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PORADÍME
S DÁREČKY
POD VÁNOČNÍ
STROMEČKY

Inzerce

DOPORUČÍME
co teď nejvíc letí

VYBEREME
dárky pro vaše blízké

NABÍDNEME
dárečky podle ceny

PORADÍME
kde dárky sehnat

Zastavte se ve vybraných dnech
u dárkového poradce v CČM vždy
v pracovní dny od 12.00 do 20.00
a o víkendech od 10.00 do 18.00.
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9. 12.

16. 12.

4. 12.

12. 12.

20. 12.

6. 12.

14. 12.

21. 12.

8. 12.

15. 12.

22. 12.

Změna programu vyhrazena.

placená inzerce

Za každý nákup v hodnotě 1 500 Kč vám
zabalíme jeden dárek zdarma.
Služba je k dispozici o víkendech od 1. 12.
do 22. 12.
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Vážení čtenáři,
pomalu, ale jistě se blíží vánoční svátky, a proto předpokládám, že má většina domácností v Praze 14 napilno se
všemi přípravami na toto jedinečné
období, kdy se lidé vracejí k dávným
duchovním hodnotám. Věřím, že stejně
jako já dokážete alespoň na chvilku vysadit ze svátečního shonu a zamyslet
se nad původní myšlenkou a tradicemi
Vánoc. Historii tolik významného období, pro děti spojeného s rozdáváním
dárků, si můžete oživit i prostřednictvím prosincového vydání
Čtrnáctky, kde jsme pro vás společně s odborníky zmapovali
příběh Vánoc od vzniku samostatného Československa až do
současnosti. Těšit se můžete i na netradiční vánoční recept
a nejrůznější akce ve svátečním duchu.
Nyní ale nastává spíše období předvánočního shonu, nakupování dárků a uzavírání roku v práci. Leckdy je to čas spojený
i s určitou nervozitou a stresem. Proto jsme pro vás připravili
zpestření s možností odreagování se, a to na čtvrtek 13. prosince 2012 na Rajské zahradě v rámci bohatého kulturního programu s názvem Vánoce MČ Praha 14. Vyslechnout si můžete
například pěvce Národního divadla, výsledky své činnosti ukáží
neziskové organizace z naší městské části a všichni si budeme
moci také zasoutěžit o nejoriginálnější vánoční ozdobu.
Advent si můžete užít i prostřednictvím tradičních farmářských
trhů, které se v prosinci ponesou ve vánočním duchu. Osobně
věřím, že všechny nově potěší i nazdobené vánoční stromy, kterých bude letos hned několik.
Zima však není jen dobou sváteční. Pro mne je také obdobím, kdy
je třeba věnovat zvýšenou pozornost rozmarům počasí. Přestože
městská část přímo spravuje jen menší část komunikací v Praze 14, rozhodně nebereme tento úkol na lehkou váhu. Na druhou
stranu víme, že sníh k Vánocům patří a nepřináší jenom problémy, ale hlavně vytváří podmínky pro zimní radovánky dětem, kterým se tak zkracuje nekonečné čekání na dárky pod stromečkem. Pokud nezasněží, i na tuto variantu jsme připraveni, a proto
vám prostřednictvím Čtrnáctky nabízíme řadu tipů, jak strávit
zimní čas – třeba aktivním sportem na čerstvém vzduchu.
Letošní rok nám pomalu končí. Dostáváme se tím na radnici do
druhé poloviny funkčního období, kdy se společně s vámi snažíme měnit tvář Prahy 14. Dovolte mi, abych vám za to poděkoval a popřál klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví a štěstí v roce 2013.
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 nebo
zašlete adresu konkrétního místa na e-mail: distribuce@casopis14.cz nebo poštou na adresu vydavatele • 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,
Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 12. 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) • Komerční
sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Vánoční strom Prahy 14
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ZIMA JE TADY, ÚDRŽBA ZAČÍNÁ

S PŘÍCHODEM ZIMY JISTĚ MNOHÝM
MOTORISTŮM VYTANE NA MYSLI
OTÁZKA, JAK TO LETOS BUDE
S JEŽDĚNÍM AUTEM PO SILNICÍCH,
KDYŽ NAPADNE SNÍH. STEJNĚ TAK
TRÁPÍ CHODCE OTÁZKA, JAK SE
DOSTANOU NA METRO, JAK DĚTI
DO ŠKOLY APOD. ZIMNÍ ÚDRŽBA
KOMUNIKACÍ JE ALE TÉMATEM
KOMPLIKOVANÝM A NUTNO ŘÍCI,
ŽE VEDENÍ MČ PRAHA 14 TUTO
DŮLEŽITOU OBLAST V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEPODCEŇUJE. JE VŠAK
DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT, ŽE ZIMNÍ
ÚDRŽBA SPOČÍVÁ VE ZMÍRŇOVÁNÍ
NÁSLEDKŮ ZIMY PŘI ÚKLIDU
SILNIC A NĚKTERÝCH CHODNÍKŮ.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 MÁ
V SOUČASNÉ DOBĚ NA STAROST
JEN RELATIVNĚ MALOU ČÁST
VŠECH KOMUNIKACÍ NA SVÉM
ÚZEMÍ, VĚTŠÍ ČÁST PLOCHY SILNIC
V MČ PRAHA 14 SPADÁ DO ÚDRŽBY
TECHNICKÉ SPRÁVY KOMUNIKACÍ
HL. MĚSTA PRAHY.
Začněme tedy pěkně od začátku, abychom si ujasnili základní pojmy. Plán
zimní údržby místních komunikací je
zpracován podle zákona o provozu na
pozemních komunikacích a několika
dalších předpisů a vyhlášek.
Úkolem plánu zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích,
vzniklých zimními povětrnostními situacemi a jejich důsledky, a to tak,
aby zimní údržba byla zajišťována
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s přihlédnutím k potřebám řidičů motorových vozidel a chodců na straně
jedné a ekonomickým možnostem
vlastníka místní komunikace na straně druhé. Protože v zimním období
není možno závady ve sjízdnosti
a schůdnosti zcela odstranit, nýbrž
jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na
celém území městské části, stanoví
tento plán i potřebné priority údržby,
a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti
místních komunikací a z technických
možností provádění zimní údržby.
Přestože k největším kritikům nedostatečné zimní údržby patří motoristé, nemůžeme opomíjet ani chodce.
Zejména pro starší lidi může mít zranění po pádu na ledovce či „uklouzaném sněhu“ daleko horší následky.
Proto městská část na svěřených komunikacích zajišťuje prostřednictvím
pracovníků odboru dopravy a ochrany prostředí spolu s dispečery vybraných ﬁrem v celé zimní sezoně (od
1. 11. 2012 do 31. 3. 2013) nepřetržitou dozorovou službu, a to včetně víkendů a svátků.
„Realita je taková, že udržujeme důležité pěší komunikace i v řadě případů,
kdy chodníky nejsou svěřené do správy městské části. V současnosti právě
z tohoto důvodu má odbor dopravy
a ochrany prostředí pasport komunikací, abychom měli přehled o tom, kde
můžeme tlačit skutečné správce
k zodpovědnosti. Zimní údržba totiž

rozhodně není levná,“ vysvětlil zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který má
na starosti mimo jiné i oblast dopravy.
Přes nutnost kvalitní údržby chodníků i motoristických komunikací si vedení městské části uvědomuje i potřebu šetřit. Proto také před časem
vyhlásilo výběrové řízení, z něhož
vzešly jako vítěz Pražské služby, a.s.,
které mají v současnosti celoročně
údržbu na starosti. Firma pak využívá
své subdodavatele podle potřeby na
jednotlivé technologie údržby.
Vedle běžných chodníků jde především o cesty v okolí mateřských a základních škol, všechny důležité přístupy ke zdravotnickým zařízením,
institucím a zastávkám veřejné dopravy. Pro případ kalamity navíc
může městská část využít i pomoci
Armády spásy nebo do úklidu zapojit
občany, kterým byly nařízeny veřejně
prospěšné práce.
Další posilou mohou být v případě
krize i zaměstnanci a vybavení odboru hospodářské správy, který má na
starosti zimní údržbu okolo školských
zařízení a ve školních areálech tak,
aby bylo zajištěno bezpečné zásobování školních jídelen a přístupové
cesty. Také v tomto případě městská
část často supluje údržbu i tam, kde
komunikace spravují jiné subjekty.
NĚKTERÉ INFORMATIVNÍ ÚDAJE.
MAGISTRÁTNÍ KOMUNIKACE
Největší část komunikací v hlavním
městě, území Prahy 14 nevyjímaje, je
ve vlastnictví hlavního města Prahy,
které je opravuje a udržuje prostřednictvím Technické správy komunikací
hl. m. Prahy (TSK). Ani ta však nespravuje všechny komunikace, které
patří hlavnímu městu Praha, z celkového objemu je část ze zimní údržby
vyjmuta.
„Samozřejmě se snažíme vyjednat
pro Prahu 14 co nejlepší podmínky,
navrhujeme zařazení konkrétních ulic
do zimní údržby, ale ne všechny naše
návrhy byly schváleny,“ vysvětlil Kuda.
Přes tyto dílčí nedostatky je však třeba
říci, že se situace v Praze 14 zlepšila.
KAM VYJÍŽDÍ SILNIČÁŘI POPRVÉ?
S odklízením sněhu se začíná, když
vrstva spadeného sněhu je vyšší než
4 cm. Při trvalém sněžení se odstra-

Téma – Zimní údržba

Část chodníků se čistí stroji, zbylé chodníky udržují pracovníci zimní údržby ručně.

ňování sněhu provádí opakovaně. Pokyn k výjezdu pluhů a posypových mechanismů dává dispečink ﬁrem zabezpečujících zimní údržbu, eventuálně
pracovník pohotovosti Úřadu městské
části Praha 14. V případě nutnosti jsou
vozovky prohrnovány či chodníky zdrsňovány posypem i vícekrát denně.
Místní komunikace v prvním pořadí
důležitosti
(místní
komunikace
a chodníky) budou prohrnuty a posypány nejdéle do 4 hodin po skončení
sněžení nebo vzniku náledí.
Místní komunikace ve druhém pořadí
důležitosti (místní komunikace a chodníky) budou prohrnuty a posypány po
ošetření komunikací v prvním pořadí,
nejdéle však do 8 hodin po skončení
sněžení nebo vzniku náledí.
Místní komunikace ve třetím pořadí
důležitosti (některé MK, parkoviště
a přístupové místní komunikace) budou prohrnuty a posypány po ošetření
komunikací v prvním a druhém pořadí,
nejdéle však do 24 hodin po skončení
sněžení nebo vzniku náledí.

daná pořadí. Dodavatelé zimní
údržby pro TSK i pro MČ Praha 14 vyjíždějí současně dle pořadí důležitosti
na jednotlivé komunikace. Plány
zimní údržby jsou za dlouhá léta pečlivě propracované a jednotlivé oblasti
mají jasně stanovené prioritní úseky.
Jako první vyjíždějí silničáři vždy na
hlavní tahy a silnice, kde jezdí autobusy městské hromadné dopravy.
Postupně pak pluhy a posypové vozy
projíždějí ulice ve druhém a třetím
pořadí. Toto rozdělení vychází logicky
z důležitosti jednotlivých komunikací,
z jejich dopravního zatížení, ale také
například podle toho, zda jde o ulice
ve svahu nebo ulice, které jsou důle-

JAK SE UDRŽUJÍ CHODNÍKY
• Na chodnících a pěších zónách,
na kterých se provádí
odstraňování závad ve schůdnosti
strojním způsobem, na schodech
a lávkách pro pěší lze k posypu
použít i chemické rozmrazovací
materiály a jejich směsi včetně
směsí se zdrsňovacími materiály.
• Chemickými rozmrazovacími
materiály a jejich směsmi včetně
směsí se zdrsňovacími materiály
se však smějí sypat pouze ty
chodníky a stezky, ve kterých
nejsou uloženy inženýrské sítě
(ledaže mají uzavřený kryt) a jsou
odděleny od zelených ploch
a pásů pro stromy takovým
způsobem, aby na ně nemohl
stékat slaný roztok.
• V případě vzniku extrémních jevů,
jako je ledovka, mrznoucí
mrholení, mrznoucí déšť
a vytrvalý spad sněhu, tvořící na
komunikacích sněhovou vrstvu
nad 10 cm, je možné použít
chemické rozmrazovací materiály
a jejich směsi.
žité pro dostupnost zdravotnických či
školských zařízení. Je taktéž nutno
zdůraznit, že i chodci musí přizpůsobit chůzi po chodnících a komunikacích zimním podmínkám.
Kompletní přehled komunikací, kde
zajišťuje zimní údržbu MČ Praha 14,
najdete na www.praha14.cz.
(jam)

Jak v případě motoristických komunikací ve správě městské části, tak
i v případě silnic, o které se stará
TSK, platí výše uvedená a předem
KONTAKT:
Ing. Josef Morávek
Odbor dopravy a ochrany prostředí
Oddělení dopravy
Bratří Venclíků 1072
225 295 333
vedoucí oddělení
moravek@p14.mepnet.cz

Na chodníku širokém dva metry musí být v případě sněhu schůdný pás o šíři minimálně metr a půl.
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Vánoce MČ Praha 14

pozvánka

Vánoční pozvání

13. 12. 2012 od 14.00 do 20.00 u stanice metra Rajská zahrada.
Pěvci sboru Národního divadla zazpívají Českou mši vánoční
J. J. Ryby (17.00–17.50)
Pěvecká vystoupení dětí ze ZŠ Šimanovská,
ZUŠ Horní Počernice – Junior Band
Nabídka neziskových organizací
Tradiční i netradiční koledy
Společné tancování pro děti i rodiče
Vánoční beatbox
Ukázky výcviku asistenčních psů

Vánoční trh neziskových organizací
Svíčky, keramika, vánoční ozdoby, bible, sušenky,
domácí vánoční věnce, látkové hračky, mýdla a jiné...

Soutěž o nejoriginálnější vánoční ozdobu
Každý návštěvník si bude moci vyrobit vlastní ozdobu
a pověsit ji na speciální vánoční stojany.

pozvánka

Celou akci bude moderovat Jiří Laštovka.

ŽIVÝ BETLÉM NA ČERNÉM MOSTĚ
Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít společně
události v Betlémě oné noci, kdy se narodil Ježíš.

V neděli 23. 12. 2012 v 17.00 hod.
(zahájení u hlídaného parkoviště pod zastávkou autobusu Doležalova)
Společně s pastýři se vypravíme za hvězdou až k jesličkám,
před kterými zazpíváme známé koledy.
Vezměte si s sebou lampion nebo lucerničku a teplé oblečení.
Po skončení akce se můžete zahřát teplým čajem a domů si odnést betlémské světlo.
V případě zvláště nepříznivého počasí se akce překládá na příští rok!
Pořádá Římskokatolická farnost Kyje – Černý Most a Komunitní centrum Motýlek
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Aktuality

AKTUALITY
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V HLOUBĚTÍNĚ
Děti z okolí hloubětínské Horoušanské
ulice si mohou od října hrát na novém
hřišti, které bylo na podzim kompletně
zrevitalizováno. Z původního dětského
hřiště mezi domy zůstalo jen pískoviště, které bylo letos obnoveno, a nově
byla postavena klouzačka, houpačka
a několik dalších herních prvků. „Je to
první dětské hřiště v Praze 14, které je postaveno z akátového dřeva, přestavba
byla hrazena z rozpočtu městské části a vyšla na necelých 290 tisíc korun,“ přiblížila Markéta Adámková z odboru ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.
Nové hřiště s oplocením v Horoušanské ulici není zdaleka posledním, které
Praha 14 zrealizovala. V příštím roce se počítá s kompletní proměnou hřiště
v areálu Jahody ve Vybíralově ulici na Černém Mostě a s výstavbou nového hřiště v parčíku u Splavné ulice na Hutích. Dále bude podle Adámkové pokračovat
i oplocování a doplňování herních prvků na stávajících dětských hřištích v Praze 14.
Jen v letošním roce dostala nové oplocení tři dětská hřiště, dvě ve Chvaletické
ulici na Lehovci a právě hřiště v Horoušanské.
(red)

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Ve dnech 27.–28. 12. a 31. 12. bude přerušen
provoz mateřských škol, které jsou zřízeny
městskou částí Praha 14. Jedná se o školky:
MŠ Korálek (Bobkova 766), MŠ Sluníčko (Gen.
Janouška 1005), MŠ Obláček (Šebelova 874),
MŠ Vybíralova 968/4, MŠ Vybíralova 967/6, MŠ
Chvaletická 917/1, MŠ Kostlivého 1218, MŠ
Paculova 1115/12, MŠ Štolmířská 602/4 a MŠ
Zelenečská 500. Provoz mateřských škol
bude opět obnoven ve středu 2. ledna 2013.
Provoz bude přerušen na základě ustanovení
§ 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
(dm)

EXTRALIGOVÝ SOFTBAL SE VRACÍ NA ČERNÝ MOST
Letošní obhájce extraligového titulu,
softbalový oddíl Spectrum Praha, se
v příštím roce vrátí na své domácí
hřiště na Černém Mostě. V současné
době nevyužívané hřiště v areálu základní školy Bratří Venclíků právě
v těchto dnech prochází kompletní
přestavbou. Hotovo by podle informací
z klubu mělo být už do konce roku, přesto se vrcholový softbal vrátí na Černý
Most asi až v létě. „Je třeba počkat, až vyroste trávník a pořádně se uchytí, abychom si nové hřiště nezničili hned na začátku. Zatím platí, že mládež bude trénovat v Satalicích a muži jako v minulosti na hřišti Joudrs v Bohnicích. Počítáme ale,
že od léta už budeme hrát doma,“ poznamenal Petr Vítů z klubu Spectrum Praha. V současnosti se pracuje na terénních úpravách, stojí ale také základy pro
střídačky a upravuje se samotná plocha hřiště. „Do budoucna samozřejmě uvažujeme i o zázemí pro klub nebo o tribunách, v současné době to ale není aktuální. Hlavní je, abychom mohli hrát,“ dodal Vítů.
(jam)

PLOCHA PŘED
RADNICÍ SE MĚNÍ

Mnozí obyvatelé Černého Mostu
a návštěvníci úřadu městské části
jistě začátkem listopadu zaregistrovali úpravy zeleně v okolí budovy radnice Prahy 14. Tyto terénní práce byly
součástí nové koncepce v oblasti zeleně. „Vedle běžné údržby zeleně
jsme se letos zaměřili také na revitalizace jednotlivých ploch, a to jak
zmlazováním porostů, tak i odstraňováním a náhradou nevhodně vysázených, přehuštěných keřových skupin,
které sloužily jako úkryt bezdomovcům,“ přiblížila Ing. Markéta Adámková, vedoucí oddělení ochrany
prostředí ODOP.
Podle jejích slov se revitalizace dočká mimo jiné právě prostor okolo
budovy úřadu, kde byly již keře nevzhledné a nebylo možné je udržovat.
„V letošním roce byl srovnán terén
a vysázeny listnaté dřeviny v počtu
12 kusů. Na příští rok máme naplánovánu výsadbu jehličnatých dřevin“
přiblížila Adámková.
V letošním roce již proběhly a nadále
probíhají revitalizace zeleně na Jahodnici (vnitroblok Slavatova-Tovarova), u rybníčku (v ulici Borská) a do
konce roku plánuje městská část odstranění nevhodných jalovců před ZŠ
Bratří Venclíků a revitalizaci zeleně
v uzavřeném areálu Jahoda na Černém Mostě. V příštím roce se pak
předpokládá
revitalizace
zeleně
v Hloubětíně za statkem.
(red)
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MGR. MARKÉTA KALINOVÁ

UŽ ČTVRTÝM ROKEM
JE ŘEDITELKOU NEZISKOVÉ
ORGANIZACE JAHODA, KTERÁ
NEDÁVNO OSLAVILA ROVNÝCH
PATNÁCT LET SVÉHO PŮSOBENÍ.
JAK TRÁVÍ VÁNOCE TI,
KTEŘÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU
POMÁHAJÍ OSTATNÍM? A JAKÝCH
BUDE PŘÍŠTÍCH PATNÁCT LET
ČINNOSTI TÉTO AKTIVNÍ
ORGANIZACE? NA TYTO A DALŠÍ
OTÁZKY JSME SE ZEPTALI MAKÉTY
KALINOVÉ.
VAŠE ORGANIZACE PRÁVĚ
OSLAVILA PATNÁCT LET PŮSOBENÍ
NA ČERNÉM MOSTĚ. CO TAKOVÉ
VÝROČÍ PRO VÁS ZNAMENÁ A JAKÝ
TO JE POCIT, KDYŽ SI MŮŽETE
ŘÍCT, ŽE SE JAHODĚ DAŘÍ UŽ
TAKOVOU DOBU?
Už při samotné přípravě oslavy
15. narozenin JAHODY, kdy jsme se
probírali archivem a starými fotkami,
jsme měli možnost si historii organizace připomenout a zavzpomínat.
Chvilkami bylo toto vzpomínání až
dojemné. Je velmi příjemné vidět,
kam se organizace za těch patnáct
let posunula a co všechno dokázala.
Kolik dobrovolníků, partnerů a kolegů s JAHODOU spolupracovalo
a především kolika dětem a rodinám
jsme měli možnost pomoci. Rozhodně nás tato rekapitulace ubezpečila,
že naše činnost má smysl, a nakopla
nás do další činnosti.
DOKÁŽETE POPSAT, JAK SE
ČINNOST JAHODY ZMĚNILA
V PRŮBĚHU TĚCH PATNÁCTI LET?
Během patnácti let se JAHODA
především rozšířila a zprofesionalizovala. To znamená, že z původní
dobrovolnické aktivity je dnes profesionální a známou organizací, která
zaměstnává 13 lidí a ročně využije její
pomoc okolo 1 000 dětí a mladých
lidí. A další výrazná změna je v místě
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Foto: archiv Markéty Kalinové

JAHODOVÉ VÁNOCE
A DALŠÍCH 15 LET

jejího působení. Všechny aktivity
JAHODA postupně soustředila pouze
na jedno místo, a to na Prahu 14.
ŘEDITELKOU ORGANIZACE JSTE
OD ROKU 2008, CO SE PODLE VÁS
ZA TU DOBU V JAHODĚ ZÁSADNĚ
ZMĚNILO A KAM SMĚŘUJETE DÁL?
Asi nejpřesněji bych svou práci za
poslední čtyři roky nazvala jako „rozvojovou“. Podařilo se mi nastartovat
nové aktivity, které předtím JAHODA
nenabízela, ale měla to v úmyslu.
Jedná se především o komunitní
a kulturní programy, aktivity pro rodiny, jako bylo například kojenecké
plavání, hlídání dětí a nově provoz
soukromé mateřské školy, vytvořit
nové místo pro terénní práci Pixlu,
rozšířit sociální služby atd. Také se
mi podařilo navázat spolupráci s novými partnery a sponzory a JAHODU
zviditelnit a mediálně více prezentovat. I nadále je v mém zájmu udržet
dobré jméno JAHODY a nabízet co
nejvíce aktivit a služeb ve vysoké
kvalitě pro klienty a veřejnost žijící na
Praze 14.

KDYŽ HOVOŘÍME O JAHODĚ,
VĚTŠINA LIDÍ SI VYBAVÍ DVĚ
ZÁKLADNÍ OBLASTI, KTERÝM
SE VĚNUJETE. AKTIVITY PRO
RODIČE S MALÝMI DĚTMI A PRÁCE
S MLÁDEŽÍ. JAKÁ JSOU SPECIFIKA
PRO OBĚ TYTO SKUPINY A JAKÝ
JE ROZDÍL V PŘÍSTUPU?
Věková oblast, se kterou pracujeme,
je mnohem širší. Kromě volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny
s malými dětmi nabízíme programy
pro děti a mládež od 6 do 26 let. Obě
dvě skupiny, které jste zmínil, jsou
samozřejmě velmi rozdílné. Rodiče
s malými dětmi, kteří navštěvují programy Rodinného centra Jahůdka,
hledají zábavu a aktivní trávení volného času. Oproti tomu klienti našich
sociálních služeb, což jsou nízkoprahové kluby a terénní program, za
námi přicházejí s problémem a u nás
hledají pomoc, cestu k vyřešení své
situace. Stejně tak, jako je rozdíl
mezi zmiňovanými skupinami, je velký rozdíl v přístupu a práci s nimi.
S klienty sociálních služeb pracují
pouze kvaliﬁkovaní sociální pracovní-

Rozhovor
ci, kteří hrají v životě klientů velmi
důležitou roli, a v některých případech téměř zásadní. Proto je pro výkon jejich profese odborná kvaliﬁkace, kterou si neustále zvyšují, zcela
nezbytná.
BLÍŽÍ SE VÁNOČNÍ SVÁTKY,
A PROTO PŘEDPOKLÁDÁM,
ŽE V JAHODĚ PŘIPRAVUJETE ŘADU
ZAJÍMAVÝCH AKCÍ. NA CO BYSTE
POZVALA RODIČE S DĚTMI A CO
SE CHYSTÁ PRO MLÁDEŽNÍKY?
Rodiče s malými dětmi bych ráda pozvala do Jahůdky na tyto předvánoční
akce: 5. prosince proběhne klasická
mikulášská nadílka s malým programem, 14. prosince dopoledne si mohou rodiče společně vyzkoušet vytvořit nové druhy pečeného i nepečeného cukroví a na 21. prosince jsme
připravili vánoční merendu – společnou chvilku klidu v předvánočním
blázinci. Všechny aktivity probíhají
v prostorách s velkou hernou pro děti
a v provizorní minikavárničce s nabídkou výborné kávy, vína, piva a dalšího občerstvení. Více informací
o jednotlivých akcích najdete na
www.jahodaweb.cz.
Pro děti a mládež pořádáme ve spolupráci s MeetFactory a Proximou
Sociale již čtvrtý ročník Mikulášské
párty, která se bude konat 3. prosince v prostorách MeetFactory na Smíchově. Program, který připravujeme
pro děti a mladé lidi ze všech pražských nízkoprahových zařízení, nabízí
skate překážky, DJ, ﬁlmy, komentovanou výstavu, fotbálky, ping-pong,

Základy fungování mladých v nízkoprahovém
klubu jsou předem pevně stanoveny.

V prostorách Jahody jsou rodinám k dispozici dětské herny a od letoška zde funguje i soukromá
mateřská škola. Sociální práci se pak organizace věnuje v nízkoprahovém klubu a přímo v ulicích.

trampolínu, vystoupení klientských
kapel, workshopy, aktivity, výtvarnou
dílnu, občerstvení a samozřejmě mikulášskou nadílku. Pravidelně tuto
akci navštěvuje okolo 100 klientů.
CO ZNAMENAJÍ VÁNOCE PRO
VÁS OSOBNĚ? DRŽÍTE TRADICE,
NEBO TÍHNETE SPÍŠ
K MODERNÍMU POJETÍ SVÁTKŮ?
Přiznám se, že stejně jako jiné matky
Vánoce sama za sebe moc neprožívám, spíše se je snažím přichystat
pro své děti. Já osobně jsem nejraději, když se nám podaří během vánočních prázdnin vyrazit alespoň na
pár dnů na hory a odpočinout si.
I přesto se snažíme dodržovat tradiční pojetí Vánoc, se zlatým prasátkem,
koledami a slaměnými ozdobami.
DOKÁŽETE POSOUDIT,
JAK VNÍMAJÍ VÁNOCE DNEŠNÍ
MLADÍ LIDÉ Z ČERNÉHO MOSTU
A CO ZNAMENAJÍ SVÁTKY
PRO MLADÉ RODINY S MALÝMI
DĚTMI, KTERÉ PATŘÍ MEZI
VAŠE KLIENTY?
To je velmi těžká otázka. Vánoce prožívá každý z našich klientů jinak, většinou to souvisí s jeho rodinnou situací, možnostmi a především s věkem. Sleduji však, že se u mladých
lidí pomalu vytrácí to původní, tradiční pojetí Vánoc a převažuje spíše tržní zájem. To znamená, co nejvíce
z toho vytěžit, dostat drahé dárky.
Nejvýstižněji tuto situaci popsal můj
kolega Martin: „Většina z klientů
chápe Vánoce jako možnost obměnit
svůj technický park.“

MÁ JAHODA DOSTATEK
PROSTŘEDKŮ NA FUNGOVÁNÍ,
NEBO JE TO POŘÁD DOKOLA
O SHÁNĚNÍ PODPORY?
Ve ﬁnancování neziskových organizací je každý rok nejistý. Velká většina
dotací a grantů je jednoletých. V praxi to znamená, že musíte každoročně
reagovat na jednotlivé výzvy, vyplnit
žádosti, čekat na výsledky a ke konci
roku vše vyúčtovat. Nevýhoda tohoto
ﬁnancování, kromě složité administrativy, je nejisté plánování rozvoje
organizace na několik let dopředu.
Nechci si však stěžovat, oproti jiným
neziskovkám se nám zatím daří každý rok potřebné ﬁnance sehnat, a zachovat si tak kvalitu nabízených služeb. Klepu na dřevo!
CO PRO VAŠI ORGANIZACI
ZNAMENÁ SPOLUPRÁCE
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ?
Spolupráce s městkou částí je pro
naši existenci nesmírně důležitá. My
máme velkou výhodu v tom, že městská část Prahy 14 chápe důležitost
naší práce a podporuje ji. Bez této
podpory si fungování JAHODY vůbec
neumím představit.
CO BYSTE POPŘÁLA
ČTENÁŘŮM „POD STROMEČEK“
A DO NOVÉHO ROKU?
Nejvíce ze všeho bych popřála čtenářům do nového roku zdraví. A pak
spokojený život ve státě, který začne
konečně uznávat morální hodnoty,
demokratické principy a rovné příležitosti. Hezké Vánoce.
(jam)
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Seriál

BC. ING. DANA HETZLOVÁ

ROK 2012 BYL HEKTICKÝ

Foto: archiv Dany Hetzlové

občany Prahy 14. Při stejném počtu
strážníků a letmém pohledu na statistiku jsme však polevili v dopravě.
Myslím si, že toto je správný směr našeho uvažování, neboť při kontaktu
s občany je veřejný pořádek spolu
s jejich bezpečností a občanským
soužitím zmiňován mnohem častěji
než problémy spojené s dopravou,
i když ta nás jako okrajovou Prahu
bude pálit vždy. Ale nacházíme se
převážně v sídlištní zástavbě, jsou tu
vybudována podzemní parkoviště
a parkování zejména v noční době je
v rámci celé Prahy tak nějak podobné.

V POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU
O MĚSTSKÉ POLICII JSME
TENTOKRÁT OSLOVILI ŘEDITELKU
OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ
MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 14
BC. ING. DANU HETZLOVOU.
K MĚSTSKÉ POLICII SE DALA
JIŽ V ROCE 1991, POZDĚJI PAK
ZÍSKALA I NĚKOLIK OCENĚNÍ
VČETNĚ TITULU STRÁŽNÍK ROKU
2003. DNES VEDE SVŮJ TÝM
A NA VÝŠE ZMÍNĚNÝ TITUL
UŽ NOMINOVALA I JEDNOHO
ZE SVÝCH PODŘÍZENÝCH.
NÁS ZAJÍMALO PŘEDEVŠÍM,
JAK SE CHYSTÁ MĚSTSKÁ POLICIE
NA NADCHÁZEJÍCÍ SVÁTKY
A NOVOROČNÍ OSLAVY.
BLÍŽÍ SE KONEC ROKU. JAKÝ
BYL PRO VÁS JAKO ŘEDITELKU
MĚSTSKÉ POLICIE A PRO VAŠE
PODŘÍZENÉ ROK 2012?
Myslím, že rok 2012 byl po pracovní
stránce rokem hektickým. Ze zákona
nám přísluší zabezpečení veřejného
pořádku v rámci působnosti obce, což
je velice obsáhlý pojem a zahrnuje
mnoho dílčích oblastí. Na rozdíl od
předchozích let jsme proto naši pozornost více zaměřili na konkrétní
projevy nepořádku, který nejvíce pálí
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ČASTO SE ŘEŠÍ, ŽE STRÁŽNÍKŮ
JE MÁLO, MÁ JICH PRAHA 14
DOSTATEK?
Přestože byly v letošním roce pozastaveny nábory, početní stavy strážníků jsou na úrovni začátku roku 2012,
jsme stabilizovaný kádr, což je
z mého hlediska ku prospěchu věci.
Některým strážníkům byl v Praze 14
přidělen od města služební byt, takže
mají pro svou práci vytvořeny lepší
podmínky, než měli při svém nástupu
k městské policii.
Letos slaví Městská policie hl. m.
Prahy 20 let od svého vzniku. Máme
v našem kolektivu šest strážníků,
kteří byli u vzniku této organizace.
Primátor doc. Svoboda je v závěru
roku slavnostně přijme v Brožíkově
sále na Staroměstské radnici a osobně je ocení za dvacetiletou práci pro
město. Já sama jsem nastupovala
k městské policii již v roce 1991.
Myslím, že MP za tuto dobu odvedla
pro naše občany kus práce a chce
v tom i nadále pokračovat.
MŮŽETE ŘÍCI, CO KONKRÉTNÍHO
SE V ČINNOSTI MP V TOMTO ROCE
ZMĚNILO?
Mluvit o konkrétních věcech v několika málo větách je vždycky trošku
složité. Osobně si cením toho, že se
nám podařilo obsadit jednotlivé
okrsky šikovnými okrskáři, kteří jsou
schopni pracovat samostatně a v případě nočních směn s podporou hlídkové služby. Cením si i toho, že jsme

se stali prvním obvodním ředitelstvím v rámci Prahy, které začlenilo
do své struktury na základě projektu
MVČR „Úsvit“ tzv. asistenty pro prevenci kriminality z řad místních občanů.
JAK SE PŘIPRAVUJETE NA VÁNOCE
A SILVESTR, CO TO PRO VÁS
OBNÁŠÍ?
Připravujeme se na celý prosinec, je
to pro nás tzv. období platnosti vyhlášky HMP týkající se pyrotechniky. Se
začátkem měsíce prakticky od Mikuláše až do konce roku se zaměřujeme
na kontrolu této vyhlášky, na prodej
pyrotechnických předmětů, jejich používání a řešení negativních jevů s tím
spojených. V této době se zvyšuje i počet drobných krádeží v obchodních řetězcích, počet záchytů kapsářů, vykradených vozidel apod. Lidé mají trochu jiné starosti a zapomínají na
ostražitost při vánočních nákupech.
Na silvestra se k tomu přidává i zvýšená spotřeba alkoholu. V rámci každoročního bezpečnostního opatření
„SILVESTR“ posilujeme i centrum
města Prahy, kde probíhají hlavní
oslavy spojené s ukončením roku.
PODLE VEDENÍ MČ SE V TOMTO
ROCE ZLEPŠILA VZÁJEMNÁ
SPOLUPRÁCE MEZI RADNICÍ A MP,
CO NA TO ŘÍKÁTE A JAK
SOUČASNOU SPOLUPRÁCI
HODNOTÍTE?
Jsem ráda, že to tak vedení MČ cítí.
Pro naši společnou práci, tím myslím
městskou policii a MČ Praha 14 a pro
obyvatele městské části, je to velmi
žádoucí. Jsme dvě složky, které se
z podstaty věci musí doplňovat, spolupracovat, a vytvářet tak podmínky
pro kvalitní a spokojený život na Praze 14 (alespoň v rámci našich možností). Jsem ráda, když se nám společně daří problémy řešit. A to je
i podstata věci.
Na závěr bych chtěla našim občanům
poděkovat za spolupráci a popřát jim
zejména klidné svátky plné pohody
a hodně zdraví a štěstí do roku 2013.
(red)

GYMNÁZIUM, PRAHA 9, ÈESKOLIPSKÁ 373
Osmileté a ètyøleté gymnázium se všeobecným zamìøením,
zøizovatel hl. m. Praha

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

13. 12. 2012 a 10. 1. 2013 vždy od 16 a 17:15 hod
hodinový program
pro uchazeèe i jejich rodièe

www.ceskolipska.cz

PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEÈISTO

parodontologie
dentální hygiena

Přijímá nové pacienty
tel.: 281 913 093

placená inzerce

Vestavěné
ní
skříně,
sle
vy
kuchyně,
3
0% nábytek
603
242
133
na míru

Breicetlova 771, Praha 9
( HASSO - Černý Most
Most)) , tel.: 224 317 142

Poliklinika Parník – Černý Most
www.zubaripraha9.cz
výzva

www.spilka-truhlarstvi.cz

placená inzerce

STOMTEAM
stomatologie

Zim

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
placená inzerce

STOMATOLOGIE

placená inzerce

ÈTVRTEK 7. 2. 2013
pro žáky 5. tøíd od 14:45, pro žáky 9. tøíd od 15:00
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 49. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 19. 11. 2012 MIMO JINÉ:
Vzala na vědomí výsledek veřejné
soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, uskutečněné dne
24. 10. 2012, a schválila vítěze veřejné soutěže s podmínkou odkoupení
pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši.
Schválila podání výpovědi z nájmu
bytu z důvodu hrubého porušování

povinnosti nájemci bytu podle § 711
odst. 2, písm. b) obč. zákoníku.
Seznámila s návrhem na umístění
stavby „Automatická tlaková stanice
(ATS) pro posílení tlaku vody ve vodovodní síti na pozemku parc. č. 2788/1
k. ú. Kyje", ul. Lipnická, a současně
souhlasila výjimečně s umístěním
stavby „ATS“ na pozemku parc.
č. 2788/1 k. ú. Kyje, ul. Lipnická, která
zlepší tlakové poměry ve vodovodní
síti pro stávající a umožní i výhledovou
zástavbu v severní části Na Hutích.
Souhlasila s předložením projektové
žádosti „Park Pilská“ s celkovým
rozpočtem 31 088 485,52 Kč v rámci
vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurenceschopnost a s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu
z rozpočtu městské části Praha 14,
tj. 1 516 961,09 Kč, a dále s ﬁnancováním nezpůsobilých výdajů projektu
ve výši 10 862 337,71 Kč.
Vzala na vědomí protokol o provedení aukce k VZ „Sdružené dodávky
elektrické energie pro centrálního
zadavatele MČ Praha 14 pro rok
2013“ a současně schválila jako nejvhodnější nabídku k VZ „Sdružené
dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro
rok 2013“ nabídku uchazeče Pražská
energetika, a. s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10,
IČ: 27232433, který nejlépe splňuje
podmínku základního hodnoticího kritéria, tedy nejnižší nabídkovou cenu.
Rozhodla jako zadavatel nadlimitní
veřejné zakázky na služby „Poskytování telekomunikačních služeb“ o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
T-Mobile Czech Republic, a. s., se
sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ: 64949681.

Schválila zahájení veřejné zakázky
formou zjednodušeného podlimitního řízení „Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele
MČ Praha 14 pro rok 2013“ a zadávací dokumentaci a současně jmenovala členy hodnoticí komise k veřejné
zakázce formou zjednodušeného
podlimitního řízení „Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013“.

JAK VOLIT MIMO
TRVALÉ BYDLIŠTĚ

Pro voliče, který nebude moci volit
v místě svého trvalého bydliště, je
dána možnost volit na základě voličského průkazu (VP). Ten umožňuje
volit v jakémkoli volebním okrsku
v ČR, případně i v zahraničí. O VP lze
požádat již nyní, vydán, případně zaslán na předem dohodnutou adresu
pak může průkaz být až od 27. prosince. Žádosti se podávají v informační kanceláři Úřadu městské
části Praha 14 v přízemí v budově
Bří Venclíků 1072. Žádost lze učinit
osobně s platným občanským průkazem, nebo písemně, avšak
s úředně ověřeným podpisem, nebo
s ověřeným elektronickým podpisem. Lze požádat o VP jen pro jedno
kolo voleb zvlášť, nebo pro kola obě.
VP se v každém kole odevzdá volební komisi.

Konkurz na ředitele ZŠ Šimanovská
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele
pro základní školu Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje, s předpokladem nástupu 1. 6. 2013.
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.
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výzva

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 48. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 2. 11. 2012 MIMO JINÉ:
Zrušila ke dni 31. 12. 2012 pracovní
místo vedoucího oddělení kontroly
a současně schválila organizační
změnu odboru dopravy a ochrany
prostředí od 1. 1. 2013 a pracovní
místo vedoucího oddělení veřejného
pořádku ve třídě 10 od 1. 1. 2013.
Schválila 14. rozpočtové opatření
městské části Praha 14 na rok 2012.
Schválený rozpočet počítá s příjmy ve
výši 278 893,00 tis. Kč a výdaji ve výši
313 896,90 tis. Kč. Výsledek ﬁnancování tak tvoří částku 35 003,90 tis. Kč.
Informace o provedených změnách
v rozpočtu MČ Praha 14 bude následně předložena i zastupitelstvu.
Souhlasila s úpravou přílohy obecně
závazné vyhlášky hlavního města
Prahy, kterou se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat loterie
a jiné podobné hry, kde je navrhováno vypuštění objektu č. p. 47 v ul. Šimanovská Praha 9 a vypuštění objektu č. p. 712 v ul. Chlumecká náhradou za zařazení objektu č. p. 765
Nákupního centra Černý Most na pozemcích parc. č. 232/1, 232/345
a 232/369 v k. ú. Černý Most s provozem bez omezení.

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
BYTOVÁ POLITIKA?

ŘEKNĚTE JASNÉ NE!

Závěrem vám všem jménem zastupitelů za ODS přeji klidné prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2013.

Držíte v rukou poslední letošní číslo
měsíčníku Čtrnáctka, které spojeno
s dobou adventní nutí k rozjímání a reﬂexi. Právě končící rok byl rokem
zvratů a přemetů na vrcholné politické
scéně a adventní doba bude nejspíš
proložena debatou o blížící se přímé
volbě prezidenta České republiky
a potížích s tím spojených. Ani na komunální úrovni se vždy věci nedařily
zcela optimálně řešit, nicméně přes
všechny drobné problémy a starosti
je potřeba se zastavit, rekapitulovat
a opravdu očekávat sváteční chvíle.
Přejeme tedy všem co nejkrásnější
prožití svátků vánočních, hodně radosti, štěstí a všechno dobré v roce 2013!

Je pro mne překvapivé a zároveň trochu smutné, že se někteří z nás, často
senioři, dostávají do situací, při nichž
si na speciálních prodejních akcích
draze zakoupí zboží, které vlastně ani
nechtějí, a pak nevědí, co s tím.
Jistě jste se s tím již všichni někdy
setkali – náramně výhodná nabídka
nádobí, oznámení o vaší výhře v loterii, které jste se vlastně ani neúčastnili, či neuvěřitelně neodolatelná
možnost nákupu čehokoliv. Lákadla,
která jsou většinou podpořena pozvánkou na předváděcí akci spojenou
například s obědem „zdarma“ nebo
nabídkou dalších možných bonusů.
Proč jsou právě předváděcí akce,
oznámené zpravidla pozvánkou do
vaší schránky či dealery zvonícími
u vašich dveří, takovým zlem? Mistrně totiž hrají na vaše city, předkládají
nabídky, kterým se tak snadno podléhá. Neštítí se zneužít nemocí, které
vás trápí, a s tím spojené touhy po
znovunabytí zdraví, nebo nabízejí
fantastické nádobí, co snad i samo
vaří…
To jsou jen některé z příkladů, jak
tito prodejci vystupují. Vězte však, že
jim vůbec nejde o vaše zdraví nebo
o to, aby se vám dobře vařilo, jde jim
pouze a jenom o vaše peníze! A když
snad budete jejich vábivým osidlům
odolávat nebo proti nakoupenému
zboží protestovat, nasadí těžší kalibr,
kterým se vás snaží zlomit – psychický nátlak, vyhrožování, agresi.
Naučte se proto říkat NE! Jakmile
objevíte ve schránce jejich pozvánku,
řekněte si „NE“ a hned ji hoďte do
koše. Když dostanete nabídku, abyste jeli na předváděcí zájezd, řekněte
„NE“. Každá taková nepřiměřeně
nízká nabídka je totiž podezřelá. Vězte, že lepší způsob, jak spolehlivě
ochránit své peníze, neexistuje.
Važte si proto své možnosti volby
a važte si svého „NE“!

Jiří Zajac,
ODS

Zuzana Grigarová,
VV

Pavel Mašek,
TOP 09

Již v polovině března se sešla skupina zástupců nájemníků s místostarostou Ing. Vodákem kvůli jednání
o převodu bytů do OV a další jednání
následovala. Pracovní skupina „Privatizace 2012“ dohodla, že dům vhodný pro prodej by se měl vybrat tzv.
„losovačkou“. Veřejně dostupný zápis
z jednání uvádí, že losovat se bude již
v květnu 2012! Při dubnovém jednání
zastupitelstva byla většina zastupitelů překvapena, že o privatizaci majetku MČ by měli rozhodovat nájemníci,
kterých se uvedený prodej přímo
týká. Po tomto jednání Ing. Vodák navrhl svolat další pracovní tým, tentokrát složený ze zastupitelů všech
stran. Dne 10. května se tento tým
sešel poprvé a v následujících týdnech dospěl k závěru, že doporučuje
k prodeji konkrétní dům i způsob prodeje. Na konci června zastupitelstvo
přijalo usnesení č. 33, v němž ukládá
radě MČ při výběru domu k prodeji
postupovat v souladu se závěry pracovního týmu členů zastupitelstva.
Nyní, na konci listopadu, přichází
rada MČ Praha 14 s novými, ne příliš
jednoznačnými návrhy, které budou
projednány na jednání zastupitelstva
18. 12. 2012.

Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com

Koncepci bytové politiky očekáváme
déle než dva roky. Nyní předložený
návrh se zabývá především začleňováním sociálně slabších a problémových občanů než dlouhodobým plánem hospodaření s byty. Občané,
kterých se možnost odkoupení konkrétních bytů týká, se kvůli chybějící
koncepci stali účastníky hořké komedie. Připomeňme si několik dat
a údajů z letošního roku.

HEZKÉ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vážení sousedé ze „čtrnáctky“, za
dveřmi jsou opět Vánoce, pomalu nám
končí další rok. Moc všem přeji, abyste nejen svátky, ale i ten rok nadcházející prožili spokojeně a mohli se těšit z přítomnosti svých blízkých. Také
nám všem přeji, abychom mohli žít ve
městě, které bude stále více myslet na
lidi než na auta, kde bude možno zdravě dýchat, kde naleznou ochranu ti,
kteří to opravdu potřebují, a které bude
inspirativní pro aktivní život. To jsou
hodnoty, o které budou i v příštím roce
zastupitelé za Stranu zelených usilovat.
Dětem lásku a hodně dárků pod stromeček, nám dospělým zdraví, klid, pohodu a splnění alespoň některých přání
přeje Ilona Picková,
Strana zelených

OHLÉDNUTÍ
ZA UPLYNULÝM ROKEM
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SNADNÉ LYŽOVÁNÍ
PRO DĚTI Z ČERNÉHO MOSTU
CENÍK
6 celodenních lekcí: 4 250 Kč
Sourozenecká sleva: 250 Kč
na každé dítě.

Foto: archiv SNOW GATE

Cena zahrnuje dopravu, pedagogický dozor, výuku pod vedením
zkušených instruktorů akreditovaných Svazem lyžařů ČR, pojištění
na odpovědnostní plnění lyž. škol.
Každý účastník kurzu si pojištění
proti úrazu zajišťuje individuálně.
Během přestávky na oběd si mohou děti dojít do autobusu a případně si vyměnit oblečení. Oběd je
zajištěn v místní restauraci.

ZIMA JE TADY A PRO MNOHÉ
SPORTOVNĚ ZALOŽENÉ MLADÉ LIDI
ZAČÍNÁ NAPLNO I ZIMNÍ SEZONA.
HORY, TO ZNAMENÁ LYŽOVÁNÍ,
SNOWBOARDING, FREERIDE,
POJMY, KTERÉ SI DNES SE ZIMNÍ
SEZONOU SPOJÍ SNAD KAŽDÝ, KDO
MÁ BLÍZKO K AKTIVNÍMU TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU.
Praha 14 má pro toto vyžití zcela výjimečnou polohu, ostatně se stačí
v sezoně podívat na autobusový terminál na Černém Mostě, kam se
o víkendech a volných dnech doslova
hrnou davy vyznavačů zimních sportů. Aby ne, vždyť na svahy pod Ještědem je to z konečné stanice metra
sotva hodina cesty.
My ale tentokrát nebudeme radit zkušeným vyznavačům zimních radovánek, ale zaměříme se na rodiče, děti
i mladé lidi, kteří by se rádi naučili jezdit nebo by si rádi vybrousili techniku
jízdy na lyžích. Předně je třeba říci, že
v současné době existuje v Praze a zejména pak v lyžařských centrech přímo na horách nepřeberné množství
škol a školiček, které se zaměřují na
malé i větší lyžaře, a některé se věnují
i výuce snowboardingu.

14

My jsme ale hledali v Praze 14 a měli
jsme štěstí. Právě s letošní sezonou
totiž zahájila provoz zřejmě vůbec
první místní lyžařská škola Snow
Gate. „Celý nápad vznikl ve chvíli, kdy
jsem začala řešit, jak se mé děti naučí lyžovat. Zjistila jsem, že u nás vůbec neexistuje žádná lyžařská škola.
Praha 14 má přitom ideální polohu
pro jednodenní výjezdy na hory, doprava je rychlá a levná,“ vysvětluje
zakladatelka školy Madla Králová,
mimo jiné maminka jednoho z čerstvých prvňáčků na ZŠ Chvaletická.
Při hledání lyžařských škol jsme se
zaměřili nejen na dostupnost pro rodiče a děti z Prahy 14, ale také na ceny,
a nutno říci, že i v tomto ohledu nabízí
Snow Gate slušný průměr, hlavní výhodou je ale samotný princip kurzů.
JAK TO CELÉ FUNGUJE
Vše je od začátku jednoduché. „Pokud se rodiče rozhodnou, že své děti
vyšlou na lyžařský kurz, stačí děti vyprovodit ráno na sedmou hodinu na
metro Černý Most a odpoledne si je
zase vyzvednout. V devět hodin už
jsou děti na svahu, kde se vyjma pauzy na oběd učí až do 15.45 hodin. Kolem půl šesté máte dítka zpět na

Cena nezahrnuje oběd a permanentku (peníze na oběd se vybírají
při cestě do Albrechtic, kompletní
menu dle nabídky cca 85 Kč, zvýhodněnou permanentku na celou
dobu kurzu zajistí lyž. škola, cena
cca 1 000 Kč).
Platba připsaná na účet bez zaslání přihlášky a nevyplněného variabilního symbolu bude vrácena.
Černém Mostě, plná zážitků a znavená pohybem na čerstvém vzduchu,“
popisuje Madla Králová s tím, že kurzy probíhají v Albrechticích v Jizerských horách.
Výuka má svá jasná pravidla a zajišťují ji kvaliﬁkovaní instruktoři podle
metodiky České školy lyžování. Děti
od šesti do čtrnácti let se tak naučí
spolehlivě ovládat lyže, ale také si vybudují základy ohleduplného a předvídavého chování na sjezdovce.
KONTAKT
Lyžařská škola Snow Gate
Ing. Magdaléna Králová
POŠTOVNÍ ADRESA:
Poděbradská 126,
198 00 Praha 9
Tel: +420 604 607 477,
+420 223 011 457
e-mail: info@snowgate.cz
web: www.snowgate.cz

Teen Age Area
„Vzhledem k věkovým rozdílům děti
rozdělujeme jednak podle lyžařských
schopností do družstev, kdy má jeden
instruktor na starost vždy maximálně
deset dětí,“ upřesňuje Králová s tím,
že týmové pojetí jednotlivce ideálně
motivuje k postupnému zlepšování
svých dovedností. V závěru kurzu se
pak mohou novopečení sjezdaři těšit
na závod o zajímavé ceny.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Začátek výuky: 5. ledna 2013.
Doba trvání: 6 sobotních lekcí.
V případě nepříznivého počasí může být lekce přesunuta na náhradní termín.
Informace o konání lekcí budou uveřejněny ve čtvrtek odpoledne na internetu na naší adrese www.snowgate.cz a zaslány na mailové adresy uvedené
na přihláškách.
Místo výuky: Albrechtice v Jizerských horách.

(red)

SKIBUS PRO CELOU RODINU
ciálním skibusem, který vás doveze
pohodlně a bez starostí pod sjezdovku a zpět. Tato služba je velmi oblíbená pro jednodenní lyžování.

Foto: archiv Snowhill

Destinace a časy se dozvíte na
speciální infolince 737 222 456.
Nejvytíženější linka do Herlíkovic
jezdí denně z Černého Mostu za
zvýhodněnou cenu včetně skipasu.

HERLÍKOVICE, ŠACHTY, KAMENEC,
KOZINEC, KAŠPERSKÉ HORY
A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
– ŠEST AREÁLŮ POD TAKTOVKOU
SPOLEČNOSTI SNOWHILL
– LÍDRA MEZI PROVOZOVATELI
LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK.
KVALITA, KOMPLEXNOST,
TRADICE, DOSTUPNOST – TO VŠE
VÁM I LETOS NABÍZÍ SNOWHILL.
„Na našich sjezdovkách, snowparcích
a tratích nalezne zábavu opravdu celá
rodina – tatínek sjezdař, maminka
běžkyně na lyžích a syn teenager stylově na snowboardu. A ti nejmenší se
mezitím naučí první krůčky na lyžích
v barevných dětských parcích,“ láká
na hory Ing. Daniel Svrček, ředitel
společnosti Snowhill.
Navíc všechny skiareály Snowhill nabízí v sezoně 2012/13 příznivcům lyžování hned několik bonusů, jako jsou dětské jízdenky, výhodné ceny pro juniory

do 18 let a sleva 20 % pro držitele ISIC
karet. Pro zákazníky O2 využívající program O2 Extra výhody je připravena
speciální 30% sleva na denní i vícedenní jízdenky, zvýhodněná cena na půjčení vybavení a lyžařskou školu nebo
vstup do O2 Extra dětského parku
zdarma. Více o výhodách na
www.o2extravyhody.cz. Ředitel společnosti pokračuje ve výčtu služeb: „Ve
všech areálech si můžete zalyžovat při
denním i večerním lyžování. Ve většině
středisek fungují Snow Fun Parky –
zábavné tratě s nenáročnými překážkami, samozřejmostí jsou profesionální lyžařské školy a dětské školičky.
A v neposlední řadě si nezapomeňte
udělat pauzu a navštívit tolik oblíbené
občerstvení a restaurace přímo na
sjezdovkách. Kromě toho je u nás parkování všude zdarma. Kvůli tomu už
stojí za to si přivstat, vyrazit směr hory
a zasportovat si na čerstvém vzduchu.“
Ten, kdo se nechce unavovat řízením
svého auta, může vyrazit na lyže spe-

HERLÍKOVICE – HVĚZDA KRKONOŠ
Největší krkonošský areál Herlíkovice má pro své návštěvníky připraveno
téměř 12 kilometrů sjezdovek,
2 čtyřsedačkové lanovky a 7 vleků.
Lákadlem pro soutěživé lyžaře je
měřená slalomová trať přímo na
sjezdovce a pro ty nejmenší pak O2
Extra dětský park – moderní areál
s mnoha atrakcemi a nejnovějšími
výukovými prvky. Pro ty, kteří holdují
adrenalinu a chtějí si vyzkoušet nové
triky, je k dispozici Snow Fun Park
s jibbovacími překážkami, railem
nebo big airem. Závodníci duší i srdcem se určitě zastaví u O2 Extra měřeného slalomu, který byl slavnostně
pokřtěn reprezentantem ČR ve sjezdovém lyžování Ondrou Bankem.
(red)
ZVÝHODNĚNÉ RODINNÉ JÍZDNÉ
VE SKIAREÁLU HERLÍKOVICE
hlavní sezona
25. 12. 2012 – 10. 3. 2013
rodinná jízdenka 2+1
1 360 Kč
rodinná jízdenka 2+2
1 670 Kč
vedlejší sezona
do 24. 12. 2012 a od 11. 3. 2013
rodinná jízdenka 2+1
1 120 Kč
rodinná jízdenka 2+2
1 390 Kč
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TAKOVÝ BYL ROK 2012 V PRAZE 14
mezi „neziskovkami“ a městskou částí, kde působí. Hovoří se o možnostech
propagace, o grantech, které byly právě vyhlášeny a o které bude mnoho
přítomných usilovat. Vůbec poprvé zaznívá i nápad uspořádat v Praze 14
něco na způsob veletrhu neziskových
organizací. Byť se diskutuje a mnohdy
zazní i trochu ostřejší slova, celé setkání se nese v přátelském duchu
a v závěru je patrné, že jsou obě strany s výsledkem spokojeny.
O budoucnosti parku v Pilské místní diskutovali se zástupci radnice přímo v Hostavickém zámečku.

JE TOMU PRÁVĚ ROK, CO SE VÁM
VŮBEC POPRVÉ DOSTAL DO RUKY
ČASOPIS ČTRNÁCTKA. ROK, KTERÝ
SE POMALU CHÝLÍ KE SVÉMU
ZÁVĚRU. A JAKÝ BYL? V MNOHA
OHLEDECH BYL ROK 2012 ROKEM
ZMĚN. BYL ROKEM AKTIVITY VE
VŠEMOŽNÝCH OBLASTECH
VEŘEJNÉHO ŽIVOTA. MNOHO SE
ZMĚNILO V POLITICE I V PŘÍSTUPU
RADNICE A TAKÉ PŘÍMO NA
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
V PRAZE14. POJĎME SI TEDY
SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT KROK
ZA KROKEM, MĚSÍC PO MĚSÍCI,
JAKÝ BYL ROK 2012 V NAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI.
LEDEN
Slunce ještě zapadá velmi brzy, venku mrzne a děti si mohou čas od
času užívat i trochu těch zimních radovánek. Pro vedení městské části
a pro řadu obyvatel Hostavic je ale
leden měsícem plánování. Blíží se
totiž rozhodování o budoucnosti zdejší velmi významné plochy zeleně. Zámecký park u Pilské ulice se má proměnit k nepoznání a místní lidé, soudě podle plného sálu a dlouhých
diskusí u kulatých stolů, k tomu rozhodně mají co říci. A to je dobře.
Znamená to, že nový přístup vedení
městské části, jehož hlavním smyslem je právě aktivní zapojení občanů
do veřejných témat, má svůj smysl.
Z obrázků je patrné, že místní obyvatelé mají k projektu co říci. Diskutuje
se o vybavení parku, o tom, jaké prvky k aktivnímu odpočinku by zde lidé
chtěli, i o tom, jak má park vlastně
po revitalizaci fungovat.
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ÚNOR
Zima trvá a venku právě leží čerstvá
sněhová peřina. Je jasno, mrzne a na
svazích na okraji sídliště Černý Most
sáňkují děti. Milovníci aktivního pohybu vyměnili jízdní kola za běžky
a vyrazili do blízké přírody nabrat
těch pár zimních kilometrů.
Živo je nejen na ulicích, ale také
v Galerii 14 na náměstí Plukovníka
Vlčka, kde se právě schází Zastupitelstvo městské části Praha 14 ke
svému mimořádnému zasedání. Cíl
jednání je ostatně velmi důležitý. Je
totiž třeba schválit rozpočet pro rok
2012, bez kterého by mohla městská
část fungovat jen v provizoriu. Přes
dlouhou a chvílemi i vyhrocenou diskusi se to nakonec daří.
O pouhé dva dny později se chystá další velké setkání zástupců radnice
s neziskovými organizacemi, které působí v Praze 14. Další důležitý krok
k tomu, aby se rozšířila spolupráce

BŘEZEN
Přestože je stále chladno, sluníčko
svítí stále tepleji a stromy i keře se
pomalu, ale jistě chystají k rozpuku.
Lidé se těší na příchod jara a městská část Praha 14 poprvé v historii
pořádá v KD Kyje společně s Policií
ČR oﬁciální reprezentační ples. Akce
má velký ohlas a sál kulturního
domu je plný do posledního místa.
Tanečníky v průběhu zábavy pod taktovkou Hudby Hradní stráže a Policie
ČR baví i vystoupení dívek ze stepařské školy či profesionální tanečníci,
kteří předvádějí pokročilé techniky
tradičních tanečních stylů i trochu té
exotiky. Téměř každý, kdo si pořídil
lístky do tomboly, si odnáší nejrůznější výhry.
V březnu 2012 také radnice oznamuje spuštění nové službu pro své občany. Kancelář ﬁnančního arbitra je
zákonem zřízený orgán, jehož hlavním posláním je zajištění rychlého,
bezplatného a efektivního vyřizování
sporů mezi občany a ﬁnančními
institucemi.

Na plese, pořádaném MČ Praha 14 společně s Policií ČR, zahrála Hudba Hradní stráže a Policie ČR.

U nás před domem
DUBEN
Jaro je v plném proudu, všude se zelenají první lístky a vše, co může, bují
do květu. Ulice Prahy 14 ožívají čilým
ruchem, parky i dětská hřiště se plní
školáky, kteří doslova hltají první závany teplého větru a užívají si venku
každou chvíli prohřátou jarním sluncem. Městská část se chystá na oslavy Mezinárodního dne Romů, při jehož příležitosti se na Rajské zahradě
koná velké multikulturní setkání. Je
to den plný hudby, tance, barevných
kostýmů, zářivých úsměvů i všelijakých exotických lahůdek. Předchází
mu však například i workshop zaměřený na tradiční tanec ﬂamenco či
představení pro děti zaměřené na
tradiční romské pohádky.
Jaro je také obdobím, které se přesně
hodí k oslavám Dne Země, který má
v Praze 14 již dlouhou tradici a letos
zahrnuje celou řadu akcí na různých
místech v městské části. Do oslav se
zapojují školy, školky i řada neziskových organizací, které připravují pro
děti z Prahy 14 mnoho atrakcí a her
a soutěží s ekologickou tematikou.
Celá kampaň ke Dni Země vrcholí
velkým setkáním na Rajské zahradě,
kde za doprovodu hudby společně
prezentují své aktivity školy i „neziskovky“ z Prahy 14.
V duchu ekologie spouští v dubnu
městská část i projekt farmářských
trhů, které se pravidelně konají u stanic metra Rajská zahrada a Černý
Most vždy ve středu a v pátek. Součástí trhů jsou i různé tematické akce zaměřené na aktuální sezonní produkty.
KVĚTEN
Májový čas se v Praze 14 nese v duchu očekávání prázdnin. Školní rok
se chýlí ke konci a většina rodičů už

Den Země vrcholil velkým happeningem u metra Rajská zahrada, kde měly své stánky i školy.

vybírá z různých táborů či krátkodobých prázdninových akcí, jak zabavit
své děti v době léta. Pobavit se ale
mohou místní obyvatelé i na Staročeském jarmarku, který se koná v okolí
kostela svatého Bartoloměje v Kyjích,
v prostorách přilehlé fary a také v KD

šermířská vystoupení. K vidění jsou
stará řemesla, k ochutnání řada staročeských specialit.
Současně je ale květen časem, kdy
se tradičně koná i Fórum městské
části, společné setkání zástupců vedení Prahy 14 a veřejnosti. Na počát-

Fórum městské části přilákalo k diskusi se zástupci radnice desítky obyvatel z celé Prahy 14.

Kyje. Zábava pro všechny generace
nabízí tanec, hudbu, pivní slavnosti,
ale například i divadlo pro děti či

Staročeský jarmark v Kyjích oživily rytířské souboje i řada dalších atrakcí.

ku května se v KD Kyje schází k diskusi nad aktuálními i dlouhodobými
problémy městské části téměř stovka lidí z různých částí Prahy 14. Hned
o dva dny později se na témže místě
koná Dětské fórum městské části,
podobná akce, tentokráte však určená dětem ze základních škol a středoškolákům z Prahy 14. V sále kyjského kulturního domu se jich schází na šest desítek a stejně jako
v případě dospělých je zřejmé, že
i mladí lidé mají o budoucnosti Prahy 14 své představy a jasný názor na
problémy, které městská část řeší.
Úřad v květnu přichází s novinkou,
která potěší především starší občany
nebo lidi se zdravotními obtížemi.
V případě poruchy výtahu či jiné
technické poruchy v objektech Úřadu
městské části Prahy 14 připravila
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radnice v přízemí obou budov specializované prostory pro jednání se
spoluobčany s problémy s pohybovým aparátem.
ČERVEN
Léto je tu, a byť ještě občas zaprší,
lidé se můžou těšit z teplých slunečných dnů. Školní rok končí, nová tradice naopak právě v červnu začíná.
Praha 14 startuje projekt Vítání občánků a hned v prvním termínu je vidět, že rodiče mají o tuto novinku
zájem. V Galerii 14, kde se ceremoniál koná, se scházejí vedle rodičů
a malých občánků i další příbuzní,
blesky fotoaparátů blikají, miminka
koulí očima. Maminky a tatínkové
hrdě ukazují své děti a zapisují se do
pamětní knihy, načež odcházejí s plyšovými medvídky a pamětní plaketou
z rukou starosty Bc. Radka Vondry.
Navzdory rozmarům počasí se ve
čtvrti Na Hutích scházejí senioři ke
Sportovním hrám, které pro ně společně připravili Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže v Praze 9
a MČ Praha 14 pod záštitou místostarostky Lucie Svobodové. V příjemném
prostředí klubové restaurace U Kamila v parčíku u Splavné ulice měří síly
ve sportovních i vědomostních disciplínách. Vyzkoušet si poté mohou
i minigolf pod vedením profesionála.
O pár dní později se scházejí obyvatelé Černého Mostu ve Vybíralově ulici, kde probíhá veřejné projednání
budoucí podoby dětského hřiště v zahradě neziskové organizace Jahoda.
Zájem mají zejména rodiče nejmenších dětí, jelikož mají úpravy vylepšit
právě hřiště pro předškoláky.
Po předchozí přípravě je koncem
června otevřeno další dětské hřiště
v areálu ve Vlčkově ulici. Děti zde
mají nové houpačky, klouzačku, kolotoč a nové pískoviště. Aby nedochá-

Letošní červen znamená založení nové tradice. Vítání občánků Prahy 14 se setkalo s velkým
ohlasem veřejnosti.

zelo k vandalismu a rušení okolních
obyvatel, hřiště se v podvečer zavírá.

Od léta si mohou děti hrát na novém hřišti ve
Vlčkově ulici.

Mladí jezdci na závodech v rámci akce Stop
Zevling předváděli neuvěřitelné triky.

Vůbec poprvé se v rámci akce Stop Zevling konal také veletrh neziskových organizací z Prahy 14.
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ČERVENEC
Praha 14 jako první na území hl. m.
Prahy iniciovala zřízení pozice Asistenta prevence kriminality. Díky krokům vedení radnice je Praha 14 první
městskou částí, kde začne působit
Asistent prevence kriminality. Asistent bude společně se strážníky
městské policie dbát ve vybraných
oblastech sídliště Černý Most o bezpečnost všech, kteří zde žijí a pohybují se. Tento pilotní projekt napomůže k dalšímu snižování kriminality
v místě a současně přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí na Černém Mostě.
Děti na Lehovci se mohou těšit z nového barevného oplocení na hřišti
Chvaletická 917. Vizuálně velmi zajímavý a podařený plot vedle estetické
funkce slouží i prakticky. Na hřiště se
nedostanou psi, a je tak zajištěna
čistota a pořádek.
SRPEN
Prázdniny jsou v plném proudu, mnoho
obyvatel Prahy 14 tráví dovolené mimo
město a rodiče i školáci se pomalu
chystají na nový školní rok, kdy se dětem z Prahy 14 opět nabízí široká škála
volnočasových aktivit v podobě kroužků
pořádaných pod hlavičkou škol i různých neziskových organizací. Nový
školní rok se nese ve znamení novinek.
Všechny základní školy v městské části
dostaly od radnice nové interaktivní tabule, řada dalších budov škol i školek
prošla v době prázdnin rekonstrukcemi, zateplením a podobně.
Na svou novou sezonu se pečlivě připravuje Kulturní dům Kyje, kde již od
léta působí na postu ředitele zkušený
David Kašpar. Jeho cílem je, aby kultura expandovala mezi lidi, a také to, aby
se lidé sami zapojovali do kulturního
dění. Chystá se i několik novinek v podobě kreativních odpolední pro rodiny
s dětmi, zvýhodněné vstupy a podobně.

U nás před domem
restauraci na Hutích, kde se místní
sešli k projednání budoucí podoby
zdejšího parčíku u Splavné ulice. Zájem místních byl velký, zřejmě proto,
že zde v současnosti chybí kvalitní zázemí pro rodiče s dětmi. Další novinkou je také zapojení seniorů do pomoci v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Od září hlídají speciálně proškolení senioři bezpečnost dětí na
přechodech pro chodce u vybraných
základních škol v Praze 14.

V rámci kampaně Dny zdraví Prahy 14 se mohli lidé například poradit o zdravé výživě.

ZÁŘÍ
Škola začíná, ale léto ne a ne pustit
podzim ke slovu. Za krásného slunečného počasí se v areálu ZŠ Vybíralova a ve skateparku na Černém
Mostě i na přilehlé louce koná šestý
ročník kulturně sportovní akce Stop
Zevling. Poprvé je akce pořádána
společně s městskou částí a poprvé
se v jejím rámci koná i veletrh
neziskových organizací působících
v Praze 14. Zájem lidí je díky počasí,
dobré organizaci a bohatému programu skutečně velký. Podle odhadů pořadatelů se na festivalu vystřídaly až
tři tisícovky lidí, jen v připravených
turnajích se sešlo na dvě stovky
sportovců a v rámci skateboardových
závodů se představilo na padesát nesponzorovaných jezdců.
Další tradiční akce Dny zdraví Prahy 14
se konala v září hned na několika místech. V Poliklinice Parník mohli lidé využít nabídky bezplatných zdravotních
testů či rady nutriční poradkyně. Pro
seniory bylo zdarma zajištěno plavání
v hloubětínském bazénu a u metra na
Rajské zahradě byla připravena akce
pro celé rodiny plná soutěží, her a také
poznání. Lidé si mohli vyzkoušet první

pomoc, absolvovat jízdu zručnosti na
kole, či si u stánku nechat seřídit kolo
pozvaným mechanikem. Třídenní
kampaň byla tradičně zakončena
v prostorách Centra Černý Most, kde
se lidé mohli podívat na umění asistenčních psů, děti mohly natrénovat

Školní rok v ZŠ Vybíralova zahájil svým
vystoupením houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

správnou techniku péče o chrup a zájem byl i o rady podoložky Niny Nové,
zaměřené na zdraví nohou.
V září proběhlo i další ze série veřejných projednání, tentokrát v klubové

Naučná stezka Prahy 14 je od října kompletně zrekonstruována, vedle změny designu jednotlivých
čtrnácti zastavení se mírně mění i její trasa.

ŘÍJEN
Protože se zdá, že podzim stále nepřichází, ulice a parky v Praze 14
stále žijí dozvuky léta. Počasí vychází
i společnému projektu MČ Praha 14
a společnosti Coca-Cola, jehož cílem
je kompletní revitalizace dětského
hřiště před budovou ZŠ Chvaletická
918 na Lehovci. Úředníci z radnice
společně s manažery nápojového giganta odkládají obleky a do rukou
místo kancelářského náčiní berou lopaty a krumpáče. Předem připravená
akce, ﬁnancovaná oběma subjekty,
ukazuje, že když se přiloží ruka k dílu,
může za pouhé odpoledne vyrůst třeba úplně nové dětské hřiště.
Na své si přicházejí i mladí lidé ze základních a středních škol. V rámci
projektu zavádění místní Agendy 21 se
setkávají v ZŠ Vybíralova k workshopu
na téma volnočasových aktivit pro
mladé. Diskutuje se o možnostech
kreativity ve veřejném prostoru, možnostech, jak využít areál skateparku,
školáci tvoří i konkrétní návrhy, jak by
mohly vypadat do budoucna lavičky či
jak využít dosud nevyužité plácky.
Softbalisté Spectra Praha, klubu,
který se po letech exilu vrací na své
tradiční hřiště na Černém Mostě, obhájili extraligový titul a současně
s ním vyhráli i Český pohár. V nové
podobě je otevřena naučná stezka
nazvaná 14 zastavení Prahy 14.
LISTOPAD
Lidé z Prahy 14 mohou vůbec poprvé
v rámci farmářských trhů alespoň
symbolicky oslavit příchod svatého
Martina, byť jej sněhová pokrývka
o pár týdnů předběhla a zatím se
zdá, že podzim bude spíš teplejší.
Nezisková organizace Jahoda slaví
patnáct let svého působení v Praze 14
a nabízí zajímavý program složený
především z koncertů kapel tvořených mladými lidmi, kteří využívají
služeb organizace a jejího zázemí.
(jam)
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PŘÍBĚH VÁNOC
V ZRCADLE ČASU

JAKÉ BYLY OSLAVY VÁNOC
V PRVNÍCH DNECH
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA? V DOBÁCH
KRIZE, ZA PROTEKTORÁTU
A V DOBÁCH KOMUNISMU?
V DOBĚ SAMETOVÉ REVOLUCE
A DNES? MNOHÉ ČTENÁŘE
BY JISTĚ PŘEKVAPILO, JAK
PODOBNÉ JE VNÍMÁNÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ NA ZÁKLADĚ POLITICKÉ
A EKONOMICKÉ SITUACE
UŽ OD POČÁTKU DVACÁTÉHO
STOLETÍ.
Právě na přelomu devatenáctého
a dvacátého století můžeme pozorovat
první signály toho, že se Vánoce postupně stávají svátkem společenským
a pomalu se vytrácí jejich někdejší církevní tradice. Asi nejvíce je to vidět
hned o prvních Vánocích v samostatném Československu, kdy se celé svátky odbývají v duchu euforie z konce
první světové války a nově nabyté národní svobody. Přestože bylo v poválečném Československu mnoho chudých
lidí, právě tyto společenské atributy ve
spojení se svátky lidem pomáhaly překlenout nedostatek jídla, malé zásoby
uhlí i epidemii španělské chřipky, která
si v roce 1918 vyžádala mnoho obětí.
Lidé se radovali z budoucnosti a navzájem si slibovali, že již děti nikdy nebudou dostávat hračky v podobě zbraní.
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NOVÁ TRADICE – STROM REPUBLIKY
O rok později, kdy se situace ještě zdaleka nezlepšovala, už lidé snášeli bídu
hůře, přesto se však objevila nová tradice, která přiřkla vánočním svátkům
nový, charitativní rozměr. Postaral se
o to spisovatel a dopisovatel Lidových
novin Rudolf Těsnohlídek, paradoxně
v souvislosti s tím, že se vydal na lesní
pych. V bílovických lesích na Brněnsku,
kam vyrazil s kumpány, aby si „uloupil“
vánoční stromek, totiž našel odloženou
dívenku zabalenou jen nalehko v plenkách, což ho velmi emotivně zasáhlo.
Dítěte se ujal a odnesl je zpět do Bílovic, kde se nakonec našla i matka
malé Lidušky, která ji v lese odložila.
Právě Těsnohlídek pak na základě této
kruté zkušenosti založil tradici vánočního stromu republiky, který se objevil
nejprve v centru Brna, pak i v Praze,
Bratislavě a Užhorodu a v pozdějších
letech byl o svátcích k vidění již takřka
v každém městě Československa.
U těchto ozdobených vánočních stromů
byla vždy kasička, kde se vybíraly příspěvky na chudé nebo opuštěné děti.
V Brně se vybralo dokonce tolik, že byl
z této sbírky postaven Domov pro opuštěné děti Dagmar v Žabovřeskách.
V roce 1924 se v Brně u vánočního stromu setkali zástupci města a různých
spolků, jako byl Sokol nebo legionáři,
i s malou Liduškou, která se po své záchraně dostala do pěstounské rodiny.

VÁNOCE A SOLIDARITA
Charita měla ale ve vánoční tradici za
první republiky i jiné podoby. Pražský
arcibiskup na Štědrý den sloužil bohoslužbu v kapli pankrácké věznice.
Ve třiatřicátém roce, kdy vrcholila krize, v Československu bylo na sedm
set tisíc nezaměstnaných a chudoba
se dotýkala jejich dětí, stát vyplácel
zvýšené vánoční příspěvky i pro děti
z rodin nezaměstnaných.
Později, s příchodem nacistů a okupací pohraničí, k níž došlo právě před
Vánoci 1938, se svátky nesly v duchu
pomoci uprchlíkům, kteří se narychlo
před Němci stahovali z pohraničních
oblastí do vnitrozemí, kde hledali útočiště v sokolovnách, ve školách
i v prázdných železničních vagonech.
Za pomoci úřadů, spolků i obyčejných
lidí se konaly štědrovečerní večeře,
kde tito lidé dostávali nadílku. Mezi
uprchlíky přicházeli i církevní hodnostáři, v pomoci se angažoval Červený kříž a tehdejší prezident Edvard
Beneš ve svém projevu apeloval na
to, „aby láska a milosrdenství Vánoc
patřila lidem, kteří ztratili domov
a zažívají Vánoce smutně a často ve
velice provizorních podmínkách“.
GERMÁNSKÁ TRADICE SE NEUJALA
V dalších letech už se ke slovu přihlásila nacistická propaganda, která už
od podstaty považovala křesťanství za
svého ideového nepřítele. Ve snaze
o potlačení této tradice proto nacistický režim usiloval o návrat ke staropohanským germánským tradicím.
Už v osmatřicátém roce měli němečtí
školáci zakázáno slavit narození Ježíše Krista. Němci si ale uvědomovali,
že tradici nelze úplně vymýtit, a proto
se ji snažili překrýt například tím, že
se slavil zimní slunovrat 21. prosince.
Během války pak na 24. prosinec vyhlásili svátek padlých, za které se
rozsvěcovaly svíce. Světoznámá německá koleda Stille Nacht (Tichá noc)
byla dokonce přetextována na jakousi
bizarní oslavu Adolfa Hitlera.
„Česká společnost na návrat ke
germánskému pohanství reagovala

Fenomén

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Společenské změny, ekonomické
zlepšení i částečné uvolnění režimu
v šedesátých letech minulého století
přináší poměrně rychlou komercializaci Vánoc, jejich dnes již běžné konzumní pojetí. Namísto tradičních
koled se objevují písně jako Vánoce,
Vánoce přicházejí, které lidem říkají,
že Vánoce spočívají v tom, že se lidé
přejídají, pustí si televizi a baví se
v komfortu. Mění se i tradiční vánoční
jídelníček, původně sestávající z postních pokrmů včetně ryby. Na sto-

lech se objevuje řízek, bramborový
salát a další jídla, která mají k půstu
opravdu daleko. Na druhé straně se
ještě před koncem šedesátých let
daří obnovit tradici stromu republiky
a spojit Vánoce s projektem dětských
SOS vesniček, které se inspirují podle
rakouského modelu a mají být alternativou ke klasickým dětským domovům. Sbírka probíhala ještě v následujícím roce pod záštitou první dámy
Ireny Svobodové a v roce 1970 byla postavena první SOS vesnička v Doubí.
S postupným ochlazováním politické
situace byl ale projekt zastaven a zařízení získalo jiný název, aby si je lidé
nespojovali s původním, kapitalistickým projektem.
Režim ale nespí a v dalších letech se
snaží omezovat vánoční setkávání
lidí, které se postupně rovnalo jakýmsi tichým protestům proti vládě
jedné strany. Sice se již nesleduje,
kdo chodí do kostela, jako tomu bylo
v padesátých letech, ale mnoho mladých lidí tímto způsobem vyjadřuje
svůj politický postoj. Tradiční půlnoční mše se však z nařízení úřadů konají už odpoledne, aby se lidé nesrocovali v pozdních hodinách.
Další euforie přichází až na konci
osmdesátých let společně se Sametovou revolucí. Vánoce jsou opět svobodnými svátky a lidé opět, podobně jako
v roce 1918, hledí k zářným zítřkům
a radují se ze znovunabyté svobody.
KDYŽ SE DOBŘE DAŘÍ LIDEM,
DAŘÍ SE I KOMERCI
V historii ale nebyla jen období krize.
V meziválečných letech byly i roky,
kdy se lidem dařilo lépe, především

dvacátá léta minulého století se nesla v duchu rozmachu a relativního
dostatku. Právě v té době se vůbec
poprvé začíná mezi intelektuály diskutovat o komerčním charakteru
Vánoc. Někteří si již v té době stěžují
na úpadek duchovní tradice, viditelný
na přeplněných obchodech, stovkách
vánočních inzerátů vybízejících ke
koupi různého zboží. Objevují se
elektrické vánoční svíce, které, jak
říká dobový slogan, „rozjasní každému líce“. Lidé, kteří si to mohou dovolit, si nadělují drahé dárky, moderní elektropřístroje a další dobové
vymoženosti. Chudým zase obchodníci nabízejí možnost kupování vánočních dárků na splátky, což platí
například i pro vánoční pobyty na
horských chatách, které propaguje
Klub českých turistů.
Podle manželů Petra a Pavlíny Kourových, autorů knihy České Vánoce,
pocit, že dříve Vánoce byly duchovnější a dnes jsou konzumnější, až tak
úplně neplatí. Na druhé straně uvádějí i příklady, kdy se lidé dostali do
takové situace, ve které duchovní
rozměr Vánoc nabyl své původní síly.
„Třeba při studiu vzpomínek vězňů
bývalých koncentračních táborů nebo
komunistických věznic z 50. let jsme
narazili na to, že Vánoce, které prožili
v tomto nelidském prostředí, pro ně
byly jedny z nejhezčích, jaké v životě
zažili. Že právě v tomto pekle si dokázali lépe uvědomit vánoční poselství
a vánoční příběh o narození Ježíše
Krista, ale i o zlém králi Herodovi,“
vysvětluje Petr Koura v rozhovoru
pro Českou televizi.
(jam)
pozvánka

odmítavě, nezaznamenali jsme, že by
někdo v Čechách prožíval tyto náhradní nacistické svátky. Lidé se naopak upínali k vánočním tradicím, což
samo o sobě mohlo být vyjádřením
odporu,“ upozorňuje historik Koura
s tím, že tato situace trvala až do
konce druhé světové války. Teprve
potom byla obnovena tradice stromů
republiky a charity zaměřené na válečné sirotky.
Tradice nakonec přestála i komunistický puč v roce 1948, později ji však
komunisté také zakázali a podobně
jako v případě nacistů si prorežimní
propaganda našla vcelku bizarní vysvětlení. Oﬁciálně byl důvodem ke
zrušení tradiční charity názor, že se
máme v lidově demokratickém zřízení všichni dobře, a nikdo proto nepotřebuje žebrat. Skutečnost ale byla
zejména v padesátých letech minulého století jiná. Byl obnoven přídělový
systém a lidé si postupně uvědomovali, že režim vidí ve vánoční tradici
především podhoubí pro masarykovské ideály první republiky.

Vánoční koncert u sv. Bartoloměje
20. 12. 2012 v 19.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje v Kyjích, vstup volný
Účinkuje: Trio Cantore: Marie Bachůrková – zpěv, Kristian Vacek – housle a viola, Daniel Kallmünzer – varhany
Program: Bach, Händel, Mozart, Schubert, Franck aj.
Trio Cantore působí společně od jara r. 2012 ve složení: Marie Bachůrková – zpěv, Kristian Vacek – housle
a viola, Daniel Kallmünzer – klavír a varhany. Zaměřuje se převážně na romantickou a duchovní hudbu. V tomto
duchu pro vás připravili i Vánoční koncert 20. 12. 2012 v kostele v Kyjích, který, jak doufají, bude příjemným
zpestřením a radostným zastavením v předvánočním čase.
Program koncertu: T. Kuula: Chanson sans paroles; F. Schubert: Ave Maria;
G. P. Händel: Largo z opery Xerxes; W. A. Mozart: Laudate Dominum; H. Kaski: Air;
A. Caldara: Seben Crudele; J. S. Bach: Koncert pro housle E-dur: 2. věta – Adagio;
A. Dvořák: Biblické písně č. 2, 3 & 5; S. Rachmaninov: Vocalise; C. Franck: Panis Angelicus
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Představujeme

TAJEMNÍK ÚMČ PRAHA 14 ING. LUDĚK LISÝ:

NAŠI ÚŘEDNÍCI POMÁHALI ÚŘADU PRÁCE

ROK 2012 BYL PRO ÚŘAD ROKEM
VÝRAZNÝCH ZMĚN VE VÝKONU
NĚKTERÝCH SPRÁVNÍCH AGEND.
JIŽ NA POČÁTKU ROKU BYLO TŘEBA
ZAJISTIT ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ – TZV.
ELEKTRONICKÝ OBČANSKÝ
PRŮKAZ. ZPŮSOB A FORMA
ZAVEDENÍ TĚCHTO E-OP ZE STRANY
MINISTERSTVA VNITRA ZPŮSOBILA
KOMPLIKACE VŠEM DOTČENÝM
ÚŘADŮM, NEBOŤ ZAJIŠTĚNÍ TÉTO
AGENDY BYLO NUTNO REALIZOVAT
POD ZNAČNÝM ČASOVÝM TLAKEM
– TECHNICKÉ VYBAVENÍ
A PROŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
SE REALIZOVALO AŽ V PRŮBĚHU
LOŇSKÉHO PROSINCE
A OD 1. 1. 2012 BYLO NUTNO TUTO
AGENDU ZAJISTIT. ÚŘEDNÍCI
V PRAZE 14 TO ZVLÁDLI. O TOM,
JAK SE TO PODAŘILO, JSME SI
POVÍDALI S TAJEMNÍKEM ÚMČ
PRAHA 14 LUĎKEM LISÝM.
HNED OD ZAČÁTKU ROKU JSTE
SE MUSELI POTÝKAT S PROBLÉMY.
JAK BYSTE DNES ZHODNOTIL
ROK 2012?
V tak krátké době nebylo možno realizovat stavební úpravy, abychom vytvořili např. dostatečné prostory čekáren
pro klienty a další technické úpravy.
Snažili jsme se tuto situaci řešit rozšířením pracovní doby (v pondělí a ve
středu do 19 hod.) a zavedením možnosti elektronického objednání a v průběhu ledna a února jsme realizovali
změny ve využití prostor úřadu a vy-
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tvořili jsme samostatné čekárny pro
agendu cestovních dokladů a občanských průkazů. Díky těmto opatřením
se podařilo zvládnout zabezpečení
této agendy na standardní úrovni.
Významnou změnou bylo i zabezpečení sociální reformy – převedení nepojistných sociálních dávek na úřad práce. Vzhledem k pozdnímu zahájení
převodu agend byla tato změna doprovázena řadou potíží, které se tentokrát dotkly právě těch nejpotřebnějších. Náš úřad – odbor sociálních věcí
a zdravotnictví – se snažil v maximální míře spolupracovat s pracovníky
Úřadu práce Praha 9 a poskytoval
i personální výpomoc, aby se výplaty
sociálních dávek podařilo zabezpečit.
Problémy doprovází i spuštění tzv. základních registrů. Jejich zavádění přineslo významné rozšíření pracovních
povinností pracovníkům v oblasti
vnitřní správy a informačních technologií. V hl. m. Praze se však, bohužel,
opětovně projevuje to, že nejsou
zohledňovány ze strany MV ČR
a ostatních ústředních správních úřadů speciﬁkace hlavního města ve výkonu veřejné správy, a řadu činností
bude třeba doplňovat či opakovat.
VÍM, ŽE JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ
VEDENÍ RADNICE JE VĚTŠÍ
ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
DO PROCESU ROZHODOVÁNÍ.
CO SE V TÉTO OBLASTI ZMĚNILO
OPROTI MINULOSTI?
Již na sklonku roku 2011 byl usnesením rady schválen Systém pro komunikaci zapojování veřejnosti. Tento systém stanovil způsoby organizace,
formy zapojování veřejnosti, zpracování a využívání výstupů akcí se zapojením veřejnosti pro další činnost. Je
to jeden ze zásadních kroků v naplňování cílů městské části zapojené do
Národní sítě Zdravých měst, ke kterému došlo již v minulém funkčním období, a to zavedení metod strategického plánování a řízení. Využívání metod
strategického plánování přispívá významně k provázanosti jednotlivých
činností a jejich vzájemné podpoře –
k dosažení synergického efektu.
Zavedení výše uvedeného systému
přispělo významně ke zlepšení koor-

dinace a řízení samosprávných činností. Vedoucí pracovníci jednotlivých
odborů pro plnění složitějších úkolů
potřebují mít zajištěnou věcnou a vzájemnou informovanost, mít zajištěnou
koordinaci a stanovenou odpovědnost
za plnění dílčích úkolů.
PŘI SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU
BYL KLADEN DŮRAZ NA ÚSPORY
V PROVOZNÍCH NÁKLADECH.
JAK SE TENTO POŽADAVEK
REALIZOVAL V PRAXI?
V letošním roce bylo realizováno několik významných výběrových řízení
na zabezpečení dodávek služeb
a energií. Cílem bylo právě zvýšení jejich efektivity, tzn. snížení cen za stejnou či vyšší úroveň kvality. Jednalo se
např. o optimalizaci tiskového prostředí, výběr dodávek elektrické energie, výběr dodavatele telekomunikačních služeb. Podařilo se dosáhnout
významného snížení nákladů na provoz, a vytvořit tak i předpoklady pro
zabezpečení ﬁnančních prostředků
pro realizaci některých nutných rekonstrukcí, které bude třeba v objektech úřadu realizovat.

ČEKÁ NÁS ROK 2013 – MŮŽETE
PŘEDSTAVIT NĚKTERÉ Z PLÁNŮ
NA PŘÍŠTÍ ROK?
Významnou změnou v zabezpečení
činnosti úřadu bude zejména rozšíření outsourcingu v zajišťování provozu
ICT úřadu. Cílem je zajistit modernizaci techniky a informačních systémů
a jejich dlouhodobou kvalitní správu.
Zabezpečení kvalitního provozu ICT
má v současné době zásadní význam
pro zajištění výkonu všech správních
agend úřadu.
Ke zlepšení informační služby občanům
a k usnadnění komunikace by mělo přispět také rozšíření možností současného portálu městské části, s jehož realizací bude započato v průběhu příštího
roku v rámci rozsáhlého projektu „ICT
pro Prahu 14“, na který se podařilo získat ﬁnanční prostředky z EU.
Závěrem bych rád popřál občanům
klidné a pohodové prožití Vánoc
a úspěchy v roce 2013.
(red)

Volební příloha
Informace pro voliče
1. Volby se konají dne 11. ledna 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne
12. ledna 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Případné 2. kolo voleb se uskuteční 25. ledna a 26. ledna 2013.
2. Oprávněným voličem je každý občan České republiky, jenž nejméně druhý
den voleb (12. 1.) dosáhne věku 18 let a není zbaven způsobilosti k právním úkonům.
V případě 2. kola voleb se může zúčastnit také občan, jenž dosáhne věku 18 let
nejpozději 26. ledna 2013.
3. Volič volí ve stálém volebním okrsku, příslušném dle místa svého trvalého pobytu.
Volič s voličským průkazem (VP) může volit v kterémkoliv volebním okrsku,
při každém kole VP odevzdá voleb. komisi.
4. Volič je povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví volební zákon.
Zásadně se však doporučuje občanský průkaz, ve kterém je uveden i trvalý pobyt.
5. Volič, jenž se nemůže ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti,
vyrozumí o této skutečnosti příslušnou okrskovou volební komisi (OVK)
nebo Úřad MČ Praha 14, který jí informaci předá, a OVK vyšle dva své členy
s přenosnou volební schránkou za tímto voličem do jeho bydliště. Kontaktní telefon
na úřad: 281 005 235, 281 005 237.
6. Ve dnech voleb bude v sídle Úřadu MČ Praha 14 stálá služba odd. evidence
obyvatel a osob. dokladů, pro příp. ověření údaje o bydlišti nebo k vydání
občanského průkazu (s omezenou platností).
POZOR: Změna v umístění volebního okrsku: VO č. 703 přemístěn
z MŠ Kostlivého do Sokola Jahodnice, Bezdrevská 26.

Ulice a čísla popisná ve volebních
okrscích MČ Praha 14
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 678
volební místnost:
restaurace Za Horou,
Českobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 117, 118, 802/44, 843/62, 869/53,
871/48, 887/41, 909/49, 946/51, 1014/42
Českobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140, 146, 147,
149, 152, 153, 154, 840/20, 856/22,
863/12, 910/14, 913/15,1037/21
Morušová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 32, 34, 785/9, 912/13
Švestková 793/1, 824/11, 833/3, 834/5,
845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová 37/1, 40/8, 41/10, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24, 54/23,
55/28, 656/25, 731/17, 777/4, 789/1a,
810/13, 813/7, 859/6, 861/16, 883/22,
885/11, 945/26, 1048, 1475/2a,
1476/2b, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,
1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 779/1, 849/9,
860/11

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 679
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700
Čertouská 11/1, 278/17, 279/19, 280/21,
281/23, 301/18, 302/20, 303/22, 308/13,
309/11, 332/9, 333/7, 335/12, 353/8,
663/16a, 745/15a, 796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6, 373/8,
374/10, 375/12, 376/14, 387/20, 388/18,
389/20a, 390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24, 728/26,
729/28, 730/30
Hostavická 33/39, 34/14, 39/12, 40/16,
44/37, 265/27, 266/25, 267/23, 268/21,
364/11, 366/7, 367/5, 386/9, 399/6,
419/19, 420/17, 421/15, 422/13, 613/8,
688/4, 742/3, 746/2
Klánovická 282/34, 283/6, 285/10,
286/12, 287/14, 288/16, 289/18, 290/20,
291/22, 292/24, 304/38, 305/28, 306/30,
307/32, 327/26, 451/48, 452/50, 453/52,
454/54, 455/56, 456/58, 457/60, 458/62,
459/64, 460/66, 461/68, 463/70, 485/43,
694/41, 702/37, 717/35, 741/39, 889/8
Kyjská 35/17, 37/19, 61/13, 107/15, 264/24,
277/10, 395/12, 396/14, 397/16, 398/18,
418/22, 436/9, 437/7, 438/5, 703/6, 812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2, 325/6,
326/8, 360/4, 652/14, 653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8, 409/10,
410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská 462/5, 465/3, 716/8, 722/6,
732/4, 736/2

Postřižínská 797/1
Svépravická 424/4, 425/6, 426/8,
427/10, 428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1, 31/1a,
43/2, 45/3, 57/18, 252, 324/16a, 339/12,
340/14, 341/16, 430/13, 431/11, 432/9
Štolmířská 314/7, 315/3, 331/5, 448/2,
602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56, 24/54,
26/50, 30/80, 32/78, 38/64, 41/66, 68/68,
86/35, 158/15a, 256/2, 257/60, 258/58,
262/78a, 275/95, 334/51, 336/47,
337/45, 338/43, 344/61, 349/59, 350/57,
351/55, 352/53, 357/18, 358/20, 359/22,
361/26, 370/1, 379/17, 380/15, 382/11,
383/9, 384/7, 385/5, 400/33, 401/31,
402/29, 403/27, 404/25, 405/23, 406/21,
407/19, 411/30, 412/32, 413/34, 414/36,
415/38, 416/40, 417/42, 429/90, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87, 469/85,
471/81, 472/79, 473/77, 474/75, 475/73,
476/71, 583/16, 615/91, 617/14, 637/6,
646/4, 649/70, 662/13, 667/3, 687/49,
733/83, 738/41, 739/8, 740/24, 803/62,
807/92, 852/82, 990/80a, 1056/52
Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7, 299/5,
300/3, 316/27, 317/25, 318/23, 319/21,
320/19, 321/17, 322/15, 342/12, 343/14,
345/18, 346/20, 347/22, 348/28, 368/1,
434/4, 447/6, 605/26, 679/10, 709/24,
735/16, 743/8, 1055/3a

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 680
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700
Anny Čížkové 210/7, 248
Hloubětínská 5/28, 14/9, 16/11, 17/13,
55/5, 60/7, 78/26, 80/32
Horoušanská 143/3, 144/5, 145/9,
146/11, 682/15, 695/7, 699/17
Chvalská 624/6, 704/2, 704/4, 718/10,
719/12
Klánovická 499/13, 567/43, 591/1,
596/1a, 604, 705/5, 706/7, 707/9,
708/11, 711/17, 734/15
Poděbradská 1/110, 18/104, 19/106,
141/122, 142/124, 592/102, 634/98,
638/134, 676/96, 689/120, 720/126,
721/128, 723/130, 724/132
Soustružnická 486/3
Šestajovická 87/25, 114/23, 184/21,
488/20

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 681
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Kbelská 192/14, 193/16, 214/12,
216/20, 217/22, 218/24, 245/32, 23
246/34,

250/30, 584/36, 594/62, 607/38, 618/44, 622/11, 644/5,
645/3, 647/7, 648/1
Konzumní 138/9, 139/11, 140/13, 156/33, 157/35,
173/24, 175/15, 190/25, 252/12, 253/14, 255/18,
256/20, 270/23, 271/21, 272/19, 444/27, 445/29,
446/31, 620/3, 621/5, 639/2, 640/4, 641/8, 642/6,
643/10, 654/17, 800/34, 853/22, 1010/16
Milovická 197/9, 198/7, 199/5, 200/6, 201/8, 202/10,
251/3, 270/1, 673/4
Mochovská 155/20, 171/14, 172/12, 174/7, 180/26,
183/13, 194/2, 195/4, 196/6, 204/10, 205/28, 215/8,
225/3, 227/17, 228/19, 269/21, 439/22, 464/9, 559/24,
888/11, 957/5
Na Obrátce 332, 619/10, 635/2, 636/4
Pod Turnovskou tratí 131/5, 148/7, 149/12, 150/16,
153/10, 160/9, 161/8, 162/15, 163/17, 166/6, 167/4,
170/3, 441/11, 632/22, 633/14, 677/26, 714/19
Poděbradská 597/67, 598/69, 599/71
Sadská 219/2, 220/4, 234/6, 244/1, 479/7, 480/9,
481/11, 482/13, 483/15, 484/17, 530/20, 571/5, 631/3,
674/8, 675/8a, 678/12, 680/16, 804/14
V Humenci 230/4, 231/6, 232/8, 233/10, 235/16,
236/18, 237/20, 238/22, 239/5, 612/9, 614/11, 655/1,
698/5a
V Novém Hloubětíně 221/9, 222/7, 223/5, 224/3,
240/18, 241/19, 242/17, 243/15, 589/22, 610/23,
611/21, 657/14, 697/16
Zelenečská 328/14, 329/16, 330/18, 354/20, 355/22,
356/24, 519/44, 608/2, 609/4, 616/12, 627/9, 628/7,
629/5, 630/3
samostatně (mimo ulice) č.e. 334

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 682
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Mochovská 310/23, 521/31, 522/33, 523/35, 524/37,
525/39, 526/23, 527/25, 528/27, 529/29
Nehvizdská 954/7
Zálužská 63/12, 116/10, 179, 260, 261, 263/16, 276,
872/10a, 1016/18
Zelenečská 103/11, 104/13, 105/15, 111/17, 112/19,
113/21, 120/23, 121/25, 122/27, 125/26, 126/28,
127/30, 128/32, 129/34, 130/36, 211/29, 212/31,
213/33, 311/35, 312/37, 313/39, 516/38, 517/40,
518/42, 520/46, 882/1a, 954/24a, 954/24b

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 683
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Mochovská 531/30, 532/32, 533/34, 534/36, 570
Poděbradská 536/87, 537/89, 538/91, 539/93, 540/97,
541/99, 542/101, 543/103, 544/105, 545/107, 546/109,
547/111, 548/113, 549/115, 550/117, 551/119,
555/121, 557/123, 558/125, 560/127, 561/129,
562/139, 563/137, 564/135, 565/133, 566/131, 590/95
Zelenečská 500

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 684
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
K Hutím 265, 281, 283, 298, 302, 305, 319, 660/3,
664/7, 665/5, 666/9, 690, 855/5a, 855/5b, 873/10,
1040/4
Kolbenova 862/27
Slévačská 744 /1
Zelenečská 501/41, 502/43, 503/45, 504/47, 505/49,

24

506/51, 507/53, 508/55, 509/57, 510/59, 511/61,
512/63, 513/65, 514/67, 515/69, 684/71, 685/73,
686/75, 778/1

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 685
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918 – dolní budova
Kardašovská 490/11, 625/3, 668/7
Krylovecká 491/6, 492/4, 493/2
Poděbradská 572/156, 573/158, 574/160, 575/154,
576/152, 577/150, 578/144, 579/146, 582/148,
586/138, 587/140, 588/142,
Slévačská 494/3, 495/5, 496/7, 497/9

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 686
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918 – dolní budova
Kardašovská 670/15, 753/17, 754/19, 755/21, 756/23,
773/8, 774/10, 775/12, 776/14
Rochovská 757/1, 758/3, 759/5, 760/7, 761/9, 762/11,
763/13, 764/22, 765/20, 766/18, 767/16, 768/2, 769/4,
770/6, 771/8, 772/10

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 687
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918
Chvaletická 918/3
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11, 904/3
Slévačská 870/13, 902/11, 905/32, 906/34

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 688
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918
Kukelská 903/1, 919/2, 920/4, 921/6, 922/8, 923/10,
924/12, 925/14, 926/16, 927/18, 928/20, 929/22,
930/24

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 689
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Bouřilova 1106/7, 1107/5, 1108/3, 1109/1
Bratří Venclíků 1070/2, 1071/4, 1073/8, 1074/10,
1140/1
Cíglerova 1075/2, 1076/4, 1077/6, 1078/8
Vlčkova 1062/2, 1063/4, 1064/6, 1065/8, 1066/10,
1067/12, 1068/3, 1069/1

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 690
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Bojčenkova 1094/2, 1095/4, 1096/6, 1097/8, 1098/10,
1099/12, 1100/3, 1101/1
Bouřilova 1102/2, 1103/4, 1104/6, 1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12, 1081/14, 1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 691
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Cíglerova 1083/18, 1084/20, 1085/22, 1086/24
Paculova 1110/2, 1111/4, 1112/6, 1113/8, 1114/10,
1116/3, 1117/1
Ronešova 1136/3, 1137/1
Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 692
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Cíglerova 1087/26, 1088/28, 1089/30, 1090/32,
1091/34, 1092/36
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Ronešova 1133/2, 1134/4, 1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4, 1126/6, 1127/8, 1128/10,
1131/3, 1132/1

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 693
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Doležalova 1022/3, 1023/5, 1036/2, 1037/4, 1038/6,
1039/8, 1040/10, 1041/12, 1042/14, 1043/16, 1044/18,
1045/20, 1046/22, 1047/7, 1048/9, 1049/11, 1050/13,
1051/15, 1052/17, 1053/19, 1054/21, 1055/23,
1056/25, 1057/27, 1058/29, 1059/31
Dygrýnova 822/19, 823/17, 824/15, 825/13, 826/11,
827/9, 828/7, 829/5, 898/16, 899/14, 1006/21

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 694
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Anderleho 837/14, 838/12, 839/10, 840/8, 841/6,
842/4, 843/2, 858/1, 859/3, 860/5
Breitcetlova 876/1, 877/3, 878/5, 879/7, 880/9, 881/11,
882/13, 883/15
Dobrovolného 641/8, 644/6, 645/4, 646/2,
Generála Janouška 844/18, 845/16, 846/14, 847/12,
848/10, 849/8, 850/6, 872/9, 873/11, 884/46, 885/44,
886/42, 887/40, 888/38, 889/36, 890/34, 891/32,
892/30, 893/28, 894/26, 895/24, 896/22, 897/20,
900/15, 901/13, 902/17, 965/7, 966/5, 1005/4, 1060/2
Půdova 647/1, 648/3
Rudolfa Holeky 636/2, 637/4
Smikova 830/14, 831/12, 832/10, 833/8, 834/6, 835/4,
836/2
Šebelova 875/4
Šromova 862/3, 863/18, 864/16, 865/14, 866/12,
867/10, 868/8, 869/6, 870/4, 871/2
Truhlářova 638/2

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 695
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Dygrýnova 814/12, 815/10, 816/8
Jíchova 851/14, 852/12, 853/10, 854/8, 855/6, 856/4, 857/2
Vašátkova 819/28, 820/30, 821/32, 1007/24, 1008/26,
1009/22, 1010/20, 1011/16, 1012/18, 1013/14,
1014/12, 1015/10, 1016/8, 1017/6, 1018/4, 1019/2,
1020/1, 1025/25, 1026/23, 1027/21, 1028/19, 1029/17,
1030/15, 1031/13, 1032/11, 1033/9, 1034/7, 1035/5

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 696
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Kpt. Stránského 977/11, 978/13, 979/15, 980/17,
981/19, 982/21, 983/23, 984/25, 985/27, 986/29,
987/18, 988/20, 989/16, 990/14, 991/10, 992/12, 993/8,
994/6, 995/4, 996/2, 997/1

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 697
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Kpt. Stránského 958/41, 959/39, 960/37, 961/35,
962/33, 963/31, 1000/7, 1001/9

Kuttelwascherova 921/1, 922/3, 923/5, 924/7, 925/9,
926/11, 927/13, 928/15, 929/17
Vybíralova 930/15, 931/17, 932/19, 933/21, 934/23,
935/25, 936/27, 937/29, 938/31, 964/8, 967/6, 968/4,
969/2, 970/13, 971/11, 972/9, 973/7, 974/5, 975/3,
976/1

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 698
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bryksova 772/47, 773/45, 774/43, 775/41, 776/39,
778/63, 779/61, 780/59, 781/57, 939/37, 940/35,
941/33, 942/31, 943/29, 944/27, 945/25, 946/23,
947/21, 948/19, 949/17, 950/15, 951/13, 952/11, 953/9,
954/7, 955/5, 956/3, 957/1
Fejfarova 912/1, 913/3, 914/5, 915/7, 916/9, 917/11,
918/13, 919/15, 920/17
Františkova 903/1, 904/3, 905/5, 906/7, 907/9, 908/11,
909/13, 910/15, 911/17

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 699
volební místnost:
SOU obchodu a služeb,
Za Černým mostem 362/3
Babylonská 310, 552, 576, 756, 811, 1333, 1543
Blatská 216, 222, 666, 1167, 1200, 1273, 1430, 1574,
1579
Bodláková 241, 1576
Bojínková 523/2, 1568/1, 1569/3
Borská 29, 227, 337, 386, 595, 610, 699, 714, 717, 805,
817, 837, 859, 891, 946, 947, 949, 971, 973/39, 981,
993, 1059, 1060, 1224, 1282, 1335, 1460
Branská 223, 267, 268/20, 331, 348, 360, 361, 362, 363,
377, 378, 379, 388, 390, 406, 417,432/19, 472, 563, 655,
716, 956, 1180, 1183, 1223/29, 1258, 1429, 1549,1583,
1622, 1626
Burdova 257, 308, 309, 326, 338, 342, 343, 344, 347/22,
352, 365, 366, 407/33, 434, 441/35, 449, 495, 603, 775,
893, 939, 1173, 1227 Cvrčkova 633, 866, 970/10, 1012/2,
1015/4, 1024/8, 1331, 1432, 1459, 1559, 1617
Federova 1602/2, 1602/4, 1605/1, 1605/3, 1605/5
Hajní 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1370,1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376
Chlumecká 368, 397, 444/17, 527, 628, 637, 650, 819,
821, 912, 913, 1231, 1339, 1539
Jamská 128, 226, 274, 311, 336, 355, 461, 462, 678,
704, 767, 793/30, 995, 1145, 1225, 1234, 1276, 1413,
1623
Jordánská 291, 354/10, 380, 382, 391, 593, 608, 614,
670, 701, 706, 757, 758, 768, 779, 781, 810, 862/18,
869, 894, 938, 955, 1147, 1189, 1221, 1228, 1237, 1434,
1496
K Viaduktu 46/14, 426, 663, 672, 802, 899, 1057, 1143,
1149, 1151, 1323, 1336, 1412, 1494, 1495, 1517, 1562,
1563, 1590, 1607, 1621
Kačínská 636, 667, 671, 715, 791, 822, 823, 1320, 1325,
1505, 1518
Koclířova 219,616, 625, 631, 705, 750, 771, 778, 824,
825, 877, 908/25, 953, 990, 1056, 1148, 1150, 1252,
1314, 1319, 1322, 1427, 1586
Lásenická 1512, 1513, 1514, 1542
Lipnická 306/17, 327, 349/30, 367/12, 408, 409, 568,
579, 647, 688, 984, 1256, 1438, 1447, 1448, 1449, 1450,
1540, 1541, 1550, 1560, 1589, 1624
Lužní 272, 353

Nad Hutěmi 391, 392, 968/9, 981/19, 985/28, 994/30,
999/7, 1021/11, 1022/13 1046/14, 1049/16
Okrouhlíkova 369, 692, 707, 777, 943, 1170, 1171, 1242
Pelušková 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
1348, 1349,1350, 1362,1393,1394,1395,1396,1397,
1398,1399,1400,1401,1402,1403,
1404,1405,1406,1407, 1408/75, 1409,1410,1441, 1442,
1443, 1444,1536, 1599
Rotenská 540, 574, 1274
Římovská 972/1, 973/5, 974/17, 975/2, 976, 977/8,
982/3, 983/10, 984/6, 992/9, 993/12, 1000/24, 1001/11,
1002/22, 1003/20, 1004/16, 1005/14, 1028/18,
1029/21, 1032/13, 1035/15, 1039/7, 1041/23
Sádovská 214, 546, 676, 679, 769, 773, 852/5, 880/7,
911/13, 943, 950, 1186, 1280, 1313, 1525/12, 1566,
1584/15, 1597, 1629, 1632/14
Sicherova 1601/12, 1601/14, 1603/16, 1603/18,
1604/20, 1604/22, 1606/11, 1606/13
Skorkovská 208, 627, 643, 653, 654, 673, 712, 867, 884,
940, 958, 1168, 1310, 1511, 1520, 1537, 1573, 1585
Skryjská 230, 1311, 1469, 1596
Splavná 447, 571, 578, 594, 596, 597, 609, 832/10, 914,
996, 1250, 1315, 1489
Stropnická 330, 350, 357, 435, 502, 547, 611, 623, 897,
969/11, 978/9, 979/13, 995/24, 1006/15, 1007/17,
1008/19, 1009/1, 1017/21, 1018/5, 1019/3, 1023/31,
1025/7, 1030/23, 1031/25, 1034/29, 1197, 1239
Stružky 446, 448, 453, 544, 612, 629, 646, 662, 1421
Stulíková 1377, 1378, 1380, 1381, 1382, 1384, 1385,
1386, 1387, 1388, 1389, 1390
Svárovská 124, 471, 492, 580, 632, 702, 721, 803,
868/20, 872, 937, 951, 972, 992, 1232, 1327, 1330,
1490, 1595
Svatojánská 431, 942, 954, 1238, 1254
Světská 222, 295/10, 351/4, 410, 530, 621, 630, 835/7,
863/9, 864, 901, 936, 978, 986, 1187, 1230, 1418, 1424,
1600
U Járku 804
Vírská 224/11, 225, 258/15, 278, 292, 526, 1172, 1182,
1417
Vizovická 486/9, 525, 589, 700, 1199, 1334
Vodňanská 31, 202, 204, 223, 226, 339, 638, 651, 657,
659, 661, 664, 675, 677, 681, 690, 691, 713, 718, 719,
723, 739, 760, 770, 785, 786, 818, 887, 889, 909, 910,
933, 945, 974, 975, 980, 982, 1179, 1184, 1185, 1191,
1194, 1196, 1198, 1308, 1309, 1414, 1419, 1437, 1485,
1498, 1501, 1508, 1530, 1567, 1575, 2051
Za Černým mostem 100, 139, 140, 266/2, 362/3,
381/19, 865/17, 964/60, 965/52, 966/44, 967/42,
991/52, 998/40, 1011/50, 1020/58, 1026/62, 1027/48,
1275, 1519, 1521, 1522, 1526, 1527

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 700
volební místnost:
restaurace U Eriky, Tálínská 1312
Borečkova 783, 1422
Cidlinská 455/4, 458/7, 463/3, 469/9, 474/15, 478/1,
479/14, 503/2, 509/17, 518/10, 520/21, 531/12, 559/19,
696/5, 788/8, 830/18, 976, 1175
Černičná 93/8, 94/6, 104/4, 105, 490/5, 491/3, 838/12,
987, 1058, 1144, 1169, 1226, 1423
Hejtmanská 177/13, 182/1, 183/3, 190/24, 210/9, 211,
242, 243, 251/20, 252/21, 253/19, 262/14, 263/12, 270,
281/8, 286/5, 346, 371, 402, 551, 584, 598, 607, 634,
635, 644, 669, 740, 827, 883/7, 885, 886/18, 888, 991
Hůrská 189, 227, 228, 264, 279, 289, 290, 312, 381, 384,

389, 424, 460, 496, 528, 533/27, 541, 550, 558, 600/35,
601, 606, 615, 641, 697, 698, 782, 784, 834, 853, 1241
Jaroslavická 465/1, 820/2, 856/4
Knínická 200/9, 485/3, 931, 932, 944, 977
Lánská 62/2, 63/5, 65/8, 67/6, 68/1, 69/4, 70/11, 73/9,
75/10, 84/3, 116/7, 1032
Maršovská 456/5, 470/14, 566/10, 649/12, 790/8, 800,
890, 900
Metujská 86/8, 244, 294/11, 394/18, 395/7, 745, 878, 907
Nedvědická 494/16, 519/14, 648/12, 860/18, 1506
Oborská 61/3, 64/4, 71/8, 72/7, 74/6, 76/9, 772/1,
1251, 1468
Sklenská 78/31, 79/3, 81/14, 82/35, 85/7, 95/15, 97/5,
98/27, 99/23, 101/37, 102/9, 108/11, 109/21, 110/29,
111/33, 193/12, 219/8, 245, 293, 302, 303, 304, 335,
364, 396/19, 532, 549, 807/1, 855, 1255,1581/1a,
1582/1b
Slévačská 473/26, 484/20, 498/24, 562/28, 567/22,
573/18
Tálínská 809, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1005,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1220, 1278, 1312, 1428, 1433, 1464, 1465, 1466,
1467, 1486, 1515, 1528, 1544, 1547, 1592, 1594, 1634
Vajgarská 184, 269, 328, 329, 512, 658, 983, 988/10,
1141, 1176, 1415/8
Vranovská 229, 287/9, 288, 305, 353/5, 385/12, 401,
414, 429, 438, 440, 599, 725, 744, 839
Zdobnická 77/10, 87/7, 112/6, 590/2, 1253
Žehuňská 483/10, 524/8, 842, 843, 844, 845, 846, 847,
941, 1499
Želivská 80/30, 83/8, 89/34, 90/6, 91/16, 92/12,
103/10, 106/5, 107/14, 113/32, 115, 334/13, 373/20,
398/11, 420/22, 421/21, 422/15, 423/17, 452/28,
534/24, 537/26, 560/19, 840/7, 848/4, 849, 915,
1635/12

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 701
volební místnost:
ZŠ Šimanovská 16
Bošilecká 199, 451, 545, 548, 588, 640, 645, 680, 1509
Broumarská 25, 114/41, 118/39, 197, 241/37, 370, 387,
430, 475/31, 539, 813/33, 1545/35, 1546/35a, 1610
Dřítenská 1266, 1267, 1268, 1455
Dvořišťská 735, 797, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 964,
965, 966, 967, 968, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1281, 1321, 1435, 1458,1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806, 935, 1195
Hlinská 53
Hodějovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5, 32, 34, 117/3, 313,
510/10
K Rokytce 228, 753, 1524, 1612
Koberkova 619, 660, 689, 727, 732, 741, 764, 765, 766,
794, 828, 854, 948, 985, 1061, 1146, 1177, 1188, 1192,
1219, 1235, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265,
1283, 1316, 1318, 1411, 1507, 1510, 1613
Krčínovo náměstí 11, 24/16, 865, 1504, 1551,1552,1571
Lednická 17, 328/5, 351, 354, 358, 1533, 1637
Matenská 751, 1317
Podedvorská 620, 682, 687, 734, 736, 737, 748, 749,
752, 755, 759, 761, 763, 831, 892, 952, 979, 1178, 1181,
1229, 1240, 1416, 1420, 1470, 1493,1580
Podlišovská 622, 624, 703, 776, 989, 1222, 1284
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Prelátská 12, 28
Šimanovská 16, 21, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 617
Velkoborská 1188
Vlkovická 88, 96, 196, 506, 517, 553, 555, 569, 570, 587,
668, 683, 722, 729,762, 1142
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23, 35, 36, 37, 66/28, 120/12,
121/14, 122/16, 123/18, 125/24, 126/26, 127/30, 543,
708, 709, 710, 711, 871, 1461, 1462, 1611
Za Školou 27, 39/16, 40/14, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50,
51, 137, 726, 1554/3, 1555/5, 1556/7, 1557/9, 1558/11
Zacharská 1269, 1270, 1271, 1451, 1452, 1453, 1454

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 702
volební místnost:
restaurace Pohoda, Hamerská 1307
Broumarská 1338
Církvičná 339, 376, 403, 419
Českobrodská 1174
Dářská 153, 186/23, 187/22, 188, 202, 209, 213, 217,
248/19, 259/21, 261, 265/3, 271, 275, 324, 374, 416,
439, 443, 450, 466/50, 501, 516, 529, 583, 665, 685,
693, 694, 720, 742, 780, 795, 799, 858/8, 873, 874,
898/30, 1152, 1328, 1340, 1426, 1463
Hamerská 143, 148/12, 160, 161/2, 180/20, 192/22,
203, 231/6, 273, 301, 316/17, 317, 321/5, 325, 341, 359,
383, 393, 405, 412, 442, 477, 504, 514, 536, 554, 934
Horusická 149, 150/6, 151, 154/1, 166/3, 170/9, 173/14,
174/12, 176, 179, 199/10, 230, 232/18, 256, 314, 315, 787
Hradečkova 299/3, 320, 332, 333
Hvozdecká 358, 459, 481, 487/4, 585
Kališťská 155/8, 165, 322, 340, 372, 399
Medlovská 163/1, 207, 208, 356/4, 375/6, 774
Mílovská 400, 428, 436, 493, 497, 505, 511, 513, 561,
586, 684, 738, 754, 789, 798
Osická 141/3, 152/21, 167/17, 169/19, 171/25, 172/23,
200/5, 201, 220/9, 221/7, 277, 411, 413, 415, 457, 467,
489, 507, 521, 538, 581
Pávovské náměstí 157/3, 216, 246/4, 247, 283/6
Rožmberská 145/34, 146, 164, 191/16, 204, 205, 206,
213, 214, 233, 237, 254/12, 255/8, 285, 392, 425, 508,
556, 557, 604, 613/10, 626, 642, 695, 724, 728, 730,
731, 743, 792, 796, 801, 808, 812, 815, 816, 829, 833,
841, 861, 875, 895, 1272, 1279, 1431, 1492
Spolská 418, 464, 468, 480/8, 500, 582
Sýkovecká 147/19, 159/21, 168/13, 178/23, 194, 196/7,
234, 235, 236/3, 250/11, 284, 296/16, 297/14, 298, 300,
318, 319, 323, 404, 433, 1570/3a
Zvíkovská 142, 144, 158/8, 162/25, 175/18, 181/24, 185/16,
198/10, 212, 215, 238/23, 239/7, 249, 260/12, 272, 282, 427,
437, 445/15, 535/3, 896, 1190, 1337, 1500, 1564/27

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 703
volební místnost:
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26
Bajgarova 1153, 1154, 1155,1156, 1158, 1160, 1161,
1163, 1164, 1165, 1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218
Manželů Dostálových 1207, 1208, 1209, 1210, 1213,
1215, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306
Nedokončená 337,338,346,1236,1332,1578
Slavatova 1205, 1206
Stružná 1299, 1300
Tovarova 1211, 1212
Travná 1201, 1202, 1203, 1204, 1285, 1286, 1287, 1288,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298

26

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 704
volební místnost:
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26
9. května 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 95, 108, 109, 121, 122, 143, 159,
335, 433, 514, 522, 576
Baštýřská 70, 96, 110, 136, 138, 142, 204, 207, 405, 429,
458, 463, 466, 467, 484, 536, 541, 543, 555, 557, 563,
564, 569, 581
Bezdrevská 68, 91, 124, 125, 129, 144, 145, 146, 150, 153,
154, 156, 157, 171, 200, 265, 362, 376, 380, 392, 407, 418,
462, 469, 475, 482, 499, 531, 532, 546, 549, 559, 578, 579, 590
Českobrodská 370, 516
Doubecká 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 176, 186,
187/18, 192, 193, 203, 217, 218, 393, 412, 479, 528,
537, 553, 556, 570, 577
Holenská 115, 327, 397, 399, 400, 409, 552
Kamencová 58, 59, 66, 197, 202, 210, 212, 213, 243/9,
533, 551
Kaňovská 208, 209, 236, 237, 239, 523, 574
Lomnická 5, 116, 252, 253, 260, 261, 264, 296, 363, 382,
391, 434, 477, 481, 503, 504, 508, 509, 529, 538, 542,
545, 550, 560
Panenská 89, 90, 92, 93, 94, 398, 439, 440, 562
Pasecká 18, 408, 511,
Písčitá 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 196, 199,
331, 465, 470, 498, 512, 518, 520, 544, 548, 575
Radovská 244, 347
Staňkovská 114, 369, 378, 383, 385, 387, 419, 426, 438,
443/24, 451/26, 460, 480, 513, 521, 525, 582, 717, 718
Travná 60, 61, 85, 160, 161, 162, 163, 222, 223, 373,
384, 386, 390, 406, 415, 416, 472
U Hostavického potoka 722/1, 722/3, 722/5, 722/7,
722/9, 726/11, 727/13, 727/15, 727/17, 727/19, 731/21,
731/23, 735/25, 735/27, 735/29, 735/31
Zalinská 101, 127/3, 184, 194, 195, 449, 483, 716

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 705
volební místnost:
Zámeček Hostavice, Pilská 9
Bartoňkova 701,702,703
Čeňkova 350, 413, 417, 423, 424, 425, 442, 502
Dřínovská 295, 308, 309, 310, 311, 312, 317, 318, 321,
374, 524
Farská 320, 381
Froncova 268, 270, 271, 272, 273, 279, 297, 298, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 323, 364, 375, 403,
410, 446/27, 454/22, 476, 558, 734
Hodějovská 592, 724
Hruškovská 32, 57, 325, 332,333, 358, 368, 414
Jakubovská 278, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 388, 389, 441, 515, 534, 591
Jansova 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 661, 674, 675, 704, 705, 706,
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714
Jezdovická 313, 314, 315, 316, 322, 530
K Luhu 430, 431, 435, 453, 455, 457, 473, 474, 478, 506,
526, 527
Langweilova 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
693, 694, 695, 696
Lipenské náměstí 348
Lucinková 583/2, 584/4, 585/6, 586/8, 587/1, 588/3
Malšovské náměstí 6, 334, 346, 401, 497
Minaříkova 659, 660, 662, 663, 664, 672, 673, 676, 677,
678, 679

nám. Zdenky Braunerové 665, 667, 668, 669, 680, 684
Nežárská 190, 365, 394, 395, 427, 428, 432, 437, 445,
459, 496, 547, 567, 568, 594, 595,596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 723
Novozámecká 27, 36, 55, 299, 324, 326, 329, 330, 337,
338, 339, 341, 343, 344, 345, 349, 366, 377, 411, 421, 456,
461, 464, 505, 507, 510, 580, 715, 725, 728, 729, 730, 732
Osetá 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633
Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 86, 87, 88, 371, 372,
379, 404, 422, 571, 572
Plumlovská 21, 41, 535
Postlova 697, 698, 699, 700
Šemberova 670, 671, 681, 682, 683
V Ráji 30, 33, 38
Včelničná 328, 336, 342, 402, 436, 517, 554
Vidlák 4, 16, 23, 26, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
56, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 721
Vokřínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37, 39/5, 40

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 706
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 683/21, 700/45, 701/43, 702/41, 713/1, 714/3,
715/5, 716/7, 717/9, 718/11, 719/13, 731/18, 732/16,
733/14, 734/12, 755/34, 766/10, 777/2, 786/4, 787/6, 794/8
Kučerova 724/9, 725/7, 726/5, 727/3, 735/1, 767/16,
768/14, 769/12, 770/10, 785/19, 798/6, 799/8, 806/17,
807/15, 808/13, 809/11
Mansfeldova 782/17, 783/15, 784/13, 788/11, 789/9,
790/7, 791/5, 792/3, 793/1, 800/2, 801/4, 802/6, 803/8,
804/10, 805/12

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 707
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 665/19, 703/39, 704/37, 705/35, 706/33,
707/31, 708/29, 709/27, 710/25, 711/23, 736/26,
737/24, 738/22, 739/20, 747/32, 748/30, 749/28
Bryksova 720/65, 728/67, 729/69, 730/71, 740/74,
741/72, 742/70, 750/68, 756/66, 757/64, 758/62,
759/60, 761/42, 762/44, 763/46, 1061/40
Maňákova 721/5, 722/3, 723/1, 743/9, 744/11, 745/13,
746/15, 751/16, 752/18, 753/20, 754/22, 795/2, 796/4,
797/6, 810/8, 811/10, 812/12, 813/14

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 708
volební místnost:
Galerie 14, nám. Plukovníka Vlčka 686
Arnošta Valenty 639/5, 650/29, 651/27, 652/25,
668/35, 669/33, 670/31, 1003/3, 1004/1
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygrýnova 687/1, 688/3
Hlaďova 649/1, 661/7, 662/5, 663/3, 671/2, 672/4,
673/6, 674/8, 675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
Kostrbova 639/2
Marešova 639/1, 642/2, 643/4, 643/6
nám. Plukovníka Vlčka 684/9, 685/10, 686/11, 692/5,
693/6, 694/7, 695/8, 696/4, 697/3, 698/2, 699/1
Ocelkova 643/20, 643/22, 658/24, 659/26, 660/28,
676/30, 677/32, 678/34, 679/36
Šedova 640/1, 643/3, 643/5, 653/2, 654/4, 655/6,
656/8, 657/10

Senior Park

PODZIM NA HORÁCH
Foto: archiv Klubu seniorů Kyje (2x)

Podzim, které uváděla zástupkyně
Moldávie. Následovaly písně a tance,
duo tanečníků ve stylu bojových umění a další zajímavé ukázky. Největší
aplaus si za své vystoupení vysloužil
egyptský tanečník, který předvedl neuvěřitelné kreace s dvacetikilovou
suknicí, již rozpohyboval snad do tisíce různých rytmických otoček. Celý
program byl zakončen rautem, který
připravili sami vystupující a který reprezentoval tradiční kuchyně různých
zastoupených národů.
Mimo této akce pokračoval cyklus
přednášek našeho člena, pana profesora Nováka, zajímavé informace
jsme se dozvěděli i z přednášek na
téma penzijního připojištění, vztahu
mezi nájemníky a majitelem domu či
důležitosti zdraví nohou pro celkovou
tělesnou kondici.
PŘELOM ZÁŘÍ A ŘÍJNA SE PRO
ČLENY KLUBU SENIORŮ KYJE
ODEHRÁVAL V PŘÍRODĚ. TAK JAKO
V MINULÝCH LETECH BYL TOTIŽ
KONEC LÉTA A ZAČÁTEK PODZIMU
DOBOU, KDY AKTIVNÍ SENIOŘI
VYRÁŽÍ NA SPOLEČNOU REKREACI,
KTERÁ JE TENTOKRÁT ZAVEDLA
AŽ DO ORLICKÝCH HOR, PŘESNĚJI
ŘEČENO DO OBLÍBENÉHO
STŘEDISKA DEŠTNÉ. POJĎME SE
ALE PODÍVAT, JAK ZHODNOTILI
TÝDEN RELAXACE NA ČERSTVÉM
VZDUCHU SAMOTNÍ SENIOŘI.

fektní, už nyní víme, že se do Orlických hor na stejné místo vrátíme
i v příštím roce.
CIZINCI V PRAZE 14
Vedle rekreace pokračoval na podzim
i náš běžný klubový program. Jako
oživení jsme navštívili například kulturní vystoupení cizinců žijících
v Praze 14, které se konalo pod patronátem starosty Radka Vondry v KD
Kyje. Pořad zahájily děti z mateřské
školy s pásmem příznačně nazvaným

VZHŮRU DO NĚMECKA
V prosinci nás čeká výlet do Drážďan,
vystoupení Aleše Cibulky a Vladimíra
Hrona „U Hasičů“ nazvané Vzpomínky nám zůstanou a několik dalších
akcí, na které se společně už nyní těšíme. A protože do konce roku již
Čtrnáctka nevyjde, přejeme všem
čtenářům krásné a pohodové Vánoce
a mnoho zdraví a štěstí v novém roce
2013.
Za klub seniorů Prahy 14
J. Makalová a J. Novák

Byli jsme ubytováni v turistické chatě
Deštná a jak samotné ubytování, tak
i stravování bylo perfektní. Krásná
příroda vybízela ke každodenním mikrobusovým výletům do okolí, na
Šerlich, do Opočna i do příhraničních
oblastí Polska. Viděli jsme také renovovaný kostel v Neratově, jehož autory byli stavitelé Alliprandi a Santini,
ve Slavoňově nás pak čekal opravdový skvost církevní architektury. Dřevěný kostel, na jehož stavbě se podíleli lidoví umělci, sochaři i malíři.
Vedle poznávacích zájezdů po kraji
jsme si ale užili i zábavu v chatě, kde
se konaly během týdne dvě taneční
veselice, které řádně stmelily už tak
pevný kolektiv. Denně jsme si užívali
také kondiční plavání v bazénu.
Vzhledem k tomu, že bylo vše per-
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PODZIMNÍ ČERŇÁK:

Foto: archiv IC Praha

SPREJEŘI, KOLOBĚŽKY I HORKÝ ČAJ

HUDBA, SMÍCH A KŘIK DĚTÍ BYLY
POZNÁVACÍM ZNAMENÍM
FESTIVALU PODZIMNÍ ČERŇÁK,
KTERÝ SE V SOBOTU 17. LISTOPADU
KONAL U SKATEPARKU NA
ČERNÉM MOSTĚ. I PŘES
POMĚRNĚ CHLADNÉ POČASÍ
NA AKCI DORAZILA STOVKA LIDÍ.
ORGANIZÁTORŮM I JEJICH
DOBROVOLNÝM POMOCNÍKŮM
BYLY ODMĚNOU SPOKOJENÉ
TVÁŘE ZÚČASTNĚNÝCH.
Akce oﬁciálně odstartovala ve 13.30,
o hodinu později již bylo hřiště u skateparku zaplněné. Někteří příchozí
věděli o akci díky kampani, která na
Podzimní Čerňák Pražany zvala, jiné
přilákala hudba, kterou celé odpoledne skvěle mixoval DJ Lil Rowa.
Na ty, kdo se teple oblékli, překonali
lenost a vyrazili na festival, čekala
dobrá zábava. Jako první předvedli
své umění sprejeři. Jejich čtvrthodinová exhibice sklidila velký potlesk.
Jako další byla na programu sprejerská dílna. Pouliční umělci rozdali
barvy přítomným dětem a ty mohly
zkusit malovat na připravené kartony.
„Já sám jsem vyrostl v jednom z paneláků kousek odsud,“ říká sprejer
s přezdívkou Puze. „Vím, že se z nich
po jednom obrázku nestanou umělci,
ale jsem rád, že se tady děti zabaví,
i kdyby to bylo jen na jedno odpoledne,“ dodává. Sám se sprejování věnuje přes deset let. „Je to pro mě způsob vyjádření, který bych chtěl ukázat
i lidem tady,“ dodává. Velký úspěch
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měli také další borci, kteří na hřiště
vlétli na svých koloběžkách a skatech. Na tvářích většiny dětí bylo vidět, že by si takovou také přáli mít.
Rozdováděné publikum si užilo také
půlhodinový koncert, zima totiž přinutila malé i velké návštěvníky, aby se
vlnili v rytmu hudby.
O příjemnou atmosféru na festivalu
se zasloužili také dobrovolníci, kteří
se celé odpoledne věnovali dětem
a jejich hrám. Malí návštěvníci tak
mohli skákat v pytlích, závodit v přetahování lana nebo se trefovat míčkem do plechovek. Někdy to byl
opravdu adrenalin.
Velký zájem byl také o pouštění draků, této aktivitě přálo především větrné počasí. Na obloze se tak objevilo
několik čínských draků, k oblakům se
vzneslo i několik „obyčejných“.
Vyvrcholením celé akce byla tombola.
„Lístky jsme rozdávali celé odpoledne, byl o ně zájem,“ říká jedna z organizátorek Anna Covrigová. Hezké
ceny si domů odnesla dvacítka účastníků, mezi časné vánoční dárky patřilo Lego nebo třeba plyšáci.
Organizátoři se o návštěvníky celé
odpoledne báječně starali, kromě zábavy mysleli také na jejich chuťové
buňky. Na festivalu se proto nabízel
i tzv. Bubble tea, který nadchl děti
i dospělé. Nejenže horký nápoj skvěle
voněl a zahřál, ale když jste se napili,
v ústech začaly praskat malé bublinky, což rozesmálo především ty nejmenší.
Vyvrcholením festivalu bylo pouštění
balonků štěstí. Ty se k obloze vznesly
až po setmění, chvíli před 17. hodinou. Přáním všech zúčastněných
možná bylo, aby se podobně vydařené
akce, kde se mají lidé možnost setkat
a pobavit se, konaly co nejčastěji.
Akci pořádalo pod záštitou Prahy 14
Integrační centrum, o.p.s. Tato organizace působí v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí na území hlavního města Prahy a ve spolupráci
s partnerskými neziskovými organizacemi realizuje projekt Integračního
centra Praha. Cílem je především
podpora integrace cizinců do majoritní společnosti na lokální úrovni.

VÁNOČNÍ ANKETA
Jak vnímáte Vánoce, jak budete
svátky slavit a jak se liší vánoční
tradice tady a ve vaší domovské
zemi?
Naděžda Fursova,
Kazachstán
Už teď se na Vánoce
moc těším, protože
to bude poprvé, co je
strávím mimo domov. Chtěla bych
být s mou rodinou, ale bohužel jsou
daleko. Mám tetu v Německu, tak
pojedu k ní. Když jsem se dívala na
ﬁlmy, viděla jsem, jak se tady slaví
Vánoce. Lidi zdobí domy jako v pohádce, to se mi líbí. V Kazachstánu
Vánoce neslavíme, jen Nový rok.
Vera Vazhinska,
Rusko
Vánoce strávím s kamarády v Praze, budeme se procházet
po městě a pít svařené víno, večer
půjdeme někam do restaurace. Taky
nakoupíme dárky. V noci pak chceme jít někam do klubu. V Rusku slavíme Vánoce až 7. ledna, to večeříme s rodinou. Velká oslava je taky
31. prosince.
Caroline Medina,
Mexiko
Vánoce v Mexiku
a Čechách jsou rozdílné. V Mexiku jíme
tradiční mexické jídlo, tady budu
s kamarády a budu jíst českého
kapra. Dárky doma otevíráme o půlnoci, tady už odpoledne nebo navečer. Těším se na vánoční stromeček
a ozdoby. Ty máme u nás taky.
Maria Horpinič,
Ukrajina
Letos poprvé slavím
Vánoce v České republice. Ale budu dodržovat ukrajinské tradice, to znamená zdobit stromeček a vařit tradiční
jídlo. Své rodině pošlu dárky, bohužel
za nimi nemohu jet. Tady budu Vánoce slavit se svými kamarády.

Tip pro vás

Naše prohlídka začala v sobotu 17. listopadu v 11 hodin. Já i dvě desítky dětí
a přibližně stejný počet rodičů i prarodičů po vyslechnutí krátkého povídaní
následujeme princeznu do hloubi tvrzi.
Půvabná průvodkyně nás ve Chvalské
tvrzi zavede doslova všude, podíváme
se do sklepa i na půdu. Prohlídku zejména dospělým zpestřuje jeden z dětských návštěvníků, který na princezni-

ny otázky odpovídá snad ještě dříve,
než je položí. Malý rozumbrada také
s nadhledem glosuje závěr pohádkového příběhu. „No jó, políbili se a byla
svatba,“ blýskl se svými znalostmi ze
života. „Podobné veselé okamžiky tady
občas zažíváme, někdy si třeba děti
přejí, aby tatínek políbil maminku,“
říká Šípková Růženka alias studentka
pedagogiky Bohdana Jakubcová. Kromě Šípkové Růženky ale návštěvníci
během prohlídky Chvalské tvrzi mohou
vidět mnoho dalšího, mechanické
hračky z 19. a 20. století, modely technických objevů a vynálezů či funkční
vláček s parní lokomotivou. K vidění tu
je i velké historické elektriﬁkované kolejiště i pravá historická dopravní kan-

celář od železničního sběratele. Ve
sklepě Chvalského zámku, kde dříve
údajně byla hladomorna, přítomné
nadchla jedinečná výstava originálních
ﬁlmových dekorací a loutek ze slavného česko-ﬁnského ﬁlmu o statečné
dívce Faruze, která se vzepřela místnímu zvyku, kdy dívky do dvanácti let
musely nosit na obličeji kovové masky.
(red)
DALŠÍ PROHLÍDA SE KONÁ
V SOBOTU 8. PROSINCE. NA TVRZI
VÁS PŘIVÍTÁ OPRAVDOVÝ RYTÍŘ
JAN ZE CHVAL V PLNÉ ZBROJI.
Provede vás výstavami Vánoce našich babiček, Nádraží na zámku
a Statečná Faruza, celým zámkem
a všechny zájemce proškolí ve výpadech mečem a kopím. Prohlídka
trvá 40 minut, začíná vždy v celou
hodinu od 10 do 16 hodin. Rezervace termínů prohlídky telefonicky na
čísle: 281 860 130 nebo prostřednictvím e-mailu:
infocentrum@chvalskyzamek.cz.

UNIKÁTNÍ KONCERT V HYBERNII

Země
„ZEMĚ VZDÁLENÁ“ vzdálená
     

DIVADLO HYBERNIA UVIDÍ TĚSNĚ
PŘED VÁNOCEMI MIMOŘÁDNÝ
KONCERT – MULTIŽÁNROVÝ
HUDEBNÍ VEČER V PODÁNÍ HVĚZD
ČESKÉ MUZIKÁLOVÉ SCÉNY
A VZÁCNÉHO HOSTA Z AFRICKÉ
BURKINY FASO.

Na základě velkého úspěchu loňského koncertu v Lucerna Music
Baru se letos pořadatelé rozhodli
uspořádat další (ale o trošku větší)
akci. Ve čtvrtek 20. prosince od
20.30 hod. se v Divadle Hybernia
uskuteční koncert s názvem Země
vzdálená.
Hlavními hvězdami koncertu budou
Kamil Střihavka, Bára Basiková,
Michal Pavlíček a host z Afriky, slepý
zpěvák Solo Djo Kabako z Burkiny
Faso (loni byl v Lucerně a měl velký
úspěch). Ti všichni vystoupí za

doprovodu Okamžitého ﬁlmového
orchestru, sboru Mikrochor a pěveckého sboru Konzervatoře Jana Deyla
a střední školy pro zrakově postižené
děti, to vše pod taktovkou dirigenta
Varhana Orchestroviče Bauera.

A k tomu se diváci mohou těšit i na
další muzikanty a hudební tělesa
a další pěvecké sbory. Celkem během tohoto jediného koncertu v ČR
vystoupí na 80 účinkujících. Večerem
provází moderátor Českého rozhlasu
Jan Pokorný.

20.12.

začátek

divadlo

Hybernia 20.30


Výtěžek z koncertu půjde na slabozraké a na provoz oční kliniky
v Africe. Zažijte unikátní koncert,
a pomozte tak zrakově postiženým!

   



  

  
   
     
 
  

  

Více informací na
www.zemevzdalena.cz.
-gog-
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pozvánka

„ZA DEVATERO HORAMI A DEVATERO
ŘEKAMI ŽILA DÍVKA JMÉNEM
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. NAD JEJÍ
KOLÉBKOU SE SEŠLY TŘI HODNÉ
SUDIČKY, KTERÉ JÍ PŘÁLY JEN TO
DOBRÉ, ALE TAKÉ JEDNA ZLÁ
SUDIČKA. TA RŮŽENCE
PŘEDPOVĚDĚLA, ŽE V 17 LETECH SE
PÍCHNE O TRN Z RŮŽE, USNE A CELÉ
KRÁLOVSTVÍ S NÍ,“ VYPRÁVÍ
KRÁSNÁ DÍVKA V RŮŽOVÝCH
ŠATECH, KTERÁ VYPADÁ, JAKO BY
PRÁVĚ VYSTOUPILA Z POHÁDKY.
POSTAVY Z POHÁDEK LETOS
NÁVŠTĚVNÍKŮM CHVALSKÉHO
ZÁMKU ZPESTŘUJÍ KAŽDÝ VÍKEND.

Foto archiv WALNIKA

ZA POHÁDKOU NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Naše školy

AKTUALITY ZE ŠKOL
EKOŠKOLY SLAVILY VÝROČÍ

AKCE ZŠ ŠIMANOVSKÁ

ZŠ Gen. Janouška se jako držitel titulu Ekoškola představila například v rámci kampaně ke Dni Země
(na snímku). Ke svátku Ekoškol pak připravila pro své žáky celou řadu akcí přímo ve školní budově.

VE STŘEDU 7. LISTOPADU SLAVILY EKOŠKOLY NA CELÉM SVĚTĚ SVŮJ SVÁTEK
– WORD DAYS OF ACTION.
SVĚTOVÉHO DNE EKOŠKOL se zúčastnilo přes 11 milionů žáků a studentů ze
40 000 Ekoškol z 52 zemí světa. Mezi nimi byla i naše Ekoškola – ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 9. Společným cílem všech bylo udělat něco prospěšného pro
zlepšení životního prostředí. Každá třída se zapojila trochu jinak. Například prvňáci
společně s deváťáky vyráběli krmítka na zimu pro ptáky na naší školní zahradě, sázeli semínka do květináčů v průběhu roku budou pozorovat, co z nich vyroste.
Osmáci se vyzbrojili nářadím a pomohli uklidit a připravit na zimu zahradu Mateřské školy Šebelova. Šesťáci a sedmáci si vzali za své podzimní práce na naší školní
zahradě. Členové Ekotýmu natírali panely Školní naučné stezky, probíhal sběr starého papíru a víček a řada dalších akcí. Práce bylo víc než dost. Co jsme nestihli,
dokončíme v příštích dnech. Tento den s námi společně prožili i milí hosté, vedoucí
odboru školství MČ Praha 14 Mgr. Alena Naidrová, Ing. Ilona Picková z MÚ Praha 14,
Marie Krausová ze Sdružení Tereza a Mgr. Jana Jeřábková, koordinátorka ekologické výchovy ze Základní školy Ratibořická z Horních Počernic. Děkujeme všem.
Ekotým ZŠ Generála Janouška

Také letos se těšíme na Vánoce, a aby
nám čas lépe utíkal, připravili jsme několik akcí s vánoční příchutí, na které
zveme všechny, kdo mají zájem podělit
se s námi o radostnou i tajemnou vánoční atmosféru, prohlédnout si školu
nebo si třeba zavzpomínat.
Ve středu 12. prosince pořádáme v budově školy od 10.00 do 17.00 Den otevřených dveří, v době vyučování do
13.30 mohou zájemci nahlédnout do výuky a od 14.30 začne program jednotlivých tříd na I. stupni a ukázka vyučovacích metod na II. stupni.
Ve čtvrtek 13. prosince se od 15.00
do 17.00 uskuteční v budově školy
předzápis do prvních tříd, tentokrát
s kapříkem Šimonem, aby se budoucí
prvňáčci mohli seznámit s novými kamarády i prostředím a užili si trochu legrace s vodníkem a rybičkami.
Tentýž den, 13. prosince, nás také
najdete na Rajské zahradě, v rámci Vánočních trhů Prahy 14. V úterý 18. prosince od 17.00 se koná v KD Kyje naše
Vánoční akademie.
Na vaši účast na kterékoli z našich akcí
se těší žáci a učitelé ZŠ Kyje.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
A POŘÁDÁNÍ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ MČ PRAHA 14
Zařízení

Zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří

ZŠ Chvaletická

15. 1. 2013 (13.00–18.00)

11. 12. 2012 (9.00–11.30)

ZŠ Vybíralova

6. 2. 2013 (13.00–18.00)
10. 4. 2013 (15.00–18.00) /náhradní termín/

9. 1. 2013 (10.00–17.00)

ZŠ Gen. Janouška

30. 1. 2013 (13.00–18.00)

9. 1. 2013 (8.00–10.00) a (13.00–16.00)

ZŠ Šimanovská

16., 17. 1. 2013 (14.00–17.00)

13. 12. 2012 (15.00–17.00) /i den předzápisu/

ZŠ Hloubětínská

16. 1. 2013 (14.00–18.00)
17. 1. 2013 (14.00–17.00)
6. 2. 2013 (14.00–16.00) /náhradní termín/

10. 1. 2013 (8.00–13.00)
škola nanečisto 10. 1. 2013 (9.00–11.00)

ZŠ Bří Venclíků

15. 1. 2013 (14.00–18.00)
29. 1. 2013 (14.00–16.00)

8. 1. 2013 (8.00–10.00) a (14.00–18.00)

Speciální školy – TOLERANCE

1. 2. 2013 (9.00–13.00)
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Preventivní požární prohlídky,
kontroly, revize, zkoušky, servis a opravy
všech požárně bezpečnostních zařízení.
www.POservis.cz

Elektroinstalační, zednické,
obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií a zákazníků.
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377,
604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Koňský hnůj zdarma

doprava za symbolickou cenu, dovozy písků,
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

Uzávěrka inzerce do čísla 1/2013
je 15. 12. 2012
Kontakt pro inzerenty:
inzerce@casopis14.cz,
tel.: 296 114 911,
PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč
placená inzerce

Tel.: 261 226 761

placená inzerce

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

placená inzerce

rodinných domů
Ing. Martin Jeřábek
 rekonstrukce objektů Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje
 rekonstrukce bytů
Tel.: 603 542 871
a kanceláří
jerabek.inrepo@seznam.cz
 zateplování fasád
www.inrepo.cz
stavební
dozor

 autorizace k programu „Zelená úsporám“

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

placená inzerce

 novostavby

placená inzerce

Žehlení, praní, odvezeme,
přivezeme, možnost úklidu domu
či bytů. Praní a žehlení nabízíme
jednotlivcům, firmám, MŠ,
restauracím apod.
Tel.: 608 101 708

Stavební firma

placená inzerce

ŽEHLIČKA MONIČKA

placená inzerce

Inzerce

DARUJ BEZ OBAV

Straší Vás představa nevhodně vybraného vánočního dárku?
V době od 27. 12. 2012 do 13. 1. 2013 můžete bez obav vrátit nerozbalený dárek
v původním, neporušeném obalu, a my vám zboží vyměníme nebo vrátíme
zpět peníze, i když od jeho zakoupení uplynula delší lhůta než 14 dní.
Nakupujte proto již nyní s předstihem a vyhněte se předvánočnímu stresu na poslední chvíli.

Prodejna Showroom internetového obchodu
www.kasa.cz Navštivte naši prodejnu KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.
Praha 9-Černý Most

Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20, SO-NE 9-19
pozvánka

841 800 800

Všem pejskařům Prahy 14
Zábavně výchovné odpoledne pro pejskaře ve spolupráci s ÚMČ Praha 14
Máte už pejska nebo se rozhodujete pro jeho pořízení? Pak neváhejte a zúčastněte se.
Základní informace o krmení, výchově, základním výcviku a aktivitách.
Ukázka triků a co lze s pejskem dělat i doma. Informace
o různých psích sportech a dalších aktivitách v Praze 14.

ve středu 9. 1. 2013 v 17.00
v neděli 27. 1 2013 v 17.00
vstup zdarma
Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Rezervace na e-mailu: info@vycvikhrou.cz
Více informací na tel.: 602 200 270
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012

Přistavení VOK ze systému HMP

prosinec

prosinec

9. května/Písčitá

10. 12.

V Humenci/Sadská

12. 12.

Travná/Kostlivého

11. 12.

Svépravická/Šestajovická

12. 12.

Bouřilova/Bojčenkova

12. 12.

Nehvizdská/Zelenečská

13. 12.

Himrova/Gen. Janouška

13. 12.

Želivská/Metujská

13. 12.

Vašátkova/Dygrýnova

17. 12.

Vodňanská/Skorkovská

13. 12.

Kpt. Stránského/Vybíralova

18. 12.

Kardašovská u obch. střediska

14. 12.

Mansfeldova/Kučerova

19. 12.

Kukelská/Chvaletická

19. 12.

A. Valenty/Šedova

20. 12.

Lásenická/Lipnická

19. 12.

Zvíkovská/Dářská

20. 12.

Dřítenská/Velkoborská

20. 12.

Lipenské náměstí

20. 12.

Svoz směsného a tříděného odpadu
v období vánočních a novoročních svátků
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2012 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude
probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako
v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu budeme ve dnech 17.–31. 12.
2012 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.
Svoz směsného odpadu:
22.–31. 12. 2012
1. 1. 2013
2.–5. 1. 2013

normální svoz dle příslušných
programů
svoz neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
22.–31. 12. 2012

normální svoz dle příslušných
programů

17.–31. 12. 2012

mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz dle příslušných svozových
programů

1. 1. 2013

svoz neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech

2.–5. 1. 2013

bude probíhat normální svoz
s případným časovým posunem
(max. 1 den)

Program svozu bude zorganizován tak,
aby nedocházelo k přeplnění nádob
a nevznikal kolem nich nepořádek.
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Přistavení kontejneru od 13.00 hodin do 17.00 hodin
Přistavení kontejneru od 14.00 hodin do 18.00 hodin
Přistavení kontejneru od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Mimořádné přistavení velkoobjemových
kontejnerů mezi vánočními a novoročními
svátky
Dne 27. 12. 2012 od 14.00 hodin do 28. 12. 2012 9.00 hodin
budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na tato stanoviště:
1. Rožmberská x Velkoborská
2. Lipnická x Lásenická
3. Mochovská x Zelenáčská
4. Klánovická x Chvalská
5. Bryksova x Františkova (parkoviště)
6. Gen. Janouška x Smikova
7. Paculova x Tritova

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2012 do 28. 2. 2013.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční
stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani
na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu
umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se
provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo
přistavení nádob k výsypu.

Komerční sdělení

DÁRKOVÝ PORADCE O VÁNOCÍCH
V CENTRU ČERNÝ MOST
nejvhodnější vánoční překvapení doplněný mapou, jež je do dané prodejny centra nasměruje. Věřím, že naši
zákazníci tuto službu, která jim ušetří starosti a čas, uvítají.

PO DVOU MĚSÍCÍCH JSME SE OPĚT
SETKALI SE ZDEŇKOU JAKŠIĆ,
ŘEDITELKOU CENTRA ČERNÝ MOST.
TENTOKRÁT JSME SI POVÍDALI
O ADVENTNÍM OBDOBÍ
A PLÁNOVANÝCH VÁNOČNÍCH
AKCÍCH V CENTRU. ZÁKAZNÍKŮM
BUDE NAPŘÍKLAD K DISPOZICI
DÁRKOVÝ PORADCE, O ZÁBAVU SE
POSTARÁ KARAOKE NEBO KOLOTOČ
ŠTĚSTÍ A POHÁDKOVĚ OBLEČENÉ
SUPER HLÍDKY. PRO DĚTI BUDOU
PŘIPRAVENY SLADKÉ A KRESLICÍ
DÍLNY NEBO SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM.

CENTRA A PRODEJNY SE UŽ
PŘEVLÉKLY DO VÁNOČNÍHO HÁVU.
JAKOU VÝZDOBU JSTE LETOS
PO LOŇSKÝCH RŮŽOVÁNOCÍCH PRO
CENTRUM ČERNÝ MOST ZVOLILI?
Centrum Černý Most jsme nastrojili
do vánočního už začátkem listopadu.
Barvám letos vévodí kombinace bílé,
stříbrné a hráškově zelené. Ve stejných tónech jsou také laděny motivy
našeho vánočního papíru, do něhož
zákazníkům o víkendu zabalíme jeden dárek zdarma, nakoupí-li za minimální částku 1 500 Kč.

POD POJMEM VÁNOCE SE MNOHA
LIDEM ČASTO VYBAVÍ NÁKUP
DÁRKŮ. PRÁVĚ V TĚCHTO DNECH
UŽ VĚTŠINA Z NÁS TRÁVÍ VOLNÝ
ČAS PRÁVĚ TOUTO ČINNOSTÍ.
KDY SHÁNÍTE DÁRKY VY?
I když je advent hektickým obdobím,
které se pojí i se spoustou pracovních
povinností, na dárky si čas vždy snažím
najít. Většinou se porozhlížím po prodejnách v našem centru koncem listopadu nebo začátkem prosince. Ráda
využívám možnosti sehnat nejrůznější
dárky pod jednou střechou. Navíc vím,
kde hledat jaký sortiment, a tak mohu
jít najisto a ušetřit spoustu času.

CO BUDE LÁKADLEM LETOŠNÍCH
VÁNOC V CENTRU ČERNÝ MOST?
Zákazníkům v adventním období
nově nabízíme praktickou službu –
asistenci dárkového poradce. V adventním shonu pomůže vyřešit obvyklá dilemata spojená s výběrem
vhodného a originálního vánočního
překvapení. Dárkový poradce bude
v našem centru k dispozici ve stanovených dnech v období od 1. do 22.
prosince. Návštěvníkům Centra Černý Most v rámci bezplatné konzultace nejen doporučí dárek, který jim
zároveň ukáže na iPadu, ale také pro
ně sestaví kompletní seznam tipů na

JAKÝ VÁNOČNÍ PROGRAM
NA ZÁKAZNÍKY ČEKÁ?
Pro adventní období jsme připravili
bohatý program. Tradičně nebudou
chybět dílny, sladká a kreslicí, v rámci nichž si děti vyzkouší zdobení perníčků a marcipánových postaviček či
výrobu dárků pro svoji rodinu i kamarády. Všichni si pak mohou zazpívat
koledy při karaoke nebo se stylově
vyfotografovat s vánočními dekoracemi. Nebudou chybět pohádkově oblečené Super hlídky, které zákazníkům
tradičně rozdají řadu malých pozorností, a soutěže pro děti. Veškerý zábavný program se koná o adventních
víkendech. Nevynecháme ani oslavu
Mikuláše, s nímž se návštěvníci centra mohou setkat 5. prosince od 12
do 20 hodin. Podrobný harmonogram
akcí najdete na webových stránkách
www.centrumcernymost.cz nebo na
našem facebookovém proﬁlu.
BUDE SE V CENTRU TAKÉ
V ZIMNÍM OBDOBÍ ROZTÁČET
KOLOTOČ ŠTĚSTÍ?
Ano, samozřejmě. Oblíbený Kolotoč
bude zákazníkům přinášet šťastné
chvíle v průběhu celého prosince. Nakoupí-li v době přítomnosti Super
hlídky v kterékoli prodejně našeho
centra za minimálně 1 500 Kč, odměna je nemine. Po předložení účtenky
si na Kolotoči štěstí mohou vytočit
spoustu zajímavých cen, věnovaných
např. obchody Carpisa, Sanu Babu,
CineStar, Eiffel Optic, Bambule, dm
drogerie, Yves Rocher, Brioche Dorée,
Fruitisimo nebo Datart. Naši facebookoví fanoušci se mohou do Kolotoče
štěstí opřít i on-line, nadále je jim totiž na adrese www.facebook.com/
/centrumcernymost k dispozici speciální aplikace. Chtějí-li své virtuální
štěstí vyzkoušet jednoduše přímo
v centru, pak mohou využít iPady v informačním stánku Centra Černý Most.
(pr)
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BUDOUCNOST PRAHY 14
SPOLEČNĚ S OBČANY
100 samosprávných celků, které se
zabývají projektem Zdravé město.
Jsou mezi nimi obce, velká i malá
města, mikroregiony a kraje. Několik
let se snažíme vyjednat i účast celého
hlavního města Prahy v našem proAKTIVITY PROJEKTU V ROCE 2012

V rámci kampaně ke Dni Země zazpíval na Rajské zahradě například i zpěvák Hynek Tomm.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 V ROCE
2012 POKRAČOVALA V REALIZACI
DVOULETÉHO PROJEKTU
„MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
– ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21“,
FINANČNĚ PODPOŘENÉHO
REVOLVINGOVÝM FONDEM
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ČR. CÍLEM TOHOTO
PROJEKTU BYLO VYTVOŘENÍ
POSTUPŮ A PODMÍNEK PRO
PLNĚNÍ PROGRAMU ZDRAVÉ
MĚSTO, TEDY ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI DO ROZVOJE
MĚSTSKÉ ČÁSTI S OHLEDEM
NA UDRŽITELNOST A S DŮRAZEM
NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ.
JIŽ BĚHEM PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ
NOVĚ ZAVÁDĚNÝCH POSTUPŮ
V LOŇSKÉM ROCE BYLO PATRNÉ,
ŽE VEŘEJNOST MÁ O SPOLUPRÁCI
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ ZÁJEM,
A PROJEKT TEDY MÁ SVŮJ SMYSL.
Je samozřejmé, že zavedení nových
postupů není jednoduché a vybudování odpovídajícího zázemí vyžaduje
podporu nejen ﬁnanční. Proto se
Praha 14 stala členem Národní sítě
Zdravých měst a plnohodnotně využívá metodické pomoci této uznávané
platformy samosprávných municipalit. Formou sdílení s ostatními členy
NSZM a s pomocí pracovníků z této
organizace prozatím úspěšně naše
městská část plní kritéria nastavená
pro postup v místní Agendě 21,
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schválená Radou vlády pro udržitelný
rozvoj.
Během projektu pokročila „Zdravá
MČ Praha 14“ v těchto kritériích z prvotní kategorie D do kategorie C, tedy
mezi pokročilé ve strategickém rozvoji a plánování s veřejností.
„Praha 14 nyní velice aktivně postupuje k dlouhodobé vizi Zdravé městské části,“ okomentoval činnost Prahy 14 ředitel kanceláře NSZM
Ing. Petr Švec, který se osobně každým rokem účastní například veřejného Fóra Zdravé MČ Praha 14.
„Když shrnu význam přívlastku ‚Zdravá‘ městská část – nejedná se pouze
o zdravotnický pohled na věc, ale
o celkové podmínky k životu a spokojenost lidí s místem, kde žijí, a jejich
aktivní zapojení do jeho rozvoje. Praha 14 se na této cestě snaží více spolupracovat s místními školami, nevládními organizacemi i podnikateli.
Do svého rozvoje zapojuje i děti
a mládež, což je podle mé zkušenosti
významný krok. Mladí lidé dostávají
příležitost se aktivně zapojit do veřejného života, diskutovat s vedením
radnice o problémech Prahy 14 a třeba i navrhovat řešení pro zlepšení
podmínek například pro kvalitní trávení volného času. Nezbytnou součástí postupu radnice je ale také spolupráce se seniory, maminkami na
mateřské dovolené a mnoha jinými
skupinami obyvatel městské části,“
řekl Ing. Švec. „V ČR je nyní více než

Komunitní plán Zdravé městské
části Praha 14
• Fórum Zdravé městské části
9. 5. 2012
• Ověřovací anketa k největším
problémům MČ Praha 14
– červen 2012
• Dětské fórum a ověřovací anketa
k problémům MČ Praha 14
očima dětí a mládeže
Nyní se aktualizuje Komunitní plán
pro rok 2013.
Granty
• V oblasti sociálních
a návazných služeb
• V oblasti sportovních, kulturních
a volnočasových aktivit dětí,
mládeže, seniorů, občanů
se zdravotním postižením,
cizinců a menšin
Projekty Zdravé městské části
• Rozvoj dětských hřišť
a sportovišť
• Bezbariérová Praha 14
• Vzdělávání
Akce se zapojením veřejnosti:
• Projednání možného využití
parku v Pilské ulici – leden 2012
• Veřejné projednání dětského
hřiště Jahoda – červen 2012
• Kulaté stoly s diskusí k budoucí
podobě parku ve Splavné ulici
– září 2012
• Workshop pro děti a mládež
na téma „Nedostatek aktivit
a sportovišť pro mladé“
– říjen 2012
Kampaně
• Setkání kultur – duben 2012
• Den Země – duben 2012
• Dny Zdraví – září 2012

Zdravá MČ Praha 14
tom patrné, že zájem ze strany různých podporovatelů je velký. Nejde
jen o veřejný sektor, kdy se do projektu v Praze 14 zapojilo například hlavní město Praha, městská policie či
BESIP, ale také o školy, školky, řadu
neziskových organizací a mnohé významné soukromé ﬁrmy působící na
území městské části.
(red)

Mladí lidé z Prahy 14 měli v rámci Dětského fóra možnost vyjádřit se k problémům městské části,
jak je vidí svýma očima. Zájem školáků a studentů byl velký.

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.
PARTNEŘI PROJEKTU

gramu, ale zatím se to nepodařilo.
Pražské městské části se vstupem do
programu Zdravé město dlouho váhaly, zapojovat se začaly teprve před
několika lety a dnes je jich v hlavním
městě celkem 7. Na druhé straně se
o projekt, který probíhá po celé republice již od roku 1994, zajímají další
obce a města,“ dodal Švec.
V uplynulém roce proběhla v rámci
projektu celá řada akcí po celé Praze 14. Od setkání obyvatel nad lokálními tématy až po již zmiňované Fórum,
kde mohli zástupci veřejnosti debatovat s místními politiky a pracovníky
úřadu nad obecnými i konkrétními tématy rozvoje městské části. Podobné
setkání využili i místní teenageři při
Dětském fóru, nebo zástupci neziskových organizací. Spolupráce s neziskovkami přinesla už první ovoce v podobě „veletrhu neziskovek“, který byl
součástí festivalu Stop Zevling pro
Prahu 14, konaného letos v září.
Součástí projektu jsou také různé
kampaně. Dny zdraví, Setkání kultur
i Den Země se staly již stálicemi mezi
kulturně osvětovými akcemi a mezi-

roční nárůst v návštěvnosti je důkazem, že veřejnost tyto aktivity vítá,
a vedení městské části počítá s pokračováním projektu i do budoucna.
Jedním z konkrétních výstupů projektu je například podnět ke zpracování
on-line katalogu neziskových organizací v Praze 14 a jejich služeb.
Další viditelné kroky můžeme očekávat v příštím roce, kdy se budou postupně měnit dětská hřiště, o jejichž
podobě spolurozhodovali občané.
„Celkové schválené náklady na realizaci
dvouletého projektu dle grantové
smlouvy činí 936 800 Kč, Ministerstvo
životního prostředí ČR přispělo částkou
809 200 Kč. Navíc přispělo hlavní město
Praha v roce 2012 částkou 40 000 Kč na
realizaci akce Setkání kultur,“ přiblížil
Ing. Milan Šprysl, vedoucí odboru ekonomiky ÚMČ Praha 14.
Motto celého projektu je stručné, leč
výstižné: „Společně tvoříme tvář a život Prahy 14.“ Na jeho základě se
pracovníci úřadu snažili především
o zapojení veřejnosti, ale také o získání partnerů, a to nejen na místní
úrovni. Z vyhodnocení projektu je při-

Součástí kampaně Dny zdraví Prahy 14 měli lidé na Rajské zahradě k dispozici i bezplatný servis
a poradenství ohledně jízdních kol, který zajistil jeden z partnerů městské části, společnost Drapa.

Oblast školství
ZŠ Chvaletická
ZŠ Generála Janouška
ZŠ Hloubětínská
ZŠ Šimanovská
ZŠ Vybíralova
ZŠ Chvaletická
MŠ Bobkova
ZUŠ Horní Počernice
VŠTVS Palestra
Veřejný sektor
Hlavní město Praha
Městská policie hl. m. Prahy
Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů
BESIP
Neziskový sektor
Centrum Slunečnice
Český červený kříž, oblastní spolek
Praha 9
DDM Praha 9
MC Klubíčko
o.s. Jahoda
o.s. Koniklec
Sdružení na pomoc dětem s hendikepy - KC Motýlek
Komerční sektor
AVE cz, s.r.o.
Consteel, a.s.
Centrum Černý Most
CineStar Černý Most
Coca-Cola HB ČR
Globus ČR, k.s.
IKEA Černý Most
KVIZ Praha 14
Makro
McDonald’s
Pizzerie – Ristorante Violete
Mediálně akce Prahy 14 podpořilo
Rádio Blaník
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Zdravá MČ Praha 14

Foto: archiv Centrum Slunečnice

BEZSTAROSTNÁ
JÍZDA PRAHOU 14

Jednou z bariér, které komplikovaly život vozíčkářům v Praze 14, jsou i schody u přechodu pro
chodce přes Poděbradskou ulici v Hloubětíně. Dnes už je mohou vozíčkáři objet po asfaltové rampě.

POKUD SE NĚKDO ZAMYSLÍ NAD
TÍM, ZDA NA OBYVATELE PRAHY 14
ČEKAJÍ V ULICÍCH PŘEKÁŽKY
A ARCHITEKTONICKÉ NÁSTRAHY,
NEBO JDE O „BEZSTAROSTNOU
JÍZDU“, MŮŽE MU MNOHÉ
PŘIBLÍŽIT VÝSLEDEK PROJEKTU
MAPOVÁNÍ BARIÉR, KTERÉ ZDE
PROVEDLA NEZISKOVÁ ORGANIZACE
CENTRUM SLUNEČNICE
VE SPOLUPRÁCI S ÚŘADEM
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14.
Centrum Slunečnice působí v Mansfeldově ulici na sídlišti Černý Most
a poskytuje sociální služby lidem
s tělesným postižením. A právě na
základě každodenní zkušenosti klientů, jejich asistentů i připomínek širší
veřejnosti s pohybem v ulicích Prahy 14 se v roce 2009 ve Slunečnici
zrodil nový projekt, jehož cílem bylo
zmapování a prosazování náprav
všech bariérových úseků v ulicích
Černého Mostu. Po prezentaci prvních výsledků a apelování na úředníky
městské části si tento projekt získal
pozornost, což vyústilo v hlubší spolupráci s Prahou 14 v podobě zakázky
na zmapování Kyjí, Lehovce, Hloubě-
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tína, Hostavic a okolí Hrádku / Hutí.
Do podzimu letošního roku procházeli dvojčlenné týmy asistent-vozíčkář terénem zmíněných oblastí a zaznamenali celkem 491 problematických míst, která ztěžují nebo přímo
znemožňují pohyb všem, kteří jsou
odkázáni na vozík, tlačí kočárek,
špatně vidí nebo si jsou při chůzi
méně jistí. Mapování v terénu neušlo
ani pozornosti místních obyvatel
a v několika případech poskytli i cenné upřesňující informace či zkušenosti ze svého okolí jako: „Nejvíce
nám překáží ten sloup v zatáčce
dole“ nebo „Kopal tu Telecom, ale už
to nikdy neopravili“.
CO SE (NE)PODAŘILO
V průběhu let 2010 až 2012 proběhla
řada společných jednání Centra Slunečnice, Kanceláře starosty, odboru
dopravy i zástupců Technické správy
komunikací (TSK), avšak situace
v ulicích Prahy 14 není v současnosti
o mnoho lepší než před 3 lety. Hlavní
příčinou pomalého zjednávání nápravy není, jak by se dalo čekat, nedostatek ﬁnančních prostředků, ale komplikovaná spolupráce vlastníků ko-

munikací, stavebních úřadů, BESIPu,
TSK, dopravních podniků a případně
dalších zainteresovaných institucí.
I když se například nedostupná zastávka MHD, poškozený povrch nebo
chybějící nájezd na chodník jeví na
první pohled jako triviální problémy
se snadným řešením, ve spleti norem, vlastnických a právních vztahů
se náprava situace stává během na
dlouhou trať.
Nicméně i přes tato úskalí lze najít
první vlaštovky úspěchu. Jsou jimi
srovnaná dlažba v Mansfeldově ulici,
doplněné hmatové prvky pro nevidomé na děleném přechodu pod tubusem metra (Ocelkova) a významná
úprava přechodu na křižovatce ulic
Poděbradská a Hloubětínská – bezbariérový přechod zde byl původně zakončen schodištěm. Nyní je schodiště
možné objet po novém bočním nájezdu, což podstatně zkrátilo cestu do
starého Hloubětína a center občanské
vybavenosti podél Poděbradské ulice.
VYHLÍDKA DO PŘÍŠTÍHO ROKU
Do konce roku 2012 se toho v ulicích
Prahy 14 již mnoho k lepšímu nezmění. Nicméně na jednání k poslední fázi mapování bariér, které proběhlo 21. listopadu na úřadu MČ
Praha 14, zazněly i nadějné přísliby
do nadcházejícího roku. Podle vedoucího odboru dopravy MČ P14
Ing. Pavla Šustra je na příští rok
v plánu komplexní úprava přechodů
u zastávky MHD Sídliště Jahodnice
(Českobrodská ul.). Kromě toho se
Ing. Milan Závada za TSK vyjádřil, že
v příštím roce je na základě výstupů
mapování schválena úprava 30 přechodů na sídlišti Černý Most I a II.
Všem, kteří nyní v ulicích bojují s překonáváním překážek, tak svítá jistá
naděje, že se pro ně v roce 2013 stane jízda městem alespoň o trochu
bezstarostnější.
Za Centrum Slunečnice
Mgr. Filip Kádner

Vánoční receptář

DOBROU CHUT Z HLOUBĚTÍNA
Ilustrační foto: www.thinkstockphotos.com (5x)

PŘEJE PANÍ BLÁHOVÁ
Hotové těsto připravíme do vhodné formy.

K VÁNOČNÍMU ČASU PATŘÍ
BEZPOCHYBY I SVÁTEČNÍ TABULE.
VEDLE KAPRA A BRAMBOROVÉHO
SALÁTU ALE PATŘÍ NA VÁNOČNÍ STŮL
I NĚCO SLADKÉHO. A PROTOŽE MÁ
NA CUKROVÍ TAKŘKA KAŽDÝ SVŮJ
PATENT, HLEDALI JSME RECEPT
MÉNĚ TRADIČNÍ, PŘESTO VŠAK
S JASNOU VAZBOU NA PRAHU 14.
NAKONEC JSME USPĚLI U PANÍ
MARIE BLÁHOVÉ ZE ZELENEČSKÉ
ULICE, KTERÁ PRO VÁS PŘIPRAVILA
RECEPT NA PRAVÉ SLADKÉ
HLOUBĚTÍNSKÉ PŘEKVAPENÍ.
POKUD TEDY RÁDI PEČETE,
NEVÁHEJTE A ZKUSTE TUTO
NETRADIČNÍ POCHOUTKU.
Na vál si připravíme mouku a cukr.
Vytvoříme důlek, do kterého dáme
žloutky, po obvodu si rozložíme na
kousky nakrájenou heru a posypeme
vanilkovým cukrem. Vše ručně zpracujeme na tužší těsto. Zabalíme do
fólie a necháme odležet v chladničce
(minimálně 1 hodinu). Z odleželého
těsta uválíme placku na velikost připravené formy (plech, koláčová nebo
dortová forma). Při válení těsta doporučujeme použití fólie, protože těsto

SUROVINY:
300 g hladké mouky
90 g moučkového cukru
200 g hery máslové
2 žloutky
1 vanilkový cukr
8 menších jablek (podle chuti)
skořice na posypání jablek
+ krupicový cukr

Do připraveného koláče naklademe vrstvu
jablek nebo jinou náplň dle chuti a fantazie.

je velmi lepkavé. Rozválené těsto
přeložíme na plech, poklademe pokrájenými jablky, posypeme skořicí
a krupicovým cukrem. Zbylé těsto
můžeme využít na vrchní vrstvu koláče. Buď je rozkrájíme na proužky
a poklademe do kříže přes rozložená
jablka, nebo vytvoříme druhou placku a celou náplň uzavřeme. V tom
případě je nutné vrchní díl těsta na
několika místech propíchnout nebo
do něj vykrájet ozdobné tvary.
Připravený koláč pečeme při 180 °C
asi 35 minut – těsto je hotové, když
má růžovou barvu.

Poté je třeba se rozhodnout, zda koláč
zapečeme bez vrchní vrstvy těsta, nebo jej
zakryjeme mřížkou, popř. úplně.

Tip: Jako náplň můžete použít například i švestky s mákem, sladký
tvaroh nebo jinou náplň dle chuti.

Pokud koláč svrchu zakryjeme těstem, je třeba
jej propíchnout nebo uprostřed naříznout.
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ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Foto: archiv MČ Praha 14 (4x)

PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

Do španělské metropole v rámci projektu vyrazili zástupci městských částí i pražského magistrátu.

V DUBNU LETOŠNÍHO ROKU
ZAHÁJILA MČ PRAHY 14
OJEDINĚLÝ MEZINÁRODNÍ
PROJEKT ROLE MĚST V INTEGRACI
SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ
LOKALITY – PRAHA 14. V RÁMCI
PROJEKTU PROBĚHLO V KVĚTNU
ÚVODNÍ FÓRUM, VE KTERÉM BYLA
VEŘEJNOST SEZNÁMENA S CÍLI
A AKTIVITAMI PROJEKTU. V RÁMCI
TOHOTO JEDINEČNÉHO PROJEKTU,
KTERÝ MÁ DO BUDOUCNA
ZABRÁNIT TOMU, ABY V PRAZE 14
VZNIKALY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ
LOKALITY, SE VYDALO HNED
NĚKOLIK ZÁSTUPCŮ NĚKOLIKA
PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
I PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU NA
STUDIJNÍ CESTU DO MADRIDU,
ABY SE OD TAMNÍCH ODBORNÍKŮ
POUČILI O TOM, JAK PODOBNÉ
HROZBĚ VČAS PŘEDCHÁZET.
Fondy EU jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, s jejichž
pomocí lze zmírnit rozdíly v ekonomické a životní úrovni mezi chudšími
a bohatšími zeměmi Evropské unie.
Praha 14 využila možnosti získat
zkušenosti v oblasti bydlení a začle-
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ňování romských obyvatel u zahraničních partnerů. Z tohoto důvodu
vznikl projekt, v rámci kterého měli
možnost zástupci nejen Prahy 14, ale
i dalších městských částí, kterých se
problém sociálně vyloučených lokalit
týká, vyjet na dvě týdenní zahraniční
studijní stáže. První z nich proběhla
18. až 22. června v Madridu a společně se zástupci městských částí vycestoval i zástupce magistrátu hl. m.
Prahy.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Hlavní náplní studijní cesty do Madridu bylo seznámení se s prací IRISU
(Institut pro obnovu bydlení a sociální
integraci), který byl zřízen autonomní
oblastí Madrid prostřednictvím regionálních zákonů a spadá pod ministerstvo životního prostředí a územního plánování a dále nevládní organizací FSG (Fundación Secretariado
Gitano). Účastníky zahraniční stáže
nejvíce zaujalo systémové řešení sociálního bydlení, které je zatím v našich podmínkách těžko realizovatelné, a to jak z důvodu politické vůle,
tak nedostatku ﬁnancí na podobné
projekty.
Madrid má ve své kompetenci mnoho
dalších dílčích programů pro práci
s romskou komunitou a úspěšnost
začleňování Romů mezi většinovou
společnost usnadňuje i počet sociálních pracovníků, kteří se problémem
zabývají. Jedním z těchto programů
je ASIVECAM, jehož cílem je řešit
a urovnávat sousedské spory, nebo
program CIVIRIS, který podrobně mapuje dění ve slumech, eviduje jejich
obyvatele, pravidelně aktualizuje údaje o rodinách, zabraňuje navyšování
obyvatel nebo kontroluje využití bytového fondu. Komunitní práce zde vede
k uvědomění, že rodiny jsou účastníky

I sociální bydlení může nabídnout architektonickou kvalitu, jak ostatně ukazuje tento dům se
sociálními byty pro Romy a migranty ve španělském Madridu.

Projekty
programu nepodaří zaměstnat, nadále s ním pracuje zodpovědný úředník
města. Velmi pozitivně hodnotili
účastníci zahraniční stáže projekt
Wisselgeld, který umožňuje podílet
se na řešení problémů více zainteresovaných složek. Podobně u nás funguje Systém včasné intervence, kdy
se na řešení problémů podílí Policie
ČR, městská policie, odbor péče
o dítě, neziskové organizace apod.

Inspiraci čerpali úředníci, zastupitelé i zástupci neziskových organizací také v Holandsku.

vlastní změny a pro jejich lepší život je
nezbytné pracovat na sociálním začlenění. Zástupci městských částí
a Magistrátu hl. m. Prahy zhodnotili
zkušenosti získané na této studijní
cestě jako velmi přínosné pro svoji
budoucí práci. V rámci všech návštěv
i přednášek měli možnost zapojit se
do diskusí na téma sociálního bydlení.
ZKUŠENOSTI Z HOLANDSKA
Druhá studijní cesta se konala 1. až 5.
října ve Veldhovenu (Nizozemí), kterou absolvoval i starosta městské
části Prahy 14 pan Radek Vondra. Ve
Veldhovenu není tak velké zastoupení
romské minority jako v Madridu, sociální pracovníci mají tedy větší prostor věnovat se problému ještě kom-

plexněji. Velký důraz se zde klade i na
vzdělání a zaměstnanost. Všechny
projekty s tímto konkrétním zaměřením je možné realizovat díky větší samostatnosti obcí a ﬁnancím, které
poskytuje stát. Účastníci této studijní
cesty měli možnost ve Veldhovenu
navštívit také 4 nově vzniklé romské
lokality. Zajímavé bylo poznat práci
agentury Ergon ve městě Eindhoven,
jež se zabývá zaměstnaností osob,
které se těžko uplatňují na trhu práce.
Jde o tříměsíční program, ve kterém
účastníci ve třech fázích absolvují
nejdříve motivační kurzy, rozvíjejí
měkké dovednosti, učí se, jak správně napsat životopis, dále pak mají
možnost vyzkoušet si práci v reálném
prostředí. V případě, že se absolventa

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
Po každé ze zahraničních studijních
stáží proběhly workshopy, kde bylo
možné o získaných zkušenostech diskutovat a hledat řešení, jak tyto zkušenosti uvést do praxe. Na tyto
workshopy byli přizváni zástupci neziskových organizací, Magistrátu
hl. m. Prahy, Velvyslanectví USA
apod. Veřejnost se může dále zapojit
do diskuse na internetových stránkách www.romplan.cz, které podrobně informují o již proběhlých i plánovaných aktivitách projektu. Cílem
projektu není řešit sociálně vyloučené
romské lokality pouze na území Prahy 14, ale zapojit do řešení problému
i další městské části a veřejnost
v souladu s přijatou vládní Strategií
boje proti sociálnímu vyloučení.
Projekt je ﬁnancován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu.
(dm)

Hlavním cílem úředníků ve španělském hlavním městě bylo seznámení se s praxí španělských úřadů a vzájemná výměna zkušeností se španělskými kolegy.
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
KCR HEŘMÁNEK
Vybíralova 969, Praha 9 – Černý Most
tel.: 724 761 196, 281 862 343
www.prorodinu.cz
www.abcprorodice.cz
www.nfhermanek.cz
Kurz efektivního rodičovství – středa
4. 12. 2012 – Praktický nácvik řešení
nejčastějších problémových situací.
Předvánoční den tvoření – sobota
8. 12. 2012 – Zveme děti, rodiče
i prarodiče do Heřmánku na vyrábění
vánočních dárků, zpívání vánočních
koled a společný čas plný radosti.
Zveme na Den otevřených dveří v ZŠ
Heřmánek (Stoliňská 41, Praha 9)
– ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 9 do 16 hod.
Dopoledne je možnost podívat se do
výuky, odpoledne vám paní ředitelka
představí školu, její koncepci a vizi
a také se vám představí pan učitel
příští první třídy.
Zveme také na divadlo Jonáš a velryba – středa 5. 12. 2012 v 10 hod.,
Vánoční tvoření (dopoledne) a Vánoční jarmark (odpoledne) – středa
12. 12. 2012, a Vánoční besídku –
úterý 18. 12. 2012.
Nabízíme poslední volná místa
v jesličkách a ve školce – pro více informací volejte paní Petře Jelínkové
(724 692 085).
Přejeme vám pokojné Vánoce a nový
rok plný radosti.

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
Pátek 16–18 hod. KLUB CIZINCŮ
s programem (multikulturní klub) –
Program je obohacením i pro české
rodiče a děti. Přijďte se zapojit!
Čtvrtek 13. 12. 8.15–11.30 hod. HLÍDACÍ
HERNIČKA (děti od 1 roku) – 80 Kč/
1. hod., další 50 Kč, dopoledne 150 Kč.
Přihlášení nutné: tel. 608 404 169 nebo
matusmi@seznam.cz.
Čtvrtek 6. 12. 9.30–12.30 SBOROVÝ
ZPĚV – Pro rodiče, kteří rádi zpívají.
Během prosince zápisy na programy
Pohybové hry, Šikulka, Angličtina,
Taiči, Čchi-kung.
Vánoční prázdniny: 22. 12. – 6. 1. Pravidelný program začíná 7. 1. 2013.
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Odborné programy – přednášky:
5. 12. od 10.15 Hrátky s ptákem Zlobivákem – pro rodiče s dětmi.
19. 12. Seminář pro rodiče – Vychováváme děti k trvalému úspěchu od 10.30.
Poradenství zodpovědného rodičovství a partnerských kompetencí – nutno objednat u M. Novákové 775 204 208.
Jednorázové akce:
Pondělí 3. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
– Přihlášení nutné, herna v tento den
odpadá.
Sobota 8. 12. 14–18 hod. VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ – Přijďte si vyrobit vánoční
dárky – mýdla, soli, svíčky. Vstup
50 Kč/rod. + materiál. Přihlášení nutné.
SETKÁNÍ RODIČŮ ANEB KAVÁRNA II.
– úterý 18. 12. od 20 hod.
Těšíme se na Vánoce – předvánoční
herny.
Pondělí 17. 12. 9–12 hod. ZPÍVEJTE
S NÁMI KOLEDY – Pokud hrajete na
hudební nástroj, vezměte ho s sebou!
Středa 19. 12. 9–12 hod. VÁNOČNÍ
BESÍDKA HEREN – Vánoční příběh,
koledy, ochutnávka cukroví, výměna
receptů, vánoční zvyky.
Pátek 21. 12. 9–12 hod. VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ NEJEN PRO DĚTI – svícínky
z jablka, andílek z korálků a beseda
o vánočních zvycích u nás i u sousedů.
Informace o programech na webových
stránkách MC Klubíčko. Přejeme všem
dětem i rodičům krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem: po, út 8.30–
11.30 hod. Cena 1 900 Kč za pololetí
nebo 150 Kč za jednu návštěvu.
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.
Cena 2 890 Kč za pololetí nebo 200 Kč
za jednu návštěvu.
Volná herna: po, čt 14–17 hod., pá
13–15.30 hod., 50 Kč/rodina.
Keramická dílna: po 16–17 hod.
Cena 1 600 Kč za pololetí.
Logopedie a poradenství: dle dohody.
3. 12. – BESEDA O VIETNAMU od
17.30 do 19.30 hod. – zdarma.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Poskytuje dětem se zdravotním postižením – keramiku, plavání, muzikoterapii, klub s výtvarným tvořením,

sportovní klub, logopedii, arteterapii –
v odpoledních hodinách ve všední dny.
Více na www. motylek.org.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – ve středu 9–12 hod.
Keramika pro soc. znevýhodněné
děti – ve čtvrtek od 14 do 15 hod.
Herny s programem – v pátek 9–12 hod.
Doučování dle dohody.
Nízkoprahový klub PACIFIC:
3. 12. – vyrazíme společně do MEET
FACTORY za Mikulášem a zábavou.
5. 12. – vaření s Ondrou.
10. 12. – návštěva AQUAPARKU.
12. 12. – pečení vánočního cukroví
s Péťou.
13. 12. – výroba ,,cool“ placek
(odznáčky).
20. 12. – návštěva kina.
21. 12. – vánoční ,,posezení“ pro mladší i starší.
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Beatbox s Ondrou a tancování zumby
– lze dohodnout v klubu.
Těšíme se na vás!

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz
V PROSINCI ZAČÍNAJÍ ZÁPISY NA
2. POLOLETÍ!
Centrum Pastelka provozuje celodenní školku (pro děti 2–6 let), ve
které se pracuje Montessori metodou, a zároveň organizuje vzdělávání
a zájmové odpolední kroužky pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let.
ZÁPIS DO ŠKOLKY PASTELKY NA
2. POLOLETÍ OD 1. 12. 2012! Školka
je otevřena denně 7.30–16.00 hod.
Malý kolektiv dětí (max. 10), kvalitní
propracovaná metodická výuka kvaliﬁkovanými učiteli, připravené a motivující prostředí pro vzdělávání dětí
Montessori metodou, biostravování,
angličtina v rámci dopoledního vzdělávacího bloku, výtvarné a kreativní
činnosti, milé, klidné a přátelské jednání s dětmi i rodiči.
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO
PŘEDŠKOLÁKY V PASTELCE – do
programu Hurá, jdeme do školky!
ZAČÍNÁ 1. 12. 2012! Program je určen
pro první, klidné a pozvolné setkání
s prostředím školky, 1–2 dopoledne
týdně, vhodné pro děti od 2–3 let, které se chystají navštěvovat školku.

Pomáhají nám
ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ začíná 1. 12. 2012! Seznam kroužků a další informace na webových stránkách.

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA Po–Pá 8–12
hodin.
ODPOLEDNÍ ŠKOLIČKA Po–Pá 12–16
hodin pro děti 2,5–6 let.
Na vaše děti čeká příjemné rodinné prostředí v malém kolektivu do 10 dětí.
V prosinci se i ve Školičce budeme
připravovat na Vánoce. Výroba přáníček
a drobných dárečků. Naučíme se vánoční koledičky, zatancujeme si okolo stromečku a zahrajeme si Vánoční příběh.
MIKULÁŠ v Pohádce. 5. 12. v 17.00
navštíví naše studio Mikuláš s čertem
a andělem. Všichni jste srdečně zváni
na mikulášskou nadílku. Přihlášení je
nutné, omezená kapacita. Vybíráme
50 Kč za každé dítě na balíček od Mikuláše, rodiče mají vstup zdarma.
Ve čtvrtek 13. 12. se na vás budeme
těšit na vánočních trzích neziskovek
před metrem Rajská zahrada. Přijďte
nás podpořit.
Všem našim „Pohádkovým dětem“,
jejich rodičům i všem, kdo nás podporují, přejeme pokojné a klidné Vánoce.

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
tel.: 777 001 320
e-mail: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz
Od 6. 11. 2012 každé úterý
15.00–18.00 – hlídací hernička.
Potřebujete si něco zařídit, nakoupit,
nebo si jít zacvičit? Pohlídáme vaše
dětičky ve známém prostředí. Cena:
100 Kč/h, další hod 80 Kč/h.
4. 12. 2012 15.00–18.00 Mikulášská
nadílka.
Také k vám nechodí čert s Mikulášem
a andělem??? Nezoufejte a přijďte si
pro mikulášskou nadílku k nám do
Veselého čertíka.
Cena: 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/2 děti.
7. 12. 2012 10.00–12.00 Sebevědomí
a my – přednáška.
Přijďte si popovídat a vyzkoušet si několik technik, jak své sebevědomí pozvednout. Cena: 100 Kč, hlídání 50 Kč.

11. 12. 2012 16.00–17.00 Kráska
a zvíře – Láska na kolejích – divadélko.
Co se stane v pohádce na motivy klasického příběhu Kráska a zvíře a slovenské pohádky Trojruža? Cena: 150 Kč.
11. 12. 2012 od 20.00 Kurz háčkování – večerní tvoření pro maminky –
vyrobte si originální háčkovanou čepičku pro vaše dítě. Cena: 150 Kč.
18. 12. 2012 15.00–18.00 Vánoční
YAMAHA. Speciální lekce YAMAHA,
kde si děti v předvánoční atmosféře
ozdobí perníčky, pomohou s výzdobou
vánočního stromečku a užijí si spoustu legrace při hudbě a tanci. Cena:
150 Kč/1 dítě, 200 Kč/2 děti.
Každodenní volná herna
9.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.

BB KLUB
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
Srdečně vás zveme na tradiční
PŮLNOČNÍ NA ČERNÉM MOSTĚ
24. 12. 22 h. Galerie 14 (nám. Plk. Vlčka).
JARŇÁKY 9.–16. 2. a 16.–23. 2.
LYŽAŘSKÝ KURZ a ENGLISH CAMP
(14–19 let) 2 490 Kč, Krušné hory

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
2. 12. 2012 9.00–15.00 hod. Mikulášský miniturnaj, FZŠ Chodovická.
Věk: 7–12 let. Cena: 70 Kč. Mikulášský turnaj pro začínající malé hráče
a hráčky volejbalu i jejich rodiče. Soutěže o sladkosti od Mikuláše a čerta.
Barevný miniturnaj se bude hrát
v těchto kategoriích – žlutá, oranžová,
červená a duhová (rodič a dítě).
5. 12. 2012 16.30–18.30 hod. Čertovský bál, KD Kyje, Šimanovská 47.
Věk: od 3 let. Nenechte si ani letos ujít
Čertovský bál. Čekáme všechny malé
i velké čertíky a andílky v působivých
maskách. Nebude chybět tradiční mikulášská nadílka a čertovské hrátky.
14.–15. 12. 2012 pátek 18.00 hod. –
sobota 18.00 hod. Vánoční nocovka,
pracoviště Černý Most. Věk: od 7 let.
V pátek se seznámíme se staročeskými zvyky a tradicemi, vyzkoušíme si
tyto tradice spolu s vysvětlením, zazpíváme si koledy a připravíme domácí ovocný punč. Čeká nás také stezka
odvahy. V sobotu nás čekají známé
i nové hry, návštěva svíčkárny Rodas
a výroba dárku pro kamaráda. Přeje-

me vám příjemné, poklidné Vánoce
naplněné dětskou radostí a smíchem.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9 – Černý Most
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz
NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00.
TERÉN (12–26 let), Černý Most – pondělí a středa 15.00–20.00, Monika
a Martin, tel.: 773 674 060. Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek
15.00–20.00, Honza, Monika, Martin,
tel.: 777 747 067. PIXLA je otevřena
za špatného počasí v pondělí, úterý,
středu a čtvrtek 16.30–20.00, nebo po
dohodě s pracovníky ve dnech terénu.
Kluby a terén mají otevřeno do 20. 12.
(včetně) a v roce 2013 začínají 7. 1.
RC JAHŮDKA, DOPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ
DĚTÍ, HLÍDÁNÍ DĚTÍ PŘES NOC.
WI-FI KAVÁRNA „ZA KATREM“
s velkou hernou. Otevřeno středa
10.00–19.00, pátek 9.00–14.00.
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD
2 LET S VÝTVARNOU DÍLNOU, středa
9.30–11.00
PLÁNOVANÉ AKCE JAHODY: 3. 12. po
MIKULÁŠ V MEETFACTORY 4. ročník
nabídne kapely, fotbálky, xbox, trampolínu, salon krásy, žonglérský koutek, překážky na sk8 a koloběžky, občerstvení a mikulášskou nadílku. Čas
15–20 hod., vstup zdarma, místo Ke
Sklárně 3213/15, Praha 5.
5. 12. st MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Pro
děti bude připraven program, herna
a nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Mikuláš bude nadělovat balíčky,
které si rodiče pro svá dítka přinesou.
Cena: 50 Kč/rodina.
14. 12. pá PEČENÍ I NEPEČENÍ CUKROVÍ S Ritou si v pátek uděláme pečené
i nepečené cukroví, které si s sebou budete moct odnést. Cena: 30 Kč/rodina.
21. 12. pá VÁNOČNÍ MERENDA Přijďte
si oddychnout od předvánočního blázince. Punč pro mamky i prcky, stromek, dárky, pohoda. Domácí cukroví
k punči vítáme. Cena: 60 Kč/rodina.
Na akce je nutné se předem přihlásit z kapacitních důvodů a zajištění
dostatku materiálu. Přihlášky přijímáme nejpozději 3 pracovní dny
před konáním akce.
Info a fotky z akcí najdete na
www.facebook.com/rcklubjahoda.
Přihlášky přijímáme přímo v Jahůdce
nebo na jahudka@jahodaweb.cz.
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Zajímavost

DUHOVÁ PRÁDELNA
NOVÁ SLUŽBA NA ČERNÉM MOSTĚ

RÁDI BYCHOM VÁM PŘEDSTAVILI
NOVOU PROVOZOVNU, KTERÁ
JE ZÁROVEŇ SOCIÁLNÍ FIRMOU
– DUHOVOU PRÁDELNU. JEJÍM
ZŘIZOVATELEM JE SPOLEČNOST
DUHA, KTERÁ UŽ 20 LET
POSKYTUJE SLUŽBY MENTÁLNĚ
POSTIŽENÝM LIDEM. NOVOU
PROVOZOVNU NAJDETE V ULICI
MAŇÁKOVA 4, V BLÍZKOSTI
MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK.
Označení „sociální firma“ znamená,
že jejím cílem je vedle profesionální
činnosti a ziskovosti také nějakým
způsobem pomáhat lidem, kterým
osud nepřál jako ostatním, zdravým. Duhová prádelna zaměstnává
zdravotně znevýhodněné lidi, kteří
by jinak těžko hledali zaměstnání na
otevřeném trhu práce. Více se o sociálním podnikání dozvíte na
www.spolecnostduha.cz pod odkazem Duhová prádelna.
JAKÉ SLUŽBY DUHOVÁ PRÁDELNA
POSKYTUJE
Praní: Pereme klasickou metodou ve
velkých i menších kvalitních pračkách (zn. Primus, Lavamac) s denní
kapacitou cca 250 kg, používáme
přednostně protialergenní, snadno
odbouratelné kvalitní prací prášky
ﬁrmy Henkel. Pereme každou zakázku zvlášť, takže se vám nestane, že
se vaše zakázka smíchá s jinou.
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Snadno vypereme i deky, potahy,
chrániče matrací, bundy a podobně.
Velké pračky mají vyšší prací účinnost a naše velká sušička snadno objemné deky či bundy vysuší a nepomačká.
Mandlování: Na našich nových mandlovacích strojích kvalitně vymandlujeme vaše ložní prádlo bez přepalování
či mechanického poškození. Můžeme
nastavovat teplotu po jednotlivých
stupních, mandl zároveň také suší.
Prádlo ručně skládáme, to znamená,
že každý kus pečlivě prohlížíme, a tak
se nám nestane, že předáme zakázku
nekvalitně vypranou.
Naší speciální službou je Rodinný
koš: Ruční žehlení – Naše speciální
služba pro zaměstnané ženy, které
radši tráví čas smysluplněji než dlouhým stáním u žehlicího prkna. Naše
pracovnice rády a dobře ručně žehlí,
nemusíte se tedy bát svěřit nám svůj
plný koš na vyžehlení. Do dvou dnů
vám podle domluvy zakázku vyžehlíme podle speciálního cenového tarifu
– za 140 Kč/5 kg prádla. Je možné si
objednat i svoz prádla.
Sušení: V našich sušičkách (Primus,
Miele) kvalitně vysušíme veškeré
druhy prádla včetně tkanin se speciální úpravou – outdoorové oblečení
a podobně. Velkokapacitní sušička
prádlo rychle vysuší a zároveň nepomačká. Načechráme vaše froté, deky,
bundy, potahy.

Tubie®: Na naší speciální žehlicí panně
zn. Tubie® snadno vypneme veškeré
tvarové prádlo: košile, trika, polokošile,
bundy, halenky, sukně, kalhoty. Tubie®
vaše oblečení jemně nafoukne a teplým vzduchem vyrovná. My pak jen dožehlíme manžety a límečky, pokud je
to potřeba. Vyrovnáme tak i sportovní
oblečení, které se jinak žehlit nesmí,
nebo velmi jemné materiály, jako je
hedvábí či umělé tkaniny.
Balení: Zakázku zabalíme do speciální perforované fólie, vaše prádlo tak
stále dýchá.
Svoz a rozvoz: Pro ﬁremní zákazníky
nabízíme při dlouhodobé spolupráci
samozřejmě i dopravu. Prádlo rozvážíme zabalené do perforované fólie. Pro
veřejnost rádi dopravu zajistíme za příznivou cenu také, stačí jen objednat.
Vizuální kontrola: Díky dostatečnému
počtu personálu prádlo pečlivě kontrolujeme, podle potřeby zbavíme
skvrn, namočíme, předepereme, vyvaříme. Ručně skládáme, takže každý
kus vidíme a z naší prádelny nepustíme nekvalitně vypranou zakázku.
Zákazníky velice rádi přivítáme každý
všední den, v pondělí a ve středu od
8 do 18 hodin, v ostatních dnech od
8 do 16 hodin.
Kateřina Levínská
VÝBĚR Z CENÍKU SLUŽEB
DUHOVÉ PRÁDELNY:
Praní a mandlování
Povlak – cícha
20,00 Kč
Polštář
12,00 Kč
Prostěradlo
15,00 Kč
Praní a ruční žehlení:
Košile
35 Kč
Kalhoty
35 Kč
Zimní bunda
170 Kč
Potahy, přehozy do 1 x 2 m 160 Kč
Pro ubytovací zařízení, školky
a restaurace připravíme ceny podle
druhu prádla a požadovaných
služeb.
Podrobný ceník najdete
na stránkách:
www.spolecnostduha.cz/cenik

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti
vestavných kuchyní

i

sink

®
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Život u nás

Český svaz plaveckých sportů
a Sportovní klub NEPTUN Praha
pořádá 7.–9. 12. 2012 31. vánoční
cenu Prahy v synchronizovaném
plavání pro rok 2012 v kategorii
starších žákyň a seniorek. Akce se
koná v hloubětínském bazénu
a stejně jako v minulých letech se
tohoto tradičního závodu zúčastní
světové velmoci synchronizovaného plavání, jako je Japonsko,
Rusko, Kanada a další. Přijďte se
podívat i na domácí závodnice
a oslavit společně adventní čas při
krásných choreograﬁích předních
domácích i světových sportovkyň.

AKCE MČ PRAHA 14
PROSINEC
Vánoční koncert
Ve středu 19. prosince se uskuteční v Galerii 14 od 18.30 hodin
Vánoční koncert. Vystoupí TRIO
CANTABILE. Zazní skladby A. Vivaldiho, G. F. Händela, J. J. Ryby
a dalších. Vstup volný.
LEDEN
Vernisáž výstavy
V pondělí 7. ledna 2013 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý
Most, v l7 hodin zahájena výstava
obrazů Aleny Novotné. Výstava potrvá do 30. ledna a bude otevřena
vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek
od l4 do 18 hodin a v neděli od 14
do 17 hodin.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9
pořádá
Odpolední koncert
Hvězdný balíček Hynka Tomma
Moderuje Eva Jurinová
Kulturní dům Kyje – Šimanovská 47,
Praha 9 – Kyje, 12. 12. 2012 od 16 hod.
Dále účinkují: Hynek Tomm, Michaela Dolinová, Vlastimil Harapes.
S překvapením!!!
Vstupné je dobrovolné.

FARNÍ CHARITA KYJE – ČERNÝ MOST

Foto: archiv Farní charita Kyje – Černý Most

Foto: archiv SK NEPTUN Praha

VÁNOČNÍ CENA PRAHY:
SVĚTOVÉ AKVABELY
OPĚT V HLOUBĚTÍNĚ

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V PODZÁMČÍ

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Vás zve na beneﬁční
koncert „Vánoční zpívání v podzámčí“, které se koná 16. prosince
2012 od 15 hodin v areálu SKP
HOPO. (Diakonie ECM, Křovinovo
náměstí 16/11, Praha 20 – Horní
Počernice)
Přijďte si zazpívat, ozdobit perníček nebo jen příjemně strávit
adventní neděli.

9. 12. 2012 od 15 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. ADVENTNÍ KONCERT souboru zobcových ﬂéten AULOS. Zazní skladby autorů: Haydna, Rejchy, Samerlohera a dalších.
2.–9. 1. 2012 bude jako každým rokem probíhat celostátní Tříkrálová sbírka
– díky Vaší podpoře můžeme část výtěžku použít na jednotlivé aktivity u nás
na Praze 14. Podrobné informace o Tříkrálové sbírce na: trikralovasbirka.cz.
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OD HODNÝCH LIDÍ
V loňském roce jste překrásnými vánočními přáníčky potěšili seniory v domově na Praze 14, u Rajské zahrady, a děti v dětském domově v Dolních
Počernicích. Připojte se i letos! Přáníčko max. na přeloženou A4 s Vaším
podpisem a přáním posílejte na adresu Prelátská 12, P 9 – Kyje, nebo po
dohodě je možné předat osobně. Mohou se zapojit děti i dospělí. Zatím vybíráme, kam přáníčka poputují. Máte-li tip, napište nám! Předem děkujeme
za každé přáníčko, za každé dobré srdce.
Další informace získáte na tel.: 739 203 254 nebo na www.charitakyje.cz.
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Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dobrý den,
po diskusi se spolucestujícími bych
Vás touto cestou nejen jako cestující,
ale také jako Váš spokojený volič rád
požádal o přezkoumání změny linkového vedení autobusu 186 v oblasti Na
Hrádku. Nová úprava je naprosto nevyhovující. K metru Hloubětín je linkové vedení nevhodné. Ke vstupu do
metra je zbytečně dlouhá cesta
+ eskalátory. Ve večerních hodinách je
podchod pod ul. Poděbradskou velmi
nevábný a necítím se zde bezpečně.
Autobus jezdí poloprázdný a pouze
supluje tramvajovou dopravu vedenou
stejnou trasou do oblasti Lehovce.
Naopak linka 202, která má nepochopitelně půlhodinové intervaly, jezdí
z Rajské zahrady plná, protože ji využívá většina cestujících. Pokud bude
intervalově preferovaná linka 186, pak
navrhuji její vedení ze zastávky Hutě
prohodit s 202, aby směřovala zpět na
Černý Most. Je zde nejbližší zastávka
metra, městský úřad, pošta, poliklinika, farmářské trhy a nákupní centrum. Nyní jsou všechny tyto instituce
odkázány na nevhodnou linku 202
s půlhodinovým intervalem a permanentním zpožděním (což se sice dá
vzhledem k délce trasy z Bohnic pochopit, ale nelze to akceptovat).
Velmi děkuji za Váš čas a doufám, že
bude možnost projednání změny
s Ropidem ve Vašich silách.

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ Drobné i větší práce a opravy v domácnostech, precizně. Tel.: 737 272 779,
www.hodinovymanzeljano.cz.
❱ Majitel prodá 2+kk/terasy cca 64 m2,
novostavba, Ciglerova ul., perfektní
stav. Cena 2 480 000 Kč. M 604 270 830.
❱ Pronájem vozu Škoda. Levně. Nejsme plátci DPH. Tel.: 777 683 600.
❱ Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj.
odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.
❱ Přenechám členství v Holmes Place
Černý most. Bližší informace na tel.
čísle 775 058 833.
❱ 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. Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
Výkup út. a čt. dopoledne či po dohodě.
❱ Nabízím malířské a lakýrnické práce
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

❱ Chcete voňavou práci, která vás doopravdy uživí? Jinak než to znáte?
Vydělejte s Oriﬂame a proměňte
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad.
606 662 223, 723 899 561.
❱ Koupím byt do velikosti 100 m2 na
Praze 9, popřípadě v blízkém okolí.
Osobní či družstevní vlastnictví.
Pouze solidní jednání. V případě dohody platím ihned. Tel.: 777 985 460.
❱ SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ
u Vás doma či v kanceláři. Zavolejte,
ZDARMA poradíme, přijedeme, profesionálně opravíme, zaškolíme, tel.:
222 769 774, www.vyjezdovyservis.cz.

Rovnou stovku oslavila dne 24. 11.
2012 paní Marie Vaněčková z Hostavic. Den před oslavou tohoto jedinečného životního jubilea jí přímo
v hostovickém domku, kde žije, poblahopřáli zástupci městské části
Praha 14 včetně starosty Radka
Vondry. Sympatická a na svůj věk velmi vitální paní Vaněčková si oslavu
stovky náležitě užila a došlo i na dort.
A protože nebylo možné stovku jednotlivých svíček na dort umístit, nahradila ji stovka symbolická. Redakce časopisu Čtrnáctka se připojuje ke
gratulacím a oslavenkyni přeje mnoho zdraví a pohody do dalších let.
(red)

Foto: archiv MČ Praha 14

Vážený pane Svobodo,
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❱ Nabízíme pokládku i renovaci podlahových krytin (PVC, parkety, plov
podlahy, koberce…), montáž nábytku,
výrobu dřev. pergol. Zaměření a cenová nabídka zdarma. Naše vizitka je
kvalitní práce za rozumnou cenu.
Kontakt: Kolínek Martin, tel. 773 932 353.

GRATULACE KE STÝM NAROZENINÁM

S pozdravem spoluobčan
Jiří Svoboda

v uvedené věci proběhlo minulé pondělí (19. 11.) jednání se zástupci ﬁrmy
Ropid. Úřadu městské části Prahy 14
bylo přislíbeno zkrácení intervalů linky 202, která je cestujícími velmi vyhledávaná. Dále bylo dohodnuto zadání projektu na úpravu přestupu
z linky 186 na l. 202 v ulici Za Černým
mostem. Současně bylo projednáno
využívání jednotlivých spojů a jejich
návazností tak, aby na požadavky občanů MČ P14 bylo reagováno.
Zástupci ROPID přislíbili přednést
tyto skutečnosti včetně dalších návrhů odpovědným zástupcům MHMP.
Ing. Pavel Šustr,
vedoucí odboru dopravy
a ochrany prostředí
ÚMČ Praha 14

❱ Nabízím vám kadeřnické služby
všeho druhu v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.

PROVOZ ÚMČ PRAHA 14 O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Po
Út
St
Čt

24. 12. 2012
25. 12. 2012
26. 12. 2012
27. 12. 2012

zavřeno
zavřeno
zavřeno
7.30–18.00

Pá 28. 12. 2012
Po 31. 12. 2013
Út
1. 1. 2013
St
2. 1. 2013

7.30–14.00
zavřeno
zavřeno
7.30–18.00

Křížovka o ceny
Ambrose Gwinett Bierce (1842 – asi 1913); americký spisovatel:
Posahat

1. část
tajenky

Komerční Španělsky 3. část
banka
zlato
tajenky

Perun

Hrad v jiČeský na- hovýchodkladatel ní Francii

Předložka

Pochod
Praha
-Prčice

Šelma

Medvídek

Olga

Příbuzný
Sídlo
v Nigérii

Orositi
Anglicky
pneumatika
Komorní
skladba
Božstvo

Domácky
Mario

Zběhnutí

Záviset
Slovenská
oblast

6. část
tajenky

Soužit se
Hazardování

Počítat se
zlomky
Domácí
Tím
směrem
Německé
město

Drny
Anglicky
pravda
Slídil
Anglicky
rozhovor

Hustej
(slang.)
Menší
hrad
Britské
muž. jm.

Hnít
Kořalka

Předložka
Korálový
ostrov

Sraženina
Jenž

Raneček
Maso
Severské
muž.
jméno

Celostátní
deník

Kytarový
styl
Nivy

Slovensky
jak
Závazek
Kus
nábytku
Slovensky
dvůr

Občanské
sdružení
Pohoštění

Hranice

Angl.
Máta
Půda

Německy
jenom
Sklípkan

Hygienická potřeba
Kouzlo

Bloumat
Vzpěračská disciplína

Zelenina

Předložka
Svorková

Podstata
bytí

Vztek

Polynéský Rýžový
nápoj
destilát
Minutka
Dusíkatá
sloučenina
Ruský
veletok
Konzervovat

Svatozář
Spodina

Tremp
Douška
v dopise

Zájmeno

Polní míra
Kus pažitu
Číslovka
Amer.
ﬁlm. režisér

Turkický
vojevůdce
Lůj
Chaplinův
malý průvodce
Slovenský
nár. park

Puntičkář
Polské
město

Husitská
zbraň
Ruské
auto
Kanape
Vojenská
jednotka

4. část
tajenky
Pohřební
hostina
Strachovat

Anglický
zápor
Hon

Král zvířat Citoslovce
rozpaků
Proud
MPZ Československa

Temná
část dne
Italské
přivl.
zájmeno

Neúplný
zub

Ukrajinský ﬁlmový režisér

2. část
tajenky

Nešikovná

Část

Mamutí
zuby

Pěvec
Střelecká
disciplína
Německá
číslovka
Sídlo
v Dánsku

Pohonná
jednotka
Rmut

Nejinak

ObrozeMPZ
necky Indonésie
otec

Iniciály
spis.
Kaplického
Sídlo králů

Námořní
důstojník

Akademie
věd

Šlágr

Lado
Požít
alkohol

Soupis
inventáře
Edém

Exotická
ještěrka

Vyšší savec

5. část
tajenky

Liberecká
SPZ
Dětský
pozdrav
List
Nejvyšší
kvalita

Síť
autobazarů

Alom; Alov; amid; oro; Pakula;
slide; Tars; tire; Trept

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát SKIPAS včetně dopravy SKIBUSEM z Černého Mostu do
areálu Herlíkovice. Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA
do 15. 12. 2012 na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo
na e-mailovou adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené
označené obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

I. Zakouřilová, Černý Most; J. Rychlík, Černý Most; Z. Bosková, Černý Most
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