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konec letošního roku se nezadržitelně blíží
a všichni můžeme pozorovat, jak se kolem
nás vše začíná měnit. Jedno z nejkrásnějších
období – Vánoce a Nový rok – přichází a s ním
i nejrůznější akce, které si u vás už získaly výraznou popularitu. Podobně jako vánoční trhy
se také Vánoce Prahy 14 opět budou konat na
Rajské zahradě. V rámci trhů se můžete těšit
na novinky okořeněné výrobky neziskových
organizací a také na bohatý kulturní program
ve vánočním duchu. Překvapení pro vás připravila i příspěvková organizace Praha 14
kulturní v rámci pořádaných akcí, podobně jako další organizace, které
společně s námi v Praze 14 žijí a připravují nejrůznější zajímavý program.
Konec kalendářního roku je však také tradičně hektický i na radnici. Finalizujeme rozpočet městské části na příští rok. Jeho konečná podoba
závisí na schválení rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu,
které dosud nejsou schváleny, a městská část tak vstoupí do nového
roku v rozpočtovém provizoriu. Už nyní je ale jasně patrné, že dotační
příjmy městské části skokově poklesnou a budeme v situaci hledání
menšího zla při dalších úsporách – co nejmenšího dopadu na vás obyvatele. Díky stále se oddalujícímu termínu pro nový Metropolitní územní plán byla v říjnu nečekaně otevřena další vlna pro podávání podnětů
pro změny územního plánu s termínem podání do konce listopadu. Na
jednání zastupitelstva bylo schváleno podání dvou podnětů, které, jak
věřím, umožní pozitivně změnit využití území oproti stávající podobě
územního plánu. Podněty však čeká odhadem dvouletá cesta k možné
realizaci a konečná podoba změny se může i značně lišit.
Vánoce jsou ale také časem zamyšlení, třeba i zamyšlení nad tím, zda
se skutečné hodnoty těchto tradičních svátků v dnešní moderní společnosti nevytrácejí. Věřím, že je mezi námi stále většina takových, kteří
tyto národní tradice posilují a snaží se je zachovat pro budoucí generace. Vždyť pro každého z nás je asi ten nejkrásnější pocit, když si děti
pod stromečkem mohou rozbalovat vysněné dárky, oči jim jiskří zvědavostí, jestli jim Ježíšek splnil jejich tajná přání. Proto bych chtěl nejen
dětem, ale i všem občanům Prahy 14 popřát klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Váš starosta
Bc. Radek Vondra

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz, popřípadě
poštou na adresu vydavatele: PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč.
Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 12. 2013.
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TŘETÍ CESTA, KTERÁ MĚNÍ
SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY LIDÍ
ADVENT JE V PLNÉM PROUDU A VÁNOCE, ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, SE
NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ. POCITY JAKO
SOUNÁLEŽITOST A LÁSKA K BLIŽNÍM
SE V TÉTO SVÁTEČNÍ DOBĚ OPĚT DOSTÁVAJÍ DO POPŘEDÍ. MEZI NÁMI
JSOU ALE I TACÍ, PRO KTERÉ JE POMOC DRUHÝM, BEZ OHLEDU NA ZAŽITÉ PŘEDSUDKY, DENNÍM CHLEBEM. NEJDE JEN O RŮZNÉ
CHARITATIVNÍ ORGANIZACE A SPOLKY,
JEJICHŽ TRADIČNÍ DOBROČINNOST VYCHÁZÍ ZPRAVIDLA Z KŘESŤANSKÝCH
IDEÁLŮ. I HODNOTNOU SOCIÁLNÍ POMOC LIDEM NA OKRAJI SPOLEČNOSTI
JE TOTIŽ MOŽNÉ POJMOUT JINAK.
PŘÍKLADEM ZA VŠECHNY MŮŽE BÝT
SOCIÁLNÍ PODNIK ČERNÝ MOST,
S. R. O., FIRMA, KTERÁ VE SPOLUPRÁCI S RADNICÍ MČ PRAHA 14
A S PODPOROU EVROPSKÝCH FONDŮ
POMÁHÁ POTŘEBNÝM PRÁVĚ
V PRAZE 14.
Sociální podnikání není žhavou novinkou,
je však cestou, jak se zodpovědně postavit konkrétním problémům v sociální oblasti a pomoci potřebným v rámci většinové společnosti. Příkladů, kde tento
princip funguje, je jen v Praze 14 několik.
Sociální podnik Černý Most (SPČM) jde
však dál, usiluje totiž o komplexní řešení
situace v potenciálně sociálně vyloučené
lokalitě, kterou v Praze 14 představuje
areál sociálních bytů na Broumarské.
„Ten podnět vzešel z městské části, nás
pak na základě našich zkušeností oslovili s tím, že sociálně podnikatelský přístup považují za dobrý. Zpočátku to vypadalo, že chtějí jen založit sociální
ﬁrmu, ale nakonec se z toho vyklubalo
komplexní řešení, které je podle mého
názoru v České republice unikátní právě
tím, že jde o komplexní řešení,“ vysvětlil
Mgr. Jozef Baláž, ředitel SPČM.
To se psal rok 2012 a po prvotních přípravách schválilo zastupitelstvo MČ Praha 14
záměr na zřízení sociálního podniku,
který bude pomáhat vyřešit situaci
v Praze 14 a ve kterém bude mít městská
část svůj podíl. V lednu tohoto roku už
běžely přípravy, na jaře se pak postupně
začaly rozbíhat jednotlivé části jedinečného projektu, o kterém je možné říci, že
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Úklid v podání SP Černý Most musí být vždy perfektní, k tomu je důležitá vzájemná spolupráce...

je učebnicovým příkladem sociální ﬁrmy.
Ta je složená ze tří sekcí.
80 ŽADATELŮ NA 20 VOLNÝCH MÍST
Takzvané Malé technické služby jsou vpodstatě klasickou ﬁrmou se schopností realizovat práce nevyžadující vyšší kvaliﬁkaci,
ale také na řemeslné a jednodušší odborné
práce. Tato část podniku zajišťuje dlouhodobě nezaměstnaným práci. Zaměstnanci
podniku se věnují úklidu veřejných prostranství, pečují o zeleň, hrabou a odvážejí
listí. Za zhruba půlrok, kdy se ﬁrma „rozjela“, ale mají za sebou i nejrůznější opravy
a práce v bytech, které spravuje městská
část, rekonstrukce chodníků, opravy herních prvků v mateřských školách a podobně. „Naším cílem je nabídnout práci
všem občanům Prahy 14, kteří jsou z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti de facto

Dvě party pracantů soutěží o zlaté hrábě, ty
získá skupina, která nejrychleji sklidí listí...

nezaměstnatelní. Je důležité si uvědomit,
že sociální podnik nepomáhá jen Romům,
ze současných dvaceti zaměstnanců se
třetina řadí do většinové společnosti,
v práci se navíc o sobě vzájemně mnoho
dozvědí a naučí se respektovat rozdíly,
a to je další pozitivum projektu,“ vysvětluje Jozef Baláž s tím, že nabídka podniku
ani částečně nestačí pokrýt poptávku.
„Evidujeme asi osmdesát žádostí o zaměstnání, v současnosti je ale můžeme
nabídnout jen zhruba dvaceti lidem,“ dodává ředitel, který nezřídka pomáhá
svým zaměstnancům nejen radou.
ŽIVOT V CHUDOBĚ A POZITIVNÍ PŘÍSTUP
Navzdory stále sílící rétorice extremistů,
kteří zpravidla svalují veškeré své nedostatky na domněle nepřizpůsobivé, přináší sociální podnik moderní a současně
i systémové řešení, jak vrátit zpět do společnosti ty, kteří mnohdy ne vlastní vinou,
ale často i kvůli vlastnímu chybnému rozhodnutí uvízli na samém jejím okraji. Jde
o dlouhodobě nezaměstnané, rodiny žijící
na hranici chudoby, rodiny, které stejně
jako mnohé jiné nejen v Česku, ale i v dalších západoevropských zemích mají status takzvaně sociálně vyloučených.
Právě proto je třeba vedle samotné práce
nabídnout i návaznou pomoc. „Současně
s tím, že u nás najdou práci, je ale vtahujeme i do samotného podnikání, ukazujeme jim objednávky, aby věděli, za kolik
se co dělá, aby měli představu, jak to celé
vůbec funguje a co všechno to obnáší. Aktivně vstupují i do řízení ﬁrmy. Vštěpujeme
jim ﬁlozoﬁi toho, že nejen oni potřebují práci
od nás, ale i my jako ﬁrma je potřebujeme,
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Poslední zastávka v Kyjích a hurá do kompostárny, sobotní „šichta“ se chýlí ke konci...

aby tu ﬁrmu vzali za svou,“ popisuje Baláž.
Přestože se zatím většina zaměstnanců
v podstatě učí, už nyní je zřejmé, že někteří
se vydají vlastní cestou. „Každý ze zaměstnanců má osobní plán rozvoje... Chtěli bychom docílit toho, že až nám vyprší grant,
ze kterého částečně hradíme výplaty našich
zaměstnanců, necháme si několik nejschopnějších jako kmenové zaměstnance,
kteří si vezmou na starost nováčky, kteří
už budou vědět, jak na to, a tím se zase
zlepší naše konkurenceschopnost. Když
dělá chodník člověk, který to již v životě
dělal stokrát, trvá mu to například dva dny.
My to musíme snašimi zaměstnanci zvládnout ve stejné lhůtě, protože jinak bychom
tu práci nezískali. Stojí nás to ale mnohem
větší úsilí,“ dává příklad Baláž. Zaměstnanci SPČM pracují na principu mentoringu, kdy se učí od druhých, jak správně
postupovat při té které práci, vzájemně postupy konzultují aspolečně hledají nejvhodnější řešení. O motivaci, jíž se jim vlivem
exekucí a dalších problémů často nedostává, zase pečuje kouč. Jeho cílem je dovést
ty, kteří ztrácí motivaci pracovat, k vlastnímu rozhodnutí nepadat zpět do stereotypu dlouhodobě nezaměstnaných, pro něž
je často jednodušší odsunout problémy jakožto neřešitelné stranou. A právě v tom
je velký rozdíl oproti běžné ﬁrmě.
TŘETÍ CESTA
Běžný zaměstnavatel přijme nového zaměstnance s cílem, aby mu generoval zisk
nebo mu byl jinak k užitku. „My si vybíráme
z řad nezaměstnaných lidi s vnitřním potenciálem, do kterých vkládáme energii,
aby teprve v budoucnu byli schopni produktivní prací generovat ﬁnanční prostředky,
a ve chvíli, kdy tomu tak je, hledáme mu
uplatnění na běžném trhu práce. Když od
nás odejede, jsme rádi, protože jsme splnili
to, za čím jako sociální podnik jdeme,“ vysvětluje. A dodává: „Nemůžeme, respektive
nechceme jít ani cestou neziskovky, která
dostane peníze na to, aby někomu pomáhala, ale ani cestou klasické ﬁrmy, kde jde

jen o výdělek. Tohle je naše třetí cesta, my
lidem dáme práci, ale zajímáme se iojejich
problémy. Nemáme růžové brýle, všichni
máme za sebou zkušenost a praxi, která
není ze škol, není vyčtená z knih, my jsme
si ji skutečně prožili.“ To, že MČ Praha 14
založila sociální podnik, má význam především vtom, že dává projektu punc solidnosti
a stability. „Nic od nich zdarma nedostaneme a nic nám neulehčují, naopak jsou
na nás možná ještě přísnější než na ostatní,
protože jsme vidět a lidé nás mohou srovnávat s ﬁrmou, která dělala tu kterou práci
dříve. Když my uklidíme listí jen o něco hůř,
běžný občan ztoho může vinit vedení městské části.... proč dáváte práci lidem, kteří
nemají kvaliﬁkaci, nějakým nezaměstnaným... Oni, vpřípadě, že neuspějeme, budou
muset obhajovat před voliči své rozhodnutí...
Oni jdou skůží na trh,“ říká Baláž na otázku,
zda bylo spojení s radnicí pro podnik výhodou. „Já a lidé kolem mě proto uděláme
vše, aby byli obyvatelé Prahy 14 s naší prací
spokojeni a abychom důvěru vedení městské části neztratili.“
KOMPLEXNÍ POMOC
Hlavní výhodou projektu samotného je
komplexní péče o sociálně vyloučené lokality. SPČM má totiž vedle Malých technických služeb na starosti i Komunitní
správu bytů v areálu Broumarská 1610
a Komunitní centrum, které pracuje
s rodinami, jež v těchto sociálních bytech
žijí. Právě ony jsou sociálním vyloučením
nejvíce ohroženy. Život na okraji společnosti bez vidiny zlepšení si většina z nás
nedovede představit. Přesto je podle Baláže vidět, že i tito lidé mají touhu a vůli
změnit svůj život a životy svých dětí
k lepšímu. Právě ke zlepšení kvality života v této lokalitě směřuje Komunitní
správa bytů a Komunitní centrum, další
dva segmenty SPČM. „Je třeba si uvědomit, že ani Komunitní správa bytů, ani Komunitní centrum negenerují žádný zisk.
Třetí sekce, tedy Malé technické služby, se
zavázala, že těm dvěma dalším bude ze

svého zisku pravidelně přispívat tak, aby
mohly fungovat, protože to spolu přímo
souvisí. Chceme dosáhnout modelu, že
bude celý náš systém komplexní, že děti
budou využívat volnočasové aktivity a budou se vzdělávat v Komunitním centru, že
rodina bude bydlet v bytech, které spravujeme, nebo v bytech, ke kterým jim pomůžeme, a rodiče aby chodili k nám do
zaměstnání,“ upřesnil Baláž. „V žádném
případě nikoho nelitujeme a neopečováváme. Úsilí a ochota totálně změnit svůj
životní styl je na každém jednotlivci, na
každé rodině. My jsme tu od toho, abychom
dali dlouhodobě nezaměstnaným příležitost vymanit se z kruhu sociálního vyloučení. Naše metody jsou někdy drsné, ale
jsou efektivní,“ dodal. Komunitní správa
bytů na Broumarské je součástí systému
prostupného bydlení MČ Praha 14, takže
pokud rodina splní určité, nutno říci, že
velmi přísné požadavky, může prostřednictvím toho systému směřovat do normálního nájemního vztahu. A právě to je
cílem obou zmíněných segmentů sociálního podniku. Více o samotné komunitní
práci i o životě sociálně vyloučených
v Praze 14 se dočtete v rozhovoru s ředitelkou Komunitního centra na Broumarské Ivetou Millerovou na straně 8 tohoto
vydání Čtrnáctky.
(jam)
PODĚKOVÁNÍ
Sociální podnik Černý Most touto cestou děkuje Českým drahám za poskytnutí pracovních oděvů a dalšího potřebného vybavení. Díky této pomoci
mohl podnik začít fungovat již v době,
kdy se čekalo na peníze z grantů.
SP Černý Most – KDO JE KDO
Mgr. Jozef Baláž – ředitel
SP Černý Most
V březnu opustil svou práci v Bruntálu a s rodinou se přestěhoval do
hlavního města, aby mohl vést projekt v Praze 14. Za své působení
v Bruntálu získal ocenění Sociálně
prospěšný podnikatel roku 2007.
Iveta Millerová – vedoucí sekce
Komunitní centrum SP Černý Most
Během uplynulých deseti let vybudovala komunitní centrum v mosteckém Chánově, odkud pochází.
Nyní pracuje s rodinami a dětmi
v areálu Broumarská 1610.
Boris Ležal – vedoucí sekce Komunitní správa bytů SP Černý Most
Má bohaté zkušenosti se správou
bytů v další ze sociálně vyloučených lokalit, v Obrnicích, v obci,
která je známá vysokou nezaměstnaností. Nyní působí v areálu Broumarská 1610.
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MAŇÁNA – POHODA U KÁVY NA ČERNÉM MOSTĚ
Centrum Slunečnice, o. p. s. Jedním z hlavních cílů
kavárny pro místní
obyvatele je smysluplné zaměstnávání zdravotně postižených. Do budoucna pak kavárna počítá i s proStarosta Radek Vondra s manželi Kádnerovými při slavnostním
gramy pro veřejnost
otevření kavárny Maňána.
v podobě různých
Posezení u kvalitní kávy, příjemné pro- tvořivých kurzů. Bezbariérový prostor
středí a hlavně příslovečná „Maňána“… někdejšího Centra vzdělávání a veřejného
To vše lidem z Prahy 14 i návštěvníkům internetu na rohu Maňákovy a Bobkovy
Černého Mostu nabízí nově otevřená ka- ulice ožil „na Martina“ nejen barvami
várna v Maňákově ulici nedaleko ko- a pohodovou atmosférou… Po krátkých
nečné stanice metra, kterou provozuje proslovech zřizovatelů, manželů Kádne-

rových, starosty Prahy 14 Radka Vondry
a počernického faráře, se rozcinkaly sklenice sektu u slavnostního přípitku. První
hosté kavárny mohli ochutnat dort, a dokonce i tradiční husu, netradičně vyrobenou z marcipánu. „Jiné“ bylo ostatně
zahájení provozu jako takové. Namísto
stuhy a nůžek se pozvaní hosté chopili
štětců a připravenými barvami vyzdobili
vlastními motivy jeden z kavárenských
stolků… „Jsem rád, že jsme pro tento
prostor našli smysluplné využití, a věřím,
že bude přínosem pro místní komunitu,“
poznamenal starosta Vondra s tím, že
CVVI, které zde fungovalo v minulosti,
bohužel moc lidí nepřilákalo, a proto jej
radnice před časem zrušila.
(jam)

NOVÉ SEMAFORY POMOHOU CYKLISTŮM I PĚŠÍM

ZASEDNĚTE V POROTĚ
OBVODNÍHO SOUDU

Hned dvě křižovatky v Praze 14 dostanou nové semafory. Úprav se dočkala
koncem listopadu zkolaudovaná křižovatka ulic Českobrodská a Rožmberská, pracuje se i na křižovatce Cíglerova x Broumarská. Obě rekonstrukce
přispějí k větší bezpečnosti chodců a cyklistů. Nové signalizační zařízení
zlepší také prostupnost obou křižovatek i pro motoristy.
(red)

Foto: Marcela Uhlíková, Praha 14

PAWLOWSKÁ POKŘTILA FARMÁŘSKOU KUCHAŘKU
Již třetím rokem nabízejí lidem na Praze 14
výrobci a prodejci z různých koutů České
republiky prostřednictvím farmářských trhů
to nejlepší ze své produkce. Ve středu
13. listopadu byly na Rajské zahradě farmářské trhy svatomartinské a navíc „dochucené“ slavnostním křtem: Hradní šéfkuchař historických jídel, historik, novinář a scenárista Lubomír Teprt na svět uvedl
svou zbrusu novou Kuchařku z farmářských trhů; její kmotrou se stala Halina
Pawlowská! Zhruba na hodinu zaplnil prostor trhů hudební produkcí kytarista Oleg
Homola. Jeho chytlavé písničky neměly chybu! Krátce před 16. hodinou došlo na křest
kuchařky, která ve 200 receptech vychází výhradně z produktů, jenž jsou na trzích ke
koupi. Po slavnostním křtu proběhla neformální autogramiáda, na které kuchař Teprt
podepisoval a vepisoval věnování čerstvým majitelům kuchařky, a navíc osobně nabízel
Hajduckou polévku, jejímž základem jsou brambory s maďarskou klobásou, paprikou
a... další ingredience, které najdete v Kuchařce z farmářských trhů. Na Rajské zahradě
se krátce zastavil i herec a zpěvák Jiří Štědroň. Křest a ochutnávka byly další z mnoha
letošních „vychytávek“, které na začátku roku Karel Czaban (z občanského sdružení
Pod Platany, organizující farmářské trhy v Praze 14) návštěvníkům farmářských trhů
slíbil. Děkujeme! Vánoční trhy na Praze 14 pokračují v zaběhnutém rytmu: ve středu na
Rajské zahradě, v pátek na Černém Mostě, a to až do 20. prosince!
(mu)

Obvodní soud pro Prahu 9 má
v současné době nedostatek přísedících z řad občanů. Prostřednictvím MČ Praha 14 proto hledá zájemce o tuto zodpovědnou funkci.
Přísedící se účastní jednání soudního senátu spolu se soudcem a také
se podílí na jeho rozhodnutí. V praxi
soud využívá přísedícího přibližně
20 dnů v roce, a to za předem stanovených podmínek.
Přísedícímu náleží náhrada průměrného výdělku a paušální odměna za den výkonu funkce. Do té je
přísedící volen zastupitelstvem
městské části. Zájemci o post přísedícího soudu musí být starší 25 let,
musí mít trvalé bydliště nebo dlouhodobé pracoviště na území MČ
Praha 14 a musí doložit bezúhonnost prostřednictvím výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení. V případě schválení skládá
přísedící slib předsedovi soudu, od
nějž následně poté získá oﬁciální
osvědčení o výkonu této funkce.
Zájemce o funkci přísedících mohou
získat bližší informace a formuláře
k vyplnění u referentky občanskosprávního odboru ÚMČ Praha 14 na
tel. 281 005 233.
(red)

ÚŘAD ODSTRAŇUJE BARIÉRY, OBČANŮM DĚKUJE ZA POCHOPENÍ
Prostor před vstupem do budovy úřadu MČ Praha 14 se mění. Součástí
úprav bude dlážděná rampa se zábradlím, která usnadní přístup do budovy vozíčkářům, ale také maminkám
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s kočárky. Ta překlene stávající schodiště, které museli vozíčkáři objíždět.
Nově budou před úřadem i lavičky
a stojany pro kola. S ohledem na počasí se bude úřad snažit rekonstrukci

dokončit ještě v tomto roce, záleží ale
zejména na venkovních teplotách.
Práce budou spoluﬁnancovány z dotace hlavního města Prahy a rozpočtu MČ Praha 14.
(jam)

Aktuality

NOVÝ BABYBOX V HLOUBĚTÍNĚ:
ROLLS ROYCE MÍSTO TRABANTA
SOUKROMÁ KLINIKA GYNCENTRUM, KTERÁ SÍDLÍ V HLOUBĚTÍNSKÉM ZÁMEČKU, ZPROVOZNILA
V POLOVINĚ LISTOPADU BABYBOX
NOVÉ GENERACE. LUDVÍK HESS,
ŠÉF SDRUŽENÍ BABYBOX, KTERÝ
SE JAKOŽTO ZAKLADATEL SÍTĚ
TĚCHTO ZÁCHRANNÝCH SCHRÁNEK PRO NECHTĚNÉ DĚTI SÁM
TITULUJE JAKO BABYDĚDEK,
PŘIROVNAL ROZDÍL MEZI STARÝM
A NOVÝM BABYBOXEM KE SROVNÁNÍ TRABANTU A ROLLS ROYCE.
Připomněl také, že právě v Hloubětíně
byl v roce 2005 zprovozněn vůbec první
babybox v ČR. „Zatím jsme v Česku zprovoznili dva babyboxy této nové generace.
První byl instalován v Brně v Nemocnici
Milosrdných bratří a druhý tady v Hloubětíně. Je technicky vyspělejší a dětem
zajistí lepší podmínky,“ přiblížil Hess s tím,
že modernizace se dočkají předně babyboxy, které jsou statisticky nejvyužívanější.
Nová nerezová schránka, kterou navrhl
a vyrobil Zdeněk Jurica, má automatická
dvířka obsluhovaná tlačítkem, je klimatizovaná. Schránku lze obsluhovat prostřednictvím počítače na dálku a v případě
použití automaticky odesílá fotograﬁi miminka na vybrané mobilní telefony. „Nový
babybox vyjde až na 250 tisíc korun. Do
toho nepočítám servis, dopravu nebo ad-

U nového hloubětínského babyboxu se sešla celá řada příznivců této myšlenky, nechyběl ani
místostarosta MČ Prahy 14 Ing. Břetislav Vodák (vpravo) či primář GynCentra MUDr. Petr Pícha.

ministrativu,“ poznamenal Hess s tím, že
děkuje všem, kteří projekt ﬁnančně i jinak
podpořili. Podporovatelů se na slavnostním spuštění novinky v Hloubětíně sešla
celá řada, nechyběli politici, kteří projekt
zaštítili, včetně místostarosty Prahy 14
Ing. Břetislava Vodáka, zástupci ﬁrem,
které na babybox přispěly, a podívat se
samozřejmě přišel i primář GynCentra
MUDr. Petr Pícha. Přestože jde pro část
společnosti o kontroverzní záležitost,
fakta hovoří jasně.
Za celou dobu fungování zachránil jen
hloubětínský babybox celkem 18 miminek, o které se jejich rodiče nechtěli
nebo z různých důvodů nemohli postarat. Stávajících 58 babyboxů, které

v současnosti fungují v České republice,
zachránilo celkem 94 dětí. „Osobně
jsem v kontaktu s některými maminkami, které své děti do babyboxu odložily. Zhruba pět si jich své děti vzalo
zpět do péče, jakmile jim to životní situace umožnila, a v tom vidím osobně
také velké pozitivum babyboxů, a proto
se je snažím také psychicky a částečně
i ﬁnančně podporovat,“ řekl „babydědek“ Hess a dodal, že je v kontaktu
i s některými z odložených dětí. A co
se bude dít dál? Kromě modernizace
vybraných babyboxů plánuje v blízké
době sdružení i zřízení nových, a to například v Kutné Hoře, Domažlicích nebo
ve Valašském Meziříčí.
(jam)

Co nového v naší městské části?

Sledujte aktuální dění v Praze 14. Vše najdete
na www.praha14.cz a na facebooku
www.facebook.com/Městská část Praha 14
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IVETA MILLEROVÁ:

KDYŽ ZA NĚČÍM JDU,
NIC MĚ NEZASTAVÍ
JE RESPEKTOVANOU ODBORNICÍ
NA PROBLEMATIKU SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT, KTERÁ
SAMA O SOBĚ ŘÍKÁ: KDYŽ ZTRÁCÍM
POKORU, VRACÍM SE DO GHETTA,
KDE JSEM VYROSTLA. DO PRAHY
PŘIJELA Z MOSTU, ABY SE UJALA
VEDENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA,
KTERÉ FUNGUJE V RÁMCI AREÁLU
SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA BROUMARSKÉ. O TOM, JAK VNÍMÁ ŽIVOT
V PRAZE 14, ALE TAKÉ O TOM, JAK
TVRDÁ MŮŽE BÝT REALITA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH, JSME SI POVÍDALI S IVETOU MILLEROVOU.
SAMA ŘÍKÁTE, ŽE JSTE VYROSTLA
V GHETTU, CO VÁS VLASTNĚ
PŘIVEDLO DO PRAHY A KONKRÉTNĚ
DO NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Mám víc než desetiletou praxi z Mostecka,
zřejmě proto mě vloni, když vznikal Sociální
podnik Černý most, oslovil Jozef Baláž,
zda by mě projekt nezaujal. Měla jsem jedinou podmínku. Že městská část musí
chtít, že tu musí být politická vůle něco
změnit. Vyjednávání samozřejmě zabralo
nějaký čas, ale jsem přesvědčená, že zdejší
radnice to myslí vážně, tak jsem na nabídku kývla a přijela do Prahy. Je to pro
mě výzva, protože se tu snažíme o zcela
nový, komplexní přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.
K ŘEŠENÍ SITUACE V SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH UŽ SE
POMALU, ALE JISTĚ DOSTÁVAJÍ
I JINDE, V ČEM JE PODLE VÁS
PŘÍSTUP PRAHY 14 JINÝ?
Městská část v tomto ohledu vystupuje
nesmírně statečně a novátorsky. Prostřednictvím sociálního podniku se snaží
s předstihem eliminovat možnost, že tu
vznikne skutečná sociálně vyloučená lokalita, jaké jsou třeba na Mostecku a v jiných regionech, kde je nezaměstnanost
oproti hlavnímu městu řádově vyšší...
Mají můj obdiv, to, že politická reprezentace na úrovni městské části takhle vůbec uvažuje, a to, že byli schopni se
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k tomu postavit, je velmi zásadní. Takový
komplexní projekt, jako ten, který tu rozjíždíme společně s MČ Praha 14, v Česku
v podstatě nenajdete, a pokud ano, spočítáte je na prstech jedné ruky...
NEMÁTE PŘESTO POCIT, ŽE JDE
JEN O VĚJIČKU, O TO, JAK SI
V POLITICE ZÍSKAT PLUSOVÉ BODY?
Tomu, že tady dnes sedíme, předcházela
řada setkání s panem Beňákem, který nás
původně oslovil. Řešili jsme to ale také
s členy vedení a zastupiteli městské části.
Společně jsme se byli podívat na Mostecku,
řešili jsme situaci přímo v Praze 14...
Byl to dlouhý proces, bez kterého bychom tady dnes vůbec neseděli... Bylo

to jistě o vyjednávání v rámci vedení,
k tomu jsme i my museli prokázat, že
této problematice rozumíme... Rozhodně nešlo jen o nějaký nápad, jak si
udělat body u voličů... Naopak vedení
MČ Praha 14 jde spíše s kůží na trh... To
v podstatě nikdo z politiků, se kterými
jsem se setkala v komunální i vysoké politice, nedokázal, neměli na to odvahu...
Navíc nějaké dva roky před volbami...
V RÁMCI SOCIÁLNÍHO PODNIKU MÁTE
NA STAROSTI KOMUNITNÍ CENTRUM,
KTERÉ MÁ POMÁHAT LIDEM ŽIJÍCÍM
V AREÁLU SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA
BROUMARSKÉ... KDY JSTE ZAČALI
V TÉTO LOKALITĚ FUNGOVAT?

Rozhovor

Přípravná fáze před samotnou komunitní
prací začala již v lednu... Hodně nám pomohla spolupráce s úřadem, tipy na konkrétní rodiny a jednotlivce, které jsme
měli od terénních pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14,
které s námi poté i samy vstupovaly do
rodinného prostředí. Pan ředitel trval na
tom, že musíme poznat celé zázemí rodin,
v jakém kulturním prostředí žijí, jaké mají
vzájemné vazby, zkrátka vše, abychom si
mohli udělat skutečně objektivní náhled.
Nechtěli jsme to tak, že se budeme řídit
prvotním dojmem, aniž bychom věděli,
co za těmi lidmi je...
Té praktické práci jsme se začali věnovat
až zhruba od května, předcházely tomu
přípravy, včetně vytvoření samotného zázemí Komunitního centra na Broumarské, kdy jsme museli čekat, až přijdou
prostředky z grantu, které jsme pro tento
projekt získali.
CO VLASTNĚ TAKOVÉ KOMUNITNÍ
CENTRUM NABÍZÍ A JAK JE
FINANCOVÁNO?
Reagujeme na potřeby té konkrétní cílové skupiny, což jsou v mém případě,
respektive v případě Komunitního centra
na Broumarské celé rodiny a pak děti
předškolního a školního věku.
Je třeba zdůraznit, že nepostupujeme
tak, jako je v mnoha případech běžné, že
my máme peníze na projekt a řekneme
si: Tak něco pro ty lidi uděláme... to je
kontraproduktivní. My postupujeme tak,
že oni musí mít potřebu, musí něco chtít
a dokázat, že to skutečně chtějí. My poté
společně s nimi jdeme za tím cílem...
Co se týká ﬁnancování provozu Komunitního centra i Malých technických služeb, vycházíme celkem ze tří projektů,
pro které jsme získali prostředky z evropských fondů a od Ministerstva vnitra.
Z grantů organizujeme volný čas dětí
a mládeže a také doučování a aktivity,
které vedou ke zlepšení komunikace
mezi rodiči a školou.

JAKÝ JE PODLE VÁS NEJVĚTŠÍ
PROBLÉM LIDÍ NA BROUMARSKÉ?
Rozhodně je to zadlužení, které přímo
souvisí s dlouhodobou nezaměstnaností.
A právě v tom je komplexní projekt sociálního podniku jedinečný, protože neřeší
jen to, jak lidem ad hoc pomoci, nesnaží
se je uměle zaměstnat, aby někam chodili
pro formu a tam se čtyři hodiny „kopali
do zadku“ jen proto, aby si mohl někdo
z politiků nebo z nějaké neziskovky říci:
něco jsme udělali, máme čisté svědomí...
Máme tu třiadvacet konkrétních rodin,
které žijí na Broumarské, a další rodiny
z městské části. To, čím si tyto rodiny
i jednotlivci s námi procházejí, není žádná
romantická procházka. Sociální práce vypadá úplně jinak, to není nějaká charita.
Oni od nás ani od nikoho jiného nedostanou vůbec nic zadarmo. My s nimi žijeme v realitě, která je velice tvrdá. To se
týká i práce, kterou u nás dělají. Pokud
neodvedou výkon, nejdou domů, to není,
jako že si někde odkroutí svých osm hodin, ze kterých polovinu proﬂákají. My
jsme vůči nim od začátku otevření, jsme
ochotni jim pomoci v překážkách, které
mají, ale na druhé straně vyžadujeme výkon, disciplínu a ochotu změnit svůj životní styl... Rozhodně tu nejsme proto,
abychom jim foukali bebíčka…
PŘESTO PRACUJETE SE ZDEJŠÍMI
DĚTMI, JSTE V PŘÍMÉM KONTAKTU
S TĚMI RODINAMI...
To je samozřejmě potřeba, Komunitní

CO DĚLÁTE S DĚTMI, KTERÉ K VÁM
DO CENTRA CHODÍ?
Pracujeme s různými materiály od odpadových plastů přes dřevo a podobně, a to
takovou formou, že u toho děti přirozeně
počítají, přemýšlejí... Učí se a přitom si
hrají a nejsou ve stresu. Teprve potom
s nimi postupně začínáme pracovat s konkrétními školními předměty. Bereme to,
řekněme, z jiného křídla, protože u nás
hledají útočiště, cítí se tu dobře a to je třeba
zachovat. Podobným způsobem vtahujeme do té komunitní práce i rodiče, necháváme děti, aby si braly výrobky domů,
dovolujeme rodičům, aby částečně vstupovali do naší práce s dětmi. Samozřejmě
nesmí přímo narušit aktivitu, které se
právě věnujeme, ale je to pro ně otevřené...
LIDÉ TADY VÁS NEZNAJÍ, CO BYSTE
JIM O SOBĚ ŘEKLA?
Myslím, že nejdůležitější vlastností, kterou
se snažím v sobě udržovat, je pokora. Já
patřím k lidem, které nikdo nezastaví, když
si chtějí někam dojít. Své osobní ambice
jsem si splnila tím, že jsem se jako holka
z ghetta dokázala vymanit, ale dokázala
jsem se tam i vrátit. Měla jsem cíl dostat
alespoň jedno dítě z Chánova na střední
školu. Nakonec je jich asi šest, a to je pro
mě víc než fakt, že jsem známá, že mě
oslovují novináři, že jednám s politiky a zahraničními organizacemi... A když mám
pocit, že jsem už moc „nafrněná“, že ztrácím tu pokoru, vracím se právě do ghetta,
kde jsem vyrostla.
(jam)

Foto: archiv SP Černý Most (2x)

Děti se v Komunitním centru na Broumarské učí formou her nejrůznějším dovednostem...

centrum je logickou součástí komplexního
řešení. Pracujeme s celou komunitou.
V praxi to vypadá tak, že se sejdeme a oni
nám přednesou nějaké podněty, my pak
nabídneme řešení nebo konkrétní pomoc.
To se týká třeba zajištění právních služeb
v souvislosti s exekucemi, které tu skutečně trápí lidi nejvíce. Jsou to ale také
úplně obyčejné věci, třeba si ženské řeknou, že by chtěly jít na bowling, že chlapi
pohlídají děti a tak podobně. S dětmi čas
od času vyrazíme do kina. Snažíme se jim
pomoci žít i kulturně, aby nebyli tak uzavření těmi problémy, které mají.

…takto potom vypadají výsledky jejich práce s různými materiály, které si děti odnesou domů.
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Doprava

BEZPEČNOST CHODCŮ V DOPRAVĚ JE
JISTĚ ZÁVAŽNÝM TÉMATEM. ČASTO SE
PROTO DISKUTUJE O MOŽNOSTECH,
JAK PĚŠÍ NA PŘECHODECH CHRÁNIT.
ŘADA LIDÍ VNÍMÁ JAKO IDEÁLNÍ
ŘEŠENÍ INSTALACI ZPOMALOVACÍCH
PRAHŮ. MČ PRAHA 14 REGISTRUJE
TAKOVÝCH ŽÁDOSTÍ CELOU ŘADU
A MNOHDY SE I TYTO ŽÁDOSTI OPAKUJÍ. PROTO JSME OSLOVILI VEDOUCÍHO ODBORU DOPRAVY A OCHRANY
PROSTŘEDÍ ÚMČ PRAHA 14
ING. PAVLA ŠUSTRA, ABY ČTENÁŘŮM
PŘIBLÍŽIL VÝHODY A NEVÝHODY
RŮZNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ,
KTERÉ JE MOŽNÉ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ REALIZOVAT.
PROČ NEJSOU NA VÍCE MÍSTECH
ZPOMALOVACÍ PRAHY A RETARDÉRY?
Odpověď není jednoduchá. Je třeba si
uvědomit, že každé zpomalení jedoucích
aut přináší i zvýšený hluk a při následném rozjezdu i větší exhalace. Nemluvě
o komplikacích při údržbě. Navíc ne na
všech místech je technicky možné zpomalovací prahy instalovat. Vybrat místo,
kde retardéry pomohou, ale současně
nepřitíží lidem, kteří bydlí v okolí, není

Ilustrační foto

ZPOMALOVACÍ PRAHY: PRO A PROTI

v praxi jednoduché. Většina lidí vyžaduje
retardéry, ale hlavně ne před vlastním
domem. Proti zpomalovacím prahům
se staví i cestující v autobusech.
JSOU TEDY NĚJAKÁ DALŠÍ
PODOBNÁ OPATŘENÍ?
Dlouhodobě se osvědčily stavební úpravy,
jako jsou středové ostrůvky, nájezdové
šikany, které donutí auta před přechodem zpomalit, a podobně. Problémem
je nutný zásah do vozovky, změna
spádu, aby mohla z vozovky odtékat
voda a podobě. To si lidé, kteří o změny
usilují, často neumějí představit a vyžadují okamžitá řešení. I v Praze 14 ale
můžeme vidět, jak některé unáhlené
úpravy i přes nemalé investice mohou
bezpečnost chodců ještě zhoršit.

PRAHOU14 BEZ MOTORU
V LISTOPADOVÉM ČÍSLE JSME SI
„ZAJEZDILI NA KOLE“ PO MAPĚ NA
PORTÁLU PRAHOU NA KOLE,
V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ SE
PODÍVÁME, JAKÉ MOŽNOSTI
NABÍZÍ INTERNETOVÉ PORTÁLY
Z POHLEDU CHODCE, TEDY PĚŠÍ
DOPRAVY.
Pro pěšáky najdeme na internetu dva
užitečné pomocníky:
1) Mapy s vyhledávačem trasy – tuto
službu poskytují oba největší mapové
portály (mapy.cz i maps.google.cz). Obě
aplikace nabízejí možnost výpisu itineráře trasy, ta první navíc i se zobrazením
převýšení a možností exportu do formátu gpx pro použití v GPS navigacích,
ta druhá zase možnost kombinovat plánovanou cestu s veřejnou dopravou.
2) Portály pro aktivní spolupráci na
zlepšování veřejného prostoru – tuto
možnost nabízí naše městská část na
svých stránkách www.praha14.cz, kde
na úvodní stránce naleznete odkaz
„Nahlášení nepořádku nebo hezkého
místa“. Mapová aplikace umožňuje
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zobrazit mnoho dalších objektů podle
různých kritérií. Další možností je využít celopražský portál Chodci sobě
(chodcisobe.cz). V obou případech jsou
podněty občanů (fotograﬁe či videa
z problémových míst, jejich popis) jejich prostřednictvím evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány odpovědným osobám k řešení.
Využijte této možnosti a upozorněte na
místa, která vám z různých důvodů připadají nebezpečná, nepřehledná či jinak nepříjemná. Ne vždy se sice podaří
nalézt uspokojivé a rychlé řešení situace (zejména vzhledem k vlastnictví komunikací, protože velká většina spadá
do majetku hl. m. Prahy), ale bez spolupráce všech „uživatelů veřejného prostoru“ nelze očekávat, že tato místa
sama časem zmizí z našeho okolí.
Mojmír Kopečný
Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infrastruktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!

A JAKÝ POSTUP VEDE KE ZLEPŠENÍ?
Především je nutné jasně říci, čeho
chceme dosáhnout. Potom je nezbytné
zpracovat kvalitní projekt každého jednotlivého místa a zabývat se důsledně
zapracováním připomínek všech odpovědných orgánů. „Protlačit“ svá přání
nemůže jednotlivec nebo jedna instituce na úkor druhé. Celý postup schválení je dán zákonem o pozemních komunikacích nebo v případě stavebních
změn stavebním zákonem.
JE MOŽNÉ UVÉST MÍSTA, KDE BY SE
PODOBNÁ OPATŘENÍ MOHLA POUŽÍT?
Občané často kritizují bezpečnost při
přecházení přes ulici Cíglerovu, Klánovickou, Slévačskou a další. Tím nechci
říct, že zde v brzkém čase budou stavební úpravy komunikací nebo dopravní
zařízení instalována. Při plánování
úprav je třeba myslet i na zachování
průjezdnosti pro hasiče, úklidovou
techniku, stav vozovky a podobně.
Každopádně společně s Policií ČR,
Městskou policií Praha 14 a Besipem
je několik rizikových míst k úpravám
navrženo.
(jam)

BEZMOTOROVÝ SLOVNÍČEK
Stezka pro chodce spovolenou jízdou
cyklistů (C07) je kombinace stezky
pro chodce s provozem cyklistů,
která umožňuje souběžné vedení
VJEZD POVOLEN
stezky a cyklopruhu a patří k nejvhodnějším (a také k nejlevnějším) způsobům
legalizace pojížděného chodníku zejména
v místech s nízkou dopravní frekvencí.
Přechod pro chodce (IP 6 a V7) je
určen výhradně pro chodce (ale také
bruslaře) a jízda na jízdním kole je
zde zakázána. Pro motoristy je ve
vyhlášce stanoveno, že musí umožnit
chodcům překonat komunikaci, pokud se chystají vstoupit do vozovky
nebo již přecházejí, a nesmí je ohrozit ani
omezit. Jako chodec sice tedy máte přednost
před ostatními vozidly (s výjimkou tramvaje),
nevstupujte však do vozovky bezprostředně
před blížícím se vozidlem. Současně je ale
také třeba projevit více rozhodnosti při vlastním přecházení, aby nedocházelo ke zbytečnému přerušování plynulosti provozu.
Přejezd pro cyklisty (IP 7 a V8) je
přejezd bez světelné signalizace,
který pouze umožňuje příčně přejet komunikaci, ale cyklista musí
dávat přednost všem vozidlům.
Je označen svislou dopravní značkou a doplněn vodorovným značením (dvě přerušované čáry vymezující
přejezd). Zatím není v ČR legální cesta,
jak provést společně přechod pro chodce
a přejezd pro cyklisty.

Placená inzerce

Inzerce

OBCHODNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN
www.centrumHloubetin.cz

Optik Helena Matušková
Česká spořitelna
Komerční banka
Česká pojišťovna
Pojišťovna Uniqua

Městská knihovna

Připomínáme svou existenci.
Vyřiď te si všechny služby
pod jednou střechou ...

Čistírna
Nehtové studio
Depreso-bar

TTeextilníí galanterie

Paapírnictví

Obchodní centrum
HLOUBĚTÍN
Poděbradská 489/116
Praha 9

Česká pošta
Zlatnictví-hodiny
Květiny
Ovoce a zelenina
Chovvatelské potřeby
a živá zvířata

Placená inzerce

Káva-čajj-koření

Kosmetika

Levný textil

Oprava obuvi a kabelek
Drogerie

Kadeřnictví a holičství

Fortuna

Lékárna
Výroba klíčů

Penny Market

Ideální bydlení
existuje!
5 minut chůze
od metra
Vlastní park 3 000 m 2

Akční ceny II. etapy
Pro velký zájem zahájen prodej II. etapy
Využijte do 31. 12. 2013 zaváděcích cen
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE

Ilustrační foto

Vyslechlo informaci, že v období
únor–srpen 2014 bude v prostorách MŠ
Vybíralova č. p. 969 zajišťován provoz
MŠ Štolmířská. Důvodem dočasného
přestěhování provozu bude rekonstrukce a zateplení budovy MŠ Štolmířská,
č.p. 602/4, která může být realizována
pouze při uzavření provozu MŠ.

tajícího počtu dětí odloučené pracoviště Mateřské školy, Praha 9 – Černý
Most, Vybíralova 968, v objektu Vybíralova 969, Praha 9 – Černý Most.
Budou zde k dispozici 2 třídy o max.
kapacitě celkem 56 dětí.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 72. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 11. 11. 2013 MIMO JINÉ:
Schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené
děti – STATIM na výměnu babyboxu.
Dohodl se tak předseda a babydědek
občanského sdružení Babybox Ludvík Hess s MUDr. Petrem Píchou,
primářem GynCentra v Praze 9. Dojde k výměně babyboxu I zřízeného
1. června roku 2005 za babybox nové
generace. Dvířky dosavadního babyboxu prošlo za osm let 18 dětí.

RODINNÉ PARKOVÁNÍ
Správa majetku Praha 14

Oznámení

OZNÁMENÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 NA SVÉM 13. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 26. 11. 2013 MIMO JINÉ:
Schválilo podání žádosti o dotaci ve
výši 450 000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2014 vyhlášeného Úřadem vlády ČR, resp. Radou vlády ČR. Terénní práce
provádějí dvě terénní sociální pracovnice na MČ Praha 14 od roku 2004.
Celkový rozpočet je předpokládán na
částku 685 491 Kč. Dotace je účelově
poskytována na mzdové náklady zaměstnanců MČ.
Schválilo návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria
městské části Praha 14 na rok 2014
a dále schvaluje návrh rozpočtového
provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2014.
Důvodem rozpočtového provizoria je,
že nedojde do konce letošního roku ke
schválení rozpočtu ČR na rok 2014.
Vyslechlo informaci, že městská
část Praha 14 zřídila z důvodu narůs-

Máte-li v rodině dvě motorová vozidla a hledáte-li pro ně bezpečné a přitom levné parkování pro nadcházející zimní období,
neváhejte a využijte této naší nabídky! Jedná se o parkování v podzemních garážích, které jsou elektronicky střežené za použití kamerového systému, s vjezdy z ul. Kučerova, Mansfeldova, Bobkova, Bryksova.

Cena parkování po dobu 6 měsíců za jedno auto 599 Kč/měsíc vč. DPH
při uzavření smlouvy nejpozději do 31. 1. 2014.

30% SLEVA NA PARKOVÁNÍ
Správa majetku Praha 14

Využijte pro nadcházející zimní období levné parkování v podzemní garáži s vjezdem z ul. Kučerova čp. 770, Praha 9
– Černý Most. Jedná se o parkování v podzemní elektronicky střežené garáži za použití kamerového systému.

Jednotná cena parkování po dobu 6 měsíců 777 Kč/měsíc vč. DPH
(pro majitele průkazů ZTP, TP, ZTP-P cena 445 Kč/měsíc vč. DPH) při uzavření smlouvy nejpozději do 31. 1. 2014.
Uvedená cena je platná pouze pro nové zákazníky, kteří nemají uzavřenou žádnou smlouvu o parkování v podzemních garážích s SMP 14,
a. s. V závislosti na splatnosti nájemného nutno uhradit předem jistinu, která při měsíční platbě činí 1 měsíc nájemného, tj. 777 Kč.
Přihlásit se můžete na: SMP, a. s., Metujská 907, Praha 9, p. Nývlt, tel.: 281 02 14 63, e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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Oznámení

OZNÁMENÍ

(Nabídka je určena pro nejbližší členy rodiny, jež užívají společnou domácnost – manžel, manželka, syn, dcera. Podmínkou trvání zvýhodnění
sazby je uzavření smlouvy pro dva vozy.) Při podpisu smlouvy je nutno uhradit vratnou zálohu za pronájem čipové karty v hodnotě 200 Kč.
Přihlásit se můžete na: SMP, a. s., Metujská 907, Praha 9, p. Nývlt, tel.: 281 02 14 63, e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
MALÁ DOPRAVNÍ
REKAPITULACE
Blíží se závěr roku, a já si proto dovolím
malé ohlédnutí. Vzhledem k vyměřenému prostoru jsem si pro hodnocení,
co nám poslední měsíce přinesly, vybrala
pouze jednu oblast, a tou je doprava.
Začnu dnes smutně. Zbytečnou ztrátou
lidského života. Stalo se to jednoho listopadového rána na přechodu v blízkosti
sídliště Jahodnice. Na problematiku tohoto přechodu upozorňujeme již dlouho.
Je velmi dlouhý a není ani osvětlen.
Řidič jedoucí od města je navíc oslněn
plochou autobazaru. Přitom návrh na
bezpečnou úpravu tohoto místa existuje
již od roku 2008, když jsem s dětmi
pracovala na projektu Bezpečné cesty
do škol a toto místo bylo vybráno jako
jedno z nejkritičtějších. Také na jednáních
komise dopravy byl opakovaně vznášen
požadavek na jeho řešení. Největším
problémem je skutečnost, že komunikace je ve správě magistrátu. A ten
zatím na výzvy úřadu nereagoval. A tak
se ptám, zda muselo dojít až k této nehodě, aby se magistrát rozhoupal a začal
situaci řešit? Nebo ani to nestačí?
Jiné znepříjemnění našeho života přineslo také několik rekonstrukcí. Mám
na mysli zejména částečnou uzávěru
křižovatky Poděbradská x Průmyslová
v souvislosti s opravou tramvajové tratě
a rekonstrukci spojenou se zúžením
štěrboholské radiály. První akce již naštěstí skončila, druhá bude ukončena
do poloviny prosince. Tyto úpravy způsobily dopravní kolaps v Kyjích, Hloubětíně i na Černém Mostě. Na Broumarské, Rožmberské i na Hutích stály
celý den kolony aut a zamořovaly okolí.
Na konec roku nám magistrát připravil
ještě jeden dáreček, a tím je aktualizace
Zásad územního rozvoje (ZÚR). Z tohoto
dokumentu Nejvyšší správní soud vymazal
Silniční okruh v těsné blízkosti Černého
Mostu. Výsledkem dvouleté práce magistrátu je okruh zakreslený opět na stejném
místě. Návrh trasy okolo Prahy (tzv. Regionální) nebyl rovnocenně posouzen. Přitom
závěry hlukové arozptylové studie výmluvně
ukazují, že okruh Prahou v konečném dů-

sledku neuleví Pražanům ani od smogu,
ani od hluku či od přetížených komunikací.
A tak jediná, komu se opět o něco „uleví“,
bude zřejmě jen státní pokladna. Pro to,
aby mohl pod našimi okny frčet tranzit,
budeme nuceni obětovat křižovatku s ulicí
Chlumecká, což bude mít zásadní negativní
dopad pro napojení městské části na okruh
a přinese to další dopravní zátěž pro místní
lokality. Ztěchto důvodů se zelení vPraze14
odmítají smířit s protlačováním tranzitního
okruhu skrz město.
Všechny, kteří nebezpečí vnímají podobně, upozorňuji na termín veřejného
projednávání návrhu Aktualizace ZUR
Praha, které se bude konat na magistrátu
11. 12. Stanoviska, námitky a připomínky
k návrhu lze podávat do 18. 12.
A něco pozitivního na závěr. Konečně
došlo na rekonstrukci dvou křižovatek –
Rožmberská x Českobrodská a Cíglerova
x Broumarská. Do projektů se nám podařilo doplnit opatření pro cyklisty. Na
Českobrodské byly bezbariérově upraveny přechody pro chodce a vznikly nové
cyklopřejezdy. Na Broumarské kromě
jiného také vznikne cyklopřejezd, který
usnadní napojení na již zprovozněnou
cyklotrasu do Satalic i na právě připravovanou trasu A 26, kterou přes Hloubětín
budete moci projet až do centra.
Krásné svátky plné pohody a laskavosti
vám všem za Stranu zelených přeje
Ilona Picková

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Navzdory tanečkům na naší politické scéně,
které zatím neskončily sestavením plně
funkční vlády, jež se (snad) postaví čelem
k výzvám a začne konečně řešit aktuální
problémy, se politice věnovat nehodlám.
Lépe bude nechat politiky jejich půtkám
a zaměřit se na klidné prožití adventu –
což by měla být doba rozjímání, zamyšlení
nad sklizní roku právě uplynulého. Zkusme
se dívat na svět očima dětí, těšme se,
zklidněme se a ztišme, a hlavně – nepřestávejme žasnout. Nad zázrakem každého nového rána, nad kouzlem prosincových dlouhých nocí, v jejichž temnotě
se rodí světlo, a prožijme svátky vánoční
v klidu, míru a radosti, pokud možno bez

nervozity a shonu. A až budete zapalovat
svíčky na svém adventním věnci, vzpomeňte i těch, kteří takové štěstí nemají.
Přejeme vám příjemné prožití svátků
vánočních, hodně radosti, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce 2014.
Zuzana Grigarová a Jiří Šebek,
VV Praha 14

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Adventní čas vybízí k rozjímání a přípravě
na příchod vánočních svátků. Advent
patří k nejkrásnějším obdobím roku
a kazit ho politikou je téměř hřích. Politický život se však zastavit nedá. Pražská
ODS, stejně jako ODS na Praze 14, v minulých dnech kompletně vyměnila svoje
vedení. Předseda Filip Humplík je velmi
úspěšným podnikatelem a jeho místopředsedy se stali úspěšní starostové
a místostarostové z pražských městských
částí. Zapojení úspěšných komunálních
politiků do vedení ODS je nejen důležitým
signálem pro voliče, že ODS svůj restart
bere vážně, ale také pro naše vlastní
komunální politiky, kteří se v hubených
časech od strany, která jim pomohla,
začínají odvracet. Pevně věřím, že na
lednovém kongresu ODS bude výměna
politického vedení ODS pokračovat.
Mnozí občané si mnou ruce nad současnými volebními preferencemi pravicových stran a uniká jim, že byla vytvořena levicová národní fronta, která
opanovala všechny důležité posty ve
státě. Komunisté si mnou ruce, že
spolu s ČSSD zruší lustrační zákon
a jejich vliv ve společnosti bude dále
narůstat. Hlasy levicových poslanců se
stal místopředsedou PS PČR představitel strany, která se od svých stalinistických tradic nikdy nedistancovala.
Obávám se, že to není post poslední.
Pro přímou účast ve vládě byli komunisté
zatím nepřijatelní, k moci v Poslanecké
sněmovně pohodlně vstupují bočním
vchodem. To není pro demokracii dobrá
vyhlídka. Věřme, že nebude hůř.
Jménem klubu zastupitelů za ODS
vám všem přeji požehnané Vánoce
a mnoho zdraví a spokojenosti.
Josef Kutmon
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Placená inzerce

Pozvánka

Inzerce/pozvánka

Odstartujte svou kariéru pod křídly
silné mezinárodní
odní společnosti.
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Design Development
telefon: 733 123 400, 227 085 085

Pozvánka

Pozvánka

Vánoce v Praze 14

ADVENTNÍ KONCERT
Ve středu 11. prosince se uskuteční
v Galerii 14 od 18.30 hodin Adventní
koncert. Vystoupí MUSICA DOLCE VITA.
Zazní skladby J. J. Ryby, A. V. Michny,
F. Bendy a dalších. Vstup volný.
V

22.12.2013 v 17:00 hod.

Pozvánka

Poznámka: Změna programu vyhrazena.
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Vánoce v Praze 14

FARMÁŘSKÉ TRHY
TRADICE VÁNOC V PRAZE 14 SE
V POSLEDNÍCH LETECH ROZVÍJEJÍ
SMĚREM K VEŘEJNOSTI. JAK JE
PATRNÉ I Z POZVÁNEK RŮZNÝCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, NABÍDKA VÁNOČNÍCH AKCÍ JE BOHATÁ A NA SVÉ SI PŘIJDOU TAKŘKA
VŠICHNI, KTEŘÍ SE V DOBĚ ADVENTU RÁDI VRACÍ K TRADIČNÍM
HODNOTÁM TĚCHTO SVÁTKŮ.
I V DNEŠNÍ DOBĚ, KDY PRO VĚTŠINU LIDÍ PŘEDSTAVUJÍ VÁNOČNÍ
SVÁTKY PŘEDEVŠÍM SHON A STAROSTI, SE NAJDE MNOHO TAKOVÝCH, KTEŘÍ ZŮSTÁVAJÍ VĚRNÍ PŮVODNÍM MYŠLENKÁM VÁNOC.

Foto: Marcela Uhlíková, MČ Praha 14

Právě jim a samozřejmě i dětem
z Prahy 14 vychází vstříc městská část
v posledních letech i přípravou akcí,
které zakládají nové tradice.
Jednou z nich jsou vánoční stromy, které
se vloni poprvé objevily ve všech částech
Prahy 14, na Černém Mostě, v Kyjích,
na Lehovci, na Jahodnici i v Hloubětíně.
Podle reakcí lidí byla tato symbolická
připomínka vánoční doby v městské
části vnímána velmi pozitivně, a proto
se ozdobených a nasvětlených stromů
dočkají občané Prahy 14 i letos.
Další z tradic, které můžeme považovat za „mladé“, jsou například vánoční
trhy, které se již vloni konaly v rámci
farmářských trhů v blízkosti stanic
metra Rajská zahrada a Černý Most.
MČ Praha 14 ve spolupráci s občanským sdružením Pod Platany i letos

Česká mše vánoční v podání sboristů Národního divadla zazněla vloni v rámci Vánoc Prahy 14.

navázala na tuto tradici v rámci farmářských trhů, které se v Praze 14
konají od roku 2011.
První letošní farmářský trh proběhl
13. března na Rajské zahradě, ty letos
poslední proběhnou v pátek 20. prosince na Černém Mostě. Navíc všechny
prosincové trhy budou vánočně farmářské… V roce 2013 se počet farmářských
trhů zastaví na čísle 75. Po zimní přestávce odstartují v novém roce 2014
opět v březnu…
Zhruba na 30 stánků s typickým vánočním zbožím – svíčkami, textiliemi, lidovými ozdobami, perníky a dalším svátečním cukrovím – se rozroste
„klasika“ – tradiční podoba farmářských
trhů Prahy 14 do konce roku 2013. Podle
Karla Czabana (na fotograﬁi s jednou
z pravidelných návštěvnic FT) ze sdru-

Také letos jsou vánoční trhy součástí těch farmářských, říká za pořadatele Karel Czaban (na snímku).
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žení Pod Platany obliba farmářských
trhů rok od roku stoupá. Trošku složitější je podle prodejců situace na Černém Mostě, kde lidé vystupující z metra
mnohdy trhem doslova proběhnou, jejich cílem je často nedaleké obchodní
centrum, kam jdou za konkrétním zbožím. „Beru to jako výzvu, přijít na to, jak
lidi na Čerňáku přimět, aby se u farmářských stánků zastavili a zjistili, že
nabízené zboží si zaslouží místo v jejich
jídelníčku. Třeba pro jeho kvalitu.
Třeba proto, že se mohou setkat s jeho
producentem a vysledovat, kde jeho produkt rostl, zrál nebo byl vyroben,“ říká
Karel Czaban. To na Rajské zahradě se
z řady návštěvníků trhů dnes stali
„štamgasti“; s prodejci se znají a často
se oslovují křestními jmény. Prohodí
spolu pár vět, po nákupu se rozloučí,
třeba si popřejí hodně zdaru a ví, že za
týden se zase setkají…
I v letošním roce nacházeli návštěvníci
na pultech stánků farmářských trhů
kvalitní pečivo, uzeniny, ryby, maso,
mléčné výrobky, med, víno, burčák, zeleninu, ovoce a květiny, rukodělné výrobky a jiné „vychytávky“. Téměř pokaždé byla lidem připravena nějaká
degustace, oblíbenými se staly ochutnávky ukázek vaření z kuchyně šéfkuchařů, v říjnu vedle degustace Hajducké polévky proběhl slavnostní křest
a prodej Farmářské kuchařky. Třetí
ročník farmářských trhů tedy pomalu
končí. A ten čtvrtý tu bude cobydup!
(mu)

Foto: archiv MČ Praha 14

V DUCHU VÁNOČNÍ TRADICE

Vánoce v Praze 14

JAKÉ BUDOU LETOŠNÍ VÁNOCE?
Vánoce jsou svátky klidu a míru, jsou obdobím sounáležitosti a pomoci druhým. Tyto a další příměry patří bezesporu
k prvnímu, co většinu lidí napadne, když se někdo zeptá, jaké budou Vánoce. Nás ale zajímalo, jak budou Vánoce
trávit ti, kteří po celý rok pracovali na radnici pro Prahu 14. A protože starosta Radek Vondra využil k této příležitosti
svého úvodního slova, oslovili jsme jeho tři zástupce.
OTÁZKY BYLY NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Jak a kde budete trávit vánoční svátky?
2. Kdo u vás nosí pod stromeček dárky a co bude letos hitem?
3. Co byste popřáli občanům Prahy 14?
Ing. Mgr. Lucie
Svobodová
1. Podle své ideální představy. V úplné tichosti
v rodinném kruhu.
2. Dárky přece nosí Ježíšek! A hit letošních Vánoc? Jednoznačně pečení nových druhů cukroví.
Těch, které jsem ještě nezkoušela. To
mě doopravdy baví a na to se opravdu
těším. Už léta se cíleně vyhýbám reklamám, takže se musím přiznat, že
vůbec nevím, co je „in“ a co by tím hitem mělo „správně“ vůbec být.
3. Špatně se hledá odpověď, která by
nebyla frází a zároveň nebyla za každou
cenu originální. Tak tedy přeji štěstí.
Protože na Titaniku byli prý všichni
zdraví. Ale to je spíš ta originální odpověď, že? Tak jinak. Spokojenost. Nikdo
ji nezměří, pro každého je v něčem jiném. Ale já myslím, že je nejdůležitější.

Mgr. Aleš Kuda
1. Vánoční svátky budu
trávit tradičně v úzkém
kruhu rodiny. Jako otec
malých dětí si vždy rád
užívám jejich napětí
a radost z dárků.
2. Dárky u nás nosí Ježíšek. Můj starší
syn má k tomuto tématu pragmatický
přístup: „Kdo nevěří na Ježíška, musí
si dárky kupovat…“
3. Především klid a pohodu. Vánoce
vnímám jako příležitost k zastavení se
a vystoupení z každodenního shonu,
jako možnost odpočinku a příležitost
k trávení času se svými blízkými. A do
nového roku bych nám popřál, abychom odhodili zbytečnou zášť, nenávist a neustálý pocit, že nám někdo
křivdí. Více klidu, mnoho drobných životních úspěchů a samozřejmě lásku,
bez té život nemá smysl…

Ing. Břetislav Vodák
1. Vánoční svátky budu
trávit společně s celou
rodinou (manželka +
dva synové) u rodičů,
a to stejně jako posledních 25 let. Je to jedna z mála
příležitostí, jak v rodinném kruhu zavzpomínat na celé příbuzenstvo,
a vzhledem k věku mých rodičů (83
a 89 let) bude vzpomínání opravdu
dlouhé.
2. V mé rodině už dětem dárky nosí konkrétní osoby, protože klukům je 25 a 30
let. Vnoučata ještě nemám, a tak k nám
Ježíšek zatím nechodí – ale už se může
připravovat. Hitem Vánoc budou opět
knihy a také nějaká elektronika.
3. Všem občanům si dovolím do nového roku popřát hlavně hodně zdraví,
protože s ním přichází i spokojenost,
pohoda, úspěch…

NA MIKULÁŠE SE POBĚŽÍ KOLEM PLECHÁRNY

Pořadatelé se nezaměřují ani tak na
ostřílené závodníky, jako spíš na ty,
kterým není cizí pohyb, ale na velké
akce plné ambiciózních „závoďáků“ si
zatím netroufají. Pořadí a cílový čas se
samozřejmě měří, ale tentokrát budou
až na druhém místě.
Hlavní je zúčastnit se, setkat se s lidmi
podobného zaměření, strávit s nimi ně-

kolik zajímavých hodin plných pohybu
a zábavy, získat nové zkušenosti, možná
nové přátele nebo běžecké partnery.
V Plechárně pak na běžce a běžkyně čeká

Ilustrační foto

PROJEKT NESEĎ ZA PECÍ VE SPOLUPRÁCI S LOKÁLNÍM KREATIVNÍM
VOLNOČASOVÝM CENTREM PLECHÁRNA POŘÁDÁ SÉRII ZIMNÍCH ZÁVODŮ, URČENOU TENTOKRÁT NEJEN
ŽENÁM, ALE ÚPLNĚ VŠEM MILOVNÍKŮM A MILOVNICÍM BĚHU I CHŮZE
OD NEJMENŠÍCH DĚTÍ AŽ PO BABIČKY A DĚDEČKY. MIKULÁŠSKÝ
BĚH SE V OKOLÍ PLECHÁRNY, KTERÉ
BUDE HŘEJIVÝM ZÁZEMÍM PRO CELOU AKCI, ODEHRAJE 8. PROSINCE.

občerstvení a program pro nejmenší v podobě pohádky a malé mikulášské dílny,
která začne od 13.30 hodin.
Vítězem a majitelem účastnické medaile bude každý, kdo projde nebo proběhne cílem. Pro ty nejlepší je však připravena mimořádná odměna. Poběží
se v kategoriích děti 6–9 let a 10–12 let
– 400 metrů, v kategorii teenager 13–15
let 1 700 metrů. Dospělí závodníci se
pak mohou rozhodnout mezi poloviční
pětikilometrovou tratí nebo nejdelší
desetikilometrovou.
Mikulášský běh je prvním ze série
zimních běžeckých závodů, které projekt Neseď za pecí ve spolupráci s Plechárnou Černý Most připravil.
Pokračování je plánováno již na
5. ledna, kdy se poběží Tříkrálová běžecká beachpárty, 16. února pak cyklus
zimních závodů uzavře Valentýnský běh.
(dm)
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
9. května/Písčitá

prosinec
9. 12.

Přistavení VOK ze systému HMP

prosinec

Svépravická/Šestajovická

ST

11. 12.

Lomnická/Zalinská

10. 12.

Nehvizdská/Zelenečská

ST

11. 12.

Travná/Kostlivého

10. 12.

Želivská/Metujská

ST

11. 12.

Koclířova/Vodňanská

ČT

12. 12.

Manž. Dostálových č. p. 1303

9. 12.

Bří. Venclíků/Vlčkova

11. 12.

Zvíkovská/Dářská

ST

18. 12.

Trytova/Paculova

12. 12.

Rožmberská/Podlišovská

ST

18. 12.

Smikova/Gen. Janouška

11. 12.

Kardašovská – u obch. střediska

ST

18. 12.

Šromova/Gen. Janouška

19. 12.

Kukelská/Chvaletická

ČT

19. 12.

Himrova/Gen. Janouška

12. 12.

Lásenická/Lipnická

ČT

12. 12.

Vašátkova/Doležalova

16. 12.

Lipenské náměstí

ČT

19. 12.

Dygrýnova/Breicetlova

17. 12.

Sicherova

ČT

12. 12.

Bryksova/Fejfarova

11. 12.

Bryksova – proti č. p. 949

17. 12.

Kpt. Stránského/Vybíralova

16. 12.

Mansfeldova/Kučerova

16. 12.

Bobkova – proti č. p. 747

18. 12.

Bobkova/Maňákova

19. 12.

A. Valenty/Šedova

18. 12.

Ilustrační foto

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hodin dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
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Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin
Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin
Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin
Součástí přistavení je obsluha, koordinující ukládání odpadů.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou
dle platných předpisů.

Krimi

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY RADÍ:
Protože se Vánoce již nezadržitelně
blíží a s nimi i větší frekvence kapsářů, zvýší Městská policie hl. m. Prahy
ve všech obvodech kontrolní činnost.
Bude se převážně jednat o tržiště,
prostředky MHD, parkoviště před obchodními domy. Jednoduše všude
tam, kde je předpoklad většího výskytu lidí. Městská policie hl. m. Prahy by ráda občanům připomněla několik rad, aby se pro ně nejkrásnější
svátky v roce neproměnily v noční
můru.
• Nenechávejte peněženku, cennosti,
mobilní telefon a doklady navrchu
své tašky.
• Doklady noste odděleně od peněžní
hotovosti.
• PIN nemějte poznamenán v blízkosti platební karty.
• V prostředcích MHD nebo v tlačenici
mějte ruku položenou na své tašce.
• Zejména muži, nenoste peníze ani
doklady v zadních kapsách kalhot.
• Pečlivě si průběžně kontrolujte,

Ilustrační foto

Buď te ostražití v době vánočních svátků!

zda máte stále zapnutou tašku, kabelku apod.
• Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo snaží tlačit,
snažte se z takového místa vzdálit.

„Tak jako každý rok i letos posílíme
hlídky na místech, kde je před Vánoci
nejvíce lidí,“ řekla ředitelka Městské
policie obvodního ředitelství Prahy 14
Ing. Bc. Hetzlová Dana.
(MP)

ZPRÁVY Z ULIC V PRAZE 14
sedícího na obrubníku vozovky. V okamžiku, kdy je mladý muž zahlédl, snažil se z místa odejít.
Protože se strážníci domnívali, že by
mohl mladík podat vysvětlení, kdo převrátil kontejnery do vozovky, vyzvali ho,
aby se zastavil a prokázal svoji totožnost. Z předložených dokladů bylo zjištěno, že se jedná o osobu mladistvou.

Jelikož z něj byl cítit alkohol a jeho motorika byla zhoršená, provedli strážníci
orientační dechovou zkoušku, která
měla pozitivní výsledek. Jeho stav nevyžadoval lékařské ošetření, proto byl
mladík předán v místě trvalého bydliště
své plnoleté sestře. Celou záležitost pak
strážníci postoupili příslušnému úřadu
k dalšímu projednání.
(MP)

Oznámení

OZNÁMENÍ

PŘEVRÁCENÉ KONTEJNERY
BLOKOVALY DOPRAVU, POBLÍŽ
VYSEDÁVAL OPILÝ MLADÍK
Při půlnoční pochůzce zahlédli strážníci Městské policie Prahy 14 v jedné
z ulic převrácené kontejnery na komunální odpad, které bránily průjezdu
vozidel. Proto se rozhodli je z vozovky
odstranit. Na místě si všimli mladíka

Vážení občané, členové organizací,
podnikatelé, ředitelé, učitelé, aktivní lidé

Dovolte mi informovat vás o grantech, které vyhlásil MHMP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí
hl. m. Prahy pro rok 2014 (s ukončení realizace v roce 2015). Jedná se o podporu, která bude poskytnuta v případě
přínosného projektu organizacím i běžným občanům nebo podnikatelům.

Tematické oblasti: oblast veřejné zeleně, oblast lesů, oblast ochrany prostředí, ekologická
výchova, speciﬁcké projekty, výukové a vzdělávací projekty pro školy
Veškeré informace o těchto grantech se dozvíte na stránkách MHMP
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
Uzávěrka podání žádostí je 19. 12. 2013 v 18.00 hodin. Straková Zora, KS OSPK
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Senior park

SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN
PORADÍ V PŘÍPADĚ PODVODU
SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE
SDRUŽENÍ ČESKÝCH
SPOTŘEBITELŮ
Budějovická 73
140 00 Praha 4
tel. 261 263 574
Poradenská linka: 495 215 266
(9.00–16.00 hod.)
e-mail: spotrebitel@regio.cz
www.konzument.cz

Ilustrační foto

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
SPOTŘEBITELŮ TEST
Černomořská 419/10
101 00 Praha 10 — Vršovice

SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN
JE SYSTÉM, KTERÝ ZA POMOCI
KONTAKTNÍCH MÍST NA ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH (ŽÚ) A JEJICH SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI
NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI
(NNO) UMOŽNÍ PŘEDEVŠÍM SENIORŮM
SE EFEKTIVNĚ, RYCHLE A BEZPLATNĚ DOMOCI SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV. SPOTŘEBITELSKÝ
OMBUDSMAN NENÍ NOVÝ ÚŘEDNÍK
ČI DALŠÍ ÚŘAD.
Spotřebitelský ombudsman je označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními
neziskovými organizacemi umožní
oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům, efektivně,
rychle a bezplatně se domoci svých
spotřebitelských práv.
Spotřebitelský ombudsman je zaveden
za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí.
Na nich je v řadě případů prodáváno
zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik.
Spotřebitelům je nuceno ke koupi
zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc
jedná o zboží značně předražené.
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Spotřebitelský ombudsman tedy není
novým úředníkem, ale „využitím“ existující sítě celkem 227 obecních živnostenských úřadů.
Spotřebitel se díky nově zaváděnému
systému bude moci zdarma obrátit na
některý ze živnostenských úřadů, kde
s ním bude vyplněn jednoduchý
vstupní formulář, kterým založí případ,
jenž bude dále zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací.
Tato organizace potom bude radit,
resp. zastupovat spotřebitele, a to opět
bezplatně.
Systém současně umožní případnou
snazší kontrolu dotčeného prodejce
orgány státu.
Pokud se spotřebitel rozhodne obrátit
se na nevládní neziskovou organizaci
přímo sám, jsou mu zde k dispozici
kontakty na takové organizace, které
se zabývají ochranou spotřebitele.
Spotřebitelé mohou případně využít
publikovaných vzorů.
Věříme, že takto nastavený systém
bude účinným nástrojem pro ochranu
spotřebitele v boji proti nekalým obchodním praktikám, respektive záchrannou sítí, jež spotřebiteli umožní
efektivní a bezplatnou ochranu jeho
práv porušených nepoctivými obchodníky v průběhu tzv. předváděcích akcí.
(red)

Praha:
5x týdně (dle telefonické domluvy)
Poradenská linka: 299 149 009
(9.00–17.00 hod.)
Osobní poradna jen po telefonickém objednání na poradenské lince
Elektronická poradna:
www.dtest.cz/eporadna
e-mail : dtest@dtest.cz
www.dtest.cz
SPOTŘEBITEL NET
Bělehradská 118
120 00 Praha 2
Centrální poradna – 4x za týden
(pondělí až čtvrtek 9.00–17.00 hod.)
Praha:
1. oblastní poradna – 2x za týden
(pondělí a pátek 11.00–14.00 hod.)
2. oblastní poradna – 2x za týden
(úterý a čtvrtek 14.00–17.00 hod.)
e-mail: spotrebitel@spotrebitel.net
tel.: 775 476 080, 775 476 090
kontakt: Skálová Ylona
tel./fax: 222 516 521
Poradenská linka: 775 476 080,
775 476 090 (9.00–17.00 hod.)
e-mail: adr@spotrebitel.net
spotrebitel@spotrebitel.net
www.spotrebitel.net

Čtrnáctka dětem

DĚTSKÝ ÚSMĚV PRAHY 14
Již 8. rokem běží preventivní stomatologický program
V PUSE KAŽDÉHO DRUHÉHO
DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SE
NACHÁZÍ NEOŠETŘENÝ ZUBNÍ KAZ!

Foto: Marcela Uhlíková, MČ Praha 14 (2x)

Odborníci se shodují v tom, že zuby
českých dětí jsou v katastrofálním stavu, protože chybí preventivní programy,
děti příliš mlsají a rodiče si s nimi zuby
nečistí… Změnit tuto neuspokojivou skutečnost se již 8. rokem snaží na území
MČ Praha 14 preventivní stomatologický
program DĚTSKÝ ÚSMĚV. Jeho organizátorem je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 14 a Oblastní
stomatologická komora Prahy 9.
Určujícím pro stav ústní hygieny je rozsah plaku. Proto Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Prahy 14 do dvanácti
mateřských škol, které se do akce
DĚTSKÝ ÚSMĚV zapojily, zakoupila zásobu zubních kartáčků a zubních past.
Ve školkách odborníci na ústní hygienu
průběžně vysvětlují a ukazují, jak
správně si děti mají své zoubky čistit.
Takže to v současnosti ve třídách vypadá tak, že po každém jídle se děti
s opravdovým zaujetím pro správnou
věc chopí kartáčků a čistí a čistí a čistí… Jako třeba v MŠ Sluníčko v ulici
Generála Janouška. Sotva děti z oddělení Žabičky dojedly dopolední svačinku (pár minut po 9. hodině), přicházely
k umyvadlům a po menších rozpacích – jestli dají dnes přednost ovocné,
nebo kyselkavé pastě – se daly do práce. Protože děti vůbec nemusí k čištění
zoubků přemlouvat, chválí si program
DĚTSKÝ ÚSMĚV i učitelky. A co si myslí
samy děti o péči o zdravý chrup? Kolikrát denně si zoubky čistí a co by se

• „O zuby se staráme, abychom byli
zdraví.“
• „A taky abychom se hezky smáli.“
• „Mě čištění zubů moc nebaví.“
• „Já si je čistím osmnáctkrát denně.“
• „Já si zuby čistím asi dvakrát. Nemám rád pálivou pastu.“
• „Já mám nejraději Perličku.“
• „Když si nebudeme zuby čistit,
nebudeme mluvit.“
• „Všechny zuby nám vypadají a budeme vypadat hrozně.“
• „Já už jsem u zubaře byl. Vypadl
mi zub.“
• „Mně už vypadlo moc zubů.“
• „Mně už zubař zub vrtal. Vydržel
jsem to.“
stalo, kdyby se o svůj chrup nestaraly?
V rámečku výše uvidíte pár odpovědí.
Organizátoři projektu DĚTSKÝ ÚSMĚV
se nechali inspirovat ve Švýcarsku,

kde podobný program úspěšně běží již
20 let. Přínosem preventivního působení u dětí předškolního věku je už to,
že se při preventivní prohlídce nebudou bát otevřít pusu.
Na špatném stavu dětského chrupu se
podepsalo i zrušení školních zubařských
prohlídek, které byly za minulého režimu povinné. Dnes neexistuje žádný
státem organizovaný a kontrolovaný preventivní program, který by se zaměřoval
na výuku čištění zubů. Navíc se dnes
k dětem dostává obrovské množství
sladkostí a sladkých nápojů. A co možná
děti potěší: Pro zuby je nevhodné, když
děti konzumují menší příděly sladkostí
v průběhu celého dne (bakterie, které
kazy způsobují, jsou nepřetržitě „vyživovány“). Je mnohem lepší, když dítě sní
všechny bonbony naráz!
A v čem ještě vidí stomatologičtí odborníci rezervy? Ve společném čištění
zubů dětí a rodičů. Děti se totiž údajně
domnívají, že si dospělí zuby nečistí,
a proto mnohé z nich kartáček odmítají. Správné čištění zubů je jemná motorika, pohyby kartáčkem jsou náročné podobně jako psaní, bez
dočišťování zubů rodiči nemá dítě
šanci své zuby důkladně vyčistit, toho
je schopno často až v pubertálním
věku, kolem dvanácti let…
Děti z MŠ Sluníčko mají tedy podle
toho, jak se k praktickému čištění
zoubků staví, dobře našlápnuto. Přejeme jim i všem ostatním dětem jen
a jen ZDRAVÝ DĚTSKÝ ÚSMĚV!
(mu)
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Ohlédnutí

LEGENDÁRNÍ KÜHNŮV SBOR
ROZEZNĚL PLECHÁRNU I METRO

Netradiční přístup ke klasice pak potvrdilo i samo vystoupení na Plechárně, která se pro tento večer proměnila v koncertní sál s pódiem
a hledištěm pro sedící posluchače.
„Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale
i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru
nebo sousední Malajsii. V osmdesátileté historii vychoval sbor tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce
k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci
a umělkyně. Je pro nás ctí hostit tak
významné hudební těleso v našem

Foto: archiv Praha 14 kulturní

VYSTOUPENÍ SVĚTOZNÁMÉHO
KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU,
NAPLÁNOVANÉ NA 19. LISTOPADU
DO PLECHÁRNY NA ČERNÉM MOSTĚ,
ZAČALO NETRADIČNĚ JIŽ V METRU.
POD TAKTOVKOU DIRIGENTA PETRA LOUŽENSKÉHO SE SBOR „ROZCVIČIL“ JIŽ CESTOU NA SVÉ VYSTOUPENÍ. FORMOU HAPPENINGU
TAK SBOROVÝ ZPĚV ROZEZNĚL
PROSTORY PRAŽSKÉHO METRA.

kde se jindy prohánějí po překážkách
mladí na koloběžkách či skateři, šlo
skutečně o jedinečný zážitek.
Ten si nenechala ujít téměř stovka příchozích, přičemž prim držely v hledišti
rodiny s dětmi a senioři. „Jsem
upřímně ráda, že se Plechárně daří
oslovovat vedle mladé generace i další
cílové skupiny. To byl cíl, který se ukazuje jako splnitelný. Do budoucna plánujeme i další zajímavé akce pro rodiče s dětmi,“ poznamenala Michaela
Hečková, programová ředitelka příspěvkové organizace Praha14 kulturní,
která kreativní, kulturní a volnočasové
centrum Plechárna provozuje. (jam)

kreativním centrum,“ komentoval
akci ředitel centra David Kašpar.
Petr Louženský, pod jehož vedením
v září roku 2010 Kühnův dětský sbor
získal první cenu v kategorii dětských
sborů na mezinárodní sborové soutěži
v italském Arezzu, zde zároveň obdržel
i zvláštní cenu za nejlepší dirigentský
výkon soutěže. Právě on odstartoval
jedinečné komorní vystoupení krátce
po sedmé hodině večer a v přibližně
hodinovém programu zazněly skladby
od Antonína Dvořáka, J. C. Vodňanského, G. P. Palestrina, Clauda Debussyho, B. Brittena a dalších domácích
i zahraničních autorů. V prostorách,

VOZÍČKÁŘI ROZTOČILI KOLA V KD KYJE

Letošním tématem plesu byly hudební
legendy. Na parketu jste se tak mohli
setkat se členy skupiny KISS, ABBA
nebo třeba s Danielem Nekonečným,
Marilyn Monroe, Kate Perry, Janou
Kratochvílovou, ale třeba i s Mozartem.
Poslední zmíněná dáma byla navíc velmi překvapena, když se na pódiu zjevila skutečná Jana Kratochvílová. Zcela
oprávněně zpěvačka sklidila velké ovace, pro všechny zúčastněné bylo její
krátké vystoupení skutečným životním
zážitkem, a to nejen díky přednesu její-

22

Foto: Jitka Krejčová

V PÁTEK 8. LISTOPADU SE KONAL JIŽ
IV. ROČNÍK PLESU NA KOLEČKÁCH –
ROZTOČME KOLA, KTERÝ SE TRADIČNĚ USKUTEČNIL V KD KYJE. JEŠTĚ
PŘED ZAHÁJENÍM PLESU PŘIŠEL
POŘADATELE, O. S. OKOLO, POZDRAVIT A PODPOŘIT STAROSTA MČ PRAHA 14 BC. RADEK VONDRA.

ho posledního hitu. Moderování letošního ročníku se ujali Michael Jackson
a Tina Turner, o předtančení se postarali Swing Busters. K poslechu a k tanci
hrála skupina Relax-music, a jak se
ukázalo, pořadatel měl při výběru hudebníků velké štěstí, Relax byli úžasní,
navodili báječnou atmosféru světovými
i českými hity.

Přestávky mezi jednotlivými hudebními bloky vyplnily prezentace organizací,
jež svou činností pomáhají osobám se
zdravotním postižením. V oblasti vzdělávání to byla Metropolitní univerzita
Praha, o. p. s., v oblasti volnočasových
aktivit to bylo o. s. Okolo, o. s. Sportovní
klub vozíčkářů (SKV) a o. p. s. Skládej.
Vyvrcholením večera byla tombola
s hodnotnými výhrami, kterou přijel
přímo z letiště po návratu z Asie vylosovat Mgr. David Drahonínský. (David
se právě vrátil z MS v lukostřelbě, kde
získal krásné III. místo.)
Velké poděkování oprávněně patří KD
Kyje za výborně připravené zázemí
a celkově velmi vstřícný přístup. Poděkování dále patří všem partnerům
akce, bez kterých by se ples uskutečnit
nemohl. Jde o: DMA Praha, MČ Praha 14 a Metropolitní univerzitu Praha.
Martin Hanibal

Tip pro vás/Sport

NOVINKA PRO MALÉ LYŽAŘE Z PRAHY 14

Foto: archiv SNOWGATE

ČAS ZASNĚŽENÝCH SVAHŮ SE
POMALU HLÁSÍ O SLOVO A MNOZÍ
Z RODIČŮ ŘEŠÍ, JAK NAUČIT SVÉ
RATOLESTI LYŽAŘSKÉMU UMĚNÍ.
STEJNĚ JAKO V MINULÉM ROCE
VÁM PROTO PŘINÁŠÍME ZAJÍMAVÝ
TIP, JAK TUTO MOŽNOST DĚTEM
POSKYTNOUT A PŘITOM U TOHO
„NEZTRATIT VLASTNÍ NERVY“.
VÍKENDOVÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
SNOWGATE, KTEROU OD LOŇSKA
PROVOZUJE MADLA KRÁLOVÁ,
JEDNA Z MAMINEK Z PRAHY 14,
NABÍZÍ LETOS NAVÍC I JEDNU
ZAJÍMAVOU NOVINKU.
Úvodem připomeňme pro ty, kteří si pod
pojmem víkendová zájezdová lyžařská
škola nic nepředstaví, o co vlastně jde.
Tento nápad se podle paní Králové zrodil
v zahraničí již před časem a v Praze 14 je
taková školička spolu s několika dalšími
stále ještě ojedinělou novinkou. Celý princip spočívá v tom, že rodiče nemusí
s dětmi v rámci výuky trávit čas na horách.
„Dětem jednoduše zabalíte vše potřebné,
ráno je předáte našemu týmu a my společně odjedeme do Příchovic v Jizerských
horách, kde v areálu U Čápa výuka probíhá,“ popisuje Madla Králová. Vždy jde
o sobotu a děti se po celodenní výuce na
svahu a po obědě vrátí společně zpět do
Prahy, kde si je opět vyzvednou rodiče.
Kurzy jsou určeny pro začátečníky i pokročilejší lyžaře ve věku od 6 do 14 let.
Na letošní sezonu je přitom naplánováno
celkem 6 sobotních lekcí, počínaje 11. 1.
2014 a dále pak 18. a 25. ledna a 1., 8. a

Ceník:
Jednotlivá lekce: 720 Kč
Lekci je nutné objednat nejpozději
8 dní před jejím konáním (tj. do pátku).
3 lekce z 6 nabízených termínů: 2 040 Kč (1 lekce á 680 Kč).
Vybrané lekce je nutné objednat
14 dnů před jejich konáním.
Celý kurz – 6 ze 6 nabízených termínů: 3 720 Kč (1 lekce á 620 Kč).
15. února. Novinkou oproti loňské sezoně je možnost zápisu dětí na jednotlivé
lekce nebo na tři ze šesti lekcí. Škola
Snowgate tím vychází vstříc dětem, které
mají na zimu i další plány, a nemohou
proto využít ﬁnančně nejvýhodnější nabídky celého kurzu. Princip, zásady i metodika výuky nicméně zůstávají stejné.
„Naším cílem je nejen naučit děti spolehlivě ovládat lyže, ale také se ohleduplně

Výukové zásady:
• Věkové a výukové stupně
• Od snadného k obtížnému
• Od známého k neznámému
• Motivace, komunikace
• Týmové cítění
Kurz bude zakončen závody o ceny.
Místo výuky: Ski areál U Čápa,
Příchovice, Jizerské hory.
Doprava autobusem či minibusem
z Prahy zajištěna.
a předvídavě chovat na sjezdovce. Výcvik
je zajišťován kvaliﬁkovanými instruktory
a cvičiteli lyžování. Metodika je v souladu
s Českou školou lyžování. Na počátku
kurzu děti rozřadíme podle jejich lyžařských schopností a dovedností do jednotlivých družstev. Celý kurz pak končí závody
o zajímavé ceny,“ upřesnila Králová.
(jam)

KARATISTÉ Z PRAHY 14 NA MISTROVSTVÍ SVĚTA WSKA
Evropy, ﬁnalistu mistrovství světa J.K.A.
a vicemistra světa WSKA Arnauda Vicaira!
V následujícím zápase sice narazil na vícenásobného amerického šampiona,

Foto: archiv SK Shotokan

V konkurenci špiček západní i východní
Evropy a reprezentantů z USA, Kanady,
Venezuely, Brazílie, Mexika, Ghany a Jihoafrické republiky se v Liverpoolu rozhodně neztratila sedmičlenná výprava
z SK Shotokan. Z mistrovství světa přivezla dvě bronzové medaile, jedno šesté
až osmé místo a další tři místa do desítky
nejlepších. Opět tak byla oporou juniorské a seniorské státní reprezentace karate J.K.A. ČR. V kumite individual kadetek bez rozdílu hmotnosti vybojovala
Lucka Köppelová bronz, stejně jako
Helča Peterová v kumite týmů seniorek.
Nezapomenutelný zážitek celé hale přinesl náš juniorský závodník Pepíno Pacovský, který v zápase o postup do osmičky seniorů (z 95 startujících) porazil
za cca půl minuty trojnásobného mistra

P. Pacovský, D. Voráček, L. Köppelová, Z. Petržílek,
L. Horáčková, P. Voráček, dole H. Peterová

který ho do čtyřčlenného ﬁnále seniorů
nepustil, ale ukázal, že patří na špici.
Smůlu měly také Lucka, Helča a Lenka
v kata týmů, když pořadatel nesportovně

sloučil kategorii juniorek a juniorů dohromady. Proti silovějšímu a dynamičtějšímu pojetí kluků neměly šanci,
a skončily na osmém místě.
Také družstvo kata týmu seniorů složené
z hlavního trenéra české reprezentace
R. Růžičky a bratří Voráčků se nedostalo
do ﬁnálových bojů. Účast na MS zakončilo desátým místem. Nevedlo se nám
jen v kata individual. Ve WSKA a ESKA
se začíná projevovat vliv sportovního karate WKF, kde jsou kata předváděna
hlavně na efekt, spíše jako show. Hekání
v technikách, přehnaný styling a přehrávání pohybů na úkor účinnosti techniky
a stability postojů není cílem karate J.K.A.,
proto neusilujeme o soutěže ve více asociacích. Všem reprezentantům velké
uznání a poděkování. Oss…
(dm)
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ROK 2013 VE ZNAMENÍ
AKCÍ PRO VEŘEJNOST
JIŽ ČTVRTÝM ROKEM SE
MČ PRAHA 14 ŘADÍ MEZI „ZDRAVÁ
MĚSTA“ TÍM, ŽE REALIZUJE POSTUPY MÍSTNÍ AGENDY 21 A AKTIVNĚ PŮSOBÍ I V RÁMCI NÁRODNÍ
SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST. A PROTOŽE
SE BLÍŽÍ KONEC ROKU, RÁDI BYCHOM VÁM PŘIBLÍŽILI, CO VŠECHNO SE POD TĚMITO OFICIÁLNÍMI
FORMULACEMI SKRÝVÁ. Z POHLEDU MÍSTNÍ KOMUNITY BYL ROK
2013 NESPORNĚ ROKEM PLNÝM
AKTIVIT, DO KTERÝCH SE ZAPOJILY
STOVKY MÍSTNÍCH OBYVATEL.

Foto: archiv Praha 14 kulturní

Právě zájem lidí o veřejné akce, ale
také o nejrůznější setkání nad řešením budoucího rozvoje městské části
jednoznačně svědčí o tom, že komunita v MČ Praha 14 je aktivní. Pojďme
si ale na úvod přiblížit, co to vlastně
Zdravá městská část je a podle jakých principů se tento moderní postup ve veřejné správě řídí.
MČ Praha 14 úspěšně realizuje MA21
od roku 2009, kdy se rozhodla aktivně
implementovat postupy MA21 do chodu svého úřadu. Zájem MČ Praha 14
o realizaci MA21 byl formulován v Deklaraci Zdravé městské části takto:
„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality
veřejné správy, strategického řízení,
zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji
na místní či regionální úrovni.“
„Hlavním smyslem místní Agendy 21 je
zapojit občany a také partnerské orga-

V rámci Dnů Země se činili zejména žáci základních škol, svým umem ale přispěli i senioři.

nizace do rozhodování o rozvoji městské části a zlepšování kvality života
v Praze 14. Důležitý je také proces strategického plánování, který má napomoci tomu, aby se MČ rozvíjela směrem
k udržitelnosti, vyrovnanosti a stabilitě,“
přiblížila Ing. Pavlína George, projektová manažerka, která má tuto oblast na
úřadu městské části na starosti.
Spolu se závazkem k realizaci místní
Agendy 21 vstoupila MČ Praha 14 v roce
2009 také do asociace NSZM (Národní
síť Zdravých měst), která se programově
hlásí k principům udržitelného rozvoje,
zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů a podporuje zdravý životní styl
svých obyvatel. „V souhrnu lze říci, že
Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro
život na základě dohody s obyvateli. Věří,
že občané získají zdravý patriotismus, že
lidé budou svou komunitu i krajinu pova-

Fórum zdravé MČ Praha 14 se letos poprvé konalo pod širým nebem u stanice metra Černý Most.
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žovat za svůj domov a budou o ně také
takto pečovat,“ dodala Pavlína George.
O tom, že se městské části daří dodržovat tyto cíle, svědčí i oﬁciální hodnocení.
Kvalita se měří pomocí jednadvaceti
kritérií MA 21. Sada kritérií je rozčleněna do čtyř hlavních kategorií dle dosaAKCE SE ZAPOJENÍM
VEŘEJNOSTI 2013
• Workshop ke grantovému řízení
2013 (leden)
• Veřejné projednání využití objektu
čp. 1002 – Plechárna (březen)
• Veřejné setkání – Focus Group
nad mapováním potřeb a priorit
občanů Hloubětína ve vztahu
k plánovanému projektu Hloubětínská 55 (březen)
• Veřejné projednání Strategie pro
kulturu, umění, sport a volný čas
na Praze 14 (duben)
• Veřejné projednání rekonstrukce
parku Vidlák (květen)
• Veřejné projednáni komunitního
plánu sociálních služeb I. (červen)
• Setkání zástupců MČ Praha 14
a nevládních neziskových organizací (NNO) (červen)
• Veřejné projednání rekonstrukce
Domova pro seniory – Dům sociálních služeb (září)
• Veřejné projednání – Lehovec přívětivější (září)
• Pestival (září)
• Stop Zevling (září)
• Veřejné projednáni komunitního
plánu sociálních služeb II. (říjen)

Zdravá MČ Praha 14

Foto: archiv Praha 14 kulturní

Dětské fórum na Černém Mostě...

Vybraných lekcí Psí školky se účastnil s dětmi a rodinnou fenkou i starosta Radek Vondra...

Pozvánka

AKTIVITY MA21 2013:
Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14
Dětské fórum
Místo: alternativní prostor festivalu
Street For Art u metra B Černý Most
Fórum Zdravé MČ Praha 14
Místo: alternativní prostor festivalu
Street For Art u metra B Černý Most
Ověřovací ankety
Proběhlo vyhodnocení Komunitního
plánu Zdravé městské části Praha 14
pro období 2012–2013. Probíhá tvorba
Komunitního plánu Zdravé městské
části Praha 14 pro období 2014–2015,
který bude schvalován zastupitelstvem
MČ Praha 14 v lednu 2014.
Žákovské zastupitelstvo Prahy 14
Místo: Galerie 14
Psí školka
Místo: Černý Most (2x) a Hloubětín
Rozvoj dětských hřišť a sportovišť
Místo: V různých lokalitách na území
celé MČ Praha 14 byla otevřena dětská
hřiště a sportoviště.

realizace aktivit MA21 a komunitního
plánování. Podle Pavlíny George se na
získání tohoto ocenění nemalou částí
podílela také příspěvková organizace
Praha14 kulturní, která je pořadatelem
celé řady veřejných kulturních a společenských akcí. Níže proto uvádíme přehled akcí, které se letos na základě výše
zmíněných principů konaly v Praze 14.
(jam)

Pozvánka

žené úrovně („A“ nejvyšší – „D“ nejnižší). MČ Praha 14 dosáhla kategorie „C“
v roce 2011 a nadále ji velmi úspěšně
obhajuje. Letos navíc městská část získala ocenění za Dobrou praxi v oblasti
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5 + 1 VSTUP ZDARMA!
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte
razítka a získejte 6. vstup zdarma!
Více informací v pokladně KD nebo na
www.kdkyje.cz.

TOP KONCERT

Jan Vančura
& PL AVCI
HOST:

IRENA
BUDWEISEROVÁ

NE / 15:00

1

19:0 0

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Vánoce, Vánoce kouzelný čas
DIVADÉLKO PALEČEK
Z cyklu Kašpárek a čertík Uhlík, kteří se tentokrát již nemohou dočkat Vánoc. Představení
s písničkami.
OD 3 LET, 40 MINUT. CENA 50 KČ, DĚTI DO 3 LET
ZDARMA.

SO / 14:00
— 16:00

7

NICNEDĚLÁNÍ S BÁROU
Pískové mandaly

SO / 14:00

14

Taneční odpoledne nejen pro starší. Hraje: Color
Club Praha, kapelník Josef Šrám.
CENA 50 KČ.

SO / 10:00

14

Výtvarná tematická hodina s jemným šustěním
sypaného barevného písku pro dospělé i děti.
Sype se na destičku se zvýšenými okraji do podivuhodných obrazců a tvarů.

8

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Vánoční pohádka
KLÁRA MAREŠOVÁ, JAKUB FOLVARČNÝ
Živě ilustrovaná vánoční pohádka.

PRO VELKÝ ZÁJEM DOPOLEDNÍ TERMÍN JAKO VÁNOČNÍ DÁREK PRO VÁS! ZVÁNI JSOU VŠICHNI 6 –
99 LET. MÍSTA OMEZENA! REZERVUJTE SI NA INFO@
KDKYJE.CZ. CENA 60 KČ VČETNĚ MATERIÁLU.

SO / 14:00

14

11

TOP KONCERT
Jan Vančura & Plavci
Host: Irena Budweiserová
Zpěvák Honza Vančura pokračuje v koncertování s Plavci s tradičním repertoárem, na který jsou
diváci této slavné skupiny zvyklí. Letošní rok navíc představí na koncertech také své excelentní
spoluhráče: jedním z nich je uznávaný harmonikář a zpěvák Mário Bihári, dále Jakub Racek, vítěz řady evropských kytarových soutěží či výjimečný kontrabasista Lukáš Pelc. Hostování přijala zpěvačka s excelentním hlasem, kterou mnozí
znáte z dlouholetého působení v legendární kapele Spirituál Kvintet.

ZVÁNI JSOU VŠICHNI 6 – 99 LET. VYPRODÁNO!

NE / 15:00

15

12

BESEDA
Pro stávající i budoucí maminky
KAMILA MOKRÁČKOVÁ – LAKTAČNÍ PORADKYNĚ A DULA
Budeme si povídat o kojení a jeho výhodách pro
miminko a maminku. O přípravě na kojení před
porodem, ale i po porodu a dalších tématech.
Vhodné i pro páry a zvídavé tatínky.
CENA 45 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Vánoční kabaret s Andreou a Dodem
DIVADLO ANDROMEDA
O adventních maškarách a zvycích. V našem vánočním kabaretu se děti přenesou do dřívějších
dob, kdy ještě v období adventu chodily po vesnicích různé maškary – Lucky, Barborky, Mikuláška, Ambrož a Perechta. Dozví se o starých zvycích, uvidí jmenované maškary a poslechnou si
o nich veselé písničky.

CENA 190 KČ, ČÍSLOVANÁ MÍSTA!

ČT / 16:00

OTEVŘENÝ ATELIER SURJALOKA
Mramorované šperky pod stromeček
– jako od „profíka“
Výsledkem tohoto tvořivého dílu bude profesionální šperk, který si odnesete domů. Na výběr
budou lůžka různých tvarů: srdíčka, oválky s dekorovanými okraji i bez a dřevěné spirály pro výrobu netradičních náušnic.

CENA 50 KČ, DĚTI DO 3 LET ZDARMA.

ST / 19:00

OTEVŘENÝ ATELIER SURJALOKA
Mramorované šperky pod stromeček
– jako od „profíka“
Výsledkem tohoto tvořivého dílu bude profesionální šperk, který si odnesete domů. Na výběr
budou lůžka různých tvarů: srdíčka, oválky s dekorovanými okraji i bez a dřevěné spirály pro výrobu netradičních náušnic.

CENA VČETNĚ MATERIÁLU 60 KČ. NA NICNEDĚLÁNÍ SE PROSÍM OBJEDNÁVEJTE PŘEDEM NA
TEL.: +420 777 658 413, BARA@NEMYSLI.CZ.

NE / 15:00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Color Club Praha

OD 3 LET, 50 MINUT. CENA 50 KČ, DĚTI DO 3 LET
ZDARMA.

PO / 17:00

16

PERIFERNÍ SNĚNÍ
Promítání dokumentu o Praze 14.
VSTUPNÉ ZDARMA!

TIPY NA AKCE PRAHY 14 KULTURNÍ
8/12 Mikulášský běh na Plechárně
12/12 Vánoce na Rajské zahradě
17/12 HIPHOPOS na Plechárně (tanec, hip hop, beatbox)

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

Registrujte se
mezi přátele KD Kyje, dostávejte od nás
pravidelný elektronický Kyjský pondělník
s aktuálními informacemi o kulturním dění nejen
v KD a soutěžte s námi.
Každý měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro
registrované uživatele na libovolný program v KD!

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

11/12

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
www.kdkyje.cz, info@kdkyje.cz / Rezervace a prodej vstupenek na pokladně KD, ONLINE a v pracovní dny také
telefonicky: + 420 602 386 469, + 420 226 220 534,3. Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději poslední pokladní den
předcházející vybranému představení! Nevyzvednuté rezervace jsou následně rušeny.
Pokladna: každou středu 15:00 – 18:00 a vždy hodinu před akcí.Děti do 3 let zdarma.

P ROS I N E C
2 013

Pozvánka

Oznámení

Pozvánka

Život u nás

Šupina
pro Motýlka
Zakoupením dárkového certifikátu „Šupina pro
Motýlka“, obsahujícího skutečnou kapří šupinu
pro štěstí, podpoříte zajištění specializovaných
aktivit pro děti se zdravotním postižením
a znevýhodněním (Downův syndrom, autismus,
kombinované vady, vzácné syndromy…).
Těmto dětem a celým jejich rodinám pomáháme
žít (ne)obyčejný život již třináct let. Děti tak
mohou na individuálních či skupinových terapiích
rozvíjet nejen své zájmy, ale především sociální
a motorické dovednosti potřebné pro každodenní
a co možná nejvíce soběstačný život. Záleží nám
na tom, aby uspěly v běžném a rodinném životě,
a aby v dospělosti nacházely pracovní uplatnění.
Děkujeme za Vaši podporu při naplňování
společných cílů!

Darujte svým blízkým symbol štěstí
a pomozte tak dětem s handicapy.
Šupinu za 250 Kč zakoupíte www.motylek.org.
Doručena Vám bude do 10 dní od přijaté platby.
Děkujeme.

fotohugo.com

Motýlek pomáhá již 13 let

PhDr. Hana Urbanová, ředitelka
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
www.centrum14.cz
Dopolední program pro předškolní děti od
2 let: Miniškolička Čtrnáctka
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8–12 hod.
bude pro vaše děti dopolední program.
Stále volná místa ve školičce.
Každý čtvrtek bude školička do 15.30 hod.
Středa dopoledne je vyhrazena rodičům
a prarodičům.
Nově – doučování českého jazyka a matematiky pro děti prvního a druhého stupně.
Nevíte si rady s úkolem, potřebujete poradit
v matematice atd. Tel.: 603 249 427
5. 12., čert, Mikuláš a anděl v 15.30 hod.,
přijďte na mikulášskou zábavu pro děti, tancování a nějaká soutěž, balíček plný překvapení, přijďte, malí čertíci a čertice, ať se nebojíme! Cena 70 Kč, je v tom i balíček pro
dítě. Vstupné pro dospělé dobrovolné.
Burza hraček:
Příjem 6. 12. 16.00–19.00 hod.
Prodej 7. 12. 09.00–15.00 hod.
Výdej 9. 12. 17.00–19.00 hod.
Formulář k vytištění na internetových stránkách www.centrum14.cz
12. 12. Všechny vás zveme na předvánoční
trhy neziskovek od 14.00 hod. do 18.00
hod. na Rajskou zahradu.
13. 12. Na svatou Lucii si zaskotačíme v duchu
předvánočního karnevalu. Rod. vstupné je
70 Kč, budeme si tvořit dlouhé bílé nosy.
16. 12. Tradiční Vánoční koncert dětí z našich
kroužků vás příjemně naladí na atmosféru
vánoční pohody a klidu. Vstupné dobrovolné,
Galerie 14, v 17.00 hod.
31. 12. Silvestr pro děti od 16.00 hod. S sebou
si doneseme obložené mísy, něco dobrého
a spoustu šampaňského :-) Vstup 70 Kč
rodina + výroba silvestrovské čepice.
Na Všechny tyto akce je potřeba se přihlásit
předem. Děkujeme za pochopení.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most
tel.: 739 034 435
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
Máme volné místo v naší:
Dopolední školičce Po–Pá 8–12 hod.
Odpolední školičce Po–Pá12–16 hod. pro
děti 2,5–6 let. Cena 35–60 Kč/hod.
Zaměření jednotlivých dní:
Po – Hrajeme si s Angličtinou
Út – Výtvarná činnost
St – Vyrábění
Čt – Divadélko, hrajeme si s kostýmy
Pá – Cvičení a tanečky
Přijďte se podívat kdykoliv po dohodě.
Čtvrtek 16.15–17.00 hod. nabízíme Cvičení
maminky s dětmi 1–3 roky.
Mikuláš, čert a anděl přijdou za dětmi do
Pohádky 5. 12. v 17.00 hod. Místa jsou
omezena, přihlášení nutné. Vstup 65 Kč/dítě.
12. 12. 2013 se na vás těšíme na trzích
neziskových organizací Prahy 14.
Přijďte nás podpořit.
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Večerní Cvičení a tanec pro ženy s Luckou
vždy úterý a čtvrtek ve 20 hod. Svou účast
nahlaste na tel. 777 556 165 nejpozději do
19 hod. Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35,
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
e-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org
Srdečně zveme všechny na již tradiční živý
betlém na Černém Mostě – v neděli 22. 12.
2013 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 ruší!
MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem: po, út 8.30–11.30 hod.
1 900 Kč/pol. nebo 150 Kč za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod.
2 890 Kč/pol. nebo 200 Kč za návštěvu
Volná herna: po 14.30–17 hod., čt 14–17
hod., pá 13–15.30 hod., 50 Kč/rodina
Keramická dílna: čt 15.30–16.30 hod.
1 600/Kč pol. Poradenství – dle dohody.
4. 12. od 17 do 18 hod. – přednáška Základy
první pomoci pro děti – lektor Bc. Hana Maňáková, cena: 30 Kč + hlídání dítěte 50 Kč
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB poskytuje
dětem se zdravotním postižením keramiku,
plavání, muzikoterapii, klub s výtvarným
tvořením, sportovní klub, logopedii, arteterapii, a to v odpoledních hodinách ve
všední dny. Více na www. motylek.org.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACI:
Školička – ve středu 9.00–12.00 hod.
Herny sprogramem – vpátek 9.00–12.00 hod.
Poradenství v sociální, bytové a psychologické oblasti – po telefonické nebo osobní
dohodě. Doučování dle dohody.
3. 12. Setkání pro sociálně znevýhodněné
rodiny z projektu „Podpora rodinám“
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
po 2. 12. od 14.00 hod. – Mikuláš v Meet
factory + vystoupení Zumba s Luckou
st 4. 12. od 17.00 hod. – beseda pro starší
s lektorkami Rozkoše bez rizika
po 9. 12. od 16.00 hod. – pečení vánočního
cukroví
čt 12. 12. od 14.00 hod. – Vánoce Prahy 14
+ vystoupení Zumba s Luckou
pá 13. 12. od 15.00 hod. – keramika
po 16. 12. od 16.00 hod. – výroba vánočních
stromečků z perníku
út 17. 12. od 15.00 hod. – výroba deníčků
a diářů na rok 2014
čt 19. 12. od 14.30 hod. – Vánoce v Paciﬁku
pá 20. 12. 2013 – st 1. 1. 2014 Klub uzavřen!
Každé pondělí a středa od 17.00 hod.
Zumba s Luckou

V průběhu prosince společně navštívíme kino
a bowling, bližší informace a přihlášky u pracovníků klubu. Těšíme se na vás!

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
I nadále se můžete přihlásit do našich kurzů.
Stále zbývá několik volných míst. Aktuální
rozvrh najdete na www.veselycertik.cz.
4. 12. 2013 – 20.00 hod. Keramika pro
dospělé. Přijďte si vyrobit zajímavý a jedinečný
keramický výrobek pro sebe nebo pro své
blízké. Každý si přijde na své, fantazii se
meze nekladou. Cena: 350 Kč
6. 12. 2013, 16.00–18.00 hod. Mikulášská
nadílka. Také k vám nechodí čert s Mikulášem a andělem? Nezoufejte a přijďte si
pro mikulášskou nadílku k nám do Veselého
čertíka. Těšit se můžete také na tematické
tvoření. Za písničku nebo básničku se bude
nadělovat mikulášská nadílka přímo z čertovského kotle. Cena: 100 Kč/dítě
11. 12. 2013 – 20.00 hod. Vánoční ozdoby
Přijďte si vyrobit originální ﬁlcové nebo slaměné vánoční ozdoby, které rozzáří váš
vánoční stromeček. Cena: dle typu ozdob
17. 12. 2013 15.00–18.00 hod. Kadeřnice
Laďka stříhá malé čertíky. Nechte své děti
ostříhat v prostředí, které je mu známé a příjemné. V rámci stříhání volná herna zdarma.
Cena: od 70 Kč/dle náročnosti střihu
20.–21. 12. 2013, 18.00–10.00 Pyžámková
noc v Čertíkovi. Toužíte po volném večeru?
Svěřte vaše děti do našeho čertovského nočního doupěte a načerpejte novou energii.
Cena: 400 Kč/dítě; 600 Kč/sourozenci
20. 12. 2012 15.00–17.00 hod. 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/dítě
Více akcí najdete na www.veselycertik.cz nebo
na facebooku/Veselý čertík – mateřské centrum a rodinný klub.

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14
tel.: 286 889 428
e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
7. 12. 2013 14.00–17.00 hod. Vánoční bazárek
Prodávej, vyměňuj nebo daruj! Vstup zdarma. Poplatek pro prodávajícího: 40 Kč/stůl.
Nutná rezervace prodejního místa na adrese:
jitka.sulcova@ddmpraha9.cz do 4. 12.
7. 12. 2013 14–17.00 hod. Vánoční dílny
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace.
20. 12. 2013 17.00 hod. Zpívání u stromečku
Zazpívejte si s námi vánoční koledy.
Více na www.ddmpraha9.cz
5. 12. 2013, 15.30–17.00 h. Čertovský bál
Je večer kouzel a začíná pekelný rej.
13.–14. 12. 2013 Vánoční nocovka
Jaká hrůza, naše šťastná hvězda z vánočního stromečku zmizela. Rodiče, připojte

Pomáhají nám
se v 17 hod. k nám a zhlédněte krátká divadýlka, zazpívejte si s námi vánoční koledy
a ochutnejte, jaké cukroví jsme připravili.
Jste srdečně zváni. Cena: 180 Kč
14. 12. 2013 od 9.00 hod. Vánoční miniturnaj
Turnaj v barevném minivolejbalu pro děti od
6 let a jejich rodiče ve FZŠ Chodovická.
16. 12. 2013 17–19.00 hod. Vánoční akademie
V KD Ládví nabídneme rozmanitá vystoupení
dětí, které navštěvují naše kroužky. Vstupenky
k zakoupení v informační kanceláři DDM.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
tel.: 777 674 060
www.jahodaweb.cz
NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno: pondělí,
úterý a čtvrtek 14.00–19.00 hod.
NZDM Džagoda (13–26 let), otevřeno: pondělí,
úterý, čtvrtek (13–18 let) 15.00–20.00 hod.,
středa (18–26 let) 15.00–20.00 hod., připravujeme – beatboxový workshop, výtvarná dílna
Terén (12–26 let), Černý Most – po, st 15.00–
20.00 hod. (773 674 060). Rajská, Lehovec,
Hloubětín – út, čt 15.00–20.00 hod.
(777 747 067). Martin, Monika, Honza.
PIXLA je otevřena po dohodě s pracovníky.
Soukromá mateřská škola Jahoda (2–7 let),
nové děti do školky přijímáme i během školního roku. Informace o školce a o zápisu
u Mgr. Markéty Křivkové, mail: skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161. Informace na
www.skolka-jahoda.cz nebo na www.facebook.com/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Klub pro rodinu jahůdka (fb/rcklubjahoda)
Klub Jahůdka, st 9.00–12.00 hod. dopolední Jahůdka s Magdou, pá 9.00–12.00
hod. dopolední Jahůdka s Bertou (cvičení
a výtvarná dílna).
Mikulášská nadílka, st 4. 12. 16.00 hod.,
informace a přihlášky u Kateřiny Marinicové
na jahudka@jahoda.cz.
Pyžámková noc, pá–so 6.–7. 12 a 13.–14. 12.,
hlídání dětí od 1 roku přes noc v čase od
18.00 do 10.00 hod. Informace a rezervace
u Kateřiny Marinicové na tel: 777 674 060.
Kurz šití, st 11. 12., volná místa v kurzu;
Tříkrálové představení, st 18. 12., předvánoční divadlo pro děti, předvánoční posezení, vstupné 50 Kč. Více informací najdete
na www.facebook.com/rcklubjahoda.
Jahůdková dopolední školka, dopolední
hlídání dětí od 1 roku můžete využívat 3x
týdně.
V pondělí je výuka zaměřena na pohyb,
v úterý na výtvarno a ve čtvrtek objevujeme svět kolem sebe.
Cena za jedno dopoledne při koupi permanentky 180 Kč. Informace a rezervace
u Simony Koštuříkové na tel: 732 635 828.
Podrobné informace najdete na našich stránkách www.jahoda.cz.

BB KLUB
Pavel Trefný, tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
15. 12. 15 hod. Dětská vánoční slavnost
Především pro děti do 3. třídy. Hry, divadlo, vyrábění, dárek. Tělocvična PTH – Stoliňská 41B,
Praha 9 – Chvaly.
24. 12. 22 hod. Půlnoční
Vánoční bohoslužba – písně, čtení z bible,
zamyšlení. Galerie 14, nám. Plk. Vlčka.

Royal Rangers (6–12 let). Křesťanský skaut.
Každé úterý 16.00–18.00 hod. PTH – Stoliňská 41B, Chvaly
English Club Hry a konverzace s Američany.
Středa 16.30–18.00 hod. (13–18 let)
Středa 18.45–20.00 hod. (19–26 let)
Vstup volný. Klubovna Plechárny – 1. patro.

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
www.mcklubicko.cz
NOVINKY V PROGRAMECH:
Odpolední herna je otevřena každé úterý
od 15.00 do 17.30 hod.
Multikulturní herna s programem probíhá
každý pátek 16.00–18.00 hod.
Do školičky Šikulka – úterý 8.15–12.15 hod.
přijímáme děti od 2,5 let. Přihlášení nutné!
Hlídací hernička pro děti od 1 roku probíhá
každý čtvrtek 8.15–11.30 hod. Přihlášení
nutné!
Vánoční prázdniny: 21. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Pravidelný program začíná 6. 1. 2014.
Odborné programy – přednášky:
4. 12. od 10.15 Sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem
11. 12. Seminář pro rodiče Emoční gramotnost
(než půjde dítě do kolektivu) od 10.30 hod.
Poradenství zodpovědného rodičovství a partnerských kompetencí – nutno objednat M. Nováková, 775 204 208
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Zdravá svačinka – 9. 12. 10.00-12.00 hod.
Workshop pro děti s rodiči.
Prosíme o předběžné přihlášení.
Vánoční tvoření – sobota 14. 12. 14.00–17.00
hod. Přijďte si vyrobit vánoční dárky – mýdla
a ozdoby na stromeček. Vstup 50 Kč/rodina
+ materiál. Přihlášení nutné.
Setkání rodičů aneb Kavárna II. – úterý 17. 12.
od 20 hod.
Vánoční besídka heren – středa 18. 12.
9.00–12.00 hod. Vánoční příběh, koledy, ochutnávka cukroví, výměna receptů, vánoční zvyky.
Více na www.mcklubicko.cz.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce.
.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14

Maňákova 754, Černý Most (u metra ČM)
tel.: 252 549 649, 739 203 254
e-mail: info@charitakyje.cz
www.charitakyje.cz
Otevírací doba:
Po a Pá: 9.00–12.30 hod., 13.00–17.00 hod.
Út, St, Čt: 9.00–12.30 hod., 13.00–18.00 hod.
PROGRAM PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB
Odborné přednášky (vždy poslední čtvrtek
v měsíci), svépomocné skupiny, sociální
poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství, duchovní poradenství.
Všechny služby v rámci tohoto programu
poskytujeme bezplatně. Doporučujeme se
předem objednat mailem, telefonicky nebo
přímo v naší kanceláři.
PROGRAM PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ
Kurzy českého jazyka
Začátečníci – děti: pondělí 13.30–15.00 hod.
a čtvrtek 14.30–16.00 hod.

Začátečníci – dospělí: pondělí 15.00–16.30
hod. a čtvrtek 16.00–17.30 hod.
Pokročilí: pondělí a středa 11.00–12.30 hod.
Cena 35 Kč/lekce (90 minut).
Poradenství – na objednání.
Kurzy angličtiny
Začátečníci: úterý 18.00–19.30 hod.
Mírně pokročilí: pondělí 17.00–18.30 hod.
Pokročilí: pondělí 18.40–20.10 hod.
Dopolední kurzy: středa 10.00–11.30 hod.
(vhodné především pro rodiče s dětmi –
zajišťujeme hlídání)
Cena 100 Kč/lekce (90 minut). Kvůli zajištění
dostatečné kapacity doporučujeme objednat
se mailem, telefonicky nebo přímo v kanceláři Charity.
Dětský koutek je pro vás otevřen denně,
a to po celou naši otevírací dobu. Hlídání
lze na objednání zajistit, s doprovodem je
vstup možný kdykoliv.
Cena 50 Kč/h. bez ohledu na počet vašich dětí.

MC PASTELKA
Sadská 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 120 494
www.mcpastelka.cz
Centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti ve věkové kategorii
0–6 let, pro jejich rodiče a zároveň provozuje
celodenní školku (pro děti 2,5–6 let):
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Montessori krůčky (děti 1–2 roky + rodič),
Montessori dílnička (děti 1,5–3 roky + rodič),
Angličtina s prvky Montessori (děti 3–5 let),
Dramaťáček (děti 4–6 let),
Pohybové hry (děti 3–6 let).
Zápis do kroužků – pouze na volná místa.
Pastelka – školka s prvky Montessori (pro
děti od 2,5 let) – zápis na školní rok 2013/2014
– 2. pololetí začíná v prosinci. Školka je otevřena denně 7.30–16.00 hod.
Hurá – jdeme do školky! Program pro děti
od 2 let, které se chystají od září do školky.
Program od února 2014, zápis začíná v prosinci 2013. Děti navštěvují školku 1–2x týdně
dopoledne.
Vzdělávání rodičů – 2hodinový seminář
Rozvoj emoční inteligence (pro rodiče dětí
0–3 roky). Seminář se koná 11. 12. 2013 od
17.30 hod. v MC Pastelka.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

TJ SOKOL JAHODNICE
Bezdrevská 26, 198 00 Praha 9
tel.: 605 277 979
e-mail: tjsokoljahodnice@seznam.cz
www.tjsokoljahodnice.cz
14. 12. 2013 Jahodnické světlušky
Procházka pro malé a velké se vším, co
svítí, od tělocvičny k Hostavickému potoku
k oslavě svátku sv. Lucie.
16.–19. 12. 2013 Vysmátý předvánoční týden pondělí–čtvrtek 19.30–20.30 hod. Cvičíme zadarmo – průřez nabídky pravidelného cvičení pro mládež a dospělé.
Bruslení na kurtech
Tradičně připravujeme ledovou plochu na
kurtech TJ, jak to počasí dovolí – bruslíme!!!
Více na www.tjsokoljahodnice.cz.
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Hydepark

NEČEKANÝCH UDÁLOSTÍ
Chraňte svůj život, zdraví,
majetek a podnikání.
PORADENSTVÍ A SLUŽBY V POJIŠTĚNÍ

Placená inzerce

Irena Motlová, tel.: 608 701 976;
irena.motlova@uniqa.cz

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

Placená inzerce

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

V Kominictví Němec, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Min. 8 000,- zapl. za st. zlatou minci
10 Rb, 6 000,- za st. Svatováclavský
dukát a st. zl. šperky a kvalitní obrazy čs. mistrů. Interantik Praha 9, Tel.
283 983 334, 605 829 440 – nákup
út–pá, po 10 h.

V Nabízím, malířské a lakýrnické práce + štukování, stěrkování.
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
V !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. Stěhování
všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

V Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
V Čištění koberců a čalounění, pro
firmy, školy, kanceláře, komerční
prostory i domácnosti. Profesionálně za rozumnou cenu. Doprava
zdarma. Tel.: 603 701 992, e-mail:
j.penjak@seznam.cz

V Virtuální sídlo pro Vaše s.r.o.,
250 Kč s DPH/měsíčně, tel.: 728 991 247,
unimoservis@seznam.cz,
www.SidloproFirmuPraha.cz.
V 1JMReailty – Vaše realitní kancelář.
Zajistíme prodej, pronájem nemovitostí. Kompletní servis v oblasti realit
– nízké provize. Tel.: 608 703 343,
www.1jmreality.cz (kancelář Praha 9).

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK
• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK
• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO
• DEPONIE PRAHA 9

Placená inzerce

V Prohlášení vlastníka, převody bytů do
vlastnictví, nové stanovy BD a SVJ, zaměření objektu, zakládání SVJ. T.: 724 304 603.

Placená inzerce

V Čistíme koberce, postele, matrace,
sedačky, křesla a židle mokrou metodou proﬁ stroji Karcher – zbavte se
prachu a roztočů, které nevidíte, ale
pořád jsou s Vámi. Rychle, kvalitně
a levně. Doprava Praha 9 zdarma. Objednávky na tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová
• odborná péče o pacienty s cukrovkou
• dobrá dopravní dostupnost
(linky 261, 303 z Černého Mostu)

Koňský hnůj zdarma

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
Tel.: 281 861 830, 604 887 365

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

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

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
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
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Placená inzerce

ŘEŠENÍ

V Doučím – SOU, SŠ, ZŠ II, gastro/hotel/ekonom./ang./něm., 777 002 698,
anomalis@seznam.cz.

Placená inzerce

Placená inzerce

Vážená paní Malá,
moc si vážíme vašeho zájmu a děkujeme
za pochvalu projektu Psí školky Prahy 14.
K vašemu dotazu: Psí školka v letošním
roce proběhla jako pilotní projekt, abychom
zjistili, jaký bude zájem veřejnosti. Protože
se Psí školka setkala s pozitivní odezvou
ze strany chovatelů psů, budeme v projektu
od jara příštího roku pokračovat. Přesné
termíny zatím nejsou stanovené, nicméně
o nich budeme občany Prahy 14 včas
informovat i prostřednictvím časopisu
Čtrnáctka, webových a facebookových
stránek. Právě na www.praha14.cz najdete
aktuálně i zajímavý tip na lekce pro chovatele „začátečníky“, které pořádá od
8. prosince Kynologický klub Kyje.
Bc. Michaela Všetečková,
tiskové oddělení ÚMČ Praha 14

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Placená inzerce

Dobrý den,
v jarních měsících jsem se několikrát
zúčastnila Psí školky Prahy 14 a tuto aktivitu považuji za výborný nápad a vstřícný
krok pro všechny pejskaře z Prahy 14.
Dočetla jsem se ve Čtrnáctce, že Psí
školka bude pro velký zájem pokračovat,
a jsem za to velmi ráda. Zajímalo by mě,
zda úřad plánuje setkání Psí školky i v zimních měsících, a pokud ne, tak bych ráda
věděla, nakdy plánujete slibované pokračování. Předem děkuji za odpověď
a přeji všem příjemné prožití vánočních
svátků a vše dobré do nového roku.
S pozdravem Iveta Malá, Hloubětín

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Placená inzerce

NAPSALI JSTE NÁM!

Křížovka o ceny
Redakce časopisu ČTRNÁCTKA všem čtenářům...

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné
řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 12. 2013
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

Víkendový pobyt na horách vyhrála Renáta Hálová z Černého Mostu.
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Placená inzerce

MAXIMÁLNÍ
VÝPRODEJ
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