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každému možnost prodchnout svůj
domov stylem romantiky dávných časů.
To vše v kombinaci s nejnovějšími
trendy v kuchyňské „architektuře“
i technologii samotné. Vedle moderních
prvků obsluhy a řady vlastních
uživatelských řešení zůstává
samozřejmostí i snaha o maximální
úspornost provozu...
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každoročně jsou v prvních měsících
roku schvalovány rozpočty jak hlavního
města Prahy, tak i městských částí.
Tedy ﬁnance, na jejichž základě jsou
v průběhu roku realizovány nejrůznější
projekty a akce. I když veřejnost rozpočtu nepřikládá až tak velkou váhu,
mohu říci, že právě jeho schvalování
a následné plnění je jedním ze zásadních rozhodnutí zastupitelstva, které
ovlivňuje život obyvatel městské části
pro následující období.
Konfrontace světa přání se světem reality je každodenním
chlebem vedení radnice. Protože neumíme náš obecní, velmi
skromný rozpočet nafouknout, musíme pečlivě vážit, na co
peníze skutečně poskytneme. Co je nezbytné, co potřebné
a co ještě může počkat. Věřte, není to příjemné a už vůbec ne
jednoduché rozhodování. Podobně jako každý z vás tak i každá
politická strana má odlišné priority a o to více je mezi zastupiteli
sedmi politických subjektů složité se na nich dohodnout.
To, co jeden považuje za neodkladnou investici, pokládá jiný
za trestuhodné plýtvání. Přesto jsou věci, na kterých se díky
obdobným volebním slibům shodneme, a to bez ohledu na
stranickou příslušnost a politický populismus. Proto jsme
pečlivě a uvážlivě vybírali priority letošního rozpočtu, jako
například revitalizaci parku Pilská, přípravu výstavby komunitního centra v Hloubětínské č. 55 či mateřské školky na
Jahodnici. Bližší informace vám přineseme v příštím čísle
Čtrnáctky nebo se je můžete dozvědět na webových stránkách
městské části.
V tomto čísle vám nabízíme informace o odložených změnách
v integrované pražské dopravě nebo o řešení problematiky
bezbariérových přístupů. Dozvíte se zde i řadu novinek z mateřských škol.
Schválení rozpočtu je sice pro naši práci klíčové, ovšem
zdaleka to neznamená, že nás přestanou zajímat vaše názory
a problémy. Naopak, budu velmi rád, pokud se na nás budete
s důvěrou obracet.
Váš starosta
Bc. Radek Vondra

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele:
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce:
Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat
došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný)
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zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Michal Broš
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ODSTRAŇUJEME BARIÉRY
terénu jsme hodnotili podle platných
norem a legislativy. V případech, na
které vyhláška v technickém vymezení
nemyslela, jsme se řídili poznatky
z každodenní praxe. Slovy jednoho
z paragrafů příslušné vyhlášky musí
chodníky, nástupiště veřejné dopravy,
úrovňové i mimoúrovňové přechody,
chodníky v sadech i parcích a ostatní
pochozí plochy umožňovat samostatný,
bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu
nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci,“ vysvětlil Filip Kádner.

S MAPOVÁNÍM BARIÉR V PRAZE 14 ZAČALO CENTRUM SLUNEČNICE
Z VLASTNÍ INICIATIVY V ROCE 2009 NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTI KLIENTŮ
Z ČERNÉHO MOSTU. SKUTEČNOST, ŽE BARIÉROVOST ULIC PŘEDSTAVUJE
V MĚSTSKÉ ČÁSTI ŠIRŠÍ PROBLÉM, POTVRDILY I PODNĚTY OD OBYVATEL
V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ.
V následujícím roce byl dokončen monitoring bariér na sídlišti Černý Most
a v okolí Rajské zahrady, v roce 2011 se
pak spolupráce Slunečnice s radnicí
ještě prohloubila a následovalo mapování v Hloubětíně, na Lehovci, v Kyjích,
na Hutích a v Hostavicích a na Jahodnici. Nás zajímalo, co se dělo dál.
„Mapování zmíněných částí jsme dokončili v roce 2012. Díky dobré spolupráci
s radnicí Prahy 14 jsme se zúčastnili
společných jednání se zástupci Technické správy komunikací. Výsledkem jednání byla shoda na 80 % problematických míst v Praze 14, která měla dostat
prioritu v plánu oprav a úprav. Na základě našich podkladů vypracovali
v TSK potřebnou technickou dokumentaci a od roku 2013 došlo k nápravě na
30 přechodech v oblasti sídliště Černý
Most,“ popsal Filip Kádner z Centra
Slunečnice, neziskové organizace, která se věnuje pomoci hendikepovaným.
VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP RADNICE
URYCHLIL KONEC DALŠÍCH BARIÉR
To, že je odstraňování bariér pro městskou část prioritou, dokládá i zadání dalšího mapování v loňském roce. „Oslovili
jsme Centrum Slunečnice s tím, aby
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nám pomohlo připravit podklady pro
úpravy, které nevyžadují vypracování složité technické dokumentace a městská
část je může sama aktuálně realizovat,“
přiblížil starosta Bc. Radek Vondra. Podle jeho slov byla tato navržená místa
upravena do konce minulého roku, šlo
přitom zejména o zpřístupnění úseků
průjezdových tras a o zlepšení logických
návazností stávajících bezbariérových
přechodů. Přes tento vstřícný přístup ze
strany Prahy 14 se však objevil další
problém, se kterým se bylo třeba „popasovat“. „V zimě se hlavními bariérami
stal neodklízený sníh, což nás přimělo
k vypracování tras pro jeho přednostní
odklízení s ohledem na stanovené průjezdové body,“ přiblížil Filip Kádner.
POMÁHALI SAMI VOZÍČKÁŘI
A jak vlastně takové mapování bariér
probíhá? A může přinést skutečně
praktické výstupy? Odpověď je jednoznačně kladná. Do terénu se vydávaly
týmy složené z asistentů Slunečnice
a dalších „mapovačů“ na mechanickém
a elektrickém vozíku, aby bylo možné
posoudit situaci skutečně objektivně
a hledat řešení, které hendikepovaným opravdu pomůže. „Bariérovost

POZOR NA „SLEPÉ ULIČKY“
Mapovací týmy se zaměřovaly především na výškové rozdíly pochozích ploch
a jejich sklon, kvalitu povrchu komunikací a dodržení manipulačního prostoru
pro otáčení vozíku v kritických místech,
například u kontejnerů na odpad či
v těsné blízkosti přechodu. Klíčová ale
byla i logická návaznost jednotlivých
bezbariérových úseků komunikace tak,
aby bezbariérový prvek nevedl do „slepé
uličky“ v podobě nepřekonatelné překážky či nekompletně vybaveného přechodu navigačními prvky pro nevidomé.
„Když je přechod vybaven pouze částečně, může nevidomé přímo ohrozit na životě. Důležitým kritériem pro nás byla
také bezpečnost ve vztahu k automobilovému provozu – například nevyhovující řešení přechodu pro chodce, kdy řidič
nemůže včas spatřit osobu na vozíku,
a tedy třeba i malé dítě,“ upozornil
Kádner. Právě návaznost a správné
provedení navigačních prvků pro nevidomé byly podle jeho slov další důležité
body monitoringu.
FÁZE 1 A 2 – ČERNÝ MOST
A RAJSKÁ ZAHRADA
V lokalitě sídliště Černý Most mapování
bariér začalo. Díky jednání s TSK došlo
v průběhu roku 2013 k opravě či úpravě
třiceti přechodů a k podstatnému zlepšení situace. Jako další lokace přišla
na řadu Rajská zahrada vymezená
prostorem mezi ulicemi Cíglerova, Pospíchalova a Bratří Venclíků. Nejčastěji
se vyskytujícím problémem zde bylo nevyhovující řešení přechodů nebo vůbec
absence jejich značení a v neposlední
řadě i logické návaznosti bezbariérových prvků. Mnohde by přitom stačilo
k vyřešení sjízdnosti jen zapuštění
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dlažby nebo malé množství asfaltu.
Překvapivým zjištěním byla situace
v těsném okolí městského úřadu Prahy 14 v ulici Bratří Venclíků. Paradoxně
zde na parkující vozy čekaly hladce navazující asfaltové nájezdy, bohužel právo
stejného pohodlí již neplatilo pro osoby,
které od svých „čtyř kol“ nemohou odejít po svých. Směrem od stanice metra
Rajská zahrada se situace jevila velmi
uspokojivě – přechody se sjezdy a nájezdy, navíc v úpravě vyhovující nevidomým
či slabozrakým chodcům. Nicméně jiná
situace nastala při pokusu přiblížit se
k úřadu, obchodnímu centru nebo poště z opačné strany z navazující ulice
Vlčkova. Zde byl výskyt problémů nejhustší, nicméně ke konci roku 2014 nechala radnice upravit nájezd v ulici
Vlčkova, což výrazně pomohlo zpřístupnit úřad z opačného směru. Další
úpravy v roce 2015 pak následovaly
v blízkosti samotného úřadu a došlo
k vytvoření nových míst pro přecházení.
FÁZE 3 – LEHOVEC A HLOUBĚTÍN
Třetí fáze mapování bariér v Praze 14,
do níž spadá oblast sídliště Lehovec
a Hloubětín, zabrala období od května
do července roku 2011. Očekávání, že
starší zástavba Hloubětína „nabídne“
více bariér než mladší sídliště na
Černém Mostě, se potvrdilo.
V případě Lehovce byl nejčastěji zaznamenávaným problémem velmi nerovný či poškozený povrch chodníků,
bariérové přechody či logicky nenavazující bezbariérové úseky. Zcela zásadní je zde podle Centra Slunečnice
vyřešení propojení z Lehovce k Rajské
zahradě přes Cíglerovu ulici, problematická je pro vozíčkáře i nevidomé
také dostupnost MHD v této lokalitě.
Příkladem nesmyslné práce je i bezbariérová úprava nových zastávek
tramvaje v Hloubětíně, kde bezbariérové úpravy a navigace pro nevidomé
nenavazují dále. Vyřešit se naopak podařilo nebezpečný přechod přes Poděbradskou ulici u Hloubětínské. Přes

Příkladem v odstraňování bariér jde i samotná radnice. Zatímco dříve museli vozíčkáři cestu mezi
dvěma budovami úřadu objíždět, dnes ji spojuje moderní rampa (na snímku).

dílčí úspěchy bude náprava nejspíš
dlouhodobou záležitostí.
FÁZE 4 – KYJE
Speciﬁckým znakem Kyjí je střídání
nově zrekonstruovaných a bezbariérových úseků s mnohdy těsně navazujícími zónami bez chodníků s neupraveným či zanedbaným povrchem.
Kyje tak představují pro osoby se sníženou schopností pohybu či nevidomé
vnitřně velmi kontrastní oblast, v níž za
současné situace není možné stanovit
ucelenou průjezdovou trasu, jež by se
vyhnula bariérám. Problémem se tu
ukázalo také časté neohleduplné parkování aut u bezbariérových nájezdů
na chodníky. Nicméně při pohledu od
severní hranice Kyjí byla bezbariérově
upravena klíčová spojnice tras od Rajské zahrady a Lehovce křižovatka ulic
Cíglerova – Broumarská. Podstatné
zlepšení průjezdnosti do Kyjí pak přinesla i rekonstrukce křižovatky a části
ulice Vajgarská s Broumarskou.
FÁZE 5 – JAHODNICE A HOSTAVICE
Obdobně jako v předchozích případech
i zde byla v ulicích zaznamenána

řada problematických míst a úseků.
V úhrnu byla situace s bariérovostí ulic
v Hostavicích obdobná jako v jiných
mapovaných částech Prahy 14 a chronicky se i zde opakovaly stejné problémy, jejichž koncentrace je nejvyšší na
sídlišti Jahodnice. Dobrou zprávou ale
je, že již došlo k úpravě neuspokojivého stavu (vysoké obrubníky) přechodu
přes Českobrodskou ulici i v navazující M. Dostálových, což předtím zcela
uzavíralo možnost průjezdové trasy do
Kyjí a na zastávku MHD.
FÁZE 6 – NA HUTÍCH
Ve srovnání s dříve mapovanými částmi Prahy 14 zde zaznamenali podstatně méně problematických míst
a úseků, avšak ani zde nebyla situace
zcela bezproblémová.
Problémy s bezbariérovým přecházením mělo několik ulic (např. Jordánská,
Borská, Branská, Vodňanská), většinou se však jednalo o zanedbanou
údržbu, což znamená, že náprava
nynějšího stavu nebude ﬁnančně nákladná. Na druhou stranu údržba
těchto lokalit by se měla pravidelně
opakovat.
(jam)

SLOVO STAROSTY BC. RADKA VONDRY
Vážení čtenáři, jako starosta cítím jednoznačnou odpovědnost za to, jak se v naší městské
části žije všem občanům. Již delší dobu platí,
že mezi námi v Praze 14 našla svůj domov
významná skupina vozíčkářů a lidí s jiným
hendikepem. Také oni mají právo na pohodlný
život a bezpečný pohyb v naší městské části, a proto vnímám
téma odstraňování bariér jako jednu z našich priorit. Jako
starosta, ale také jako občan vnímám v tomto ohledu velmi
pozitivně působení hned několika neziskových organizací,

které se problematikou běžných bariér, ale i všemožných
dalších omezení hendikepovaných v Praze 14 zabývají.
Osobně si této práce, která je možná spíše posláním, nesmírně vážím a jsem rád, že jim z pozice vedení městské
části můžeme vyjít vstříc. Věřím, že se nám v tomto ohledu
podařilo nastoupit cestu správným směrem, a přestože nejde
vše hned, bariéry postupně mizí. Věřím, že již brzy budeme
moci všichni společně žít v městské části, která je přátelská
i k těm, jejichž životy poznamenalo nějaké zdravotní omezení.
Bc. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14
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SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA

Sportovní klub vozíčkářů Praha je organizací, která už téměř 25 let vytváří podmínky pro sport vozíčkářů, a to v sedmi
sportovních oddílech. Žádný z provozovaných sportů není omezený pouze na
vozíčkáře, vždy sportují společně hendikepovaní i nehendikepovaní.
Uveďme například stolní tenis. V tomto
sportu mohou i hendikepovaní hráči

Jan Mrázek, nejlepší stolní tenista SKV Praha,
bydlí na Praze 14.

Foto: archiv SKV Praha (2x)

KDO SPORTUJE, ŽIJE KVALITNĚJI.
A PLATÍ TO BEZ OHLEDU NA TO,
JESTLI MÁTE NĚJAKÝ HENDIKEP,
NEBO NE. SPORTOVEC SE UMÍ SMÍŘIT
S PŘÍPADNOU PROHROU, POPRAT
S PŘEKÁŽKAMI ČI SI VYCHUTNAT
VÍTĚZSTVÍ, I KDYBY TO BYLO „POUZE“
VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU SAMÝM. PROTO JSOU SPORTOVCI VYHLEDÁVANÝMI
ZAMĚSTNANCI I PARTNERY.

Taneční choreograﬁe SKV Praha na plese v Kralupech nad Vltavou.

pěkně potrápit hráče bez hendikepu,
a to i na soutěžní úrovni. Přitom se jedná o dostupný sport, stačí vlastnit pálku
a mít kde hrát. A zatímco stolní tenis je
sport známý a rozšířený, tanec na vozíku je u nás téměř neznámý. Choreograﬁe, které vymýšlejí a realizují členky
tanečního oddílu, dokáží vyvolat silné
emoce. Základem je společný tanec
vozíčkářů a tanečnic bez vozíku a výsledek rozhodně stojí za vidění.
Sportovní klub vozíčkářů má už půl
roku kancelář na Černém Mostě,
a protože chce být dobrým sousedem
a součástí Prahy 14, začíná nyní realizovat projekt „Vozíčkáři na Plechárně“.
Ve spolupráci s Prahou 14 kulturní,
která komunitní centrum provozuje,
vznikne na Plechárně možnost volno-

časového vyžití pro osoby s tělesným
hendikepem. Bohuslav Hůlka, předseda Sportovního klubu vozíčkářů Praha,
říká: „Po otevření Plechárny, která je
nyní v rekonstrukci, počítáme s nabídkou pravidelných tréninků právě stolního tenisu a tancování, na kterých rádi
přivítáme všechny zájemce. Náš klub
se věnuje i dalším sportovním aktivitám a na http://mluvmespolu.skvpraha.org naleznete dotazník, který nám
umožní lépe zmapovat potřeby a zájmy
obyvatel Černého Mostu. Moc děkujeme za jeho vyplnění.“
Sportovní klub vozíčkářů Praha provozuje celkem 7 sportovních oddílů a projekt
„Vozíčkáři na Plechárně“ realizuje za
podpory grantového programu „Mluvme
spolu“ ﬁrmy T-Mobile.
(red)

OSOBKA – OSOBNÍ ASISTENCE PRO KAŽDÉHO
PESTRÁ SPOLEČNOST, O. P. S.,
PŮSOBÍ V MČ PRAHA 14 JIŽ ŠESTÝM
ROKEM. V TOMTO ROCE SPOUŠTÍ
NOVÝ PROJEKT OSOBKA – ASISTENCE
PRO VŠECHNY, KTERÝ DOPLŇUJE
JEJÍ PESTRÉ PORTFOLIO SLUŽEB.
Jedná se o vznikající platformu, která
bude propojovat poptávku po osobní
asistenci s nabídkou. Stejně jako v celé
Praze je i na naší městské části velké
zastoupení lidí s postižením, kteří potřebují osobní asistenci, aby mohli vést
samostatný život. Velké procento
těchto lidí má problém se zajištěním
pomoci v místě a čase, jak by potřebovali. Na druhé straně existuje mnoho
lidí, kteří by rádi pomáhali, ale pořádně
nevědí, jak na to. Osobka pomůže tyto
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lidi navzájem propojit. Člověk s postižením se jednoduše zaregistruje a získá
přístup k databázi osobních asistentů.
Bude moci buď přímo některého z nich
kontaktovat, či zadat vlastní poptávku.
V databázi asistentů budou lidé, kteří
uvedou něco o sobě, s čím jsou
ochotni pomáhat, v jakých
časech a za jakou ﬁnanční
odměnu. Po uskutečnění
služby dojde k platbě
a krátkému hodnocení
asistenta v Osobce. Sami
uživatelé tak budou sdílet,
kteří asistenti jsou spolehliví
a šikovní. Osobním asistentem se
může stát prakticky kdokoli s ochotou
pomáhat. Půjde o službu přinášející
dobrý zdroj přivýdělku pro studenty,

maminky na rodičovské dovolené či
lidi, kteří chtějí smysluplně využít svůj
volný čas. Uživateli se kromě lidí s postižením mohou stát i senioři. Osobka by
v budoucnu měla fungovat jako webová
i mobilní aplikace a měla by nabízet
i asistenty on-line, kteří budou moci
nabídnout pomoc v krizových situacích. Pilotně bude tento
projekt spuštěn na Praze 14 od
března. Pokud máte zájem se
do zkušebního provozu zapojit
jako uživatel či osobní asistent,
neváhejte se obrátit na manažera
projektu Alberta Šulvu: albert@pestraspolecnost.cz, 606 344 627. Rovněž
můžete vyplnit monitorovací dotazník
na www.osobka.cz.
(red)

Aktuality

Městské části Praha 14 a Praha 20 na
konci února uspořádaly seminář pro zastupitele zaměřený na přenos Dobré
praxe a zkušeností v oblasti místní
Agendy 21. Akce vzbudila velký zájem –
kromě zaplněné obřadní síně Chvalského zámku v Horních Počernicích o tom
svědčilo i množství dotazů, které posluchači pokládali při závěrečné diskusi.
Zahájení semináře si vzali na starosti
starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra
a starostka Prahy 20 Hana Moravcová,
poté přišli na řadu pozvaní zástupci

města Litoměřice. Předseda Národní
sítě Zdravých měst ČR Mgr. Petr Hermann, litoměřická koordinátorka místní
Agendy 21 Mgr. Rita Vlčková a její kolega
Mgr. Antonín Tym z Oddělení projektů
a strategií přednesli pražským politikům své zkušenosti z práce na kvalitě
veřejné správy. Právě za ni a také za realizaci místní Agendy 21 byly Litoměřice několikrát oceněny
Ministerstvem vnitra
a slavily rovněž mezinárodní úspěchy.
(red)

Foto: archiv MČ Praha 14

INSPIRACE Z LITOMĚŘIC
KINSKY TRIO V GALERII 14
Začátkem února vystoupilo v Galerii 14
komorní Kinsky Trio. Posluchače
okouzlily tóny z děl J. Haydna, L. van
Beethovena či J. Suka. Volně přístupné kulturní akce pro občany připravuje každý měsíc MČ Praha 14. (jam)

ŠKOLÁCI Z ČERNÉHO
MOSTU SI UŽILI SNÍH
NA ŠUMAVĚ
Každý rok žáci z druhého stupně jezdí
na vydařený lyžařský kurz. „Proč by
nemohli jet i žáci z prvního stupně?“
zeptal se mě na začátku ledna vychovatel na prvním stupni Martin Holovský. Dobrá otázka, na kterou byla
snadná odpověď. Jedeme!
Vedení ZŠ Gen. Janouška tuto myšlenku podpořilo a dali historicky prvnímu
zimnímu pobytu prvního stupně zelenou. Na Šumavu nakonec vyrazilo vedle
čtvrťáků a páťáků i několik školáků
z druhé a třetí třídy. Program byl pestrý
a všichni si „lyžák“, na kterém nechyběl
ani snowboarding, bobování, běžky či
koulování ve sněhu, užili. Všem účastníkům zimního pobytu na Šumavě
děkuji za účast. Byli jste vážně super.
vedoucí kurzu Pavel Kačur

NOHEJBALISTKY HLEDAJÍ
NOVÉ SPOLUHRÁČKY

OZNÁMENÍ

Foto: archiv ZŠGJ

Nohejbalový oddíl žen Stop Zevling
hledá nové hráčky. Pokud máte zájem
o tento tradiční český sport, máte nyní
možnost nezávazně vyzkoušet trénink
v pohodové partě nohejbalistek
z Prahy 14 i jiných částí Prahy. Oddíl
Stop Zevling je pokračováním tradičního klubu NK Hloubětín (na snímku),

II. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 14

Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na II. zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 14, které se koná v úterý 10. března 2015 od 15.00 hod.
v prostorách Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.
Podrobný program najdete na www.praha14.cz v sekci termíny a programy jednání.

s nímž hráčky absolvovaly v uplynulých
sezónách domácí druhou ligu žen.
Nábor probíhá každý čtvrtek, vždy od
18.00 do 19.30, na adrese Českobrodská 362/32A v tělocvičně střední školy.
Bližší informace o klubu získáte také
na e-mailu david@stopzevling.cz nebo
na telefonu 602 326 438.
(jam)

ANKETA OBČANŮ NA ÚMČ
Stejně jako vloni bude během dubna probíhat anketa spokojenosti občanů s kvalitou poskytovaných služeb na úřadě. Při
odchodu z budovy ÚMČ budou občané požádáni, aby vyplnili anketní lístek. Ten pak
vloží do již připravených schránek. Odpovědi budou vyhodnoceny a možné návrhy
realizovány. Všem, kteří se aktivně zúčastní
této ankety, předem děkujeme.
(dm)
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MICHAL BROŠ

KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE
DĚTI VYTÁHNOUT OD POČÍTAČE
MŮŽETE ČTENÁŘŮM NA ÚVOD ŘÍCI,
CO VÁS PŘIVEDLO DO PRAHY 14?
Já jsem vždycky chtěl bydlet v bytě
poblíž centra, nakonec jsme vybrali
Hutě jako takovou kompromisní variantu a musím říci, že jsem tu moc
spokojený. Člověk se tu na jedné straně cítí jako na venkově, na druhé to
má kousek na metro, a tudíž i do centra Prahy. Děti mi chodí do Letňan do
školy a kluk i na hokej, já sám zase
aktuálně hraju v Mladé Boleslavi. To
všechno tu mám perfektně dopravně
dostupné, což je další pozitivum.
SLEDUJETE ZA TU DOBU, CO TADY
ŽIJETE, NĚJAKÉ ZMĚNY VE SVÉM
OKOLÍ?
Nebydlím tu tak dlouho, abych vnímal
nějaké změny. Za těch pět let života
jsem tu ale našel domov, přátele
a skvělé sousedské vztahy, jaké jsem
jinde nezažil. Většina těch lidí se poznala přes naši posilovnu v Peluškové
ulici, ale děláme společně spoustu dalších akcí, drakiády, pálení čarodějnic,
grilování a podobně. Když potřebuju
s něčím pomoct, vždycky najdu v sousedství někoho ochotného, a to funguje
i naopak z mé strany. Jsme sice ve
městě, ale hned za domem máme
pole, louky, přírodu… Vyrostla tu nová
hřiště, což je pro nás super, na druhé
straně jsou tu pořád nevyužitá místa,
kde by mohla být třeba sportoviště.

S HOKEJISTOU MICHALEM BROŠEM JSME SE SEŠLI V TĚLOCVIČNĚ MB GYM
NA HUTÍCH, KTEROU ZALOŽIL PŘEDEVŠÍM PRO MALÉ HOKEJISTY.
DNES SE TU PODLE JEHO SLOV VYTVOŘILA I PŘÍJEMNÁ PARTA DOSPĚLÝCH
ZE SOUSEDSTVÍ I VZDÁLENĚJŠÍCH LOKALIT PRAHY 14. AČKOLIV AKTUÁLNÍ
EXTRALIGOVOU SEZÓNU ZČÁSTI PROMARODIL, TĚŠÍ SE, ŽE ZASÁHNE
DO BOJE O BODY V PLAY-OFF PRO SVŮJ TÝM Z MLADÉ BOLESLAVI.
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ZMIŇOVAL JSTE SVÉHO SYNA.
CO DNES OBNÁŠÍ HOKEJ PRO
JEDENÁCTILETÉHO KLUKA?
Ideální situace je, když kluk jde ze
školy na trénink, pak si udělá úkoly…
To tedy není případ mého syna, protože toho často musím do úkolů nutit
„s palicí v ruce“. Abych ale odpověděl. Trénink obden, o víkendu zápasy
nebo turnaje, pak různá soustředění.
To je ale podobné v každém sportu.
NENÍ TO PRO ŠKOLÁKA VELKÁ ZÁTĚŽ?
Klukům dneska chybí, jak já říkám,
„zabarák“. Hodně často slýchám ná-

Rozhovor
zor, že je toho na mladé sportovce
hodně, že by neměli tolik dřít. Já si
myslím, že je to spíš naopak. Je
pravda, že to je řehole, ale dnešním
dětem stále zbývá strašně moc času
a prostředků, jak ten čas „zabít“ virtuální zábavou. Já jsem odmala zvyklý
trénovat, v těch dětských letech jsme
ale po škole a tréninku přišli a hned
jsme mizeli ven třeba na fotbal. Dnes
tohle dětem trochu chybí. My jsme
domů chodili vyřízení, ke sportu jsme
měli ještě další tři hodiny pohybu
denně.
MYSLÍTE SI, ŽE V TOMTO OHLEDU
MŮŽE POMOCI, KDYŽ MĚSTSKÁ
ČÁST STAVÍ NOVÁ HŘIŠTĚ
A SPORTOVIŠTĚ?
Stoprocentně! Každé nové hřiště nebo
sportoviště, které vznikne jako volně
přístupné dětem, je skvělé. Každé takové místo v okolí může děti vytrhnout z toho virtuálního světa mobilů, počítačů a herních konzolí. U nás
je třeba pěkné sportoviště u učiliště
Pramen, ale to přístupné není a já
osobně jsem tam snad nikdy nikoho
sportovat neviděl. Na druhé straně je
dobře, že městská část otevřela dětem hřiště u základních škol.

promýšlíme a ve ﬁnále zjišťujeme, že
zajistit ﬁnancování je skoro to nejjednodušší na celé záležitosti. Problémy
jsou s pozemky a spoustou dalších
administrativních věcí. Ale nevzdáváme to. Jednou se to snad podaří zrealizovat. V Praze takové možnosti
chybí, tak proč by právě Praha 14 nemohla být průkopníkem…

V rámci tréninku si v MB Gym na Hutích
můžete užít i box nebo cyklistický trenažér.

příklad běžné, že mladí hokejisté už
od základní školy mohou fungovat
tak, že je rodiče odvezou do školy
a vyzvednou je odpoledne už po tréninku. Totéž je tam i na středoškolské
úrovni, což u nás de facto neexistuje.

MÁME SE TEDY ZAČÍT BÁT
O BUDOUCNOST NAŠEHO
NÁRODNÍHO SPORTU?
Češi mají pořád pocit, že jsme hokejová velmoc, že zápasy třeba se Švýcary,
Němci nebo Dány musíme automaticky vyhrávat. Když se ale podíváte na
to, jaké podmínky tam mají mladí
sportovci, je skoro zázrak, že ještě nehrajeme skupinu B mistrovství světa,
že se pořád dokážeme měřit se špičkou i v těch mladších kategoriích. Asi
je to trochu i naší náturou. Myslím, že
stát a kraje a města by se nad tím
měly zamyslet a pokusit se to změnit.

JDE TEDY SPÍŠ O PŘÍSTUP
KE SPORTU JAKO TAKOVÝ?
Ten rozdíl je hned v principu, jak funguje hokej u nás a třeba ve Finsku.
Tady trénují malé hokejisty mizerně
zaplacení trenéři, často i třeba nadšení tátové, kteří to sice dělají z lásky
k hokeji, ale na druhé straně k tomu
nemají potřebnou odbornost. Podobná situace je i ve školství. Tady je na
prvním stupni „základky“ člověk učitelem buď z nadšení, anebo proto, že
nic jiného dělat nemůže, navíc učitelů
je kvůli špatnému ohodnocení pořád
nedostatek.
Ve Finsku je ve škole i v hokeji ten,
kdo učí nejmenší, paradoxně v nejprestižnější a výborně zaplacené pozici. Podle toho také musí mít potřebné vzdělání, zkušenosti a jako trenér
třeba i licenci. Zatímco u nás je člověk, který trénuje dospělé, papírově
nejvýš, ve Finsku musí mít největší
kvaliﬁkaci ten, kdo učí děti základům.
Smysl toho je patrný, u nás si to ale
zatím nedovedu v praxi představit.

VNÍMÁTE V TOMTO OHLEDU ROZDÍL
OPROTI SITUACI V JINÝCH ZEMÍCH?
Obrovský rozdíl je vidět v podstatě
všude v zahraničí, já osobně s tím
mám zkušenost třeba z Finska, kde
jsem nějaký čas působil. Tam je na-

NAPOSLEDY JSME HOVOŘILI
O MYŠLENCE ZIMNÍHO STADIONU
V PRAZE 14. DRŽÍTE SE POŘÁD
TÉTO VIZE?
Plán na zimní stadion mi pořád zraje
v hlavě. Je nás víc a pořád to různě

JAK VNÍMÁTE SOUČASNOU SITUACI
V HOKEJI OBECNĚ?
Je zázrak, že z té bídy ještě dokážeme vyprodukovat konkurenceschopné hráče pro nároďák. To ale nemusí
platit pořád, už nyní vidíme, jak klesá
počet našich mladých hráčů na draftech v zahraničních soutěžích.

VĚNUJETE SE POŘÁD I DĚTEM,
MALÝM HOKEJISTŮM?
MOHOU SE NA VÁS RODIČE
MALÝCH SPORTOVCŮ OBRÁTIT?
S kamarádem, který má ve správě
stadion v Neratovicích, jsme udělali
letní hokejový kemp a pokračujeme
i hokejovou školou. Primárně je to
projekt pro mladé hokejisty, ale
částečně je určený i hobby hráčům.
Pro malé hokejisty ostatně vznikla
původně i naše posilovna na Hutích
právě proto, že v klubech často nemají dost prostoru pro správný trénink. Ideální by bylo přijít na led,
půl hodiny se zahřívat a rozcvičovat,
pak hodinu naplno hrát hokej a pak
zase půl hodiny regenerovat. To ale
v praxi nefunguje, protože tím vlastně ztrácíte drahocenný čas na ledě,
tak se to dost podceňuje. My se to
snažíme dětem nabídnout. V případě zájmu stačí navštívit náš web
www.mb6hs.cz, kde jsou veškeré
informace.
TÉMATEM AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ JE
BOURÁNÍ BARIÉR. JAK VNÍMÁTE VY
LIDI S HENDIKEPEM?
Ještě ze svého působení ve Spartě
mám bližší vztah se sledge hokejisty,
se kterými jsme měli společné podpisové akce, chodili na naše zápasy
a celkem pravidelně jsme se vídali.
Samozřejmě nedokážu chápat, jak se
člověk s hendikepem cítí, ale věřím,
že většina z nich si přeje hlavně to,
aby je okolí vnímalo prostě jako lidi.
Sám mám v tělocvičně vyvěšenou
řadu citátů různých hendikepovaných
sportovců od nás i ze světa.
Jejich slova často používám jako
příklad, když mí svěřenci o něčem
říkají, že to nejde.
Mladý zdravý kluk snadno pochopí, že
je to hloupost, když si uvědomí, čeho
dosáhl třeba náš jednonohý cyklista,
slepý horolezec nebo další lidé, pro
které hendikep nebyl překážkou v dosáhnutí cíle, rozvoji schopností a v aktivním užívání života takového, jaký je.
Takových lidí si upřímně vážím.
(jam)
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Doprava

ZMĚNY MHD PROZATÍM ODLOŽENY

Zástupci organizátora veřejné dopravy
a zástupci Magistrátu hl. města Prahy
se začátkem února dohodli na přepracování původního záměru. Změn v MHD
by mělo být výrazně méně. „Ropid uznal
více než polovinu ze tří tisíc připomínek
lidí a městských částí,“ citoval Petra
Dolínka, náměstka primátorky, který
má na starosti dopravu, deník Metro.
PŘIPOMÍNKY KE ZMĚNÁM
Během března se bude budoucí úpravou jízdních řádů, k nimž se má přistoupit zejména kvůli prodloužení metra linky A do Motola, zabývat Dopravní
komise Rady hl. města Prahy, která
dodá svá doporučení a stanoviska. Nejvíce připomínek k původně plánovaným

změnám vyslovily radnice ze západní
části metropole. Občané Prahy 14 na
úřad poslali několik desítek podnětů.
„Nejvíce lidé volají po změně trasy
autobusové linky 186, která by se podle
nich měla vrátit do původní trasy platné
do poloviny roku 2012. Nutno ovšem
podotknout, že části občanů již nová
trasa vyhovuje a změnu nepožadují. To
svědčí o tom, jak je složité všem vyhovět. K tomuto problému připravujeme
na březen společné veřejné projednání.“

stupkyně starosty Ilona Picková, jež má
dopravu v Praze 14 v gesci. Zástupci
radnice se podle ní se zástupci Ropidu
sešli už na konci ledna. „Náš hlavní požadavek byl na návaznost nové tramvajové linky 19 a původní 16 ve stanici Palmovka. Také jsme chtěli protáhnout
linku 19 dále do centra. Oběma těmto
požadavkům Ropid vyhověl. Další požadavky jsme vznesli k tomu, co nás trápí
dlouhodobě, a to zejména přímé autobusové propojení Jiráskovy čtvrti
a Hloubětína, stejně jako rovnoměrné
rozložení intervalů autobusů 110 a 181
v oblasti Kyjí. Pohlídáme si, aby dohodnuté úpravy zůstaly i v novém návrhu
Ropidu,“ dodala Picková.
(red)

CO NÁS JEŠTĚ TRÁPÍ
Dalším požadavkem je zkrácení intervalu linky 202, která je od svého zavedení
v roce 2012 velmi využívaná,“ uvedla záOZNÁMENÍ

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ MĚLA
PRAHA ZAŽÍT DALŠÍ DOPRAVNÍ
„REVOLUCI“. SPOLEČNOST ROPID
PLÁNOVALA ZMĚNY U TÉMĚŘ DVOU
DESÍTEK TRAMVAJOVÝCH A VÍCE
NEŽ PADESÁTI AUTOBUSOVÝCH
TRAS. NA AVIZOVANÉ ÚPRAVY
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ VŠAK NEDOJDE.

ZMĚNA TRASY LINKY Č. 186
Zástupkyně starosty MČ Praha 14 Ing. Ilona Picková
si vás dovoluje pozvat na veřejné projednání.

Hlavním tématem bude diskuse k trase autobusové linky 186 primárně obsluhující oblast
Hutí. Neváhejte a přijďte říci svůj názor. Kromě úředníků a politických zástupců radnice
budou přítomni i pracovníci společnosti ROPID, která MHD v metropoli organizuje.

KDY: 25. března od 17.30 do cca 19 hodin.
KDE: Základní škola, Bratří Venclíků 1140/1, Praha 9 – Černý Most.

PRÁCE NA SILNICÍCH PŘINESOU DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Modernizace trasy mezi sjezdy na Běchovice a na Satalice, kudy denně projíždí několik desítek tisíc aut, začne na
přelomu letošního března a dubna
a bude trvat do konce příštího roku.
„Dojde k rozšíření do středového pásu,
což umožní zachování dopravy ve dvou
pruzích v obou směrech. Rychlost tu
bude snížena na padesát kilometrů
v hodině,“ upozorňuje zástupkyně starosty Prahy 14 Ilona Picková, která má
dopravu v městské části ve své gesci.
TICHÝ ASFALT SNÍŽÍ HLUK
Podle Ředitelství silnic a dálnic, jež rekonstrukci ﬁnancuje, se oprava dotkne
zejména povrchů vozovek. „Ty stávající,
staré budou nahrazeny takzvaným tichým asfaltem, díky čemuž se o několik
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Ilustrační foto

S PŘÍCHODEM JARA SE OBYVATELÉ
PRAHY 14 MUSÍ PŘIPRAVIT NA NĚKOLIKERO DOPRAVNÍCH OMEZENÍ.
ČÁST JICH SOUVISÍ S OPRAVOU
PRAŽSKÉHO OKRUHU U ČERNÉHO
MOSTU, ČÁST S REKONSTRUKCÍ
VODOVODŮ V ULICÍCH HEJTMANSKÁ A METUJSKÁ.

decibelů sníží hluková zátěž,“ doplňuje
Picková. Stavební práce a částečné
omezení průjezdnosti by podle ní zásadní potíže způsobit neměly. „Nicméně hustší provoz zejména na sjezdech
a nájezdech se dá očekávat. Další
komplikace může přinést jejich případné uzavření. V koordinaci s Magistrátem hlavního města Prahy budeme
preventivně připravovat dopravní opatření a objízdné trasy,“ říká Picková.

ČTYŘMĚSÍČNÍ OPRAVA VODOVODU
ODSTARTUJE V BŘEZNU
Další opatření budou souviset s rekonstrukcí vodovodů v oblasti nad Kyjským
rybníkem. Oprava, na níž společnost
Pražské vodovody a kanalizace pracuje
v součinnosti s naší městskou částí,
má odstartovat v druhém březnovém
týdnu. „Práce jsou rozděleny do tří
dílčích etap, podle stanoveného harmonogramu mají trvat do poloviny letošního června,“ vysvětluje Picková. Práce
na obnově vodovodních řadů a také výkopové a montážní práce budou probíhat v jižní části ulice Hejtmanská
a v západní části ulice Metujská. Na celou dobu rekonstrukce je naplánováno
operativní omezování vjezdu do dotčených ulic, v nichž bude zároveň platit
zákaz stání. Je nutno počítat i s tím, že
na nezbytně nutnou dobu budou průběžně částečně uzavírány také chodníky. Přístup do jednotlivých domů zůstane zajištěn. Dobrou zprávou je, že
případné dopravní potíže budou posléze
vyváženy nejen novými vodovody, ale
také komunikacemi s novým povrchem,
zejména novými chodníky.
(red)

Komerční sdělení/pozvánky

POHODOVÉ BYDLENÍ NEBO INVESTICE KOUSEK OD VÁS!

Zájemce o bydlení navíc láká statut
nové (vilové) čtvrti, o jejíž rozvoj budou
mít zájem i sami obyvatelé. Ostatně
i samotná investiční společnost Landia se zasazuje v místě o kultivaci
parku Čihadla, stavbu rozhledny
Doubravka podle návrhu architekta
Martina Rajniše nebo vznik nového
sportovního areálu.
„To vše vede k tomu, že obyvatelé
Prahy 14 tvoří mezi našimi klienty

poměrně vysoké procento,“ říká Petr
Tomášek, ředitel společnosti Landia
Management, podle nějž mají „místní“ zájem o všechny nabízené produkty. „Na velkém vzestupu jsou byty
na Rajském vrchu, které jsou stavěné ve vysokém standardu za ceny
nižší než v okolí. Zájemci je vedle
bydlení proto kupují také za účelem
dalšího pronájmu. Mají navíc jistotu,
že s rozvojem celé čtvrti hodnota jejich nemovitosti dále poroste.“
Mezi budoucími obyvateli stále převládají ti, kdo na Rajském vrchu chtějí
bydlet. Koupi bytu nebo domu navíc
nyní nahrávají rekordně nízké úroky
u hypoték. A rovněž velmi vstřícné ﬁnanční podmínky Landia Management, s. r. o., kdy na začátku klientům
stačí 10 % kupní ceny na vázaný účet
u banky, zbytek hradí až po kolaudaci.
Generálním dodavatelem stavby dvou
bytových domů i 22 řadových domů je
společnost Metrostav. První obyvatelé
se do řadových domů nastěhují do konce letošního roku, do bytů na jaře 2016.
Více informací na www.rajskyvrch.cz.
(pr)
Pozvánka

Pozvánka

O úspěchu svědčí také to, že vyprodáno
bylo všech pět desítek stavebních pozemků i 18 řadových domů v 1. fázi.
Aktuálně mohou zájemci vybírat
z dvaadvaceti rodinných řadových domů
ve 2. fázi a 48 krásných bytů 1+kk až
4+kk s přímým výhledem na novou
čtvrť a zeleň nad meandry Rokytky.
V této části Prahy patří Rajský vrch nesporně k nejlepším lokalitám. Jak obyvatelé Prahy 14 dobře vědí a oceňují, je
odsud blízko za sportem, do přírody, za
službami či školami směrem Černý
Most i veřejnou (metro Rajská zahrada
5 minut pěšky) nebo individuální dopravou do centra Prahy.

Vizualizace: Landia Management, s. r. o.

MEZI OBYVATELI PRAHY 14 ZÍSKALA
NOVÁ ČTVRŤ RAJSKÝ VRCH, VYRŮSTAJÍCÍ POSLEDNÍ TŘI ROKY MEZI
ULICÍ OCELKOVA A PARKEM ČIHADLA,
VELMI DOBRÉ JMÉNO. VYJADŘUJE
TO I VELMI VYSOKÉ PROCENTO REZIDENTŮ TÉTO MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTEŘÍ ZDE OD INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI
LANDIA MANAGEMENT, S. R. O.,
KOUPILI PARCELU, ŘADOVÝ DŮM
NEBO NOVĚ I BYT.
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Zprávy z radnice

NOVÁ TVÁŘ PARKU PILSKÁ
SPORTOVNÍ VYŽITÍ, CESTY PRO
PROCHÁZKY, NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ.
TO A MNOHO DALŠÍHO NABÍDNE
OD LETOŠNÍHO PODZIMU TŘÍHEKTAROVÝ PARK PILSKÁ V HOSTAVICÍCH,
NA JEHOŽ ZÁSADNÍ „PROMĚNU“
ZÍSKÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
DOTACI Z EVROPSKÝCH FONDŮ.

Situaci kolem proměny parku v Pilské ulici v Hostavicích řešili zástupci Prahy 14 s občany
od počátku. Na snímku je jedno z prvních veřejných projednání této záležitosti z roku 2011.

cího venkovního osvětlení, rekonstrukce multifunkčního sportoviště
a dětského hřiště či provedení sadových úprav. „Počítáme také s tím, že
část parku bude osazena ještě venkovními ﬁtness prvky a že bude vybudováno odpočinkové místo. Součástí parku by v budoucnu mohlo být
také nové komunitní centrum.

V rámci I. etapy vznikne jeho základ
– dřevěné pódium,“ říká místostarostka Ilona Picková, která má ve své
gesci mimo jiné také zeleň Prahy 14.
Finanční spoluúčast na realizaci
I. etapy revitalizace parku Pilská dosáhne deseti procent z celkových nákladů. O dodavateli prací rozhodne
otevřené výběrové řízení.
(red)
Pozvánka

Radní začátkem února schválili podpis smlouvy související s ﬁnancováním I. etapy projektu a zároveň dali
zelenou jeho přípravě. Co to znamená? „Vybraní zahradníci a další odborníci,
kteří
mají
zkušenosti
s údržbou zeleně, už nyní parkovou
plochu čistí od obrostlých pařezů
a náletových dřevin tak, aby byla udržovatelná, vyhrabávají spadané listí
a rovnají terén,“ vysvětluje vedoucí
oddělení ochrany prostředí Markéta
Adámková.
Během první etapy, která by měla
skončit spolu s letošními letními
prázdninami, je naplánováno vybudování kompletní cestní sítě, osazení
parku lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši, zavedení odpovídají-
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Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
KOMISE ZAČÍNAJÍ
PRACOVAT

NESPOKOJENOST
S OBĚDY NA ZŠ

Jedním z dosavadních úkonů staronové
rady bylo ustavení a personální obsazení
komisí, které jsou poradním orgánem
rady. Zde bychom jednotlivým radním
rádi vyjádřili díky za to, že nám v mnoha
ohledech vyhověli. Nicméně jinak rada
ve staronovém složení jedná podle očekávání a pokračuje s většími či menšími
problémy v započaté práci z předchozího
období. Zejména v již jimi ozkoušených
organizačních změnách a v podle nich
standardních procesních úkonech.
Vrátím se raději ke komisím. Přestože
bychom rádi měli své zastoupení ve
všech ustanovených komisích, jsme zastoupeni v sedmi z deseti, což považujeme
za důstojnou možnost spolupráce (v sedmi komisích má své zastoupení i hnutí
ANO, vítěz voleb s devíti mandáty).
I když pod hlavičkou KA 2014, do komunálních voleb jsme šli jako „nezávislí“,
které primárně zajímá život a zlepšení
stávající (ne)kvality naší městské části.
Právě proto jsme kladli tak velký důraz
na to, abychom měli možnost mít své zástupce v komisích, tedy v poradních orgánech rady, kteří budou moci nezištně
nabízet svou pomoc a myšlenky, které
nemají politický podtext, nebudou se líbit
některým developerům nebo zájmovým
skupinám, ale považujeme je za přínosné
pro nás, občany Prahy 14. Je pak na uvolněných členech rady, zda naší nabízené
pomoci využijí, nebo nikoliv, zda naše nápady či kritiku dokážou využít a zužitkovat.
Nezáleží přece na tom, který starosta,
místostarosta nebo radní bude pod
možným úspěchem podepsán, za důležité
považujeme, pokud se k úspěchu dopracujeme. V našich fejetonech nečekejte
informace o „stranickém dění a politických
zemětřeseních“, jako nezávislí jsme naštěstí těchto „hloupostí“ ušetřeni – zajímá
nás primárně dění na Praze 14. Jelikož
však fejetony mají svá striktní omezení,
můžete se o nás a naší práci dovědět
více na facebooku Konzervativní aliance
2014 nebo na www.lepsipraha14.cz. S díky
za vaši stále rostoucí podporu.
Soňa Tománková,
zastupitelka Konzervativní aliance 2014

Rada MČ již schválila nominace hnutí
ANO do odborných komisí. Proto vám
v dnešním sloupku mohu sdělit slibované zastoupení. Spolu se Simonou
Kijonkovou působím v komisi územního rozvoje a životního prostředí. Výchovu a vzdělávání řeší zkušená pedagožka Marcela Vydrová. Do komise
pro sociální věci dochází paní doktorka
Eva Kymrová. Na majetek pomáhá
dohlížet obchodní ředitel Stanislav
Kovář. Kulturu a aktivity volného času
zlepšuje energická a nápaditá Aneta
Hejrovská. Dopravě se nejen v práci,
ale i ve své komisi věnuje František
Vojtek. V komisi bezpečnostní a protidrogové zasedá Vladimír Tománek
a Miroslav Šubrt, kterého možná znáte
jako místního záchranáře.
Jednotlivé komise a výbory se postupně
začaly scházet a členové se snaží seznámit
s problematikou dané oblasti. Rádi
bychom vám pomáhali řešit problémy,
s nimiž jste neuspěli u kompetentních
osob. V této souvislosti již první lidé
využili kontaktů, které zveřejňujeme
v každém sloupku, a dali nám podněty
k prověření. Také na základě stížností,
které řeší kontrolní výbor, jsme zaznamenali nespokojenost rodičů se
stravováním na základní škole Generála
Janouška, kde od loňského září žákům
vaří ﬁrma Cook for life, s. r. o.
Touto cestou chceme vyzvat ty z vás,
kdo máte připomínky k současnému
způsobu vaření obědů na zmiňované
základní škole, abyste se na nás obrátili.
Budeme rádi za jakýkoliv podnět, ať
už kladný nebo záporný, či jakoukoliv
informaci, která pomůže k řešení situace. Idea zavedení zdravého stravování do škol je sama o sobě dobrá, ale
nesmí u toho vzniknout problém s jejím
provedením. Je potřeba vše důsledně
vyhodnotit, zkontrolovat a uspořádat
veřejnou debatu. O to víc, že se jedná
o pilotní projekt a existuje záměr rozšířit
jej na další školy. Postaráme se, aby
toto téma nezapadlo. Samozřejmě se
na nás můžete obrátit s čímkoliv dalším.
V rámci našeho působení v komisích

i z pozice zastupitelů chceme věci
důsledně řešit. Kontaktovat nás můžete na praha14@anobudelip.cz nebo
prostřednictvím facebooku na www.facebook.com/anopraha14. Osobně budeme k dispozici taktéž na příštím jednání zastupitelstva 10. března před
jeho začátkem v 15.00 v Galerii Prahy 14 (náměstí Plk. Vlčka 686). Pokud
chcete se svým podnětem vystoupit
před všemi zastupiteli, tak můžete
v době od 17.00 do 17.30.
Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

67. VÝROČÍ NÁSTUPU
TOTALITY
Datum 25. února 1948 znamenalo na
dlouhá léta ztrátu svobody, demokracie a lidských práv. Možná že letošní
výročí bylo zastíněno tragickými událostmi v Uherském Brodě, v každém
případě proběhlo bez významnější
zmínky v hlavních médiích. Svoboda,
která nám zdá se příliš lehce spadla
do klína v listopadu 1989, jako by byla
samozřejmostí, kterou nám již nikdo
nemůže vzít. Za svobodu a její udržení
je však třeba bojovat neustále , stejně
tak je nutné si připomínat oběti totalitní zvůle. Šíření nebezpečného populismu a extremismu nejen v Evropě,
ale i u nás je na všech úrovních politiky skutečně alarmující. Nesmiřujme
se s plíživým nástupem nesvobody. Již
nyní pozvolna ztrácíme svobodu mluvit
o věcech, které se kolem nás dějí,
i proto, že řada vlivných médií je vlastněna významným členem vlády, který
je v každodenním gigantickém střetu
zájmů. Členství v KSČ či aktivní spolupráce s STB v nich není nikterak
diskvaliﬁkující, zatímco tradiční demokratické strany a jejich hodnoty zde
vyznívají jako směšné a neefektivní.
Věřím tomu, že nejsme navždy zemí,
kde autorem největšího bestselleru je
Láďa Hruška, prezidentem lidem zvolený hrubián a nejdůvěryhodnějším
politikem největší oligarcha. Teprve
potom by mohlo být líp.
Josef Kutmon,
radní a zastupitel za ODS
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Naše školy

MŠ KORÁLEK – ŠKOLA NANEČISTO

Foto: archiv MŠ Korálek (2x)

Před zápisem do základní školy navštěvují děti z Mateřské školy Korálek
v Bobkově ulici vždy své budoucí spolužáky v prvních třídách. Pod vedením
paní učitelky a s pomocí uvádějícího

partnera ze školní třídy usednou poprvé
do školních lavic, navzájem se představí
a plní jednoduché úkoly. Program je
vždy pečlivě připraven, budoucí žáčci
mohou předvést vše, co již umí, a pozorně sledují, jak se učí děti ve škole. V mateřské škole mají pak nastaven program
„Školy nanečisto“ a v něm všechny nové
zkušenosti použijí. Kromě seznámení se
školním prostředím, školským stylem
práce a novými kamarády přináší tato
zkušenost dětem radostný zážitek a pomáhá zvládnout případné obavy. Jak se
dětem ve škole dařilo, dokumentují přiložené fotograﬁe.
Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ

10. dubna 1995
byla slavnostně
otevřena Mateřská škola Obláček. Od té doby
prošlo jejími
dveřmi více než 2 100 dětí. Nejstaršímu
je dnes 27 let, nejmladší se narodilo
v roce 2012.
V rámci oslav připravujeme pro děti,
ale i veřejnost řadu akcí. Jednou
z nich je již několikátá výstava výtvarných prací v Galerii Prahy 14. Vernisáž
se koná 1. dubna 2015 v 10.00 hodin.
Otevírací doba je úterý až čtvrtek
10–18 hodin do 29. dubna 2015.

Foto: archiv MŠ Obláček

OBLÁČEK SLAVÍ 20. NAROZENINY

Na středu 8. dubna jsme připravili prohlídky mateřské školy. Sraz zájemců
je v 15.00 a v 15.30 hodin. před budovou školy. Od 16.30 hodin můžete na
školní zahradě zhlédnout divadelní
představení Noemova archa. Hrát pro

děti, ale i dospělé budou členové dětského divadelního souboru Ty-já-tr,
skupiny Štronzo, pod vedením Radky
Tesárkové a Josefa Herverta.
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se můžete
zúčastnit od 15.30 hodin dětské diskotéky na školní zahradě.
Pro naše děti je dále připraveno divadelní představení „Ježibaba“, návštěva
hasičů a ukázka práce sokolníka.
Do příprav se zapojily i nejstarší děti
a nacvičují pro mladší kamarády pohádku, kterou jim zahrají.
Srdečně zveme všechny na odpoledne
8. a 9. 4. 2015. Přijďte s námi slavit.
(dm)

MŠ PACULOVA – PŘEDŠKOLÁCI Z MŠ NA
NÁVŠTĚVĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘÍ VENCLÍKŮ

Foto: archiv MŠ Paculova (2x)

V období před zápisem do prvních tříd
navštívili ve dnech 26. a 27. ledna naši
předškoláci základní školu Bratří
Venclíků. Na návštěvu se děti předem
připravovaly pomocí hry a vyprávění
v rámci našeho vzdělávacího programu, v němž má zápis do základní školy
v předškolních třídách důležité místo.
Snažíme se, aby se děti učily nenásilně,
především formou prožitků. Na návštěvu školy se moc těšily, podívaly se, jak se
jejich kamarádi učí a co je v příštím
školním roce „čeká“. Měly možnost se
zapojit do činností společně s prvňáčky
a mohly si alespoň krátce vyzkoušet,
jak probíhá den malého školáčka.
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Moc děkujeme vedení školy a hlavně
šikovným učitelkám z prvních tříd za
to, že našim dětem umožnily seznámit se s průběhem dne v „opravdové“ škole, a tím jim určitě usnadnily
následující zápis do první třídy.
(dm)

Čtrnáctka dětem

V současné době jsou děti zahlceny ﬁlmy, počítačovými programy, interaktivními hračkami a z rodin se vytrácí kouzlo vyprávění a pravidelného čtení. Proto
jsme se rozhodli v naší MŠ vypracovat
projekt s názvem „Ve světě knížek“.
Tímto projektem se snažíme vrátit knize její nezastupitelné místo v „dětském
světě“. Pravidelné čtení má velký význam pro vývoj dítěte a vliv na kvalitu
jeho života. Děti si budují vztah k psanému slovu, ke kráse mateřského jazyka,
získávají povědomí o okolním světě, váží
si fyzické i duševní práce, prohlubuje se
jejich citové a estetické vnímání, učí se
soustředěnosti, trpělivosti, což je předpokladem školní úspěšnosti.
Již několik let spolupracujeme s Městskou knihovnou v ulici Generála Janouška
na Černém Mostě, kam s dětmi pravidelně jednou měsíčně docházíme. Paní
knihovnice si pro děti připravuje téma
dle našeho Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro MŠ. Děti se seznamují s prostředím knihovny, učí se
v tomto prostředí chovat, zacházet
s knihami, hledat v nich právě to, co je
zajímá, půjčují si knihy do MŠ, kde čteme pravidelně na pokračování. Děti

Foto: archiv MŠ Vybíralova

DĚTI Z MŠ VYBÍRALOVA 968 VE SVĚTĚ KNÍŽEK

mají možnost přivést do knihovny své
rodiče, a pokračovat tak v půjčování
knih domů nejen po dobu docházky do
MŠ, ale i po celou dobu školní docházky. Účastníme se i akcí v knihovně,
např. divadelních představení pro děti
apod. V rámci našeho projektu chystáme i akce v MŠ. Budujeme vlastní knihovnu, ve které si mohou knihy půjčovat jak zaměstnanci, tak rodiče pro
sebe i pro své děti. Plánujeme čtení
pro děti nejen od paní učitelek, jak jsou
děti zvyklé, ale i od dobrovolníků z řad
rodičů a prarodičů. Pořádáme výstavy
knih ve spolupráci s nakladatelstvím,

knihy je možno si prohlédnout, popřípadě zakoupit, získáváme tak výhodněji knihy do naší knihovny. Dále
s dětmi připravujeme výstavy jejich
oblíbených knih z domova, ze kterých
dětem během dopoledne nebo před
odpočíváním čteme, děti se tak vzájemně seznamují se „svými“ příběhy.
Naším cílem je otevřít dětem svět knížek, ve kterém by našly zalíbení, zábavu i poučení. Se vztahem ke knize získáváme přítele, rádce, učitele
i veselého kamaráda na celý život.
Dejme dětem skutečné hodnoty.
Kolektiv pedagogů MŠ Vybíralova 968

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
SoutûÏ o ceny

Čtrnáctníček se chce svézt vlakem, ale neví, jestli na nádraží
dorazí včas. Pomůžete mu spočítat čas odjezdu vlaku?

V 16.50 je vlak vzdálený 20 kilometrů od zastávky a blíží se rychlostí 60 km za hodinu.
Na nádraží se zdrží 2 minuty. V kolik přesně vlak odjede z nástupiště?

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem posílejte
do 15. 3. 2015 na e-mailovou adresu: skritek@casopis14.cz,
nebo je můžete poslat v zalepené označené obálce
na adresu PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč
(vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK).

Správné řešení z minulého čísla:
Sněhulák i s hrncem měří 175 cm.
Výherce: Drahomíra Vendrová, Černý Most
Před vyzvednutím výhry prosím kontaktujte pověřeného
pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Naše školy

DĚTI Z PRAHY 14 MAJÍ PŘEDNOST
O TOM, ŽE SE BUDE V PŘÍŠTÍM
ŠKOLNÍM ROCE OTEVÍRAT SPECIÁLNÍ TŘÍDA V MŠ CHVALETICKÁ,
JSME JIŽ INFORMOVALI. NYNÍ
PŘINÁŠÍME KRÁTKÝ ROZHOVOR
S PANÍ ŘEDITELKOU TÉTO ŠKOLKY
MGR. HANOU SEIFERTOVOU A TAKÉ
BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁPISU
DO ZMÍNĚNÉ SPECIÁLNÍ TŘÍDY.
KDY SE SPECIÁLNÍ TŘÍDA OTEVŘE,
PRO KOLIK DĚTÍ BUDE URČENA
A JAK BUDETE TYTO DĚTI Z ŘAD
ZÁJEMCŮ VYBÍRAT?
Speciální třída s maximálním počtem
14 dětí se otevře od září 2015. Děti
musí mít doporučení a odborný posudek ze školského poradenského zařízení (SPC). Přednost budou mít děti
z Prahy 14 a předškoláci.
V JAKÉM SMYSLU PŮJDE O TŘÍDU
SPECIÁLNÍ A JAK SE BUDE LIŠIT
NÁPLŇ BĚŽNÉHO DNE V TÉTO
TŘÍDĚ PRO SAMOTNÉ DĚTI?
Půjde o třídu pro děti s logopedickými
a kombinovanými vadami, ve které

bude pracovat speciální pedagog. Náplň dne a program se bude podobat
běžné třídě. Vzhledem k menšímu
počtu dětí a přítomnosti speciálního
pedagoga však proběhne intenzivnější
odborná pomoc, dětem bude možno
věnovat více individuální péče dle jejich
potřeb.

Pokud má dítě jen lehkou logopedickou
vadu jako nevyvozování některých hlásek, třeba R nebo sykavky, není to důvod k zařazení. Logopedická vada může
být kombinovaná i s jiným postižením
jako jsou poruchy sluchu, opoždění rozumového vývoje, ADHD. Každopádně
je nutné mít doporučení ze speciálně
pedagogického centra.
(jam)

VEDLE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI
PROBLÉMY JE TŘÍDA URČENÁ I DALŠÍM DĚTEM – MŮŽETE TO PŘIBLÍŽIT?
Třída je určena pro děti s narušenou
komunikační schopností (např. opožděný vývoj řeči, dysfázie, mutismus…).

ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY
Individuální konzultace do konce března u ředitelky školy Mgr. Hany Seifertové na tel. čísle 281 867 290 nebo
e-mailu ms.chvaleticka@seznam.cz.

CO BUDETE K ZÁPISU POTŘEBOVAT:
• zprávu ze školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické
centrum – SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny – PPP), kde
zpracují odborný posudek a návrh na individuální vzdělávací plán,
případně doporučení k zařazení do speciální třídy od jiného odborníka
(logopeda, pediatra, neurologa, psychologa atd.)
• kopie zpráv z odborných vyšetření a terapií, které vaše dítě absolvovalo,
nebo ze zařízení, kam v současnosti dochází
• doporučíme vám vhodné SPC pro vaše dítě, pokud zatím nikam nechodíte
• pokud vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta, je nutné to uvést
v odborném doporučení

PROJEKT KONČÍ, ALE ŠKOLÁCI
O POMOC NEPŘIJDOU

Právě v duchu této ﬁlozoﬁe se městská část Praha 14 – ve spolupráci
s partnerskou ZŠ Generála Janouška –
před necelými dvěma lety pustila do
pilotního projektu „Podpora žáků základních škol Prahy 14“, na který získala peníze z Evropského sociálního
fondu, konkrétně z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Jeho cílem
bylo rozšířit odborné služby na základních školách, a pomoci tak dětem, které si s tradiční výukou nevědí rady.
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Foto: archiv MČ Praha 14

JEDNI SE MAJÍ CO OTÁČET, ABY
SPOLUŽÁKŮM VE TŘÍDĚ STAČILI,
DRUZÍ JSOU NAOPAK TAK NADANÍ,
ŽE JIM DĚLÁ POTÍŽE „VTĚSNAT“
SVŮJ TALENT DO KLASICKÝCH
ŠKOLNÍCH OSNOV. PŘESTOŽE JE
ŘEČ O DVOU NAPROSTO ODLIŠNÝCH
SKUPINÁCH ŠKOLÁKŮ, JEDNO MAJÍ
SPOLEČNÉ: POTŘEBUJÍ VÝUKOVÝ
PROGRAM UŠITÝ TAKŘKA NA MÍRU.
Přestože samotný projekt letos v únoru
dospěl do ﬁnále, z jeho výsledků se bude
těžit dál. „Školní poradenské pracoviště
ve své činnosti pokračuje a je naším záměrem obdobný projekt realizovat na
dalších školách, které městská část zřizuje. Považujeme to za další krok ke zvýšení kvality základních škol,“ vysvětluje
zástupkyně starosty Lucie Svobodová, do
jejíž gesce oblast školství patří.
V rámci projektu bylo podpořeno 350
žáků. „Několika desítkám dětí odbor-

níci školního poradenského pracoviště vytvořili individuální vzdělávací plány nastavené podle jejich konkrétních
potřeb,“ dodává zástupkyně starosty
Svobodová. Tým, který podporoval
žáky, byl složen ze speciálních pedagogů, psychologů, pedagogických
pracovníků, pedagogických asistentů,
sociální pracovnice a učitelů.
Největší zájem byl ze strany dětí i jejich
rodičů o doučování. Bylo zajištěno učiteli
ZŠ Generála Janouška. Školáci si díky
této „službě“ upevnili návyky, osvojili systém soustavné přípravy na vyučování,
doplnili chybějící vědomosti a získali
motivaci k učení, což vedlo ke zlepšení
jejich výsledků. Jedním z výstupů programu byla také metodika, tedy základní návod pro realizaci obdobného projektu na jiné základní škole, s níž se
zájemci budou moci seznámit na webových stránkách ZŠ Generála Janouška
i městské části Praha 14.
(red)

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Pozvánka

Pozvánky

VÝSTAVA OBRAZŮ
Od středy 4. března 2015 v Galerii 14
Od středy 4. 3. 2015 vás zveme do Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most,
na výstavu obrazů Štefana Škapíka a Jaroslavy Jáněové. Výstava potrvá do 26. března a bude
otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin a v neděli 14.00–17.00 hodin. Vstup volný.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 18. března od 18.30 hod. v Galerii 14
Dne 18. 3. od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Trigonum Musicum: D. Prosek –
hoboj, L. Härtelová – harfa, J. Keller – violoncello. Zazní díla C. Saint-Saënse, C. Debussyho a dalších. Vstup volný.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

TIPY NA DUBEN

Ve středu 1. dubna v 10.00 hod. v Galerii 14
Ve středu 1. dubna v 10.00 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most,
zahájena výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici.
Výstava potrvá do 29. dubna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin. Vstup volný.

KLAVÍRNÍ KONCERT
Ve středu 8. dubna od 18.30 hod. v Galerii 14
Ve středu 8. dubna se uskuteční v Galerii 14 klavírní koncert. Vystoupí Lukáš Klánský.
Začátek koncertu je v 18.30 hodin. Vstup volný.
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

březen

Přistavení VOK ze systému HMP

březen

9. května/Písčitá

30. 3.

Mochovská/Zelenečská

PÁ

6. 3.

Travná/Kostlivého

23. 3.

Svépravická/Šestajovická

ST

4. 3.

Liblická/Klánovická

PÁ

6. 3.

Bouřilova/Bojčenkova

9. 3.

Ronešova/Volkova

16. 3.

Vaňkova/V Chaloupkách

ST

11. 3.

Anderleho/Gen. Janouška

10. 3.

Zámečnická/Mochovská

ST

18. 3.

Šromova/Gen. Janouška

24. 3.

Nehvizdská/Zelenečská

ST

11. 3.

Vašátkova/Doležalova

17. 3.

Hejtmanská/Vranovská

ST

4. 3.

Dygrýnova/Breitcetlova

26. 3.

Tálinská – u č. p. 15

ČT

5. 3.

Bryksova/Kpt. Stránského

11. 3.

Vírská/Branská

ST

18. 3.

Kpt. Stránského/Vybíralova

25. 3.

Splavná/Svárovská

ČT

26. 3.

Mansfeldova/Kučerova

19. 3.

Světská/Lipnická

ČT

19. 3.

Bobkova – proti č. p. 747

12. 3.

Vodňanská/Skorkovská

ČT

19. 3.

A. Valenty/Šedova

18. 3.

Spolská/Milovská

PÁ

20. 3.

Zvíkovská/Dářská

ČT

5. 3.

Rožmberská/Podlišovská

ČT

12. 3.

Vlkovická/Dvořišťská

ČT

26. 3.

Šimanovská/Za Školou

ČT

12. 3.

Kardašovská – u obch. střediska

PÁ

13. 3.

Kukelská/Chvaletická

PÁ

13. 3.

Cidlinská/Maršovská

PÁ

27. 3.

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Praha 14 – trasa A – čtvrtek 19. března

čas

Lásenická/Lipnická

ST

25. 3.

křižovatka Zámečnická – Mochovská

15.00–15.20

Jezdovická/Froncova

PÁ

27. 3.

křižovatka Sadská – V Novém Hloubětíně

15.30–15.50

Lipenské náměstí

PÁ

20. 3.

křižovatka Klánovická – Liblická

16.00–16.20

Sicherova

ST

25. 3.

křižovatka Šestajovická – V chaloupkách

16.30–16.50

křižovatka Šestajovická – Svépravická

17.00–17.20

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin

křižovatka Cidlinská – Maršovská

17.30–17.50

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin

křižovatka Kukelská – Chvaletická – Žárská 18.00–18.20

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin

křiž. Rochovská – Kardašovská (u nák. střed.)
Praha 14 – trasa B – čtvrtek 2. dubna

18.30–18.50
čas

křižovatka Koclířova – Kačínská

15.00–15.20

křižovatka Vírská – Burdova

15.40–16.00

křižovatka Splavná – Okrouhlíkova

16.10–16.30

křižovatka Světská – Jordánská

16.40–17.00

křižovatka Za školou – Šimanovská

17.10–17.30

křižovatka Jezdovická – Froncova

17.40–18.00

křižovatka Vidlák – Novozámecká

18.10–18.30

Lipenské náměstí

18.40–19.00
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Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

Psí stránka

POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA

Ilustrační foto

vozovatelů útulku, policejních psovodů,
kynologů-záchranářů či osob, které
psy chovají k vědeckým účelům.

POŘÍDIT SI V PRAZE PSA NEZNAMENÁ JEN TO, ŽE SE O NĚJ MUSÍ CHOVATEL DOBŘE POSTARAT PO STRÁNCE
VÝCVIKU, VÝŽIVY A VOLNÉHO POHYBU. DŮLEŽITÁ JE V TOMTO OHLEDU
I VELKÁ ZODPOVĚDNOST MAJITELE
PSA VŮČI SVÉMU OKOLÍ, AŤ UŽ SE
JEDNÁ O BEZPEČNOST OSTATNÍCH ČI
ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ. KAŽDÝ
CHOVATEL MUSÍ NAVÍC V PRAZE SVÉHO PSA PŘIHLÁSIT A PLATIT ZA NĚJ
KAŽDOROČNÍ POPLATEK.

OZNÁMENÍ

Mnozí pejskaři stále zapomínají na
zodpovědnost a své psy nechávají bez
dozoru pobíhat v parcích nebo neuklízejí exkrementy, které jejich svěřenec
zanechal na chodníku. Radnice se
s tímto problémem snaží bojovat, navyšuje počty odpadkových košů, pořizuje speciální vysavače, ale bez spolupráce všech pejskařů jde stále do
jisté míry o „boj s větrnými mlýny“.
Nemalé částky vynakládané k nápravě těchto nešvarů zčásti pokryjí
právě výše zmíněné poplatky, jejichž
úhradu vlastníkům psa ukládá příslušná vyhláška. Výše poplatků je
různá, a proto přinášíme alespoň
stručný přehled, kdy a kolik je třeba
zaplatit za rok 2015.

NA ZAHRADĚ ZA MÉNĚ
NEŽ V PANELÁKU
Základní rozdíl ve výši poplatků vychází z prostředí, kde je pes přihlášený. Ti, kdo se psem žijí v paneláku
nebo činžovním domě, platí nejvyšší
sazbu, která činí 1 500 korun za prvního a 2 250 korun za druhého a každého dalšího psa jednoho majitele.
Pokud máte vlastní zahrádku, nařizuje vyhláška úhradu poplatku ve snížené výši, která činí 600 korun ročně
a dalších 900 korun za každého dalšího přihlášeného psa. Do této kategorie patří také právnické osoby, které
chovají psa určeného a užívaného
k ostraze vlastního objektu.
DŮCHODCI PLATÍ MÉNĚ,
HENDIKEPOVANÍ NIC
Sníženou sazbu platí také důchodci
ve starobním, invalidním, vdovském
nebo sirotčím důchodu, jimž vyhláška
vyměřuje roční platbu ve výši 300 korun za prvního a 600 korun za každého
dalšího přihlášeného psa.
Zcela osvobození od poplatku jsou
držitelé průkazu ZTP/P, tedy nevidomí
nebo vozíčkáři využívající asistenčních
psů, a také ti, kteří tyto speciálně určené
psy cvičí. Výjimka se dále týká i pro-

PES Z ÚTULKU DVA ROKY ZDARMA,
ZA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ SLEVA
Od poplatku je osvobozen držitel psa
převzatého z útulků provozovaných na
území hl. m. Prahy po dobu dvou let od
převzetí psa ze zařízení. Stejně jako
v ostatních případech se však i majitelé
psů musí na úřadě přihlásit do evidence
a psa staršího půl roku nechat označit
čipem nebo tetováním. V případě splnění těchto podmínek pak může být roční
sazba snížena až o 350 korun, a to ve
dvou po sobě následujících letech.
V opačném případě hrozí chovateli
psa pokuta od 1 000 Kč výše. Termín
pro platbu poplatku je již do 31. 3.
2015. Úřad městské části Praha 14
bude i v letošním roce zasílat všem
zaregistrovaným držitelům psů složenky, vedle toho je možné poplatek
uhradit v úřední dny po, st 7.30–18.00
hod. v pokladně ÚMČ Praha 14, Bratří
Venclíků 1073, na základě podkladu,
který vystaví oddělení místních daní
a poplatků odboru řízení ekonomiky
a školství (5. patro č. dv. 510).
(red)
PSÍ ŠKOLKA POKRAČUJE!
I v letošním roce se mohou majitelé psů v Praze 14 těšit na oblíbenou Psí školku, která bude probíhat v květnu, v pěti vytipovaných
lokalitách. Vyvrcholením celé akce
bude již třetí ročník PEStivalu, který se bude konat 12. 9. 2015 na
travnatém prostoru mezi Centrem
Černý Most a konečnou metra. Aktuální informace získáte v měsíčníku Čtrnáctka na webu Prahy 14
a fb Psí školka Prahy 14.

CHCEME TU MÍT ČISTO!!!
MČ Praha 14 zahajuje kampaň za čisté trávníky

Od dubna do září budou na území městské části vystaveny obrázky se vzkazy
nezodpovědným pejskařům, které vytvořili žáci základních škol.
Během dubna proběhne šest procházek po Praze 14 s okrskáři městské policie, které budou zaměřené na běžné
kontroly čipů, registrací a úklidu. Termíny a trasy procházek se dozvíte v dubnovém čísle Čtrnáctky, na webu
Prahy 14 nebo facebooku Psí školka Prahy 14. Jste srdečně zváni, přijďte a podpořte své děti, ať tu máme čisto!!!
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Prevence

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝ PROGRAM UNCLE

V dnešním příspěvku představíme
sociálně terapeutický program UNCLE,
který rozšiřuje možnost péče o ohrožené dospívající a mladistvé, kteří
přicházejí do konﬂiktu se zákonem
a společenskými normami.
Sociálně terapeutický program UNCLE
si klade za cíl motivovat klienty ke
změně životního stylu a pracovat na
jejich osobnostním, sociálním a morálním rozvoji. Pracujeme také na
podpoře a rozvoji respektu k sobě
a okolí a na pozitivním vnímání sebe
sama. Důležitým znakem programu
je jeho skupinová forma, která pomáhá rozvíjet spolupráci mezi klienty
programu, učit se vzájemné komunikaci a vyjadřování svého názoru.
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
Program je určen pro skupinu
dětí a mládeže ve věku 12 až
17 let, která z nejrůznějších
důvodů překračuje společenské normy (např.
záškoláctví, experimentování s návykovými látkami,
drobné krádeže, potyčky
apod.) nebo je ohrožena tím,
že by společenské normy v budoucnu mohla překračovat
(prevence kriminality).
JAK PROGRAM PROBÍHÁ?
Sociálně terapeutický program UNCLE
je koncipován jako tříměsíční cyklus
a na jeho realizaci se podílí dvojice pracovníků Prev-Centra, Nízkoprahové
služby a dvojice lektorů z Útvaru prevence Městské policie hlavního města
Prahy. Program se skládá z 12 skupinových setkání, 3 individuálních konzultací
a 3 víkendových aktivit s lektory městské policie. S klienty, kteří mají zájem
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Ilustrační foto

OD ROKU 2010 NABÍZÍ PREV-CENTRUM NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
A MLADÝM LIDEM PROSTOR, KDE SE
MOHOU SETKÁVAT S VRSTEVNÍKY
I DOSPĚLÝMI A KDE NEJSOU OHROŽOVÁNI RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM.
MLADÝM LIDEM NABÍZÍME ZPROSTŘEDKOVÁVÁNÍ POMOCI V OBDOBÍ
OSPÍVÁNÍ, PORADENSTVÍ PŘI ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ, PODPORU
V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
A USILUJEME O POZITIVNÍ ZMĚNY
V JEJICH ŽIVOTĚ. ZAŘÍZENÍ POŘÁDÁ
I RŮZNÉ AKCE, WORKSHOPY, VÝJEZDY
A JINÉ ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY.
o vstup do programu, proběhne
vstupní konzultace. Na vstupní konzultaci je přítomen vždy zákonný zástupce klienta, zájemce o program,
pracovník Prev-Centra, Nízkoprahové
služby a v některých případech také
kurátor trestné činnosti dětí a mládeže
nebo výchovný poradce. Cílem vstupní
konzultace je předání informací o sociálně terapeutickém programu UNCLE,
ověření indikace do programu a zjištění očekávání, se kterými zájemce
o službu i zákonný zástupce přicházejí.
VE SKUPINĚ NEBO INDIVIDUÁLNĚ?
Skupinová setkání probíhají pravidelně
jednou týdně. Každé setkání je tematicky zaměřeno a dle tématu je pro klienty připraven dvouhodinový strukturovaný program. Program se vždy
snažíme přizpůsobit věku klientů, jejich schopnostem a dovednostem.
Témata skupinových setkání jsou
například: hodnoty, závislosti, rodina
a role, rozhodování a konﬂikty. Dvě
ze skupinových setkání vedou lektoři
Útvaru prevence Městské
policie hl. m. Prahy. Jedná
se o témata právní povědomí
a násilí. V rámci skupinových setkání je kladen důraz na skupinovou
práci, diskusi, vyjadřování vlastního
názoru a také na předávání relevantních informací.
Nedílnou součástí programu UNCLE
jsou také individuální konzultace. Ty
probíhají mezi klientem a jeho klíčovým
pracovníkem v prostorách Prev-Centra.
Individuální konzultace umožňují klientům hovořit o jejich aktuální situaci,
mají možnost získat pomoc či podporu,
mohou se na svého klíčového pracovníka s důvěrou obrátit při řešení svých
osobních záležitostí.

Lektoři městské policie zajišťují tři
sobotní setkání s klienty, jejichž cílem
je bližší seznámení s prací městské
policie i odstraňování předsudků, které mívají klienti s policií spojeny. Náplň víkendového setkání bývá návštěva policejní služebny, návštěva útulku
v Troji a praktický nácvik sebeobrany.
CO JE CÍLEM SETKÁNÍ?
Na závěr programu se uskuteční výstupní konzultace. Na konzultaci jsou
přítomni všechny zainteresované osoby,
tj. pracovník, klient, jeho zákonný zástupce a popřípadě kurátor trestné
činnosti dětí a mládeže. Cílem setkání je shrnutí programu jak ze strany
pracovníků, tak i klienta. Reﬂexe dosažených cílů a v některých případech též doporučení na další služby,
které by klient mohl využít. Formálním výstupem z programu UNCLE je
závěrečná zpráva.
Program UNCLE realizujeme již třetím rokem. V průběhu času pracujeme
na zkvalitnění i aktualizaci programu
tak, aby plnil své cíle i byl pro klienty
atraktivní a zajímavý.
V případě zájmu je možné zaslat
elektronické či tištěné letáky k sociálně terapeutickému programu UNCLE.
V případě dalších otázek se na nás
můžete kdykoliv obrátit.
(red)

PREV-CENTRUM
NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 334
Mobil: 777 161 133, 775 161 159
nzdm@prevcentrum.cz,
www.prevcentrum.cz
Provozní doba NZDM:
Pondělí–čvrtek 9.00–19.00 hodin,
pátek 9.00–16.00 hodin

Představujeme

CESTOVKA, KTERÁ UHRANULA SVĚT

Foto: archiv Corrupt Tour, Jan Hrdý (2x)

dokládá i fakt, že na korupčních turistických okruzích této nezvyklé cestovky se za nedlouhou dobu její
existence vystřídali novináři z celé
řady světových i domácích titulů.

PŘÍBĚHY NEOTŘELÝCH NÁPADŮ, KTERÉ SVÝM AUTORŮM POMOHLY ZÍSKAT
POZORNOST NEBO VYDĚLAT PENÍZE, ZNÁME Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA.
JEDEN TAKOVÝ „UZRÁL“ I U NÁS NA ČERNÉM MOSTĚ, ZRODIL SE V HLAVĚ
FILOZOFA A AKTIVISTY PETRA ŠOURKA. A PODAŘILO SE. PRVNÍ „KORUPČNÍ
CESTOVKA“ NA SVĚTĚ OSLOVILA VEDLE ŘADY KLIENTŮ I NOVINÁŘE
Z PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH TITULŮ.
„Jsme moderní cestovní agentura,
která svým klientům nabízí to, co je
skutečně zajímá. Otvíráme úplně novou oblast cestovního ruchu. Česká
republika má v oblasti korupce co nabídnout jak domácím, tak zahraničním
návštěvníkům. Malá země v srdci Evropy nabízí pestrou škálu turistických
cílů od betonových monumentů až po
prázdné schránky falešných ﬁrem,“
uvádí tým cestovní kanceláře Corrupt
Tour v sekci ﬁlozoﬁe na svém webu.
„Naše krédo zní: poznání je zábava.
Svět kolem nás je plný zajímavých
věcí a my vám je rádi ukážeme.
S námi se dozvíte, co znamená
‚openkrást‘, proč manažeři velkých
ﬁrem bydlí v uzavřených koloniích
a na co se ve státních nemocnicích
používá bílý šum,“ říká s úsměvem
Petr Šourek, který sám o sobě hovoří
jako o spoluautorovi Corrupt Tour.
AKTIVNÍ ČLEN KOMUNITY
Kromě toho je ale také aktivním obyvatelem sídliště, kterému není lhostejné, co se děje v jeho okolí. Na podzim
zorganizoval Králíčkovu cestu do hlubin Čerňákovy duše, výpravu, která
měla za cíl oživit výdechy bunkrů civilní obrany. Ty by se již brzy mohly na
základě nápadů zapojených dětí pro-

střednictvím architektů proměnit například v ponorku pro dětské hry. Sousedi se na Petra Šourka jako aktivního
člena komunity obrátili také v případě
stížností na přehnané osvětlení reklamy obchodního domu Hasso. Výsledkem byla petice, o které jsme informovali v minulých vydáních Čtrnáctky
a vlastně i vyřešení samotného sporu.
Že jde o nápad vskutku pozoruhodný,

NAŠE KORUPCE V CENTRU SVĚTOVÉ POZORNOSTI
BBC, CNN, The Wall Street Journal,
The New York Times, Frankfurter Allgemeine, Die Presse, Le Monde… To je jen
částečný přehled těch, kteří se společně
s týmem Corrupt Tour vydali poznávat
„památná místa“, mezi nimiž nechybí
honosné vily vlivných lobbistů, místa
tajných schůzek, ale také „provařené“
úřady či vyhlášené pražské nemocnice.
„Nebudete se nudit ani rozčilovat.
Naši průvodci jsou vždy pozitivně naladěni a rádi se s vámi podělí o vtip či
lidovou anekdotu. Garantujeme vám
nevšední zážitek,“ slibuje Petr Šourek.
Smysl pro recesi a nevšední nápady
rozvíjí Corrupt Tour i dál. Neobvyklá
agentura nabízí i dárky v podobě do
křupava vypečených prezidentských
milostí, pletených kulichů, které odkazují na protekci ve zdravotnictví, balíček
výherních „openkradet“ nebo třeba
upomínkovou akcii na majitele.
TITUL BEZ STUDIA? PROČ NE
Nevzali vás na školu? Nebo vás vzali,
ale zjistili jste, že vás vzít neměli? Nemáte prostředky na nákup běžného
akademického titulu? Nechce se vám
ztrácet čas studiem? Právě pro vás je
skvělá nabídka Corrupt Tour University!
Žádné studium! Žádné zbytečné výdaje.
Platíte pouze cenu papíru, tisku a administrativní poplatek. Studium netrvá ani
minutu a vede rovnou k cíli. Hit tohoto
akademického roku! Nejžádanější obor,
atraktivní titul. Pouze a jedině na Corrupt Tour University získáte krásný titul
MCA. Těmito slogany láká agentura na
další vtipný dárek, který můžete pořídit
sobě i svým blízkým. A podle toho, jak
se nápad rozvíjí, se jistě můžeme těšit
i na další „vychytávky“.
(jam)

CO NABÍZÍ CORRUPT TOUR
Pražská nej, Nemocnice na kraji zákona, Pražské safari (korupční zajímavosti hlavního města)
Hustý Ústí (největší korupční zajímavosti severočeské metropole)
Spa and Badness (nová karlovarská kúra)
Korupční túru pro sebe a své přátele objednávejte na:
www.corrupttour.com, info@corrupttour.com, +420 739 99 00 80
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Zprávy z NNO

KOLOBĚŽKY PRO MOTÝLEK

Foto: archiv MČ Praha 14

umění zdokonalovat. „Od loňského
roku navíc spolupracujeme i se základními školami, kde po navázání
spolupráce vyučujeme dopravní výchovu ve 4. třídách,“ řekl hlavní instruktor a obchodní ředitel projektu
Roman Jakovec.

VÁNOCE UŽ JSOU DÁVNO ZA NÁMI,
DĚTI Z KOMUNITNÍHO CENTRA MOTÝLEK VŠAK DOSTALY JEŠTĚ JEDEN DÁREK. A POŘÁDNÝ.

Placená inzerce

Pracovníci projektu Bezpečně na motorce akademie jim v únoru věnovali
osm koloběžek, tři odrážedla
a ochranné helmy. Výrobce tohoto
sportovního vybavení, ﬁrma Yedoo,
pak přidal ještě odpovídající počet
plastových lahví na vodu či jiné nápoje. „Moc za tento dar děkujeme. Část
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koloběžek poputuje přímo klientům
našeho Centra denních služeb, část
přidáme k vybavení půjčovny nízkoprahového klubu,“ vysvětlil zástupce
ředitelky KC Motýlek Vladimír Jelen,
který je zároveň vedoucím Centra
denních služeb a muzikoterapeutem.
Projekt Bezpečně na motorce akademie působí po celé České republice,
jeho pracovníci realizují kurzy pro začínající i zkušené motorkáře. Učí je,
jak se bezpečně pohybovat na silnici
i v terénu nebo jak své motorkářské

VÁNOCE V ÚNORU
Obdarování Motýlku koloběžkami
a odrážedly předcházela ryze „vánoční“ myšlenka. „Řekli jsme si, že navrhneme klientům nedávat tradiční
prosincové slevy a místo nich nakoupit koloběžky pro potřebné. Odezva
klientů byla pozitivní, tak jsme se do
toho pustili. Kolegyně Adéla Konárková obvolala několik různých projektů
a nakonec jsme se domluvili právě
s Motýlkem,“ dodal Jakovec.
Do nákupu různobarevných dětských
dopravních prostředků ﬁrma věnovala
24 tisíc korun. Do centra, které se zaměřuje především na pomoc hendikepovaným dětem, je její zástupci přivezli 5. února. Děti se mohly radovat
nejen z nových koloběžek a odrážedel,
ale také z návštěvy Lukáše Peška,
několikanásobného vítěze závodů
mistrovství světa silničních motocyklů. „Těší mě, že tu můžu být. Jsem
součástí týmu Bezpečně na motorce
akademie, jako instruktor vyučuji
v kurzech pro silniční motorkáře a samozřejmě se specializuji na kurzy
okruhové,“ dodal Pešek.
(red)

Pozvánka
Oznámení

Placená inzerce

Pozvánka

Pozvánky/inzerce

JARNÍ SLEVA

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

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

www.spilka-truhlarstvi.cz
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Historie

DÁVNÍ MISTŘI ŽELEZA V HLOUBĚTÍNĚ

Na rozlehlém ostrohu nad Rokytnicí,
jak se v minulosti dnešní říčka Rokytka nazývala, nacházíme jedno z největších pravěkých sídlišť, jaké bylo
kdy archeology na území Čech odkryto. „Bylo tu osídlení snad ve všech
pravěkých obdobích a jako naleziště
bylo toto místo známé už koncem
19. století. Teprve výzkum v roce 1953
vnesl jasno do otázky, jak vypadala
nejvýznamnější osada v této poloze –
osada pozdní doby halštatské,“ píše
Karel Sklenář v knize nazvané Památky pravěku na území ČSSR vydané nakladatelstvím Orbis roku 1974.
DVA HEKTARY PRAVĚKU
Jedinečný objev archeologů odhalil
pozůstatky prehistorické osady v místech, kde dnes stojí areál hloubětínské Tesly. Sídliště se rozprostíralo na
ploše neuvěřitelných 20 tisíc čtverečných metrů a podle Karla Sklenáře
byl tento nález zajímavý hned v několika ohledech.
„Celkem tu bylo objeveno 88 sídlištních objektů z pozdní doby halštatské, které představují větší část původní vesnice. Ta byla pozoruhodná
svým rozdělením na část obytnou
a výrobní,“ uvádí autor výše zmíněné
knihy, která nese podtitul Od lovců
mamutů ke státu Přemyslovců. Podle
jeho zjištění našli archeologové v padesátých letech minulého století

✂

U každého stavení byly nalezeny také
sklípky nebo jámy na zásoby potravin,
někdy kryté i přístřeškem.

Kresebná dokumentace jedné z nálezových
situací výzkumu v Hloubětíně z let 1952–1953.

v místě pravěké osady například i palisádu, která chránila její severní
stranu, a dokonce i bránu „snad s jakýmsi opatřením pro závoru“. Další
palisáda pak souběžně s vnější hradbou oddělovala obytnou část od „čtvrti řemeslníků“.
RŮZNÉ TYPY KONSTRUKCÍ
Stavby byly podle archeologických
nálezů různé konstrukce. Souběžně
s vnější palisádou se našly stopy po
13 povrchových chalupách. Ty byly vystavěné z kůlů kratší stranou ke
hradbě a delší strany pak tvořily jakousi ulici směrem k návsi. Délka
stěn přitom byla asi 3 až 6 metrů. Za
bránou vnitřní hradby pak byly ve volném prostoru nalezeny pozůstatky
několika dalších, tentokrát zahloubených stavení, která byla zřejmě zakryta sedlovými střechami založenými stanovitě přímo od země. Dalším
odhaleným typem konstrukce pak
byly kuželovité přístřešky nesené
středovým kůlem.

Víte, při jaké teplotě tavili železo
naši předkové z doby halštatské?
a) při teplotě 1 535 °C
b) při teplotě 1 300 °C
c) při teplotě 956 °C
Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.
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Fotograﬁe jedné z takzvaných polozemnic
(chat částečně zahloubených do podloží).
Výzkum v Hloubětíně proběhl v letech 1952–1953.

HLÍNA A ŽELEZO
Objevena byla také stavba, která
podle archeologů sloužila jako dílna,
v níž se vyráběly kuželovité předměty,
podle archeologů nejspíše hliněná
závaží ke tkalcovským stavům. Zde
jich bylo v různém stadiu vypálení
nalezeno hned 60. Dalším překvapením byly nalezené zbytky limonitických slepenců, pískovce a železné
strusky. Ty dokazovaly, že se zde vyrábělo železo. Ačkoliv nikde nebyla
nalezena pec, a tudíž není známa její
konstrukce, rozborem bylo zjištěno,
že teplota v redukčních pecích musela dosahovat až 1 300 °C, které mohlo být dosaženo jedině za pomoci
dmychadla.

Foto: archiv Muzea HMP (3x)

S DALŠÍM VYDÁNÍM ČASOPISU
ČTRNÁCTKA POKRAČUJEME
V POUTI HISTORIÍ PRAHY 14.
OCITÁME SE NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO
HLOUBĚTÍNA KONCEM ČTVRTÉHO
STOLETÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM
A PÁTRÁME DÁL PO ZÁKLADECH
NAŠÍ KULTURY. A HLE…

Pohled do archeologické expozice
na Hanspaulce, otevřené v červenci 1955.

KAM ZMIZELY NÁDOBY?
Poměrně překvapivě zní i fakt, že se
na místě této rozlehlé a ve své době
jistě velmi významné osady našlo jen
minimum střepů nádob a dalších keramických předmětů. Nalezená keramika však přesto odborníkům pomohla určit dobu fungování sídliště.
Mezi nálezy jsou předměty charakteristické pro halštatsko-laténské období, ale současně zde chybí keramika vyráběná za pomoci hrnčířského
kruhu. Z toho odborníci odhadují
dobu trvání osady na období mezi
4. a počátkem 3. století před naším
letopočtem. Že nešlo o zcela izolované
osídlení, pak dokládají, byť jen nevýrazné, pozůstatky halštatské osady
objevené v roce 1972 u někdejšího
Kyjského mlýna.
(jam)

Projekty

PROJEKT ACCESS – MLADÍ CIZINCI A POLITIKA

TOP KONC ERT

Spirituál kvintet
25/3 19:0 0
Spirituál kvintet je jednou z prvních českých folkových kapel, která na
české hudební scéně funguje už přes padesát let.
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ.

o jednoho zástupce partnerského města
a jednoho občansky aktivního mladého
člověka, který v daném městě žije.
Ve dnech 9.–11. února 2015 proběhla
tato část projektu v naší městské části.
Proběhlo celkem 20 rozhovorů, na
základě kterých zahraniční partneři
navrhnou městské části konkrétní kroky
ke zlepšení v dané oblasti.
(red)

NE / 1.3. 15:00

Pohádková neděle – Nebojsa

NE / 8.3. 15:00

Pohádková neděle - Princezna
Karolínka a kouzelné notičky

ST / 11.3. 19:00

Divadelní představení `
Volnost motýlů

SO / 14.3. 14:00

Taneční odpoledne

NE / 15.3. 15:00

Pohádková neděle – Nábor šašků

ST / 18.3. 14:00

Trénování paměti aneb jak
podporovat náš mozek

NE / 22.3. 15:00

Pohádková neděle - Nešťastný
šafářův dvoreček

ST / 25.3. 19:00

TOP koncert - Spirituál kvintet

SO / 28.3. 9:00

Bazárek, dáme věcem nazdárek

SO / 28.3. 10:00

Ateliér Surjaloka – Powerprint

SO / 28.3. 14:00

Taneční odpoledne

SO / 28.3. 14:00

Atelier Surjaloka - Velikonoční
tvoření bez hranic

NE / 29.3. 15:00

Pohádková neděle - O strašně líném
Honzovi

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

tišek Bradáč, který má záležitosti projektu v Praze 14 na starosti.
K tomuto účelu je využívána takzvaná metoda Peer review, kdy do partnerského
města přijedou zástupci z každé partnerské země a hovoří s místními politiky,
úředníky, zástupci neziskových organizací
i samotnými mladými lidmi na téma možností zapojování mládeže do rozhodovacích procesů a vzájemné komunikace
mezi radnicí a mladými lidmi. Z každé
země přijedou dva lidé. Jedná se vždy

Rezervace a prodej vstupenek na pokladně KD, ONLINE a v pracovní dny také telefonicky: +
420 724 099 889, + 420 226 220 533. Rezervované vstupenky vyzvedněte nejpozději poslední
pokladní den předcházející vybranému představení! Nevyzvednuté rezervace jsou následně
rušeny. Pokladna: každou středu 15:00 – 18:00 a vždy hodinu před akcí.Děti do 3 let zdarma.

Pozvánka

Vedle naší městské části se projektu
účastní také domovské Helsinky (Finsko),
Barcelona (Španělsko), Marseille (Francie) a Cluj Napoca (Rumunsko). Partnery
projektu, který je spoluﬁnancován Evropskou komisí, jsou v Česku kromě
Prahy 14 také MČ Praha 3 a Integrační
centrum Praha, o. p. s. „Cílem projektu
ACCESS je umožnit migrantské mládeži
stát se občansky aktivními na místní, národní a evropské úrovni. Aktivity projektu
umožňují tvůrcům politiky sdílet své zkušenosti v začleňování myšlenek a nápadů
mladých lidí do rozhodovacích procesů
a poskytují jim zpětnou vazbu a konkrétní
doporučení zaměřená na zlepšení jejich
činností v této oblasti,“ vysvětluje Fran-

Foto: archiv MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 JE PARTNEREM PROJEKTU ACCESS, ZAMĚŘENÉHO NA AKTIVNÍ OBČANSTVÍ
A ZVÝŠENÍ POLITICKÉ PARTICIPACE
MIGRANTSKÉ MLÁDEŽE. PROJEKT
JE ŘÍZEN POBOČKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO MIGRACI SE
SÍDLEM V HELSINKÁCH A PRAHA 14
V JEHO RÁMCI REPREZENTUJE
ČESKOU REPUBLIKU.

KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ
INFO@KDKYJE.CZ
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – BŘEZEN 2015
MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz
CENTRUM PASTELKA – vzdělávání a zájmové programy pro děti ve věkové kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče. Zároveň
provozuje celodenní Montessori školku
(pro děti 2,5–6 let).
Zápis do Montessori školky Pastelka
(pro děti od 2,5 let) na školní rok 2015/2016
probíhá v týdnu 16.–20. 3. 2015 (příjem
přihlášek). Školka je otevřena denně 7.30–
16.00 hod. Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori metody, kvalitní výuka dle
osnov kvaliﬁkovanými učiteli s Montessori
vzděláním, připravené a motivující prostředí
pro vzdělávání dětí, bio stravování, exkurze,
angličtina 2x týdně v odpoledním kroužku,
který navazuje na školku, výtvarné a kreativní činnosti, milé, klidné a přátelské
jednání s dětmi i rodiči, pravidelné informace pro rodiče o práci jejich dětí.
Program Hurá – jdeme do školky!
Program pro děti od 2 let, které se chystají
od září do školky a chtějí si to přímo ve
školce vyzkoušet. Stejně jako v minulých
letech byl otevřen tento program od druhého
pololetí, zápis během března pouze na
volná místa. Děti navštěvují školku 1–2x
týdně dopoledne.
Nový kurz Montessori pracovna, začíná
v březnu 2015, přihlásit se lze do 10. 3.
2015. Kurz (10 lekcí) pro rodiče, kteří se
zajímají o Montessori pedagogiku, chtějí
se s ní seznámit, vyzkoušet si práci s Montessori pomůckami. Kurz je určen pro
rodiče a dítě ve věku 1–2,5 roku a vede ho
zkušená lektorka opakovaně již několik let.
Cena 125 Kč za lekci.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz
Pravidelné kurzy pro děti 02–06/2015:
Volná místa – neváhejte – přijďte, kurzovné
300 Kč/pololetí. Všechny kurzy jsou zaměřené na základní pohybovou gramotnost
a rozvíjejí všeobecné schopnosti, rozdělení
dětí dle věku je pouze orientační a je zcela
v kompetenci lektorky.
Tanec hrou – pondělí: 15.30–16.20 (3–5
let), 16.30–17.20 (4–7let).
Baby aerobik – úterý: 16.30–17.20 (4–6
let), 17.30–18.20 (5–9 let).
Sportovní hry – středa: 16.30–17.20 (4–7
let), čtvrtek: 16.30–17.25 (6–10 let), 17.30–
18.25 (11–18 let).
Pravidelné lekce – mládež, dospělí, senioři:
balony, aerobik, body ﬁt, jóga pro zdraví
a krásu, pilates, port de bras, power jóga,
stepaerobik, trampolínky, zumba. Široký
výběr lekcí od zdravotních po aerobní.
Cena lekce od 35 Kč.
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CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada
Royal Rangers – křesťanský skaut pro
děti 6–12 let. Každé úterý 16.00–18.00
hod. v pražském Tyrannus Hall (Stoliňská
2502/41B).

CENTRUM VOLNÉHO ČASU 14
www.centrum14.cz
Miniškolička Čtrnáctka od 2 let – stále
volná místa.
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
7.45–12.30 hod. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, malovat, tancovat a chodit ven na
procházky a pískoviště. Každé úterý a čtvrtek
školička do 15.30 hod. a denně možnost
večerní školičky od 17.00 do 19.00 hod.
Nově služba pro rodiče vyzvedávání dětí
z mateřinek Korálek, Obláček, Vybíralova
a večerní školička. Mezi 16.00 a 17.00 hod.
vyzvedneme vaše děti ze školky a vy budete
mít možnost si je převzít od 17.00 do 19.00
hod. v našem centru. Více na www.centrum14.cz nebo na tel. 603 24 94 27.
PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Středy: Pro maminky a děti Montessori
pro děti od 1,5 do 3 let, těšíme se na vás.
Od 10.00 hod. herna s tvořením pro mámy
s dětmi do 12 hod. Cena dílničky je 60 Kč.
Ubrousková technika, malování na látky, různé
zajímavé workshopy. Páteční herny od
15.30 do 18.00 hod., jen za ošklivého počasí.
NAŠE NABÍDKA
Logopedický program pro děti od 4 let.
Flétnička, výtvarka, pro děti od 3 let.
Pro děti od 6 do 15 let: kytara, keyboard,
výtvarka, flétna, turistický kroužek.
Pro dospělé: přednášky, kurz jógy, kurz
malování, kury angličtiny, kytary.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Školička je v provozu po–pá 8.00–12.00
hod,. cena 140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat i jednotlivé dny. Zkušené lektorky
vedou skupinku maximálně 10 dětí. Pro
děti 2–6 let. V březnu se i školička bude
připravovat na jaro a Velikonoce. Čeká nás
vyrábění, zpívání, tancování, cvičení i velikonoční koledování. Máme volné místo na
pátečním cvičení maminky s dětmi 1–3
roky od 10.30–11.15. Přijďte vyzkoušet hodina/65 Kč. Informace u Jitky Šindelářové.
Taneční studio ČM se představí na přehlídce
dětských skupin scénického tance v Salesiánském divadle v Kobylisích o víkendu
21.–22. 3. Všechny srdečně zveme. Večerní
cvičení pro ženy: Metodou pilates cvičí
Jitka. Přijďte vyzkoušet. Cvičíme každé
úterý v 19.15 hod.

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org
Port de Bras: Posilovací cvičení ve stylu pilates, v rytmu melodické taneční hudby. Cvičení vhodné pro pevná záda a krásné držení
těla, cvičení zvládne každý bez omezení věku
i kondice. Každé úterý 9.30–10.30 hod.
s možností hlídání dětí od jednoho roku.
Registrace marketa@neposeda.org. Vstupné
100 Kč/lekce (vč. hlídání) Forma permanentky
– 8 vstupů s platností do června 2015.
První pomoc dětem: Každý rodič by měl
vědět, jak správně poskytnout první pomoc,
a to nejen svým dětem a známým, ale
i třeba naprosto cizím lidem. Vstupné zdarma, registrace na: marketa@neposeda.org.
Bazárek, dáme věcem nazdárek: Dětské
oblečení, hračky a sportovní potřeby můžete
nakoupit přímo u maminek za velmi milé ceny.
Tvořílek: Výtvarně laděný kroužek pro děti
od 2 let v doprovodu rodičů. Hrajeme si, poznáváme barvy a různé materiály, malujeme,
kreslíme, lepíme, stříháme, vyrábíme a tvoříme
ze všeho možného. Každou středu 9.30–10.30
hod. Vstupné 60 Kč (sourozenci 100 Kč).
Herna: Volná herna pro děti s doprovodem.
Útulné a přátelské prostředí s možností
využití hraček, didaktických pomůcek, knihovničky. Vstupné 40 Kč.
Coworking – sdílená kancelář: Možnost pronájmu pracovního místa ve sdílené kanceláři
s hlídáním dětí v herně. Pracovní zázemí
s internetovým připojením. Možnost zapůjčení
notebooku. Zahajovací cena 80 Kč/hodina
vč. hlídání.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–18.00
hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.; 15.00–18.00
hod.; pá 9.00–12.00 hod.; cena 50 Kč/1 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku – po
a pá 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě, st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi – dětská jóga 3–8 let,
playgroundenglish 3–6 let, ostrov objevů
12–36 m, dramaťáček, cvičení s miminky,
Montessori pracovna 3–6 let.
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY BŘEZEN 2015
11. 3. Aby nám spolu bylo dobře 19.30–21.30
hod. seminář pro rodiče vedený PaedDr. Šárkou
Daušovou, cena 150 Kč/osoba.
21. 3. Velký dětský bazar 14.00–17.00 hod.
Trámový sál restaurace Léta Páně. Prodejní
stůl 100 Kč, vstup zdarma.
25. 3. Zpívánky zdravé 5 10.00–11.30 hod.
Program pro nejmenší strávníky o tom, jaké
potraviny jsou zdravé, jaké méně zdravé
a jaké bychom měli vynechat. Vstup zdarma.

Praha 14 žije
25. 3. Večerní tvoření pro maminky – keramika s velikonoční tematikou 19.30–22.00
hod. Cena 350 Kč/osoba.
31. 3. Velikonoční dílna pro nejmenší
15.00–18.00 hod. Cena 99 Kč/dítě (v ceně
zahrnut veškerý materiál).
Kurzy a kroužky jarní semestr: 9. 2. – 19. 6.
informace najdete na www.veselycertik.cz
nebo na facebooku/Veselý čertík – mateřské
centrum a rodinný klub.

při zachování běžného provozu všech individuálních i skupinových odpoledních aktivit
pro ostatní klienty.

STŘ. DIAKONIE ČERNÝ MOST

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
Každé pondělí a středa zumba s Luckou
od 17.00 hod.

www.cb.cz/diakonie/cerny-most
Pondělí: 10.00–14.00 hod. keramika –
vede ergoterapeutka Daniela Nekola –
tvoření výrobků na keramické trhy.
Úterý: 9.30–11.00 hod. trénování paměti –
vede PhDr. Blanka Davidová.
11.00–12.30 hod. literární program – vede
Mgr. Zuzana Nováková, 13.30–15.00 hod.,
sudý týden: hudební program – vede
Mgr. Petra Fausová, lichý týden: canisterapie – vede p. Horčíková se Sárou.
Středa: 10.00–12.00 hod. Upovídaná středa:
přednášky, besedy, promítání/různí hosté.
Čtvrtek: 10.00–15.00 hod. vaření – tvoření
výrobků na keramické trhy.
Pátek: 9.30–12.00 hod. individuální programy – trénink paměti, finanční gramotnost, masáže.

CENTRUM SLUNEČNICE
www.slun.cz
Pondělí: 9.30–14.00 hod. Počítačové kurzy
(skupinový kurz do 5 osob pro veřejnost;
individuální výuka pro dospělé lidi se
zdravotním znevýhodněním).
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Pondělí: 14.00–17.30 hod. keramický ateliér
(skupinový program).
Středa: 9.30–13.00 hod. výtvarný ateliér
(skupinový program).
Pátek: 11.00–13.00 hod. bowlingový klub.

PIONÝR, Z. S. – 93. PS ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz
Pravidelné schůzky turistického oddílu
Orion. Každé pondělí 16.00–18.00 se v naší
klubovně konají schůzky oddílu pro děti ve
věku 6–15 let, různé hry venku i v klubovně,
turistické znalosti a dovednosti (mapa, příroda, památky, uzly aj.), soutěže.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB: Poskytujeme
dětem se zdravotním postižením služby, díky
kterým mohou prožívat svůj volný čas podobně
jako jejich zdraví vrstevníci a zároveň rozvíjet
své schopnosti a potřebné dovednosti. Nabízíme aktivity: keramika, plavání, muzikoterapie,
klub pro rozvoj dovedností, sportovní klub,
klub s prvky dramaterapie, logopedie – rozvoj
komunikace, canisterapie nebo individuální
práce v sebeobslužných dovednostech.
Během jarních prázdnin (2.–6. 3.) speciální
prázdninový program – příměstský tábor,

PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: Školička – pondělí–čtvrtek 9.00–11.45 hod. Poradenství
v sociální, bytové a psychologické oblasti –
po telefonické nebo osobní dohodě. Dětem
z těchto rodin poskytujeme doučování.

ZAJÍČEK NA KONI, O. P. S.
www.zajiceknakoni.cz
Terapeutické jízdy na koních pro děti
s handicapy zdarma.
Jezdecký výcvik pro děti ze sociálně slabých
rodin za dotovanou cenu. Bližší informace
a přihlášení pro tyto dvě aktivity: paní Helena
Krejčíková: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz,
tel.: 774 939 662.
Terapeutické dny – pro všechny děti s handicapy. Možnost přijet a zdarma absolvovat
terapeutickou jízdu na koni – 14. 3., 18. 4.,
16. 5. a 13. 6. 2015 v Hostivaři. Informace
a přihlášení: Martin Splavec: m.splavec@zajiceknakoni.cz, tel.: 724 958 351.
Dětský miniklub. Blackova dopolední jezdecká školka – výcvik a seznamování s koňmi
pro děti od 3 let s doprovodem rodičů. Všední
den od 9.00–12.00 hod. Informace a přihlášení:
Veronika Náměstková: namestkova@jezdecka-akademie.cz, tel.: 731 408 955.
Jezdecký výcvik pro všechny děti v Jezdecké
akademii Bleu de Ciel. Informace a přihlášení:
Veronika Náměstková: namestkova@jezdecka-akademie.cz, tel.: 731 408 955.

REHAFIT, O. P. S.
www.rehaﬁt.cz
Zumba pro tělesně postižené. Soboty od
11.00 hod. Cena: 100 Kč.

JAHODA, O. P. S.
www.jahoda.cz
KLUB Jahoda (6–14 let), KLUB Džagoda
(13–26 let), TERÉN (6–26 let)
RC JAHŮDKA (FB/RCKLUBJAHODA):
Jahůdkové celodenní jesličky pro děti od
1 roku. O pohodlí a bezpečnost dětí se
starají kvaliﬁkované lektorky s praxí. Jesličky
mají prostornou, nově upravenou a vybavenou hernu. Samozřejmostí je celodenní
strava vhodná pro nejmenší děti, do které
je zahrnutá 2x svačina a oběd. Jesličky jsou
otevřené od pondělí do pátku 8.00–16.00
hod. Děti můžete zapisovat nepravidelně.
Cena za celý den 400 Kč, za půlden 200 Kč.
Sleva při koupi permanentky. Rezervaci a odhlašování míst v Jesličkách je nutné provést
u Lucie Zemanové na tel: 605 504 471,
vždy do 18.00 hod. předchozího dne!
Sociálněprávní poradenství zdarma – dávky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.

Klub Jahůdka s hernou otevřen ve středu
od 9.00–12.00 hod. a nově v pátek od 15.00–
18.00 hod.
Soukromá mateřská škola Jahoda (2–7
let), již nyní probíhá zápis na školní rok
2015–16. Nově nabízíme svoz a odvoz dětí
do školky a ze školky. Informace o školce
a o zápisu u Mgr. Markéty Křivkové,
skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz
Přihlášení do programů nutné na tel.:
777 596 163 nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Montessori pracovna pro děti od 1,5 roku
s rodiči – čtvrtek 13.30–14.30 hod.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci a batolaty
– pondělí – 5 skupin podle věku.
Kurz Tai-či pro začátečníky – čtvrtek 19.45–
20.45 hod.
Kurz Tai-či pro pokročilé – čtvrtek 20.45–
21.45 hod.
Angličtina pro rodiče – mírně až středně
pokročilí – středa 18.00–19.00 hod.
Herny s programem (přihlášení není nutné)
probíhají ve středu a v pátek 9.00–12.00
hod., volné herny v pondělí 9.00–12.00 hod.,
v úterý 16.15–18.30 hod., multikulturní
herna v pátek 16.30–19.00 hod.
Provoz o jarních prázdninách (2.–6. 3.)
bude částečně omezen, sledujte webové
stránky.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.chyrita.cz
Kurzy českého jazyka pro cizince – V rámci
projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 pořádáme kurzy českého
jazyka pro cizince. Začátečníci: pondělí
18.00–19.30, čtvrtek 16.30–18.00. Pokročilí
studenti: pondělí 16.30–18.00, středa 16.30–
18.00. Doučovací kurz pro děti: úterý 14.30–
16.00. Stále ještě jsou volná místa v dětském
jazykovém kurzu.
Dívčí klub – 27. 3. se sejde dívčí klub pro
malé i velké holky (a také jejich mámy).
Dívčí klub je variantou Tvořivých dílen,
které pořádáme alespoň jednou měsíčně,
vždy v pátek od 17.00 hodin. Březnové setkání bude ve znamení nadcházejících Velikonoc – budou se připravovat velikonoční
dekorace na stůl, okno nebo dveře. Doporučujeme i šikovným hochům a pánům.
Divadlo na mostě – Od začátku března hostíme u nás v Oáze projekt Komunitního divadla. Je možné přijít na kteroukoli zkoušku
od března do začátku června, vždy v úterý
od 18.30 hod. do Oázy, Maňákova 22 (za rohem od Farní charity Praha 14). Podstatná
je chuť se zapojit, nikoli talent. Podrobnosti
na www.divadlonamoste.cz.
Kurzy anglického jazyka Kurzy prozatím
probíhají v úterý odpoledne, nyní nabízíme
také jiné termíny. Zájemci o výhodný kurz
angličtiny se mohou informovat mailem
fch@praha14.charita.cz nebo telefonicky na
mobilu 739 203 254, anebo nechat vzkaz na
záznamníku: 252 549 649.
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18.2.—30.4.

Malba ústy

1

SDCBAB@O?J>OR=VKT>QO

TU?MU

VUTSRQPONMQTULTKVUOJIHINIGOFFFINMQTIVE

Pořádá ZKO Starý Hloubětín. Více informace:
info@ceskydogracingklub.cz, tel.: 602 200 270.
L?R<GOFFFIVUN<;?J>R=VKT><MQ:IVE

1
2

TU?MU
"%##

<9B8O765O4793OB2O1JT?QU
Čeká vás čokoládové odpoledne v Hostivaři.
E=0/LU<OT=O<JTKGOJIHINIGOFFFIE=0KVU<T=<JTKIVE

HJT?M/

&/VUOT=%O$#$O"!!O GO<=PKM=NU:K<J&=
NUET=PIVEIONHJRSO=URJ:KVOVMQ:O<=PKM;O
U:/<J&GOFFFI=URJ:KV?USKIVE

HJT?M/

HJT?M/

02D6@OB((BOB2O),+O
Herlíkovice, Kolín a Praha. Cena: 1800 Kč.
??POHR==O!GOFFFI??PHR==!IVE

02DBO855@-O6.9D
Téma je „hledání pokladů“.
VUT=O$##O<LOOVUMOS?UTIO&/VUOKT1JRP=VKO
T=OSUM%O$# O"O!"O IO"OVUTSRQPO&JMTJO
L=NQGOFFFIVUTSRQP"IVE

2.–6.3.
3

HJT?M/
SUR
 %##

H855@-O6.9DO
Pro děti s handicapy.
<VOPJSMU<GOFFFIPJS;MU<IJR>

S3DB2O7(O 9.6)@3
Vedený profesionálem z České foosballové
organizace.
0=J?=OJIHINIGOFFFI0=J?=IVEO

4

NSU?=
 %##

&(DBA56O7-527O9.D24'O( 2B2O@2@2O
2O02D95)27O06B897C
Výstava je otevřena út, st, čt 14:00 – 18:00, ne
14:00 – 17:00, Galerie 14.
PLOHR==O"GOFFFIHR=="IVE

4

NSU?=
 %##
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LS&RSU<
%##

Q97 2B6O5( 2%ON6OD9AO4)3O
?K=<JTKUOV/R<&UO:R=SRN<GOFFFI
V:IVE?K=<JTKUVURT;PJNSO

F9D@5+9O7-D9.O (D@'O4(O
42(+)972,,+O@9D6)@'
Nízkoprahový klub Pacific.

LS&RSU<
 %

E76B@

6

&2(BOD9O)2



Přijďte si uvařit něco dobrého na zub.
Nízkoprahový klub Pacific.
<VOPJSMU<GOFFFIPJS;MU<IJR>

6
7

HSU<
%##

P942A@2O4O.2D(7B-,+O2D'O2O9.D64@'
Dílnička pro každého. RC Jahůdka.
0=J?=OJIHINIGOFFFI0=J?=IVEO

NJ:JS=
!%##

Nácvik na PTH.

HJT?M/
 %##

&2(BOD9O52D 
Kuchyně plná dobrot. Nízkoprahový klub Pacific.
<VOPJSMU<GOFFFIPJS;MU<IJR>

SUR
!%##

V(59A5%OH93O 9ON2BA22O (O
V995()2
S poutníkem Zdeňkem Voňkou podnikneme
obrazem i slovem pěší pouť.
OVUTSRQPONMQTULTKVUOJIHINIGOFFFINMQTIVE
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NSU?=
#%##

11
12
12
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NSU?=
#%##

Q97 2B6O5( 2%OFA))A2OV2D(
Otec moderní misie.
?K=<JTKUOV/R<&UO:R=SRN<GO
FFFIV:IVE?K=<JTKUVURT;PJNSO

H( A@CD@2O7(O*DB6,,(
Suchá pedikúra cena 200 Kč.
"OVUTSRQPO&JMTJOL=NQGOFFFIVUTSRQP"IVE

LS&RSU<
%##

S3DB2O7O A@6,+O
Nízkoprahový klub Pacific.
<VOPJSMU<GOFFFIPJS;MU<IJR>

LS&RSU<
 %

E76B@
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček.
VUTSRQPONMQTULTKVUOJIHINIGOFFFINMQTIVE

LS&RSU<
#%##

H( B6 @2%O02@O5(O9+.972O7O59,A6)BO
9.)25A
Nutné přihlášení: katachvatalova@seznam.cz.
"OVUTSRQPO&JMTJOL=NQGOFFFIVUTSRQP"IVEO

13

HSU<
%##

PO5(O6@3OB(.9(
Přijďte si k nám užít dámské odpoledne v RC
Jahůdka.
0=J?=OJIHINIGOFFFI0=J?=IVEO

13

HSU<
!%##

H)(5OPLOHD2+O"O2OH9)A,A(OLR
Úřad naší městské části pořádá společně s Policií
ČR tradiční ples.
PLOHR==O"GOFFFIHR=="IVEGOFFFI<?<;0UIVEO

14
14

NJ:JS=
"%##

P2)976BO2OA5@OB2ODA*@2
Rodinná tvůrčí dílna.
PVO<MQ:/L<JO;PV=OHR==GOFFFIPV<MQ:KV<JIVE

NJ:JS=
%##

H 8O3O&65III5OKVH%OP9B9)5@-O (B
Akce pro celou rodinu ve Chvalském zámku
Horních Počernicích.
KTSU>R=LT/OVUTSRQPOHR==GOJIHINIGO

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

HSU<
%##
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S2B(,O74@ (B
V/R<U&O:R=SRN<OR=0N<OE=R=?=GO
FFFIV:IVER=0N<=E=R=?=

Příběh Přemysla Pittera.

<VOPJSMU<GOFFFIPJS;MU<IJR>

5

NJ:JS=
$%##

T6.9DOB97-,+O*)(B'
Vhodné pro celou rodinu.

2.–6.3.
2.–6.3.

7

S3DB2O7(O59)BO(BA53O9O9+6DO52D95O
PLOHD2+2O"
Startovné 50 Kč. Sportovní hala u bazénu
v Hloubětíně.
PLOHR==O"GOFFFIHR=="IVE

FFFIKVHR==IVJPO

14

NJ:JS=

SDCBAB@O?J>OR=VKT>Q
Pro bližší informace: info@ceskydogracingklub.
cz, tel.: 602 200 270.
L?R<GOFFFIVUN<;?J>R=VKT><MQ:IVE
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TU?MU

E6@)2 BO97)2 2()B95O2O9D2 B2
Člověk a pes zve majitele všech pejsků.
LMJ&<O=OHUNGOFFFIVMJ&U<=HUNIVEO

TU?MU
%##

?85@-O@2DB(72)O
Odpoledne plné zábavy pro malé, větší i velké.
FFFIS0NJ<JM0=J?TKVUIVE

HJT?M/

S(D2(3A,@-O (B
Pro děti s handicapy zdarma jízda na koni
v Hostivaři. Info: m.splavec@zajiceknakoni.cz,
tel.: 724958351.
E=0/LU<OT=O<JTKGOJIHINIGOFFFIE=0KVU<T=<JTKIVE

<3)3DBO(+)( OAD273(OHD2+2O"O
@3)3DBOD9OP855@93O*65OHD2+2O"I

NSU?=

Výstava Šárky Dvorské v kavárně Maňána.

ID2+2"@3)3DBAI,4

Prahy 14

MJELP
( 6

YXWVUTS
Přijďte si s námi zahrát. Nízkoprahový klub
Pacific.
RQPONMLKJRIPHHHGONMFKJRGNED

17

MJELP
6

CBAX@?P>=<A;:P9P8U7?6P5U44<TP7?SU3
Vhodné i pro začátečníky. Materiál i zapůjčení
pomůcek v ceně.
FOQ2P1E252IPHHHGOQRK0Y/QRNGQ.

18
18
18

#MJ2P
( 6

R?4<-TU3<P,<P+*AT)3*3<
Pro malé děti.
('PQJ&ME0OPCNK&%5NP$2#0IPHHHGQJ&ME0O('GQ.

#MJ2P
( 6

5A)*;"P!P=*);<7P.VX@U,);<7

MATX,)TP=?7*UIP?T<@P?;P=X4=XAX,?*P
T)>P7X9<;
Vede MUDr. Ivana Ondráčková -psychiatryčka
a psychoterapeutka.
RPRFJIPHHHGRRFJGQ.
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#MJ2P
(6

18

#MJ2P
( 6

8UV7X,BP;V@P=AXP!*?A>

0=X,4?T)P!*-<4?6P#,*P=X4V<P5?,V?
Povídání o Václavu Havlovi
/2RN&/JPQ ERCJPYE2ME#R%IPHHHG
QYGQ./2RN&/JQJE&FON#MP

RXT3<A*P;X7XATP4@"
Vystoupí soubor Trigonium musicum, zazní
skladby C. Saint-Saënse, C. Debussyho a dalších.
Galerie 14.
O$P1E252P('IPHHHG1E252('GQ.
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19
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#MJ2P
(6

Q<!*X=U!6PQ<!*?P4XP!,*?PO?"!;B3P
=?7)*<;

$MCEMJRP
(6(

.=,)T;"
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček.
QJ&ME0OP#K0&J$&/QJPNG1G#GIPHHHG#K0&GQ.

$MCEMJRP
( 6

1A,TP=X7X3P4*<7
Vstupné ZDARMA. Registrace marketa@
neposeda.org.

1MJRP
( 6

CBAX@?P4<@TXPT)!*AX<PA7@?IP
A;?+;?G
Rodinné centrum Jahůdka.
25N2PNG1G#GIPHHHG25N2GQ.P

20

1MJRP
(6

?ATP*,X-<T
Vyrobíme jarní květináče ubrouskovou
technikou.
('PQJ&ME0OPCNK&%5NP$2#0IPHHHGQJ&ME0O('GQ.

20

1MJRP
( 6

RA9P=-<4=XAX4TP=-=A?,"
Vedený instruktorkou MUDr. Němečkovou.
Cena pro pár 250 Kč/1 kurz. Přihlášení do 13.3.
na jahudka@jahoda.cz.
EN/&&%PQJ&ME0OP25R2GP25N2P
NG1G#GIPHHHG25N2GQ.P

20
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1MJRP
(6

1MJRP
( 6

RXT3<A*6PY?3IP?AXP?P;),?IP3XP7?P
!=XV<+TX

O9U3AX,)TP!P1<*A<7

#NYNM2

Nízkoprahový klub Pacific.
RQPONMLKJRIPHHHGONMFKJRGNED

#MJ2P
( 6

0=X,4?T)P!*-<4?6P#7"!VPU,X*?P,<P!,*V<P
YU@V<
/2RN&/JPQ ERCJPYE2ME#R%IP
HHHGQYGQ./2RN&/JQJE&FON#MP

#MJ2P
( 6

1X9T<P!)7P!<@<
Typologie osobnosti, sebepoznávací interaktivní
seminář.Vstup 50 Kč.
OQPRK0Y $RNPFOQ2P1E252IPHHHGOQRK0Y/QRNGQ.

25

#MJ2P
(6

JTSVU!P3V@
Pro teenagery v Pohádce (Bobkova 777).
Q ERJCPYE2ME#RIPHHHGQYGQ.E2#R2.25E22

25

#MJ2P
(6

MN1P;XT3<A*6P#=UAU*)VP;,UT*<*
Spirituál kvintet je jednou z prvních českých
folkových kapel.
C#M01P

25

#MJ2P
(6(

26

$MCEMJRP
(6(

PR$GP2RQJP

(GPRPRFJIPHHHGRRFJGQ.P

?;P@B*P!=X;X<T>
Zážitkový seminář, přihlášení nutné.
C#M01P(
PR$GPOQPRK0Y $RNPFOQ2P
1E252IPHHHGOQRK0Y/QRNGQ.

.=,)T;"
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček
pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková.
PQJ&ME0OP#K0&J$&/QJPNG1G#GIPHHHG#K0&GQ.

26

$MCEMJRP
( 6

27
27
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1MJRP
6

1X7X3P4*<7
Vstupné ZDARMA.
EJD/#ME2QJ6PO2ERJM2&J1N#J2GNEDGP
&J1N#J2PNG#GPPQJ&ME0OP1ENPEN/&0P
.2#MCR2IPHHHG&J1N#J2GNEDP

CBAX@?P!)4AX,P,)9"
RC Jahůdka.
25N2PNG1G#GIPHHHG25N2GQ.PP

1MJRP
( 6

8UV7X,BP;V@P=AXP7V?4>
Nízkoprahový klub Pacific.
RQPONMLKJRIPHHHGONMFKJRGNED

1MJRP
(6

?ATP*,X-<T
Věnce na dveře nebo dekorace na stůl.
('PQJ&ME0OPCNK&%5NP$2#0IPHHHGQJ&ME0O('GQ.

1MJRP
( 6

RA9P=-<4=XAX4TP=-=A?,"
Povede certifikovaná instruktorka
MUDr. Němečková.
25N2PNG1G#GIPHHHG25N2GQ.P

28

#NYNM2P
6

28
28

#NYNM2P
6

Y?9)A<;IP4)7<P,3<7PT?94)A<;
Maminky prodávají maminkám.
P&J1N#J2PNG#GQJ&ME0OP1ENPEN/&0P.2#MCR2IP
HHHG&J1N#J2GNEDIPHHHGRRFJGQ.P

Q,U+3P!X@X*TPX4=XV<4T<
Sportovní lekce pro širokou veřejnost.
MP#NRNKP25N&/QJIPHHHGM#NRNK25N&/QJGQ.

#NYNM2P

MATUT;PNDPE2Q/&D0

Podvečer s klasickou hudbou.
QJ&ME0OP#K0&J$&/QJIPNG1G#GIPHHHG#K0&GQ.

$ERIPHHHGQJ#RFNDE2Q/&DRK0YGQ.

1?3U3P,P1"?7
Nízkoprahový klub Pacific.
RQPONMLKJRIPHHHGONMFKJRGNED

#NYNM2P
( 6

Q ERJCPYE2ME#RIPHHHGQYGQ.E2#R2.25E22

Zveme všechny majitelé pejsků. Pořádá ZKO
Starý Hloubětín. Více informace: info@
ceskydogracingklub.cz, tel.: 602 200 270.

29

&JKJP

Přihlaste svůj tým a hrajte o poháry a věcné ceny.
Přihlašovat se můžete na turnaje@stopzevling.cz.

#V?,TX!*TPX*<,-<TP<94<3;P2;?4<7U<
Více informací na webu.
.2 $JRP&2PRN&/PNG1G#IPHHHG.2/QJR&2RN&/GQ.P

.);V?4TPX,V?4?*<VTX!*P?P=XA?4T?
Člověk a pes zve majitele pejsků na základní
ovladatelnost a poradnu.
$KNCRP2P1J#IPHHHGQKNCJR21J#GQ.

R"<P5?VVPQ=P,XVGP
1E252P('PR0KM0E& IPHHHG1E252('R0KM0E&/GQ.

21

MJELP
(6

QJ&ME0OP#K0&J$&/QJPNG1G#GIPHHHG#K0&GQ.

&J1N#J2PNG#GPPQJ&ME0OP1ENPEN/&0P
.2#MCR2IPHHHG&J1N#J2GNEDP

20

M?T<3P,9;-><TPP&)3,U;PT?P1M5G

Nízkoprahový klub Pacific.
RQPONMLKJRIPHHHGONMFKJRGNED

#MJ2P
( 6

25

&JKJP
(6

Program pro rodiče s dětmi.
OQPRK0Y $RNPFOQ2P1E252IPHHHGOQRK0Y/QRNGQ.

#MJ2P
('6

22
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31

MJELP
(6

YA9?PX@V<+<TIPA?+<;P?P!=XA*X,T3P
=X*-<@
Přijďte prodat to, co nepotřebujete a koupit si
„nové“ věci.
OQPRK0Y $RNPFOQ2P1E252IPHHHGOQRK0Y/QRNGQ.

WWWG=A??(';V*ATUG39
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Placená inzerce

Hydepark

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Placená inzerce

❱ Koupíme st. šperky s brilianty i bez
nich, zlaté mince, stř. nádobí a příbory, obrazy od E. Famíry, lokomot.
od Ronka a Kreibicha, st. zbraně atd.
Interantik Praha 9, Pod pekárnami 157/3,
t. 605 829 440, 283 893 334 po 10 hod.
  
,% $$*&')+%,)$ + )*
     

tel.: 605 081 529

)(.

Koňský hnůj zdarma

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

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

Placená inzerce

Placená inzerce

.-,+*)('&%$#*&')"%,!

❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.
❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
❱ Malířské práce, štuky, lakování a stěrka
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.
❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe
3–4+1. Platba hotově, mohu vás nechat
dlouhodobě bydlet, vyplatím dluhy i exekuce,
lze i před privatizací. Tel.: 608 661 664.

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, neziskovou org. od 149 Kč/m2.
T. 728 991 247, www.sidlo.help.

Pozvánka

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

PĚVECKÁ MEGA SHOW 2015
21. března od 19.00 hod. v KD KYJE
Uvádí Lukáš Moravec
Účinkují: Lukáš Moravec – tenor,
Roman Mátl – baryton,
Marcela Laurinová – soprán,
Charlotte Pščolková – mezzosoprán,
Zuzana Rogožníková – mezzosoprán,
Klára Hlušičková – mezzosoprán,
Simona Černá – alt
Spoluúčinkují: Pražský pěvecký
sbor Vocales, Taneční company,
studenti Mezinárodní konzervatoře
Choreograﬁe: Roman Mátl
Hudební režie: Lukáš Moravec
Režie: Klára Hlušicková
Program: opera, opereta, muzikál,
jazz, pop-music, taneční formace,
sborová vystoupení, sólový balet
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti
a senioři 50 Kč
Tombola, křest CD operního tenora
Lukáše Moravce.
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❱ Autoservis RoJa Praha 10, Dolinecká2,
areál Aquaspol, tel. 775 269 263.
Akce – výměna oleje a ﬁltrů – práce
zdarma.
❱ Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

❱ HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdrav.
zařízení v blízkosti metra B Černý
Most, DPP-nadstandardní mzda,
(po–pá; odpol. 1–2 hod.; večer
2,5–3,5 hod.; sob. 15.00–18.30 hod.).
Očkování proti žloutence typu B.
Kontakt: 606 823 920.
❱ Doučím vaše děti angličtinu, výuka 250,/hod. Gen. Janouška 965, příp. po domluvě
bych docházela k vám. Tel.: 604 458 468.

❱ Golf resort Černý Most přijme nové
pracovníky na HPP/VPP/brigáda (od
16 let). Pozice: Recepční (AJ, PC),
Maršál (golf, AJ výhoda), Drop Bag
(komunikativnost, golf, AJ výhoda),
údržbář hřiště (zručnost, odpovědnost). Zašlete životopis na adresu
golf@grcm.cz.

KONCERTY – BŘEZEN 2015 – ZUŠ PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30
Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové – 13. 3. od 17.00 hod.
V. hudební večer – tradiční koncert žáků – 16. 3. od 18.00 hod.
Koncert žáků třídy dechových a bicích nástrojů Karla Mirošníka
– 20. 3. od 17.00 hod.
Koncert žáků klavírního oddělení „Čtyři ruce na klavíru“ – 30. 3. od 18.00 hod.
Všechna vystoupení se uskuteční v sále ZUŠ Praha 9, Ratibořická 30.
INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 525, otevírací doba: po, út, čt 9.00–17.00 hod.
tel.: + 420 775 553 188, 225 295 515 (po, út, čt), e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou
unii informace a poradenství: pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení,
zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikulturní akce,
na které srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling for third coutry nationals
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn và tổ
chức các khóa học tiếng Séc cho người nước ngoài miễn phí
Iнформація, допомога в рішенні проблем та курси чеської мови для іноземців безкоштовно

I. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HLOUBĚTÍN ZVE NA JOSEFSKOU ZÁBAVU
dne 20. 3. 2015 od 18.00 hodin v čínské restauraci (Havana).
Přijďte se pobavit, přijďte si zazpívat, hrát budou přátelé. Dobrovolný příspěvek
na režii a na tombolu (do tomboly) vítán. Za výbor sdružení Ing. Václav Hollan

Pozvánka

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

❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme byty,
pozůstalosti, sklepy, domy atd. Odvoz
starého nábytku na skládku. Odvoz nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056.

Oznámení

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

❱ Pokládání podlah všech druhů.
M. Kolínek 773 932 353.

Pozvánka

❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

Křížovka o ceny
Vtip: Po letech se potkají dva kamarádi a jeden se ptá: „Tak co, jak žiješ?“ „Nemůžu si stěžovat, mám pod sebou 600 lidí.“
„Nepovídej, co děláš?“ … (odpověď v tajence)
B

V

Bias, NPK, Proa
Russ, Urey

Lehké

Střední

Těžké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 3. 2015 na
adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

L. Říhová, Černý Most; A. Martínek, Hloubětín; T. Mládek, Černý Most

Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Placená inzerce










 



 
 






