
Soukromé gymnázium
ARCUS PRAHA 9, s.r.o.
Praha 14, Bratří Venclíků 1140
Soukromá střední škola
cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.
Praha 14, Kardašovská 691
Soukromá střední odborná škola
START, s.r.o.
Praha 14, Chvaletická 918
Praha 9
Soukromá střední škola
výpočetní techniky
Praha 9, Litvínovská 600

Tato výhoda se ale může obrátit proti
školákům, kterým „utekly“ některé
známky v posledních ročnících základní školy. Ani v takovém případě
není vše ztraceno, protože řada
středních škol v hlavním městě každoročně nenaplní plánované kapacity
v prvním kole přijímacího řízení a vypisuje i kolo druhé.
Je však třeba sledovat situaci, protože na rozdíl od prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy, které
má zákonem stanovený termín mezi
22. dubnem a 7. květnem, o vypsání
a případném termínu druhého kola
rozhoduje vedení školy.
(jam)
Střední škola polygraﬁcká
Praha, s.r.o.
Praha 9 - Letňany, Beranových 140,
Areál Avia objekt č.p. 695
Euroškola Praha střední
odborná škola, s.r.o.
Praha 9, Tupolevova 525
Střední škola hotelnictví
a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Praha Klánovice, Slavětínská 82
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
Praha 9, Vinořská 163
Střední škola hotelového
provozu, s.r.o.
Praha 9, Pod Balkánem 599
Gymnázium J. Seiferta, o.p.s.
Praha 9, Vysočanské nám. 500
The English College in Prague
– Anglické gymnázium, o.p.s.
Praha 9, Sokolovská 320
Soukromá střední odborná škola
a Soukromé střední odborné
učiliště BEAN, s.r.o.
Praha 9, Českobrodská 32a
Střední odborná škola
uměleckořemeslná, s.r.o.
Praha 9, Podkovářská 4
Řemeslná škola oděvní
– Odborné učiliště, o.p.s.
Praha 9, Českobrodská 32a
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Tip pro vás

GONG PRO CELOU RODINU
studenti partnerských gymnázií z Česka, Maďarska, Řecka a Holandska
30. 3. (pátek) 19.30 Malá scéna
STVOŘENÍ SVĚTA 2 – Jarmila Mucha
Plocková & Alfons Mucha – Vzácné dědictví – Večer s arch. Jarmilou Mucha
Plockovou, vnučkou Alfonse Muchy
31. 3. (sobota) 18.00 PŘEDNÁŠKA
PhDr. Marty Foučkové

Foto archiv GONG (2x)

KLUB KOCOUR funguje každý čtvrtek v divadle GONG, více informací
a kompletní přehled akcí v GONGU
najdete na www.kultura9.cz.

DIVADLO GONG ZAČALO DALŠÍ
SEZONU V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE,
KTEROU VYTVÁŘÍ MODERNÍ
INTERIÉR S NĚKOLIKA NOVÝMI
PRVKY. MALÁ SCÉNA SE VLONI
O PRÁZDNINÁCH PROMĚNILA VE
ZCELA PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ
PROSTOR A SOUČÁSTÍ
UPRAVENÉHO FOYER SE STALA
NOVÁ KAVÁRNA, KDE MOHOU
POSEDĚT NEJEN NÁVŠTĚVNÍCI
PROGRAMŮ. HLAVNÍ JE ALE
BOHATÁ KULTURNÍ NABÍDKA PRO
CELOU RODINU, KTERÁ ZAHRNUJE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ, HUDBU NEBO CELOU
ŘADU SPORTOVNÍCH I KULTURNĚ
ZAMĚŘENÝCH KROUŽKŮ.

GONG PRO DOSPĚLÉ
13. 3. (úterý) 19.30 KONCERT – Irena Budewiserová se skupinou – zazní
již známé spirituály a gospely, ale
i nové písničky z chystaného CD
21. 3. (středa) 19.30 JAZZ KLUB GONG
– Harlemania a Petra Erneyiová
23. 3. (pátek) 19.30 ČERNÁ HODINKA
– „Píseň o Viktorce“ – večer poezie
J. Préverta, J. Seiferta a P. Shafera
za doprovodu hudby klasicistních
a soudobých autorů
28. 3. (středa) 18.00 THEATRE PROJECT 2012 – pořádá Gymnázium Jaroslava Seiferta, o. p. s. – Krátká neverbální představení na téma „Láska
a pravda vítězí nad lží a nenávistí!?“
vytvořili pod odborným vedením

VŠECHNY KURZY PROBÍHAJÍ
V BEZBARIÉROVÉ BUDOVĚ
OBECNÍHO DOMU VE
VYSOČANECH U STANICE
METRA B VYSOČANSKÁ.
Herecké kurzy pro zájemce od
15 let, 1x týdně 4 hod. Cena semestru 5 000 Kč.
Klavír, kytara, zpěv, ﬂétna, saxofon, housle - pro děti i dospělé.
Keramika pro děti i dospělé.

POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti
4–6 let – cena za pololetí 1 100 Kč

SPORT
JUDO PRO DĚTI
pondělí 16.00–17.30 hod., cena
za pololetí 1 500 Kč
JÓGA PRO DOSPĚLÉ, cena za
lekci 80 Kč, senioři 70 Kč
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GONG DĚTEM
9. 3. (pátek) 10.00 DIVADLO AHA!,
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE. Pro
děti od 4 let.
15. 3. (čtvrtek), 16. 3. pátek od 10.00
a 17. 3. (sobota) od 15.00 DIVADLO
AHA!, DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA. Pro děti od 9 let.
19. 3. pondělí 9.15 Malá scéna Divadlo Pro malý: KVAK A ŽBLUŇK
JSOU KAMARÁDI. Pro děti od 3 let.
20. 3. (úterý) 10.00 a 31. 3. (sobota)
15.00 Malá scéna Divadlo Pro malý:
PŘÍBĚHY Z POPELNICE. Od 4 let.
22. 3. (čtvrtek) 10.00 a 14.15 Divadlo
AHA!, PREMIÉRA MAUGLÍ. Dramatizace dnes již klasického dobrodružného příběhu z indické džungle. Reprízy 23. 3. (pátek) 10.00 a 24. 3. (sobota) 15.00. Pro děti od 5 let.
(red, dm)

JAZYKY
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
– začátečníky i pokročilé, cena
za pololetí 2 600 Kč
Bližší informace a zápis:
Divadlo GONG – kulturní a vzdělávací společenské centrum,
Jandova 207/4,
Praha 9 – Vysočany

CVIČENÍ PRO ŽENY AEROBIK
MIX – pondělí 19.00–20.00. hod.,
cena za lekci 80 Kč
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
ve věku 2–5 let,
středa 10.00–11.00 hod., cena
za lekci 80 Kč

Kontakty:
mob.: 777 853 883
tel.: 283 89 04 40
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek
13.00–18.00, středa 9.00–18.00
e-mail: kursy@kultura9.cz
www.kultura9.cz

Projekty

MAGISTRÁTNÍ PENÍZE POMÁHAJÍ

ZLEPŠOVAT ŽIVOT V PRAZE 14

I PŘES RADIKÁLNÍ SNIŽOVÁNÍ
ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY SE PODAŘILO ZAJISTIT
PRO PRAHU 14 VĚTŠINU
POŽADOVANÝCH INVESTIC
PRO LETOŠNÍ ROK. DÍKY TĚMTO
PROSTŘEDKŮM BUDE MOŽNÉ
POSTUPNĚ ZLEPŠOVAT STAV
MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY,
ALE NAPŘÍKLAD I FINANCOVAT
VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ
PROJEKTY. MČ PRAHA 14
Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA
MÁ NA TYTO ÚČELY VYČLENĚNÝCH
61 MILIONŮ KORUN.
Nejvíce peněz z této sumy se týká
právě takzvané technické vybavenosti, tedy rekonstrukcí komunikací
a také různých inženýrských sítí, jako
jsou kanalizační, vodovodní nebo plynové rozvody. Celkově jde z městského rozpočtu do této oblasti 41 milionů korun.
„Největší část, pětadvacet milionů, je
v souladu s programem rozvoje
městské části investována do rekonstrukce komunikací v oblasti Hloubětína, které předcházejí opravy ulože-

ných inženýrských sítí,“ přiblížil starosta Radek Vondra s tím, že většina
magistrátních investic se týká již rozpracovaných akcí.
OBNOVA VOZOVEK I CHODNÍKŮ
Další významnou investicí hlavního
města, která se promítne v Praze 14,
je pokračování oprav místních komunikací v oblasti Kyje-Hutě, které se
soustředí na okolí ulice Cidlinská.
Během letošního roku se počítá
s přípravou projektové dokumentace
pro územní řízení a následně pro
stavební povolení.
Obnovu vozovek a chodníků mohou
očekávat i obyvatelé Jahodnice, kde
by měly práce pokračovat především
ve zbývajících částech ulice Travná.
Dva miliony korun využije Odbor
městského investora Magistrátu
hlavního města Prahy na zpracování
projektové přípravy další etapy v ulicích Švestková, Třešňová a v dalších
místech této lokality. Počítá se také
s dlouho očekávanou rekonstrukcí
ulice Lednická, na kterou je v městském rozpočtu vyčleněn rovný milion korun.

NOVÝ PARK, VĚDECKÉ CENTRUM
I PROTIHLUKOVÉ STĚNY
V rámci kapitoly Doprava počítá
pražský magistrát s výstavbou nové
protihlukové stěny na mostě v Průmyslové ulici a další protihluková
opatření vyrostou i na nových stavbách Vysočanské radiály.
Velmi významnou akcí je pro Prahu 14
plánovaná proměna parku V Čeňku,
který by se měl stát do budoucna
relaxační plochou celoměstského
významu. „Magistrát zde chce ve
spolupráci s naší městskou částí
vybudovat moderní plochu pro sportovní aktivity, odpočinek a relaxaci
v přírodě,“ přiblížil starosta. V rozpočtu města je podle jeho slov na
tuto akci vyčleněno 15 milionů korun,
které budou využity zčásti na dokončení projektové přípravy a zčásti na
realizaci prvních prací v přímé návaznosti na sídliště Černý Most.
Další velký projekt se rozjíždí i v oblasti Kyjí, mezi areály při Průmyslové
ulici. Záměrem je využít toto území
pro výstavbu Technologického parku,
který by měl poskytnout služby pro
podnikání a stát se vědecko-výzkumnou základnou pro spolupráci odborných institucí a vysokých škol. Na
přípravu tohoto projektu, který je významný pro Prahu 14 i v celopražském měřítku, počítá hlavní město
letos s pěti miliony korun.
(jam)

MAGISTRÁTNÍ INVESTICE
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14
Rozvoj obce
Park V Čeňku
15 000 000 Kč
Městská infrastruktura
Hloubětín
25 000 000 Kč
Kyje-Hutě
8 000 000 Kč
Jahodnice
5 000 000 Kč
Za Horou
2 000 000 Kč
Aloisov
1 000 000 Kč
Hospodářství
Technologický park 5 000 000 Kč
Celkem
61 000 000 Kč
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ZATÍMCO V PRVNÍCH DVOU MĚSÍCÍCH LETOŠNÍHO
ROKU MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 NEZAJIŠŤOVALA
PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, OD MĚSÍCE BŘEZNA JE
SYSTÉM OPĚT V PRAVIDELNÉM PROVOZU.
OBYVATELÉ PRAHY 14 MOHOU DÁLE VYUŽÍT
I VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY, KTERÉ NA ÚZEMÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI UMISŤUJE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.
PŘINÁŠÍME VÁM PŘESNÝ PŘEHLED TERMÍNŮ A MÍST,
KDE BUDOU KONTEJNERY K DISPOZICI, A TAKÉ
INFORMACE O TOM, PRO JAKÉ ÚČELY MOHOU BÝT
TYTO KONTEJNERY VYUŽÍVÁNY.
VÍCE INFORMACÍ VČETNĚ KOMPLETNÍHO PŘEHLEDU
A PODMÍNEK SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A KONTAKTŮ NA SBĚRNÉ DVORY NALEZNETE TAKÉ
NA WW.PRAHA14.CZ V SEKCI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012
březen

9. května/Písčitá

5. 3.

Doubecká/Baštýřská

6. 3.

Manž. Dostálových č. p. 1303

7. 3.

Bří. Venclíků/Vlčkova

8. 3.

Přistavení VOK v Praze 14 v roce 2012 ze systému HMP
březen
V Humenci/Sadská

7. 3.

Svépravická/Šestajovická

7. 3.

Váňkova/V Chaloupkách

7. 3.

Zámečnická/Mochovská

7. 3.

Mochovská/Zelenečská

8. 3.

Liblická/Klánovická

8. 3.

Konzumní/Na Obrátce

8. 3.

Hejtmanská/Vranovská

8. 3.

Vírská/Branská

14. 3.

Jordánská/Svárovská

14. 3.

Světská/Lipnická

14. 3.

Vodňanská/Skorkovská

14. 3.

Stropnická/Za Černým Mostem

15. 3.

Koclířova/Kačínská

15. 3.

Spolská/Milovská

15. 3.

Lipenské náměstí

15. 3.

Trytova/Paculova

12. 3.

Smikova/gen. Janouška

13. 3.

Himrova/gen. Janouška

15. 3.

Želivská/Metujská

21. 3.

Vašátkova/Doležalova

14. 3.

Tálinská u č.p. 15

21. 3.

Dygrýnova/Breicetlova

19. 3.

Dřítenská/Velkoborská

21. 3.

Bryksova/Fejfarova

20. 3.

Šimanovská/Za Školou

21. 3.

Bryksova/kpt. Stránského

26. 3.

Hamerská/Církvičná

22. 3.

Mansfeldova/Kučerova

21. 3.

Zvíkovská/Dářská

22. 3.

Bobkova proti č. p. 747

22. 3.

Rožmberská/Podlišovská

22. 3.

A. Valenty/Šedova

27. 3.

Vlkovická/Dvořišťská

22. 3.

Kardašovská u obch. střediska

28. 3.

Kukelská/Chvaletická

28. 3.

Nedvědická/Žehuňská

28. 3.

Sicherova

28. 3.

Lásenická/Lipnická

29. 3.

Jezdovická/Froncova

29. 3.

Nežárská/Jansova

29. 3.

Hodějovická/Za Rokytkou

29. 3.

Upozornění: velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle platných předpisů.
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14:00 hodin dne dle rozpisu a odváženy následující den.
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Historie

HLOUBĚTÍNSKÝ HŘBITOV
SE ZMĚNÍ K LEPŠÍMU JIŽ LETOS
Foto www.thinkstockphotos.com

stému svozu odpadu. Malé kontejnery
lze umístit do pohledově méně exponovaných částí hřbitova.
VŠIMLI JSME SI, ŽE NA HŘBITOVĚ
ZAČÍNAJÍ PRÁCE NA NOVÝCH
CESTIČKÁCH, Z JAKÉHO
MATERIÁLU CESTY BUDOU?
Právě v těchto dnech probíhá obnova
cest – stávající živičné nebo hliněné
jsou nahrazovány betonovou dlažbou.
Stejný materiál bude použit v nové
části hřbitova.
JAK JSME SLÍBILI V MINULÉM
VYDÁNÍ ČASOPISU ČTRNÁCTKA,
PŘINÁŠÍME NYNÍ ODPOVĚDI NA
OTÁZKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ
BUDOUCÍHO ZLEPŠENÍ SITUACE NA
HLOUBĚTÍNSKÉM HŘBITOVĚ. NA
DOTAZY NÁM ODPOVĚDĚLI ZÁSTUPCI
HŘBITOVNÍ SPRÁVY ĎÁBLICE, KTERÁ
MÁ PROVOZ HŘBITOVA I ZAJIŠTĚNÍ
A UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA TOMTO
PIETNÍM MÍSTĚ NA STAROSTI.
KOMU PATŘÍ NEUDRŽOVANÝ
POZEMEK PŘED VSTUPEM NA
HŘBITOV A JSOU NĚJAKÉ PLÁNY
PRO JEHO ZKULTURNĚNÍ?
Pozemek před vstupem do stávajícího
hřbitova patří hlavnímu městu,
správcem je Správa pražských hřbitovů. Pozemek před vchodem do právě budované části hřbitova vlastní
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost. Na tomto pozemku by dle
projektu rozšíření hřbitova mělo být
vybudováno parkovací stání pro návštěvníky hřbitova. SPH podala již
v roce 2010 podnět k uzavření směnné smlouvy mezi DP a hl. m. Prahou.
JAKÉ JSOU VYHLÍDKY NA
ZLEPŠENÍ ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ NA HŘBITOVĚ?
Ve hřbitově je umístěn kontejner (9 m3)
na hřbitovní odpad, který je pravidelně vyvážen. V závěru roku 2011 byly
zakoupeny kontejnery menší (1 m3),
které jsou pro hřbitov těchto parametrů vhodnější. Souvisí to s nově vybudovaným zázemím na ploše záložního
hřbitova, které umožňuje změnu sy-

JSOU PLÁNY NA RESTAUROVÁNÍ
CENTRÁLNÍHO KŘÍŽE?
Restaurování centrálního kříže není
v plánu pro rok 2012. Možnost zařazení
do plánu na rok 2013 či na další období
závisí na rozpočtové situaci organizace. Z umělecky či památkově cenných
objektů jsou do plánu přednostně zařazovány ty, u kterých hrozí nevratné
poškození, případně ty, pro které se podaří najít koﬁnancování (od občanských
sdružení, soukromých ﬁrem atd.).
KOMU PATŘÍ A KDO PEČUJE
O POHŘEBIŠTĚ KŘIŽOVNIKŮ?
O pohřebiště křižovníků pečuje Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Hroby jsou pronajaty na dobu
trvání hřbitova.
DOKDY MAJÍ NÁJEMNÍ SMLOUVU
SBĚRNA A PARKOVIŠTĚ AUT, KTERÉ
PŘILÉHAJÍ Z JIŽNÍ STRANY KE
HŘBITOVU?
Smlouva platí do konce roku 2012.
Po skončení nájmu a v případě přidělení investičních prostředků na vybudování cest a rozvodů vody bude plocha v souladu s územním plánem využita jako hřbitov. Veřejnosti chceme
nabídnout zejména místa pro urnové
hroby, do budoucna též kolumbária
a vsypovou loučku.
CO SE NA HŘBITOVĚ DO BUDOUCNA
ZMĚNÍ?
Usnesením č. 1402 ze dne 20. 9. 2011
vzala Rada HMP na vědomí plán
investic organizace Správa pražských
hřbitovů na období 2012–2020.

V usnesení se konstatuje nutnost
dalších investic do obnovy pražských
hřbitovů a zabránění v maximální
možné míře jakékoliv devastaci již
zhodnoceného majetku. Na hloubětínský hřbitov je v příloze tohoto
usnesení pro období 2012 až 2020
vyčleněno 16 740 tis. Kč. V letošním
roce by měla pokračovat rekonstrukce komunikací a následně výstavba
nových cest v nové části hřbitova. Pro
období 2013–2017 je vyčleněn 1 240 tis.
Kč na postupnou obnovu zeleně (prořezy, kácení a výsadba dřevin). V letech
2016 a 2017 by měla proběhnout rekonstrukce ohradní zdi hřbitova, v roce
2016 je plánem alokována částka 2 500
tis. Kč na rekonstrukci kaple a hřbitovní budovy. Hřbitov by měl být dále vybaven novým orientačním systémem
(sloupky s tabulkami s označením oddělení, informační a naučné panely).
Jana Kaufmanová,
obyvatelka Hloubětína
KONTAKT:
Hřbitovní správa Ďáblice
Ďáblická 564/2a, 180 00 P 8
tel.: 286 028 910, 286 028 911
fax: 286 028 919
mobil: +420 602 282 065
informace/pokladny:
286 028 910–914
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 1 402 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).
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Granty

MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY
NA OBLAST KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Vedení MČ se v oblasti kultury zaměřuje především na takové projekty,
které přinášejí prostřednictvím kultury inovativní pohled na městskou
část, budují její identitu a vztah obyvatel k místu, kde žijí. Podpoří aktivity
směřované do veřejného prostoru,
které rozvíjejí komunitu, zaměřují se
na sociálně vyloučené skupiny obyvatel a skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy. „Hlavním cílem změn
je lepší využití potenciálu kultury pro
rozvoj městské části a snaha nabídnout obyvatelům Prahy 14 vedle tradičních akcí i nové aktivity a nápady,“
vysvětlil starosta Prahy 14 Radek
Vondra s tím, že při posuzování žádostí bude MČ spolupracovat s experty

na strategie v kultuře a kreativní participaci. Tím by se měla zvýšit kvalita
kulturní nabídky.
V rámci vypsaných grantů chce městská část rozdělit rovných 800 000 Kč.
Větší část sumy získají projekty
zaměřené na sport a náplně volného
času ohrožených a znevýhodněných
skupin obyvatel (2B) a podporu realizace projektu Zdravá MČ – místní Agenda
21 (2C). Mezi tyto dvě podoblasti se rozdělí 600 000 Kč, na podporu kulturních
projektů pak rovných 200 000 Kč.
Zájemci mohou žádat také o Příspěvek na zajištění služby, který se týká
sociálních služeb, jako je osobní asistence, chráněné bydlení, ale také nízkoprahové kluby a podobně. Žadatel,
fyzická i právnická osoba, může podat
i více žádostí. Na Příspěvek na poskytnutí služby rozdělí městská část
400 000 Kč, maximální výše podpory
na jednu podanou žádost je 50 000 Kč.
(jam)

Jednička v oblasti
vestavných kuchyní.

www.teka.com
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• DO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ SE ZAŘAZUJÍ ŽÁDOSTI PODANÉ NEJPOZDĚJI DO 12. BŘEZNA 2012 DO 12.00
• ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY JE NUTNO PODAT
DO 31. 7. 2012 NEBO DO VYČERPÁNÍ VYČLENĚNÝCH PROSTŘEDKŮ
Veškeré kontakty a potřebné dokumenty najdou zájemci na www.praha14.cz, konzultace pro oblast 2A (kultura a umělecká činnost) poskytuje
Ing. Z. Rehbergerová, tel.: 281 005 278,
mail: rehbergerova@p14.mepnet.cz,
pro oblasti 2B a 2C (sport, tělovýchova a volný čas, podpora realizace
projektu PZM – MA 21) Mgr. Jan
Špatenka, tel.: 281 005 344, mail:
spatenka@p14.mepnet.cz.
Konzultace pro žadatele o Příspěvek na zajištění služby poskytuje
David Beňák, tel. 281 005 301,
mail: benak@p14.mepnet.cz
placená inzerce

PRAHA 14 PŘINÁŠÍ INOVATIVNÍ
GRANTOVÝ SYSTÉM, KTERÝ SE
ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA ROZVOJ
V OBLASTI KULTURY. TRADIČNĚ MČ
PODPOŘÍ I SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

Naše školy

KAM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
www.skolicka-lehovec.com
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny: Vojtěchovská, tel. 281867309
MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice
počet dětí: 133
ředitelka: Mgr. Jana Tůmová, tel.
281 932 752, msjahodnice@volny.cz
www.msjahodnice.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny: Eva
Šmitáková, tel. 281 930 822
Odloučené pracoviště MŠ Kostlivého
MŠ Osická 454, Kyje
ředitelka: Mgr. Jana Tůmová, tel.
281 868 545, jídelna: z MŠ Kostlivého,
vedoucí jídelny: Šmitáková Eva, tel.
281 930 822
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 PŮSOBÍ 10 KLASICKÝCH
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
ZŘIZOVANÝCH OBCÍ. RODIČE,
KTEŘÍ CHTĚJÍ ZAPSAT SVÉ DĚTI DO
NĚKTERÉ Z TĚCHTO MATEŘSKÝCH
ŠKOL, SI MOHOU JIŽ KONCEM
BŘEZNA VYZVEDNOUT PŘIHLÁŠKY
A VYBÍRAT, DO KTERÉ ZE ŠKOLEK
DÍTĚ ZAPSAT. ABY BYLO
ROZHODOVÁNÍ SNAZŠÍ, PŘINÁŠÍME
KOMPLETNÍ PŘEHLED
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ
ADRES A KONTAKTŮ NA
ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ.
Od 1. 1. 2012 se podle zákona vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
zřizované obcí poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.
Omezení bezúplatnosti předškolního
vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro
děti se zdravotním postižením.
MŠ ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 14
MŠ „Korálek“, Bobkova 766, Č. M. II.
počet dětí: 224
ředitelka: Bc. Olga Štěpánková, tel.
281 918 535, 281 918 536–9
reditelna@mskoralekpraha.cz
www.skolka-koralek.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny:
Hercíková, tel. 281918542
Termíny zápisu dětí do MŠ
pro školní rok 2012/13
Vydání přihlášek 27. a 28. 3. 2012
Vrácení přihlášek 11. 4. 2012
Vydání rozhodnutí 10. 5. 2012

MŠ „Sluníčko“, Gen. Janouška 1005,
Č. M. II.
počet dětí: 112
ředitelka: Bc. Ivana Jandová, tel.
281 913 402 (i fax)
slunicko-ms@volny.cz
www.slunicko-ms.wz.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny:
Kavková, tel. 281913408
MŠ „Obláček“ Šebelova 874, Č. M. II.
počet dětí: 224
ředitelka: PaedDr. Irena Valentová,
tel. 281 912 741
oblacek.sebelova@seznam.cz
www.ms-oblacek.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny: Pošustová, tel. 281912438
MŠ Vybíralova 968/4, Č. M. II.
počet dětí: 112
ředitelka: Nina Vatolinová, tel. 281 911 723
ms.pohadka03@volny.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny:
Štěpánková, tel. 281910475
MŠ Vybíralova 967/6 , Č. M. II.
počet dětí: 112
ředitelka: Mgr. Jarmila Smolíková,
tel. 281 911 722
msvybiralova@o2active.cz
msvybiralova967.estranky.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny:
Beránková, tel. 281 911 722
MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec
počet dětí: 104
ředitelka: Mgr. Hana Seifertová, tel.
281 867 290, 281 868 434
ms.chvaleticka@seznam.cz

MŠ Paculova 1115/12, Č.M. I.
počet dětí: 112
ředitelka: Eva Douchová, tel. 281 864 326
ms.paculova@volny.cz
www.mspaculova.euweb.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny:
Kešnerová, tel. 281 864 326
MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín
počet dětí: 113
ředitelka: Bc. Zuzana Králová, tel.
281 862 911, skolstol@volny.cz
www.msstolmirska.cz
jídelna: ve škole, vedoucí jídelny: Vojtěchovská, tel. 281 862 911
Odloučené pracoviště MŠ Štolmířská
MŠ Šestajovická 253/17, Hloubětín
ředitelka: Bc. Zuzana Králová, tel.
281 868 222, www.msstolmirska.cz
jídelna: z Chvaletické, vedoucí jídelny: Vojtěchovská, tel. 281 867 309
MŠ Zelenečská 500, Hloubětín
počet dětí: 157
ředitelka: PaedDr. Eva Cífková, tel.
281 863 943, zelenecska@volny.cz
www.ms-zelenecska.cz
jídelna: ve škole, ved. jídelny: Čermáková
Odloučené pracoviště MŠ Zelenečská
MŠ Sadská 530 – Hloubětín
ředitelka: PaedDr. Eva Cífková, tel.
281 869 732, vedoucí jídelny: Olga
Samcová
Informace o výši plateb a kontakty
na soukromé MŠ najdete také na
www.praha14.cz v sekci školství.
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ŠPIČKOVÁ DIALÝZA
NA ČERNÉM MOSTĚ

LETOS UPLYNOU JIŽ TŘI ROKY OD
CHVÍLE, KDY SE DO POLIKLINIKY
NA ČERNÉM MOSTĚ PŘESUNULA
POBOČKA ŠPIČKOVÉHO
ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO
HEMODIALÝZU, KTERÉ JE
ZAŠTÍTĚNO NADNÁRODNÍ
SPOLEČNOSTÍ B. BRAUN, JEDNÍM
Z PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY.
PROTOŽE JDE O ZAŘÍZENÍ, KTERÁ
JSOU VĚTŠINOU BĚŽNĚ DOSTUPNÁ
JEN V NEMOCNICÍCH, A NA ZDEJŠÍ
POLIKLINIKU PŘINESLO
OPRAVDOVÝ NADSTANDARD,
PODÍVALI JSME SE SPOLEČNĚ
S PRIMÁŘEM MUDR. VLADIMÍREM
VOJANCEM TAK TROCHU DO
ZÁKULISÍ.
Onemocnění ledvin, které dospěje do
terminální fáze, kdy je potřeba dialyzační péče, se týká především pacientů vyššího věku. Průměrně je pacientům, kteří dnes využívají ošetření „na
Parníku“, přes šedesát let a pravidelně sem z Prahy 14 a blízkých oblastí
dochází na dialýzu přes čtyřicet lidí.
„Na Černém Mostě působíme třetím
rokem, tato pobočka vznikla na zá-
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kladě stěhování z našeho původního
sídla na Bulovce, které bylo v jedné
z nejstarších budov v areálu, ale ta již
vyžadovala rekonstrukci. Vzhledem
k tomu, že náš současný objekt na
Bulovce kapacitně nestačil, museli
jsme dialyzační kapacitu rozdělit. Na
základě dohody s městskou částí
Praha 14 a Poliklinikou Černý Most
jsme otevřeli pobočku právě na Parníku, kde jsme vybudovali úplně nové
dialyzační středisko ve třetím patře,“
vysvětlil MUDr. Vladimír Vojanec, primář středisek na Bulovce a na Černém Mostě, který jako vedoucí lékař
zodpovídá i za poskytovanou péči
v ostatních zařízeních společnosti
B. Braun v regionu Čechy.
Podle jeho slov byli po tomto rozdělení na Černý Most přednostně doporučeni pacienti z blízkých lokalit, kteří tak dnes nemusejí cestovat až na
Bulovku.
Působení společnosti B. Braun má
přínos i pro polikliniku samotnou, do
regionu totiž přináší vysoce specializovanou péči, která je i dost nákladná.
„Spolupracujeme s tamními lékaři
i na bázi ambulantní, takže pokud
praktický lékař, internista nebo

urolog potřebuje nechat svého pacienta vyšetřit nefrologem, má k dispozici ambulanci v přízemí, kde jednou
týdně působí náš nefrolog. Jednak se
tím zvyšuje odbornost tohoto zdravotnického zařízení a zároveň lékaři
nemusejí pacienty posílat na toto vyšetření do nemocnic v centru Prahy,“
upřesnil primář Vojanec.
Z odborného hlediska je podle jeho
slov výhodou, že je zdejší dialýza
součástí nadnárodního koncernu,
který nejen vyrábí a dodává vysoce
kvalitní
zdravotnickou
techniku
a technologii, ale provozuje také
vlastní síť nestátních zdravotnických
zařízení poskytujících dialyzační péči.
„Není to ale jenom o technologiích,
ale o celkovém zázemí, máme stabilní personál, který neﬂuktuuje, a ﬁrma myslí i na budoucnost – zajišťuje
i dlouhodobé vzdělávání nejen pro
personál, ale také pro lékaře, a tím
se udržuje vysoká úroveň péče o pacienty,“ poznamenal lékař. Vedle
pacientů, kteří na Parník docházejí
pravidelně, často toto středisko využívají i pacienti na takzvanou prázdninovou dialýzu. „Jde o pacienty, kteří

Foto archiv BBraun (3x)

Senior park

například přijedou za příbuznými do
Prahy, nebo jsou to návštěvníci hlavního města z jiných regionů, kteří
zůstávají třeba deset dnů v Praze. Po
tu dobu jim zajistíme dialyzační péči,
kterou jinak domovsky využívají třeba
v Jihlavě nebo jinde. Lékaři mohou
tuto službu zajistit i vlastním pacientům, kteří tak mohou bez problémů
vyrazit na dovolenou k moři a mít zajištěnu dialyzační péči přímo ve vybrané lokalitě,“ poznamenal Vojanec.

Výhodou zařízení na Černém Mostě je
podle něj především fakt, že za ním
stojí silný partner, který je výrobcem
špičkových dialyzačních monitorů,
které zajišťují, že dialýza probíhá co
nejoptimálněji a bezpečně. Tato zařízení jsou velmi přesná a pro personál
jsou snadno ovladatelná. Na velmi
vysoké úrovni je tu také reverzní osmóza, což je v podstatě zařízení upravující vodu pro dialyzační účely. „Tímto způsobem čistíme běžnou vodu

z kohoutku na takovou úroveň, že je
použitelná pro dialyzační účely. Právě
v této technologii jsou mezi různými
středisky velké rozdíly. Když hovoříme o reverzní osmóze, tak se čistota
této vody u jednotlivých zařízení liší
jednak v úrovni, na jakou dokážou
vodu vyčistit, a také ve schopnosti během procesu dezinﬁkovat okruh, kterým tato voda protéká. Pacient se během roku setká se stovkami litrů této
tekutiny, a proto je její kvalita velmi
důležitá. V zařízeních B. Braun se používá výhradně takzvaná ultračistá
voda, která splňuje v některých parametrech až tisíckrát přísnější normy,
než stanovují standardní předpisy,
a je také pravidelně testována. Přes
tuto vysokou kvalitu léčby fungujeme
na základě smluv se zdravotními pojišťovnami a pacient nemusí nic doplácet,“ dodal primář Vojanec.
V rámci spolupráce s městskou částí
také pracovníci a pacienti nového střediska B. Braun společně se zástupci
sdružení Čmelák vysadili na prostranství před poliklinikou několik vzrostlých
stromů. Díky vzájemné spolupráci se
tak podařilo přispět ke zlepšení životního prostředí v Praze 14.
(jam)

ZPRÁVY OD NAŠICH SENIORŮ
PŘEHOUPL SE NÁM NOVÝ ROK
A MY ZAČÍNÁME PÁTÝ ROK TRVÁNÍ
NAŠEHO KLUBU. O NAŠICH
ZAČÁTCÍCH BUDEME INFORMOVAT
V ČLÁNKU, KTERÝ K TOMUTO
KULATÉMU VÝROČÍ VYJDE
V KVĚTNOVÉM VYDÁNÍ ČASOPISU
ČTRNÁCTKA.
Z počátečního počtu dvaadvaceti seniorů je nás dnes přes osmdesát
a průměrná účast na setkáních klubu se pohybuje okolo pětapadesáti.
Naše činnost spočívá především
v cvičení tchaj-ťi, cvičení na židlích,
informacích, příležitostných přednáškách a dalších akcích. Nově se nám
rozjely kroužky, kde se věnujeme šití,
němčině, literární činnosti, zpěvu
nebo různým karetním hrám. Od
března svou činnost opět zahájí i turistický kroužek.
Již nyní začíná „Policejní akademie“,
které se účastní většina členů našeho Klubu seniorů. Několik z nás rovněž absolvuje školení na počítačích.

Také každoročně jezdíme na společný rekondiční pobyt, který se zatím
vždy velmi vydařil. V letošním roce
počítáme opět se společnou dovolenou a cílem je tentokrát Deštné v Orlických horách. Termín je od 29. září
do 6. října a cena bude přibližně
435 korun za den s plnou penzí.
Právě z důvodu neúnosně vysokých
cen v hlavní sezoně jsme vybrali podzimní termín. Výhodou je naopak stálé počasí a termín láká i milovníky
hub, kteří touto dobou mohou očekávat ideální podmínky. Zájemci o tento
pobyt mohou již nyní kontaktovat vedoucí klubu paní Boženu Merclovou
na telefonu 733 508 351.
Již od března pak mohou zájemci
opět počítat se společnými vycházkami, které se podle počasí a dohody
plánují zpravidla na pondělky nebo
čtvrtky.
Za Klub seniorů J. Makalová,
kronikářka

Všem kardiakům v Praze 9 a 14
Máte potíže se svým zdravotním
stavem a chcete pro své zdraví něco
udělat? Přijďte mezi nás. Máme své
základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, do
kterých se můžete přihlásit.
Můžeme vám nabídnout pravidelná
cvičení s prvky jógy, zajímavé vycházky po okolí Prahy, rekondiční
pobyty i přátelská posezení, na kterých besedujeme s odborníky nad
různými zajímavými tématy.
Jsme skupina zdravotně oslabených, kteří mají radost ze života
a snaží se ze všech sil zachovat si
zdraví a dobrou náladu.
(dm)
Kontakt:
Klub kardiaků Praha 14 – Kyje
ZO SPCCH Praha 9 – Prosek
Ivan Georgiev – 777 073 444
Bohuslava Reisová – 777 335 535
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AKTIVNÍ LIDÉ

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.

Z NAŠEHO OKOLÍ

OBYVATELÉ PRAHY 14 MAJÍ ZÁJEM
O DĚNÍ VE SVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
A CHTĚJÍ SE SPOLEČNĚ S VEDENÍM
RADNICE PODÍLET NA ZLEPŠOVÁNÍ
KVALITY ŽIVOTA. SVĚDČÍ O TOM
VELKÝ ZÁJEM O AKCE, KTERÉ ÚŘAD
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 POŘÁDÁ
V RÁMCI MÍSTNÍ AGENDY 21.
ZAČÁTKEM ÚNORA SE KONALA
V GALERII 14 HNED DVĚ TAKOVÁ
SETKÁNÍ, U KTERÝCH REDAKCE
ČTRNÁCTKY NEMOHLA CHYBĚT.
První z akcí, Akreditovaný seminář udržitelného rozvoje, se konala ve středu
8. února a byla určena především zájemcům z řad učitelů základních
a středních škol v Praze 14. Přestože
zváni byli především pedagogové, kteří
by do budoucna měli poznatky ze semináře předávat svým žákům a studentům, ze třiceti posluchačů tvořili přibližně polovinu aktivní občané z Prahy 14.
Přednáška se nesla ve velmi příjemném
duchu a posluchači pozorně sledovali
připravený program přednášejícího
Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě
zdravých měst. Dokonce i plánovaná
pauza na občerstvení, na jehož přípravě
se podíleli studenti SOU gastronomie
a podnikání Pramen, byla nakonec vyplněna zajímavým povídáním na téma
udržitelného rozvoje. Posluchači z řad
občanů i pedagogové, kteří se většinou
věnují vedení školních samospráv a do
budoucna by měli s městskou částí
spolupracovat i na vytvoření Žákovského zastupitelstva v Praze 14, byli na
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tomto setkání příjemnou formou uvedeni do problematiky udržitelného rozvoje. „Seminář přináší poměrně neznámé téma udržitelného rozvoje, které je
pro veřejnost často skutečným objevem
a takovým světélkem ve tmě,“ vysvětlil
Švec s tím, že v České republice bohužel oproti Západu stále vázne propagace obdobných projektů.
PRAHA 14 MEZI NEJAKTIVNĚJŠÍMI
Podle jeho slov je Praha 14 jednou
z mála pražských městských částí,
které se k projektu Agenda 21 připojily,
a nyní velice aktivně postupuje k dlouhodobé vizi „Zdravé městské části“.
„Dokladem toho, že se Praze 14 na
cestě k této vizi daří, je loňský posun
v kritériích MA21 z kategorie D do kategorie C mezi ty nejaktivnější,“ dodal
Švec. Na této cestě se Praha 14 snaží
více spolupracovat s místními školami,
nevládními organizacemi i podnikateli.
Důležité je však i zapojení mladých lidí,
kteří mohou aktivně přispět k rozvoji
městské části a pomoci při řešení konkrétních problémů, což platí i pro další
skupiny obyvatel, jako jsou senioři,
maminky na mateřské dovolené – ti
všichni totiž mohou pomoci, aby se lidem v dané lokalitě žilo lépe.
RADNICE ROZŠIŘUJE PODPORU PRO
„NEZISKOVKY“ V PRAZE 14
Hned následující den, 9. února, se na
témže místě konalo setkání zástupců
radnice a neziskových organizací působících v Praze 14. I na této akci bylo

plno, a protože tu šlo o řešení konkrétních, předem stanovených témat
a o vzájemnou spolupráci obou zmíněných sfér, diskutovalo se o to živěji. Setkání s „neziskovkami“ se zúčastnil
i starosta Prahy 14 Radek Vondra, jeho
zástupkyně Lucie Svobodová a nechyběli ani pracovníci úřadu, kteří mají na
starost právě oblast Agendy 21 a spolupráci s neziskovým sektorem.
U tří kulatých stolů, rozdělených tematicky na Sociální služby, Návazné
sociální služby a Kulturu, sport a volný
čas, se probíraly možnosti, jak ze strany radnice zefektivnit propagaci činnosti neziskových organizací a vzájemně propojit jejich aktivity s projekty
městské části. V závěrečném resumé
pak zazněly i konkrétní návrhy.
Na základě diskusí u kulatých stolů se
zástupci obou stran shodli na tom, že
by bylo dobré vytvořit v rámci webových
stránek městské části interaktivní katalog nabízených služeb, kroužků pro
děti, nabídky mateřských center i dalších činností a akcí, které neziskové organizace připravují. Obyvatelé Prahy 14
by se měli také již na začátku září dočkat velké společné akce, na které by
se pod hlavičkou radnice všechny tyto
organizace představily v rámci odpoledne plného zábavy a nejrůznějších
atrakcí, workshopů a kulturních vystoupení pro celou rodinu.
(red)

Agenda 21

DDM ČERNÝ MOST

BAVÍ DĚTI Z PRAHY 14
nedotčené místo jsou elfy chráněné
Kozojedy. A právě tam odjede pečlivě
vybraná skupina hobitů. Ti jediní jsou
schopni splnit důležitý úkol a zbavit
svět nejistoty, bolesti a tmy.

Foto archiv DDM Praha 9

Tábor s tancem a sportem
Kdy: 4.–11. 8.
Kde: Louňovice pod Blaníkem
Věk: 8–14 let
Cena: 2 980 Kč*
Milovníky tance čekají lekce ve stylu
R´n´B, hip hop, break dance, latinskoamerických tanců, zumby, aerobiku a dalších. Sportovci se budou věnovat fotbalu, nohejbalu, basketbalu,
volejbalu, stolnímu tenisu apod. Nebude chybět ani celotáborová hra.
DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE PŮSOBÍ VE
VĚTŠINĚ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
V PRAZE A NECHYBÍ ANI V PRAZE 14,
KDE JE POBOČKA DDM PRAHA 9
V ULICI GENERÁLA JANOUŠKA. DÍKY
VYBAVENÍ I KVALITNÍMU PROGRAMU
MAJÍ DĚTI Z PRAHY 14 O ZÁBAVU
POSTARÁNO, AŤ JIŽ TRÁVÍ ČAS
V RŮZNÝCH KROUŽCÍCH,
V OTEVŘENÉM KLUBU MOST
NEBO S DDM VYRAZÍ NA NĚKTERÝ
Z TÁBORŮ. VZHLEDM K VELKÉMU
ZÁJMU PŘINÁŠÍME JIŽ NYNÍ
NABÍDKU DDM PRO LETOŠNÍ LÉTO
A POZVÁNKU NA JEDNU ZAJÍMAVOU
BŘEZNOVOU AKCI.
Přes noc záchranářem
Kdy: 16.–17. 3. od 17 do 18 hod.
Věk: 6–14 let
Chceš si vyzkoušet, jaká je práce záchranáře? Jak správně ošetřit zlomeninu či popáleninu? Jak transportovat raněného a postarat se o něj?
Formou her a cvičení si vyzkoušíš
vše, co je k záchraně člověka třeba.
Vypravíme se i do Muzea Policie ČR.
LETNÍ TÁBORY:
2012: Marťanská odysea
Kdy: 30. 6. – 14. 7.
Kde: Keblov
Věk: 11–16 let
Cena: 3 900 Kč*
Letní stanový tábor v krásném prostředí na okraji Vysočiny. Vypravte se
s námi na rudou planetu, vystoupá-

me na nejvyšší horu sluneční soustavy a ukážeme Marťanům, jak si žijeme na té modrozelené kouli, kterou
občas zahlédnou na obloze…
Piráti
Kdy: 7.–14. 7.
Kde: Vítkovice (Krkonoše)
Věk: 5–8 let
Cena: 3 000 Kč*
Kapitán Kulhavý hnát svolává svoji posádku, aby mu pomohla získat loď
a nalézt poklad. Čeká vás nejeden
úkol, abyste získali část mapy a mohli
vyplout za pokladem. Zažijete i noční
výpravu na opuštěný ostrov.
Rytíři kulatého stolu
Kdy: 14.–28. 7.
Kde: Rychlov (Benecko)
Věk: 9–14 let
Cena: 4 500 Kč*
Hrad je v ohrožení a královna svolává
všechny statečné chlapce a dívky, aby
se připojili k její královské stráži
a ubránili hrad před nepřáteli. K získání rytířských ostruh musíš prokázat kromě své síly také odvahu, důvtip, statečnost a rozvahu.
Pán prstenů
Kdy: 28. 7. – 11. 8.
Kde: Kozojedy
Věk: 8–14 let
Cena: 4 300 Kč*
Stín se pohnul. Svět se chvěje pod
dupotem skřetích armád. Poslední

Pencovka M*A*S*H 2012
Kdy: 4.–18. 8.
Kde: Strážné (Krkonoše)
Věk: 7–13 let
Cena: 4 450 Kč*
Neobyčejné setkání se všemi známými i novými členy M*A*S*Hí rodiny,
nečekané hry, soutěže, legrácky
i adrenalinové okamžiky. A k tomu
stihneme i malovat, zpívat, hrát divadlo, toulat se po horách, a dokonce
si i sami vařit v naší polní kuchyni.
Prostě M*A*S*H.
*Ceny táborů se sníží v případě přiznání dotace od HMP.
Více informací a nabídku jarních
a letních příměstských táborů najdete na www.ddmpraha9.cz.

DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Kontakt:
Generála Janouška 1060
198 00 Praha 14 – Černý Most
Tel.: 286 889 428
Mob.: 731 562 070
Fax: 286 889 428
E-mail: info-cm@ddmpraha9.cz

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
PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN
3. 3. (sobota) DĚTSKÝ FOTOGRAFICKÝ
FESTIVAL. Pořádá o. s. Pro Prahu 14
a StudioRen, s. r. o. Od 13 hod.
Bližší informace a vstupenky na
www.studioren.cz.
3. 3. (sobota) III. PLES ODS. Hraje
kapela Top Band, host Richard Tesařík, bohatá tombola, dražba exkluzivních předmětů pro nadační fond Paprsek. 212 Kč/VIP 2012. Od 20 hod.
4. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ. Loutkový muzikál o zamilované ježibabě,
která
má
právě
narozeniny.
140/50/40 Kč. Od 15 hod.
6. 3. (úterý) PLESOVÝ VEČER. Pořádá o. p. s. PESTRÁ SPOLEČNOST.
Bližší informace a vstupenky na
www.pestraspolecnost.cz.
7. 3. (středa) DIVADLO AKORÁT. Divadlo Akorát, které má v Kulturním
domě v Kyjích již svou domácí scénu,
uvádí světově známou hru Michaela
Frayna „Sardinky a zase sardinky“.
90/45 Kč. Od 19 hod.

Foto archiv KD Kyje

9. 3. (pátek) JAROSLAV HUTKA –

písničkář, skladatel, básník a spisovatel. Jeho dlouholetá kariéra nabízí bohatý repertoár, a proto si jeho vystoupení nenechte ujít. 90/45 Kč. Od 19 hod.

druhu. Některé hlavolamy bude
možno zakoupit. 140/50/40 Kč. Od 15
do 17 hod.
13. 3. (úterý) JAN PŘEUČIL. Pořad je
osobní výpovědí herce, který připraví
divákům příjemný večer, aby se jim
předvedl ne jako zloun a „záporák“,
ale tak, jak ho znají všichni blízcí –
jako milý a přívětivý člověk s jemným
smyslem pro humor, pro poezii, který
má rád lidi a svět vůbec. 150/75 Kč.
Od 19 hod.
14. 3. (středa) AJURVÉDA – PŘEDNÁŠKA. Ajurvéda je považována za
nejstarší léčebný systém na světě.
Proč vznikají nemoci? Jak lze jejich
příčinu odstranit? Pořádá Ayurveda
Clinic, s. r. o. 45 Kč. Od 17.30 hod.
16. 3. (pátek) PLES POLICIE ČR.
Hraje hudba MV ČR. Od 19 hod.
17. 3. (sobota) EMILIE AUTUMN
(USA) – koncert. Kabaretní kostýmy,
teatrální show, mix alternativní
elektroniky, industriálu, gothic rocku
a punku. Emilie svou hudbu nazývá
jednoduše jako „victoriaindustrial“.
Uvádí Obscure promotion. Od 19 hod.
Bližší info na www.obscure.cz.
18. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– KARNEVAL S RICEM A PICEM. Tanec, hry, nové písničky a spousta soutěží pro děti. Masky s sebou! Divadlo
Genus. 140/50/40 Kč. Od 15 hod.
19. 3. (pondělí) BESEDA O HISTORII.
O dějinách trochu jinak při besedě
s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. 45 Kč. Od 18 hod.
21. 3. (středa) ISLANDSKÝ VEČÍREK
JANA BURIANA. Promítání fotograﬁí
a beseda o podivuhodném ostrově na
severu se zakladatelem Klubu islandských fanatiků – J. Burianem.
55 Kč. Od 18.30 hod.

10. 3. (sobota) ALICE HOLUBOVÁ
A MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY –
koncert. Folková legenda české alternativy s neméně legendární zpěvačkou Alicí Holubovou (Hradišťan).
90/45 Kč. Od 19 hod.

24. 3. (sobota) PLESOVÝ VEČER.
Pořádá Klub OČJ. Od 19 hod.

11. 3. (neděle) HLAVOLAMY. Budete
mít možnost vyzkoušet si různé hlavolamy, hry a skládačky nejrůznějšího

25. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – ALE I HOUBY MAJÍ POD ČEPICÍ.
Princ Blažej se toulá světem a hledá
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svoji nevěstu. Až v Chudém království
nalézá dívku svého srdce. Veselá pohádka plná překvapení a písniček
140/50/40 Kč. Od 15 hod.
28. 3. (středa) LÍBÁNKY VE ČTYŘECH. Účinkuje divadelní soubor
Prahy 14 – Divadlo AKORÁT. Bývalý
manželský pár se znovu setká v hotelu, kam přijeli strávit líbánky se svými
novými partnery poněkud odlišných
generací. 90/45 Kč. Od 19 hod.
30. 3. (pátek) DIALOG DVOU SVĚTŮ –
herec Jan Potměšil a multiinstrumentalista Přemysl Vacek. Rozhovor dvou
osobností české kultury, ve kterém se
s diváky podělí o zážitky a postřehy ze
svých oborů. 90/45 Kč. Od 19 hod.
KURZY KONANÉ V KD:
Kresba a malba (7–99 let): bližší informace na tel. 605 042 188.
Grafologie (dospělí): bližší informace
na tel. 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz,
bližší informace o termínech a náplních kurzů na tel. 722 941 890 (12–16
hod.), 284 826 566, nebo na e-mailu:
mbrozovsky@volny.cz.
Jazykové kurzy: bližší informace na
tel. 777 180 240, nebo na e-mailu:
z-metropolis@seznam.cz.
OSTATNÍ AKCE POŘÁDANÉ KD:
Volnočasové aktivity Farní charity
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. 603289675.
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 na www.kvizpraha14.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Život u nás

GALERIE 14

CVVI

nám. Plk. Vlčka 686
Praha 14 – Černý Most

Maňákova 745,
Praha 9 – Černý Most

5. 3. (pondělí) VERNISÁŽ VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ ZDEŇKA MIKŠÍKA. Od
17.00 hodin. Zajímavá výstava nazvaná Malování světlem potrvá až do 28.
března a bude otevřena vždy v úterý,
ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00
hodin a v neděli 14.00–17.00 hodin.
Vstup volný.

Centrum vzdělávání a veřejného internetu pro vás připravuje tyto počítačové kurzy:
První kroky s internetem – seznámení se s prostředím internetových
vyhledávačů

Každý kurz je rozložen do sedmi lekcí
za cenu 400 Kč, pro seniory od 65 let
a děti do 18 let za cenu 200 Kč. Bližší
informace o jednotlivých kurzech
naleznete na www.kvizpraha14.cz.
Zájemci prosím hlaste se přímo
v Centru vzdělávání a veřejného internetu nebo na tel.: 222 940 933, 222
940 932, 602 161 731, nebo na e-mailu:
horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz.
Dopravní spojení do CVVI: Stanice
metra Černý Most či autobusová
zastávka Breitcetlova linek 296, 223
a 273.

28. 3. (středa) koncert komorní hudby. Vystoupí Shoko Kosugi – ﬂétna,
Kaoru Nakayama – violoncello a Yukiko Sawa – klavír. Na programu budou japonské lidové písně, díla Josefa
Suka, Bohuslava Martinů a dalších.
Začátek v 18.30 hodin, vstup volný.
17. 3. (sobota) TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE. Turnaj pro neregistrované
hráče od 15 let se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 80. Prezence
8.30–8.50 hodin, začátek turnaje
v 9.00 hodin. Startovné 50,- Kč na
osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Základy tvorby www stránek (pomocí zdrojového kódu HTML)
Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)
GIMP – úprava digitálních fotograﬁí
MovieMaker – základní program pro
úpravu videa

Základy práce na PC – poprvé u počítače
Word – nejrozšířenější program pro
práci s textem
Excel – nejrozšířenější program pro
tvorbu tabulek a výpočtů
PowerPoint – program pro tvorbu
prezentací

CVVI NABÍZÍ DÁLE TYTO SLUŽBY:
• vysokorychlostní internet
• skenování
• černobílý tisk dokumentů
• laminování dokumentů
• kopírování
• kroužkovou vazbu

Starosta Bc. Radek Vondra Vás srdeãnû zve na

Spoleãn˘ reprezentaãní Ples

Mâ Praha 14 a Policie âR

V pátek 16. 3. 2012

od 19.00 hodin v Kulturním domû Kyje

K tanci a poslechu zahrají
Hudba Hradní stráÏe a Policie âeské republiky
a Dum Doobie Doobie Band

Pﬁipraven doprovodn˘ program
a bohatá tombola
P¤EDPRODEJ VSTUPENEK:
Informaãní kanceláﬁ Mâ Prahy 14 – Bﬁí VenclíkÛ 1073
KD Kyje – ·imanovská 47
CVVI – MaÀákova 745
Vstupné je 150 Kã.

Pozvánka

www.praha14.cz
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
BB KLUB

RK VESELÝ ČERTÍK

(Chvalka o. p. s.)
Pavel Trefný
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada

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

ENGLISH CLUB
pro teenagery 13–19 let.
Hry a konverzace s Američany.
Každou středu 16.30–18.30 v Heřmánku (Vybíralova 969).
Každé pondělí 14–15, ZŠ Vybíralova.
Royal Rangers (křesťanský skaut)
Každé úterý 16–18 h. (6–12 let),
Stoliňská 2502/41B, P-9 Chvaly

MC 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:
V březnu je možný zápis do dvou nových kroužků, které od března
v Pastelce začínají, a také ještě na
volná místa v kroužcích na 2. pololetí, které již běží. Více informací na
www.mcpastelka.cz.
NOVÝ KROUŽEK: MONTESSORI CESTOU Pro maminky s batolaty 6–18
měsíců. Seznámení s Montessori
metodou.
NOVÝ KROUŽEK: PASTELÁČEK Pro
děti 2,5–5 let. Kroužek je zaměřen na
výtvarné a kreativní činnosti.
MONTESSORI DÍLNIČKA Pro děti
1,5–3 roky s rodičem.
MONTESSORI PRACOVNA Pro děti
3–6 let.
POHYBOVÉ HRY Pro děti 3–6 let.
ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI
Vhodné pro děti 3–6 let. Výuka
angličtiny pro předškoláky.
ŠKOLKA PASTELKA:
V březnu 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. Malý
kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori metody, bio strava, angličtina.
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI (2–3
roky) – hurá, jdeme do školky!
KURZY PRO RODIČE: ZNAKOVÁNÍ
BATOLAT – kurz určený pro rodiče
dětí 6–18 měsíců, kteří chtějí svému
dítěti rozumět, než začne mluvit.
Středa 7. 3. 2012 od 16.30 hodin.

28

12. 3. 2012 od 15–18 hod.
Dětská kadeřnice Denisa
23. 3. 2012 od 15–18 hod.
Čertovská Velikonoční dílna
Program je určen dětem od 2 let až
po školáky. Zvány jsou též maminky,
které mají ratolest ještě malou, ale
rády by už něco tvořily.
30. 3. od 16 hod. divadelní představení „Ošklivé káčátko“
Na akce je třeba se z kapacitních důvodů předem registrovat na info@veselycertik.cz.
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, angl.)
Dopolední miniškolička
pro děti od 2–4 let
Kurzy a přednášky pro rodiče
Každodenní herna
9–12 a 15–18 hod.
Jednorázové akce
(divadélka, tvoření…)
Pronájem prostor na nar. oslavy

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
http://klubicko.bloguje.cz

Klub Cizinců s programem (multikulturní klub) – pátek 16–18 hod.
Hlídací hernička s Míšou – čtvrtek
8. 3. 10–14 hod. pro děti od 1 roku.
80 Kč/1. hod., každá další 50 Kč. Přihlášení nutné na tel. 608 404 169 nebo
matusmi@seznam.cz.
Odborné programy:
14. 3. HRÁTKY S PTÁKEM ZLOBIVÁKEM od 10.15
21. 3. Seminář pro rodiče JSEM NA
TVÉ STRANĚ – od 10.30

Poradenství plánovaného a zodpovědného rodičovství Nutno objednat
Marie Nováková 775 204 208
Jednorázové akce:
Jarní burza oblečení a hraček spojená
s hernou – úterý 13. 3. 15–17.30 hod.
Prodávající přinesou věci ve 14.45.
Velikonoční tvoření (mramorovaná
vajíčka, zápichy do květináčů) – 14. 3.
16–18 hod. Vstup 80 Kč/rodinu. Prosíme o přihlášení.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
– úterý 20. 3. od 20 hod.
Autorské čtení s výtvarným workshopem z knížky T. Boehmové Zajíček
Zlobílek (děti 2–6 let s rodiči) – čtvrtek
22. 3. od 15.30. Vstup 20 Kč. Prosíme
o přihlášení.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

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

Nízkoprahový klub Jahoda (6-15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
Nízkoprahový klub Džagoda (12–18 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00.
Terénní program: Černý Most – pondělí a středa 15.00–20.00, pracovníci
Monika a Martin (773 674 060). Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek
15.00–20.00, pracovníci Honza, Monika,
Martin (777 747 067). PIXLA je otevřena
za špatného počasí (prší, mrzne, sněží)
po–čt 16.30–20.00 nebo dle dohody.
Rodinné centrum Jahůdka: ŠKOLIČKA
PRO DĚTI od 1 roku, pondělí, úterý
a čtvrtek 8.00–12.00. Školné: 250 Kč/
jednorázový vstup, 350 Kč/sourozenci,
2000 Kč/10 vstupů.
KLUB JAHŮDKA 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. Vstup:
40 Kč/rodina.
PROGRAM: Středa 7. 3. 9.30–11.00
S JAHŮDKOU DO KNIHOVNY, čtvrtek
8. 3. 17.00–18.30 SETKÁNÍ S DULOU
pro nastávající rodiče. Přihlášky nejpozději do 6. 3. Neděle 11. 3. 15.00–17.00
NEDĚLNÍ JAHŮDKA, program pro rodiče a děti. Tvoření, hraní, pohoda. Čtvrtek 22. 3. 17.30–19.00 JOB KLUB.

Pomáhají nám
Pá, so 23.–24.3. PYŽÁMKOVÁ NOC
– hlídání dětí od 1 roku přes noc. Cena:
450 Kč/dítě, 700 Kč/sourozenci.
Dále nabízíme: MASÁŽE nebo PSYCHOTERAPII s hlídáním dětí zdarma,
PLAVÁNÍ MIMINEK ve vaně nebo pronájem Jahůdky pro vaši NAROZENINOVOU OSLAVU.
Více na www.jahodaweb.cz.

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

PRAVIDELNÁ NABÍDKA SLUŽEB:
Rehabilitace
Pondělí–pátek: 9–20 h., objednávky:
zvelebilova@rehaﬁt.cz, 602 692868
Léčebné aplikace (reiky, image medicine), tuina massage
Pondělí–čtvrtek: 9–20 h., objednávky:
drozdova@rehaﬁt.cz, 720 595 852
Jóga
Pondělí: 18.30–20 h., sobota: 16–17.30 h.,
objednávky: polokova@rehaﬁt.cz,
604 964 630
Posilovna pro tělesně postižené
Pondělí–pátek: 9–20 h., objednávky:
zvelebilova@rehaﬁt.cz, 602 692 868
Bližší informace o konaných akcích
a aktivitách na www.rehaﬁt.cz.

KC MOTÝLEK
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hodin – Zkušená lektorka vede malou skupinku dětí.
Docházku si libovolně zvolíte: 1–5 dní
v týdnu. Podrobné informace najdete
na našem webu. Cena za jedno dopoledne 140–180 Kč.
ODPOLEDNÍ KROUŽKY: Uvolnila se
nám místa v kroužku Taneční výchovy, přijmeme holčičky 5–7 let se zájmem o tanec a hudbu. Dále máme
volné místo v kroužku ZPÍVÁNKY ve
středu 16.15–17.00 děti 3–4 roky
a dále Taneční výchova pondělí
15.15–16.00 děti 3–4 roky.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY Cvičení a tanec s Luckou vždy v út a ve čt.
Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod.
s prvky jógy, pilates, relaxační techniky, masáže.
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. Spontánní
tanec. Intuitivní tanec, který se neřídí
žádnými konkrétními kroky ani stylem. Více informací najdete na našich webových stránkách.

REHAFIT, O. S.
Gen. Janouška 902, Praha 9
Poliklinika Parník – 3. patro
Pavlína Zvelebilová, tel.: 602 692 868
e-mail: zvelebilova@rehaﬁt.cz
www.rehaﬁt.cz

Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
motylek@motylek.org
www.motylek.org

středa 7. 3. od 17.30 do 19 hod. –
JARNÍ DEKORACE – obrázky na okno
s window-colors, cena: 80 Kč na rodinu. Workshop vhodný pro maminky
s dětmi. Účast je třeba potvrdit do 5. 3.
Sobota 10. 3. od 13 hod. v OC Letňany – 5. PUZZLEMÁNIE – soutěže ve
skládání puzzle o hodnotné ceny na
podporu integrace dětí se zdravotním postižením. Více o akci najdete
na www.puzzlemanie.com.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
čtvrtek 1. 3. od 15 hod. – Filmový klub
čtvrtek 8. 3. od 15 hod. – Ukaž, co
v sobě máš – taneční, hudební a pěvecká soutěž s tanečním vystoupením, super zábava
čtvrtek 15. 3. od 15:30 hod. – „Beseda“ o vztazích, lásce a partnerství pod
vedením lektorek Rozkoše bez rizika
středa 21. 3. od 17 hod. – Turnaj
v šipkách
pátek 23. 3. od 14.30 hod. – Vaření
se Simčou
čtvrtek 29. 3. od 15.30 hodin „Beseda“ aneb povídání o všem, co se
v minulé besedě nestihlo s lektorkami Rozkoše bez rizika

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.
Tvořivé dílničky – ve středu 8.30–12.00
hodin pro děti od 1,5 roku a maminky
Hernička – v pátek 8.00–12.00 hodin
Zápis do kroužků, info na webu!
Workshopy od března přesunuty na
neděli od 16.00 hodin, přihlášení do
čtvrtka v týdnu konání akce.
4. 3. 2012 – Savování polštářů – nutné včasné přihlášení, cena Kč 120 Kč
7. 3. 2012 – Večerní čajovna do 20 hod.
s vyráběním, vstup 80 Kč.
11. 3. 2012 – Dekorace květináčků –
ubrouskovou technikou s jarním motivem. Můžete si donést i starší květináčky. Nutné přihlášení, cena 90 Kč.
18. 3. 2012 – Plstění oveček. Nutné
přihlášení, cena 130 Kč.
25. 3. 2012 – Jarní věnce na dveře.
Nutné přihlášení, cena 90 Kč.
31. 3. 2012 – VELKÁ SOBOTNÍ AKCE
navazující na Ekoden. Velké Velikonoční tvoření od 10.00 hodin do 12.00
hodin a od 15.00–18.00 hodin. Drátkování, plstění, mramorování a další.

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.
Volná místa ve volnočasových klubech: cvičení na míčích / rodiče i rodiče s dětmi (po a st), hra na klavír / klávesy (po), hra na kytaru (pondělí), tvoříme s Blankou (čtvrtek), ﬂétna a jiné...

I. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HLOUBĚTÍN
Centrum Rehaﬁt nabízí komplexní
rehabilitační služby pro tělesně postižené, bez ohledu na věk, stupeň
postižení či diagnózu.

zve na Josefskou veselici, která se koná dne 16. března od 18.00 hodin
v čínské restauraci Havana. Přijďte se pobavit, přijďte si zazpívat. Hrát budou přátelé. Dobrovolný příspěvek na režii a tombolu (do tomboly) vítán.
Za výbor sdružení Ing. Václav Hollan.
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Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!
ZRUŠENÍ PRODEJNY
V KARDAŠOVSKÉ ULICI
Pro rubriku Hydepark jsme tentokrát
vybrali podnět pana Zdeňka Štembery
ze sídliště na pomezí Hloubětína a Lehovce. Zdejší obyvatelé jsou od konce
letošního ledna ve složité situaci.
V objektu v Kardašovské ulici totiž byla
po mnoha letech uzavřena prodejna
potravin a jiná v pěším dosahu není.
Z dopisu pana Štembery, adresovaného starostovi Bc. Radku Vondrovi, vyplývá, že zejména pro seniory z této
lokality se tím významně snížila občanská vybavenost, lidé se navíc bojí,
aby zde nebyla místo potřebné prodejny herna, která by do okolí přitáhla
kriminalitu.

Vážený pane Štembero,
vzhledem k tomu, že záležitost se týká
soukromého vlastníka, společnosti
INSET, s. r. o., nemá MČ mnoho možností, jak ovlivnit budoucí postup ﬁrmy, tedy jakým způsobem naloží s objektem v Kardašovské ulici. Přes tuto
skutečnost zástupci MČ Praha 14
v tuto chvíli intenzivně vyjednávají
s vlastníkem objektu s cílem obnovení
prodejny potravin, která v této lokalitě
citelně chybí.
Budoucí postup společnosti INSET je
zatím nejasný. Podle Vladimíra Soukupa ze společnosti INSET je však stále
naděje, že v objektu prodejna potravin
opět bude. „Mohu potvrdit, že jsme
jednali se zástupci radnice, z naší strany ale zatím žádné rozhodnutí nepadlo.
Očekáváme je v řádu týdnů. Variant je
několik. Stále uvažujeme, že prostor
pronajmeme nebo zde zřídíme vlastní
prodejnu potravin. Vzhledem ke stavu
objektu uvažujeme i o celkové rekonstrukci. I v případě jiného využití objektu však počítáme se zachováním obchodní plochy v menší míře,“ řekl na
dotazy redakce Vladimír Soukup.
Další možností, která by mohla situaci
v této oblasti Prahy 14 vyřešit, je plánovaná výstavba supermarketu Penny
Market v Kolbenově ulici. Ta by však
podle zástupců obchodního řetězce
měla být otevřena až příští rok.
Chtěl bych obyvatele této lokality
ubezpečit, že MČ Praha 14 i nadále
hledá další možnosti řešení této tíživé
situace. O vývoji situace vás budu průběžně informovat.
T. Kvasnička,
Tiskové odd. MČ Praha 14

30

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ 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.
❱ Cca 30 000,- zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz
F. Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvody,
Macouna. V. Beneše, Braunerové,
Bukovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy, auta
od Ronka a Kreibicha. Koup. zl. mince –
Sv. dukáty, zl. ruské ruble, rak. zl. mince
aj. Masivní pánské kapesní hodinky, porcel. ﬁgurky z Míšně atd. Jednotlivě i celé
pozůstalosti! INTERANTIK, Praha 9, Pod
pekárnami 3, naproti metru B Vysočanská. T– 283 893 334, 605 829 440. Výkup
út. a čt. dopoledne či po dohodě.
❱ Prodám chatu v zahr. os. Hloubětín,
P9. Poz. 300 m2, zastav. plocha 21 m2,
elektřina, voda, sprchový kout, WC.
Chata je zděná s podkrovím. Vytápění
na TP, mob. 602 603 050.

❱ Prodám byt 3kk novostavba v OV,
80 m2, 2x gar. stání ve společném vlastnictví, Zelenečská ul., Praha 14, cena
k jednání 4 290 000 Kč. Soukr. pozemek.
❱ Nabízím malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227
390, jsaifrt@seznam.cz.
❱ Pronajmu zařízený byt 1+1, 40 m2,
Praha 9, sídl. Lehovec, od 1. 4. 2012,
9 000 Kč/měs. vč. popl., tel.: 776 610 100.
❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Spolehlivost. Tel.:
774 908 240.
❱ 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.
www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818

❱ Matematiku perfektně doučí středoškolský profesor. Ukázková hodina
zdarma. Tel.: 603 909 327, 281 914 562.

❱ Dne 27. března 2012 se dožívá 85 let
bývalý reprezentant ČSR v lehké atletice pan Jindřich Malý. K tomuto významnému jubileu mu přejí hodně
štěstí, zdraví a životní pohody manželka Milada a syn Miloš s rodinou.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

KONKURZ

RMČ Praha 14 vyhlašuje VŘ na pozici
ředitel/ka KVIZ Praha 14, příspěvkové organizace zaměřené na kulturní,
vzdělávací a informační činnost.
Sídlo: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9,
nástup od 26. 3. 2012, přihlášky posílejte do 8. 3. 2012 na adresu ÚMČ
Praha 14, kancelář tajemníka, Bří
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Více informací na www.praha14.cz
v sekci volná místa nebo Mgr. Dana
Davidová, tel.: 281 005 253, a Dagmar Motejzíková, tel.: 281 005 254

Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkce
ředitelky/ředitele Základní školy,
Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16,
a ředitelky/ředitele Mateřské školy
Obláček, Praha 9 – Černý Most,
Šebelova 874.
Bližší informace naleznete na adrese: www.praha14.cz v odkazu
úřední deska. Případné dotazy na
telefonu 281 005 215. Mgr. Naidrová, vedoucí odboru školství, e-mail:
naidrova@p14.mepnet.cz.

VÝHERCI ÚNOROVÉHO LUŠTĚNÍ
Zdeněk Hejda – Hloubětín, Pavlína Daňková – Černý Most, Jana Roulová – Kyje

ZMĚNA PROVOZU V KNIHOVNÁCH OD 1. 3. 2012
Černý Most: po: 13 až 19 h., út: 9 až 16 h., st a čt: 12 až 19 h., pá: 9 až 16 h.
Hloubětín: út: 9 až 16 h., st a čt: 12 až 19 h.

Do připravované sociální ﬁrmy „Duhová prádelna“ sídlící v Maňákově ulici,
Praha 14, přijmeme pracovníky se změněnou pracovní schopností na zkrácený
pracovní úvazek pro obsluhu mandlu, žehlicího stolu a praček. Nabídky posílejte e-mailem na adresu katka.levin@gmail.com, případně volejte do 15. 3.
2012 na tel.: 734 219 372. Zahájení provozu od 2. 4. 2012. Zkušenosti vítány.

Křížovka o ceny
J. Ortega y Gasset (1883–1955), španělský filozof: „Muž se domnívá, že si vybral ženu, ale… (tajenka)."
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Pokoj

Střešní
krytina

Španěl.
muž.
jméno

Adolf

Neobuta
Dokonat

Kombinéza

Nejlepší
z nejlepších

Plemeno

Eten

Dravá
ryba

Svatební
květina

Arad; Asad; Iker,
Elek, Pivan, SU

Luštitelé křížovek mají v březnu jedinečnou možnost vyhrát celkem tři vstupenky do divadla Gong.
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 3. 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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O TOM SE VÁM
ANI NESNILO!
VŠECHNY MATRACE SULTAN
NYNÍ O 30 % VÝHODNJI

299,–
ROSALI, povleení
na jednolžko.
100% bavlna.
1 ks: 50×60 cm.
1 ks: 150×200 cm.

4 893,–
Bžná cena 6 990,–
SULTAN HAMNVIK,
pružinová matrace.
140×200 cm.

2 290,–
ASPELUND, rám postele.
Na matraci 140×200 cm.

Nabídka platí od 1. b ezna do 18. dubna 2012.
Nevztahuje se na krycí podložky, rošty a dtské matrace.

www.IKEA.cz

