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Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně, a víte, že pro to dokážete něco udělat?
Pokud máte potřebné předpoklady, neváhejte a využijte jedinečnou šanci stát
se strážníkem v Praze 14! Žádosti adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14,
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“

ZIMNÍ 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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společně vstupujeme do nového roku, který
by pro naši městskou část měl být rokem
větších viditelných změn. Po přípravách
v předchozích letech se staví a bude otevřena školka na Jahodnici, zahájíme stavbu
komunitního centra v Hloubětíně, otevře
se komunitní kavárna v parku v Hostavicích,
začne se s přípravou biotopového koupaliště
na břehu Kyjského rybníka a přibude také
nová dominanta – rozhledna na Čihadlech.
Tam, kde městská část může měnit věci
k lepšímu, tak činíme. Bohužel podstatná
část komunikací a veřejných ploch na Černém Mostě i v Hloubětíně spadá do správy
Magistrátu hlavního města Prahy a tam opravy stagnují. Ukázkou
naprosté nečinnosti je stojící rekonstrukce komunikací v severní
části Hloubětína či nedobudovaný park U Čeňku.
Měnit ale znamená také investovat. Proto je nesmírně důležité, že
zastupitelstvo městské části na svém prosincovém zasedání schválilo
rozpočet pro rok 2017. Přestože byl jeho návrh zpracován s dostatečným
předstihem a proběhla k němu i schůzka s předsedy všech zastupitelských klubů, při projednávání jsme se nevyhnuli občasným exhibicím
některých zastupitelů. Určitě vám doporučuji, abyste se na jednání
zastupitelstva přišli podívat a viděli vámi volené zástupce v akci.
Někdy to stojí za to. Pro návrh rozpočtu nakonec zvedli ruku i opoziční
zastupitelé z hnutí ANO, kteří tak potvrdili, že i z jejich pohledu je
navržen správně a smysluplně. Více informací o plánovaných investicích
najdete uvnitř tohoto vydání.
Pozitivní změnou, po které jsme dlouho volali a konečně se ji daří
i realizovat, je uzavření všech heren na území naší městské části.
Otevřeny zůstanou pouze provozovny kasinového typu, jež mají striktně
hlídaný režim provozu. Všichni, kdo byli rušeni hlukem z heren či se
v jejich blízkosti možná obávali o svou bezpečnost, si mohou snad už
deﬁnitivně oddechnout.
Těší mě, že prováděné změny, jako například otevřený úřad pro veřejnost, získávají také ocenění, a to na celostátní úrovni. Věřím, že
svou prestiž a uznání si získá i nově zavedená rubrika „Ptáte se
radnice“, kde najdete pravidelně každý měsíc odpovědi na to, co vás
zajímá nebo na co se v daném období ptáte.
Závěrem bych vám chtěl popřát úspěšné vykročení do nového roku,
hodně zdraví a úspěchů. Věřím, že úspěšný bude tento rok i pro
Prahu 14, její rozvoj a náš život tady.

Váš starosta
Mgr. 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 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef
Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé
příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný).
Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr).
Foto na titulní straně: ilustrační foto
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Praha 14 má svá trápení, ale jsem na ni pyšný
„SLEDUJEME, CO RELATIVNĚ NOVĚ ZAVEDENÉ ČI ROZŠÍŘENÉ PARKOVACÍ ZÓNY V PRAZE 8 A 3 – PŘIČEMŽ
VÝHLEDOVĚ SE PLÁNUJÍ I V PRAZE 9 – UDĚLAJÍ S PARKOVÁNÍM STŘEDOČECHŮ U NÁS. POKUD BUDE TŘEBA,
BUDEME I MY O ZÓNÁCH ZNOVU UVAŽOVAT. A ZNOVU SE PTÁT LIDÍ, JESTLI O NĚ MAJÍ ZÁJEM,“ ŘÍKÁ
V NOVOROČNÍM ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA STAROSTA PRAHY 14 MGR. RADEK VONDRA.

Foto: archiv MČ Praha 14

nejsou peníze, nikdo nemůže. Prostředky jsou, o to víc zarážející je neschopnost radních či magistrátních
odborů vypsat výběrové řízení a stavbu zrealizovat.

S JAKOU NÁLADOU VSTUPUJETE
DO NOVÉHO ROKU?
Na úvod trochu složitá otázka. Rád
bych začal pozitivně, ale mé pocity
jsou rozporuplné. Na městské části
děláme a chystáme hodně věcí, které
mě těší, dobrá nálada mě však
opouští, když při ohlédnutí za loňským rokem pomyslím na činnost,
respektive nečinnost vedení hlavního
města Prahy.
JAK TO MYSLÍTE?
Koalice na magistrátu, která zodpovídá za řízení našeho hlavního města,
se rozpadla, aby se pár měsíců nato
dala znovu dohromady – ve stejné
sestavě. Radní se odvolávali a znovu

ANKETA

Co byste popřáli občanům do roku
2017 a čeho chcete v rámci své práce
pro Prahu 14 letos docílit?

Viktor Šíma (KSČM)
Občanům Prahy 14 přeji
hodně zdraví a štěstí
i osobních úspěchů,
dále jim přeji, aby se
jim v Praze 14 dobře
žilo, a k tomu doufám přispějeme
i my zastupitelé. Letos bych byl rád,
kdyby se začal prakticky realizovat
projekt Vybíralka 25.
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jmenovali do funkcí, rozvoj města se
zastavil. Důsledkem těchto šarád je
nevyčerpaných 14 miliard korun
z původně schváleného městského
rozpočtu. To je děsivé číslo. Takový
výsledek nelze prohlásit za úspory, je
to neschopnost zrealizovat schválené
investice, které měly zlepšit život
Pražanů. Do těch patří třeba i stojící
rekonstrukce ulic v severní části
Hloubětína, nezrealizovaná hřiště
v parku U Čeňku, tristní stav komunikací na Černém Mostě, dosud neprovedená rekonstrukce Českobrodské, stále nerealizovaná lávka a potažmo železniční zastávka na Rajské
zahradě, prodloužení Ocelkovy na
Hutě a další. Vymlouvat se na to, že

LONI V LEDNU JSTE HOVOŘIL
O METROPOLITNÍM PLÁNU,
NA KTERÉM PRACUJE INSTITUT
PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE
HL. M. PRAHY, O MIMOŘÁDNÉ
DŮLEŽITOSTI TOHOTO
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU PRO
CELOU METROPOLI, PRAHU 14
NEVYJÍMAJE. NADĚJE, ŽE TENTO
PRAŽSKÝ ÚZEMNÍ PLÁN BUDE
DOKONČEN A ŽE JEJ ZASTUPITELÉ
HLAVNÍHO MĚSTA SCHVÁLÍ JEŠTĚ
V ROCE 2016, ZHASLA LONI NA
PODZIM. JAK SITUACI VIDÍTE TEĎ?
V tuto chvíli Metropolitní plán opět víceméně přešlapuje na místě. Dokončený a připravený ke schválení dosud
není, protože se za poslední půlrok
jen vyměňovalo vedení Institutu plánování a rozvoje, městští radní se hádali… Výsledkem je, že se tým, který
na plánu pracoval a který se během
loňských veletočů rozpadl, vrací ve
staronové sestavě. Práce snad zase
budou pokračovat, nicméně nikdo neřeší dopady těchto průtahů… Nové
byty se staví – podotýkám po celé
Praze – velmi omezeně. Skokově tak
roste cena nemovitostí i nájmů, což
se výhledově projeví v peněženkách
všech, kteří pořizují byt nebo bydlí
v soukromém nájemním bydlení. Me-

PhDr. Zuzana Jelenová (HPP)

Ing. Petr Hukal (SZ)

Dovolte, abych vám
v novém roce popřála
hodně radosti, zdraví
a úspěchů. Věřím, že
právě radost a úspěch
přinese mnoha maminkám i účast
v našem novém projektu, který
právě začíná v Motýlku. V něm nabízíme účinnou a profesionální pomoc těm, které potřebují najít zaměstnání a skloubit ho s péčí o dítě.
Jeho součástí jsou motivační a rekvaliﬁkační kurzy včetně hlídání
dětí, a to vše zdarma. Více info viz
www.motylek.org.

Hodně štěstí a pevné
zdraví v naší zelené
městské části.
Rád bych svojí prací přispěl ke zbudování nové
autobusové zastávky v Nedokončené
ulici pro občany Jahodnice, k obnově
komunikací ve Starých Kyjích nebo
k nalezení konsenzu v případě rekonstrukce ulice Hodějovské. Dále
se chci věnovat zklidnění Poděbradské ulice nebo přípravě projektů
vedoucích k rozvoji sítě pěších a cyklistických tras, například v oblasti
Hutí a Černého Mostu.

Rozhovor
tropolitní plán měl také pomoci stanovit závazný směr rozvoje Kyjí-Hutí.
Současný platný územní plán vede
k živelné zástavbě s nedostatečnou
občanskou vybaveností a nedořešenou dopravní infrastrukturou.
KDYŽ UŽ JSME U TĚCH NEGATIV,
CO DOPRAVA?
Dopravní témata byla, jsou a asi i budou hodně bolestná. Stále neúspěšně
urgujeme u organizátora městské hromadné dopravy – společnosti ROPID –
návrat autobusové linky 186 na Lehovec. V nikdy nekončící příběh se proměnila i stavba části Pražského okruhu spojující Říčany s Běchovicemi.
Z celopražského pohledu je nezbytná.
Různé „středočeské aglomerační“
varianty se ukázaly jako nerealizovatelné. Tato část Pražského okruhu výrazně odlehčí Jižní spojce, pozitivně
se zřejmě projeví i na Průmyslové,
respektive Kbelské ulici v Hloubětíně.
Zároveň se ale navýší počet aut projíždějících mezi Horními Počernicemi
a Černým Mostem. Praha 14 v tomto
ohledu požaduje maximální protihluková opatření a snížení všech negativních dopadů na okolí. No, a pak je tu
samozřejmě parkování.

ZKUSÍME TEĎ VAŠI
ROZPORUPLNOU NÁLADU OTOČIT
SPÍŠE DO TÉ POZITIVNÍ ROVINY.
NA CO Z TOHO, CO SE LONI
UDĚLALO, JSTE PYŠNÝ?
Naštěstí i toho je opravdu hodně. Podařilo se nám dokončit zateplení většiny budov našich základních a mateřských škol, postupně probíhá také
výměna vnitřních rozvodů, rekonstrukce kuchyní a opravy střech. Radost mám i z komunitního centra,
nebo, chcete-li, komunitní kavárny
ve zrevitalizovaném parku v ulici Pilská. Projekt na tento krásný objekt
získal prestižní ocenění – Cenu hl. m.
Prahy v soutěži Český energetický
a ekologický projekt, stavba, inovace
roku. Uděláme vše pro to, aby tato již
takřka dokončená stavba měla od jara svého provozovatele a mohla plně
sloužit veřejnosti. Skvělé je také, že
se povedlo vybudovat pěkné workoutové hřiště na Jahodnici či zrevitalizovat hned několik veřejných prostor
– třeba část břehu Kyjského rybníka,
ulici Fejfarova či prostor před Mateřskou školou Šebelova. O zvýšení počtu sečení trávy či o výsadbách tisíců
trvalek a stovek stromů a keřů ani
nemluvím.

TAKY DLOUHODOBÉ TÉMA…
Přesně tak. Momentálně sledujeme,
co relativně nově zavedené či rozšířené
parkovací zóny v Praze 8 a 3 – přičemž
výhledově se plánují i v Praze 9 – udělají s parkováním Středočechů u nás.
V průzkumu, který jsme dělali před rokem, obyvatelé Prahy 14 zavedení zón
v blízkosti našich stanic metra odmítli.
Pokud se zavedením zón v okolí situace u nás změní, budeme i my o zónách znovu uvažovat. A znovu se ptát
lidí, jestli o ně mají zájem.

LONI V ÚNORU BYLO TAKÉ
OTEVŘENO KOMPLETNĚ
ZREKONSTRUOVANÉ KULTURNĚ
KOMUNITNÍ CENTRUM
PLECHÁRNA NA ČERNÉM MOSTĚ,
PROBĚHLA ŘADA AKCÍ PRO
VEŘEJNOST VČETNĚ PILOTNĚ
POŘÁDANÝCH VEŘEJNÝCH
LOKÁLNÍCH FÓR…
Ano, všechny tyhle věci mě těší. Stejně jako třeba i pokračující projekt Vybíralka 25, na němž městská část
spolupracuje s Institutem plánování

a rozvoje hl. m. Prahy. Je to pilot pro
budoucí vytvoření celoměstského
plánu proměny pražských sídlištních
lokalit, díky kterému se v průběhu
dvou let podařilo vytáhnout lidi ven
a probudit v nich zájem o místo, kde
žijí. Pokračují také různé akce
a kampaně městské části, jako je
třeba úspěšná kampaň zaměřená na
dobrovolnické úklidy – Chceme tu
mít čisto, dále PEStival, lekce Psí
školky, Vítání cykloobčánků, oslavy
Dne Země a tak dále a tak dále.
MŮŽETE ZÁVĚREM NASTÍNIT,
JAKÉ NEJVÝRAZNĚJŠÍ INVESTICE
A PROJEKTY ČEKAJÍ PRAHU 14
V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE?
V září bude otevřena nová mateřská
škola na Jahodnici, kterou městská
část momentálně staví, mělo by se
začít stavět komunitní centrum
v Hloubětíně, na které před několika
lety proběhla mezinárodní architektonická soutěž a jehož dokončení se
předpokládá v roce 2018. Dále připravíme projekt a možná už i začneme stavět tělocvičnu v Základní škole
Šimanovská, budou se také budovat
nová dětská hřiště a sportoviště. Co
nesmím zapomenout zmínit, je rovněž delší dobu skloňovaná rozhledna
od architekta Martina Rajniše, která
podle dosud platného harmonogramu do konce letošního léta vyroste
na Čihadlech. Co se týká velkých dopravních počinů, rád bych při této
příležitosti upozornil ještě na rekonstrukci železniční trati mezi Vysočany
a Lysou nad Labem. Je to akce Správy železniční dopravní cesty, která by
měla právě letos začít. Součástí záměru je mimo jiné také vybudování
protihlukových stěn.
(red)

Mgr. Marcela Vydrová (ANO)

Josef Kutmon (ODS)

Ing. Miroslav Froněk (nezávislý)

Vážení spoluobčané,
do nového roku vám
přeji jen to nejlepší,
hodně zdraví, dobré nálady, životního optimismu a hlavně vzájemné tolerance
a porozumění! V rámci našeho Zastupitelského klubu hnutí ANO se
letos chceme více zaměřit na veřejná
prostranství. Mnohé chodníky a náměstí, zeleň v parcích i na sídlištích
či plánované projekty a rekonstrukce
vyžadují důslednou opoziční kontrolu
a připomínkování.

Občanům Prahy 14 přejeme kromě štěstí
a zdraví především to,
aby se pro ně Čtrnáctka
stala místem setkávání
společenství lidí dobré vůle, lidí hrdých, iniciativních a svobodných.
Abychom toho společně dosáhli,
nepotřebujeme stále nové vládní
kontroly, příkazy, zákazy a nařízení.
K tomu nám stačí otevřené srdce
a obyčejný selský rozum. Ten pro
nás bude největší oporou nejen
v příštím roce.

Jakkoliv to může znít
jako klišé, našim občanům bych rád popřál
především pevné zdraví
a pokud možno hodně
pohody a spokojenosti. Často se
zdá, že stresu kolem nás je mnohem
více, než je zdrávo, a ve snaze zvládnout toho co nejvíc nám mohou
unikat ty opravdu důležité věci –
což by byla velká škoda.
Co se týče naší MČ, mohu slíbit, že
v rámci možností ani letos nepřestanu usilovat o lepší Prahu 14.

Účast v anketě byla nabídnuta všem politickým stranám zastoupeným v ZMČ Praha 14.
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Doprava, hřiště a parky v roce 2017
LÁVKA A ZASTÁVKA
RAJSKÁ ZAHRADA
Zejména obyvatelé Hutí léta volají po
lávce, která by tuto čtvrť propojila
s Rajskou zahradou. Jaký je aktuální
stav? K projektu, jehož realizátorem
je hlavní město Praha, bylo vydáno
platné územní rozhodnutí, což znamená, že pokud nenastanou komplikace, v roce 2017 odstartuje proces
získávání stavebního povolení. Až to
bude vydáno, může se začít pracovat
na přípravě výběrového řízení na zhotovitele. Na stavbu lávky naváže výstavba železniční zastávky Rajská zahrada, která je v režii Správy železniční dopravní cesty. Začátek prací se
v tuto chvíli předpokládá v roce 2019.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
VE STARÝCH KYJÍCH
Městská část připravuje rekonstrukci
kyjských ulic Za Školou, Šimanovská
a Za Rokytkou. První dvě jmenované
by se měly začít opravovat již letos.
„V jejich případě je zažádáno o stavební povolení s tím, že projektant nyní
shromažďuje stanoviska všech dotčených orgánů. Až je bude mít k dispozici, může začít s přípravou projektové
dokumentace. Na tyto práce naváže
výběr zhotovitele a samotná realizace,“ vysvětluje místostarostka Ing. Ilona Picková, která má ve své gesci dopravu a životní prostředí. V případě
ulice Za Rokytkou radnice nyní čeká
na územní rozhodnutí potřebné pro
úpravu koryta Rokytky. Komunikace
v současnosti tok říčky kopíruje, po
úpravě koryta má mít Rokytka v jedné
části aktuální podoby ulice rozliv.
„Znamená to, že bude třeba komunikaci upravit tak, aby se tomuto rozlivovému místu vyhnula. Letos počítáme se zpracováním projektu, se samotnou rekonstrukcí ulice pak v roce
2018,“ doplňuje místostarostka Picková. Co se okolí Starých Kyjí týká, je
velkým tématem také komunikace
Hodějovská spojující Kyje a Hostavice.
Městská část nyní připravuje zklidnění této ulice a s tím spojený projekt na
vybudování chodníku. Ten by měl být
nachystán tak, aby na realizaci bylo
možné získat dotaci od Státního fondu
dopravy a infrastruktury. Místo je třeba zabezpečit zejména s ohledem na
pohyb cyklistů a hostavických dětí,
které tudy chodí do Kyjí do školy. Ke
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zklidnění Hodějovské se bude v lednu
konat veřejné projednání, na němž
radnice lidem představí varianty možného řešení.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
NAD KYJSKÝM RYBNÍKEM
Oprava vodovodů a komunikací v této
čtvrti měla skončit v létě 2016, práce
se však bohužel protáhly. Důvodem
byla především pozdní reakce Pražské
energetiky (PRE), která – přestože
všechny potřebné informace měla
včas – až poměrně krátce před loňskými letními prázdninami uvedla, že
se k akci Pražské vodohospodářské
společnosti (PVS) připojí a v lokalitě
vymění i vlastní sítě. Původně měla
s pracemi začít v říjnu 2016, kvůli zdržení při přípravě projektové dokumentace se tak však stane až letos na jaře.
Dílem v režii PRE a dílem z rozpočtu
městské části se budou v oblasti následně rekonstruovat chodníky. Ty,
které již byly dříve opraveny a PRE je
kvůli svým sítím opětovně rozkope,
PRE také opraví. Aktuální informace
zveřejňujeme na www.praha14.cz.
OPRAVY POVRCHŮ ULIC
V LOKALITĚ ZA HOROU
Magistrát hl. m. Prahy, konkrétně
Odbor technické vybavenosti, chystá
opravy povrchu ulice Švestková a povrchu jižní části ulice Třešňová. Začátkem roku 2017 bude vypsáno výběrové řízení na ﬁrmu, která rekonstrukci provede. Pokud vše půjde
dobře, začne se letos i se samotnými
stavebními pracemi.

OPRAVA KOMUNIKACE
ČESKOBRODSKÁ
Dlouho očekávaná rekonstrukce výmoly vyhlášené ulice Českobrodská
začne na jaře. Alespoň podle posledních zpráv od Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která potřebné opravy nechá provést. „Dodavatel
prací je již vybrán. Pokud počasí dovolí, máme přislíbeno, že se začne
v březnu 2017. Pevně věřím, že už to
tentokrát dobře dopadne,“ poukazuje
místostarostka Picková na stav
z podzimu loňského roku, kdy TSK
rekonstrukci důležité dopravní tepny
odsunulo kvůli pokračujícím úpravám na Jižní spojce.
OPRAVA KOMUNIKACÍ NA LEHOVCI
V roce 2017 budou pokračovat rekonstrukce povrchů ulic Jaroslavická
a Cidlinská na Lehovci, které provádí
hlavní město Praha. Loni na podzim
byly práce předčasně ukončeny – objevily se vícenáklady, jejichž ﬁnancování museli schválit městští radní.
„Nechci nic slibovat, protože toto bohužel nemůžeme ovlivnit, ale pokud
vše půjde dobře, letos na tyto rekonstrukce naváže druhá etapa – opravy
povrchů ulic Žehuňská, Maršovská
a jejich okolí. Magistrát nyní bude žádat o stavební povolení,“ doplňuje
místostarostka Picková.
TOČNA HOSTAVICE
Koncem loňského listopadu začala
městská část s dlouho očekávanou
rekonstrukcí
autobusové
točny
v Hostavicích u parku Vidlák. Práce
jsou naplánovány zhruba na tři měsí-

Téma
ce – znamená to, že pokud se výrazně nezhorší počasí, do konce února,
respektive do začátku března bude
hotovo. Rekonstrukce přinese větší
bezpečí pro projíždějící řidiče i pro
cestující MHD, kteří se pohybují blízko místních zastávek. Městská část
děkuje obyvatelům za trpělivost v době stavebních prací.
REKONSTRUKCE
KANALIZACE POD OCELKOVOU
V letošním roce má vypuknout stavební ruch také na další významné
spojnici – ulici Ocelkova na Černém
Mostě. Technická správa komunikací
hl. m. Prahy bude v severní části této
komunikace rekonstruovat kanalizaci, na tyto práce následně naváže
oprava povrchu vozovky. Začít by se
mělo na jaře. S druhou etapou, respektive podobnou rekonstrukcí v jižní části Ocelkovy TSK v tuto chvíli počítá v roce 2018.
PRODLOUŽENÍ ULICE
OCELKOVA NA HUTĚ
Ocelkovy se týká i další důležitý dopravní projekt hlavního města Prahy.
Komunikace má být v budoucnu prodloužena, a to až na Hutě. V současnosti pokračuje projektová příprava
potřebná pro stavební povolení. K jeho získání je zároveň nutné vykoupit,
v tomto případě převážně soukromé,
pozemky. Kdy se hlavnímu městu podaří povolení získat, městská část,
vzhledem ke složitosti situace, momentálně nedokáže odhadnout.
PARK U ČEŇKU
Současná podoba parku U Čeňku
stále výrazně pokulhává za původní
představou obyvatel i vedení městské
části. Už více než rok se radnice snaží dohodnout s hlavním městem Prahou, aby svůj projekt dopracovalo do
stavu alespoň částečně podobného
tomu, jaký původně slibovalo. V roce
2017 se snad věci konečně pohnou

dopředu. „Čekáme na to, až Rada
hl. m. Prahy schválí rozpočet na realizaci a její zadání Lesům hl. m.
Prahy. Pak už by mělo dojít na vybudování dvou hřišť – jednoho dětského, druhého pro dospělé v podobě
venkovní posilovny – a na doplnění
veřejného osvětlení, stojanů na kola
a chybějící cestní sítě,“ říká místostarostka Picková.
PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ
V ULICI KAPITÁNA STRÁNSKÉHO
NA ČERNÉM MOSTĚ
Pro teenagery i pro dospělé letos
městská část otevře plochu se speciálními překážkami určenými k překonávání při běhu, skákání nebo lezení. Řeč je o černomosteckém parkuru, jehož součástí mají být
například různé hrazdy, odrazové
stěny, přeskokové prvky a podobně.
Co se Prahy 14 týká, půjde o úplnou
novinku. Žádná plocha, která by nabízela prostor pro obdobné volnočasové aktivity, zde zatím není.
SPORTOVIŠTĚ SPLAVNÁ NA HUTÍCH
V letošním roce se dočkají i obyvatelé
Hutí. Díky daru od sponzorů městská
část v ulici Splavná vybuduje multifunkční hřiště s umělým povrchem
a hřiště s povrchem vhodným pro zaledňování.
VOLNOČASOVÝ AREÁL
S BIKE PARKEM JAHODNICE
Pokud se radnici podaří získat územní a stavební povolení, případně pokud nenastanou komplikace při výběru zhotovitele, začne se ještě letos
s výstavbou volnočasového areálu
s bike parkem. „Chystáme jej na Jahodnici, pod ulicí Manželů Dostálových – za tratí. Bude to veřejný prostor s dráhami různé obtížnosti určenými pro cyklisty, dále tu lidé najdou
dětské hřiště a odpovídající zázemí,“
vysvětluje místostarostka Picková.
REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO
PARKU NA ČERNÉM MOSTĚ 1
Centrální park nedaleko metra Rajská zahrada městská část už nyní využívá při pořádání nejrůznějších akcí.
Do budoucna by tento prostor ráda
zrevitalizovala tak, aby nabízel zázemí
pro aktivní odpočinek i relaxaci. Radnice v současnosti řeší svěření pozemku do své správy – nyní jej má ve
vlastnictví Magistrát hl. m. Prahy.
V roce 2017 městská část počítá s přípravou projektu revitalizace.
(red)

DALŠÍ INVESTICE
PLÁNOVANÉ V ROCE 2017
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
V ULICI VYBÍRALOVA 970–976
Dokončení úprav zeleně, které započaly
v roce 2016.
REVITALIZACE PARČÍKU
ATLANTA HLOUBĚTÍN
Doplnění již provedených úprav o nové
výsadby.
REVITALIZACE PROSTORU PŘED
OBJEKTEM POŠTY NA RAJSKÉ ZAHRADĚ
Úprava terénu a zeleně.
POKRAČOVÁNÍ REVITALIZACE ULICE
BRATŘÍ VENCLÍKŮ NA ČERNÉM MOSTĚ
Ve směru ke křížení s ulicí Vlčkova nechá
městská část odstranit nevzhledné křoví
a vysadit nové dřeviny.
VYBÍRALKA 25
Městská část provede zahradnické práce,
které vycházejí z projektu revitalizace
vnitrobloku Vybíralova, na němž Praha 14
spolupracuje s Institutem plánování
a rozvoje hl. m. Prahy.
REVITALIZACE PROSTORU NAD
PÍSKOVNOU BÍLÝ KŮŇ (UL. NAD HUTĚMI)
Na základě aktuálně prováděného inženýrsko-geologického průzkumu nechá
městská část zpracovat tzv. mapu rizik,
respektive plán, jak bezpečně, aniž by
hrozil propad do podzemních prostor
pískovny, zajistit vyčištění pozemku nad
Bílým koněm. Samotné práce, včetně
termínů realizace, budou naplánovány až
na základě výsledků průzkumu.
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ (BIOTOP)
BROUMARSKÁ
Na základě studie na revitalizaci okolí
ulice Broumarská a Kyjského rybníka,
kterou schválili zastupitelé, chce městská část v roce 2017 připravit projekt na
realizaci biotopu. Tyto práce se budou
odvíjet od výsledků zadaného hydrogeologického průzkumu.
KOMUNITNÍ CENTRUM KARDAŠOVSKÁ
Příprava projektové dokumentace na výstavbu centra.
NÁMĚSTÍ HLOUBĚTÍN
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
má v roce 2017 dokončit projektovou dokumentaci a vybrat zhotovitele. Realizace revitalizace náměstí se plánuje v roce 2018.
REKONSTRUKCE
ELEKTROINSTALACE VE ŠKOLÁCH
Rozvody se budou letos rekonstruovat
v MŠ Vybíralova, Zelenečská a v budově
Rochovská ZŠ Chvaletická.
REVITALIZACE VNITROBLOKU
MOCHOVSKÁ
V roce 2017 městská část připraví projektovou dokumentaci na revitalizaci vnitrobloku.
CESTA A CYKLOPROPOJENÍ
ULIC MORUŠOVA A ČELÁKOVICKÁ
Městská část nechá zpracovat studii
a následně projektovou dokumentaci.
ZATRAVNĚNÍ ZREVITALIZOVANÉ ČÁSTI
BŘEHU U KYJSKÉHO RYBNÍKA
Finální dokončení úprav pozemku dříve
neudržovaného pozemku severně od Krčínova náměstí v Kyjích.
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STAVEBNÍ PROJEKTY V ROCE 2017
PRAHA 14 JE STÁLE SE ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTSKOU ČÁSTÍ, A TO I V OBLASTI BYDLENÍ A DALŠÍ VÝSTAVBY. DOKAZUJE
TO ŘADA STAVEBNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ BUDOU ZAHÁJENY V LETOŠNÍM ROCE. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ JSOU
V SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM, NEJDE TEDY O ZÁSTAVBU ŽÁDNÝCH NOVĚ PŘEMĚNĚNÝCH PLOCH.

OBYTNÝ SOUBOR JORDÁNSKÁ
Na severovýchodním okraji stávající
rodinné zástavby Na Hutích mezi ulicemi Jordánská a Jamská se má letos začít stavět 24 řadových rodinných domů. Pro tuto výstavbu je vydáno územní rozhodnutí, o stavební
povolení si bude žádat každý z jednotlivých soukromých vlastníků sám.
Závěrem roku 2016 bylo vydáno stavební povolení pro vybudování potřebných sítí a komunikací. Investorem je společnost P-Holding.
OBCHODNÍ DŮM KAUFLAND
V ulici Kolbenova v Hloubětíně se
možná už letos začne stavět obchodní dům Kauﬂand. Investorem stavby,
pro kterou je vydané platné územní
rozhodnutí, je společnost InterCora.
Přestože o stavební povolení ﬁrma
dosud nepožádala, nedá se vyloučit,
že tak v brzké době neučiní. Délka řízení se pak pohybuje v řádu měsíců.
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OBYTNÝ AREÁL ČIHADLA II
Společnost Lipnická Develop bude letos pokračovat v druhé etapě výstavby bytových domů. V současnosti se
staví dům o 16 bytech při ulici Dobrovolného. Termín dokončení je naplánován na konec roku 2018.

OBYTNÁ LOKALITA CANABA
Jižně od ulice Bryksova na Černém
Mostě by se letos měl začít stavět
soubor pěti bytových domů – tři pětipodlažní a dva čtyřpodlažní o celkové
kapacitě 138 bytů. K projektu společnosti Canaba Development je již vydáno územní rozhodnutí, předpokládá se tedy i brzká žádost o stavební
povolení. Součástí projektu je také výstavba čtyřpodlažního parkovacího
domu. Finální podoba obytné lokality
je výsledkem jednání mezi Prahou 14,
společností Canaba a zástupci SVJ.

OBYTNÝ SOUBOR RAJSKÝ VRCH
Rozrůstá se i výstavba v jihozápadní
části Černého Mostu, a to pod hlavičkou projektu Rajský vrch společnosti
Landia Management. Od roku 2012
vzniká nedaleko metra Rajská zahrada rezidenční čtvrť. V první etapě na
místě „vyrostlo“ 18 rodinných řadových domů a další se očekávají v rámci individuální výstavby. Před koncem
roku 2015 na tuto fázi navázala stavba
bytových domů o čtyřech nadzemních
podlažích a severněji o osmi nadzemních podlažích. V létě 2016 byly dokončeny 2 bytové domy s celkem 48
byty. V současnosti pokračuje výstavba dalších dvou bytových domů, které
mají být dokončeny na podzim 2017.

OBYTNÝ SOUBOR JAHODNICE
V místě, kde Praha 14 staví novou mateřskou školu – v Hostavicích, jižně od
ulice Lomnická, bude letos pokračovat také výstavba rodinného bydlení
„v režii“ společnosti Unimex Group
Development. Na místě má postupně
vyrůst 150 rodinných domů a čtyři bytové domy, z nichž tři budou o dvou
a jeden o třech podlažích. Ty nabídnou
celkem 124 bytových jednotek. (red)
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1. PANORAMA KYJE VII
2. OBYTNÝ SOUBOR JORDÁNSKÁ
3. KAUFLAND KOLBENOVA
4. OBYTNÝ AREÁL ČIHADLA II
5. OBYTNÝ SOUBOR RAJSKÝ VRCH
6. OBYTNÁ LOKALITA CANABA
7. OBYTNÝ SOUBOR RODINNÉ
BYDLENÍ JAHODNICE

Zdroj: MČ Praha 14

PANORÁMA KYJE VII
Jedním z největších projektů, u něhož
se předpokládá, že bude letos pokračovat, je výstavba bytových domů na
Hutích, konkrétně východně a západně od ulice Budovatelská. Společnost
Ekospol zde v roce 2009 dokončila
první fázi projektu Panoráma Kyje nabízející více než dvě stovky bytů. Od té
doby výstavbu rozšířila ještě o dalších
pět etap, Panoráma Kyje VII je momentálně v přípravě, respektive čeká
na výsledek tzv. odvolacího řízení. Co
to znamená? Lidé, kteří v oblasti již
žijí, nesouhlasí s tím, aby po komunikaci, kterou jim Ekospol při prodeji
bytů v první etapě převedl do vlastnictví, jezdila další vozidla. Sepsali proto
odvolání a obrátili se s ním na nadřízený orgán – Magistrát hl. m. Prahy.
To, zda se v roce 2017 začne s poslední etapou projektu, závisí na rozhodnutí odvolacího orgánu. Dokud není
vydáno pravomocné územní rozhodnutí, nemůže začít stavební řízení. Zároveň se MČ snaží narovnat nestandardní stav, kdy obyvatelé vlastní
a udržují veřejnou komunikaci. Probíhají jednání s Ekospolem a zástupci
dotčených SVJ, vzniklá situace ale bohužel nemá jednoduché řešení.

Téma

Vláda nám nadále ujídá z již tak chudého talíře
PRAHA 14 MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017. O JEHO ÚSKALÍCH A OMEZENÍCH, ALE I O TOM, KDE
MĚSTSKÁ ČÁST „BERE“ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VĚTŠÍ INVESTICE, JSME HOVOŘILI SE ZÁSTUPKYNÍ
STAROSTY MGR. ING. LUCIÍ SVOBODOVOU.
TADY SE ALE ZDÁ, ŽE TYTO VĚCI
S ROZPOČTEM MĚSTSKÉ ČÁSTI
NESOUVISÍ…
Není to pravda. Dotýká se nás to
zcela konkrétně. Každá nová agenda, každé navýšení platů, na které
vláda obcím nepošle prostředky, to
vše zcela konkrétně „ujídá“ z peněz,
které by jinak mohly jít na naše
agendy: do chodníků, do sociálních
služeb, do vybavení škol, do veřejného prostoru. Vláda nám nadále ujídá
z již tak chudého talíře.

JEDNÁNÍ O ROZPOČTU NA PŘÍŠTÍ
ROK PŘIPOMÍNALO LETOS TAKŘKA
VÁNOČNÍ IDYLU. ČÍM SI TO
VYSVĚTLUJETE?
Ono je to dvojsečné. Já jsem na jedné straně ráda, že rozpočet získal
podporu i zastupitelů z hnutí ANO,
a byl tak schválen vysokým poměrem hlasů. Na straně druhé to podle
mne potvrzuje smutný fakt, na který
poukazuji dlouhodobě: naše rozpočtové možnosti jsou natolik omezené,
že i konstruktivní opoziční kolegové
zdá se pochopili, že u nás se není
o co hádat. A aby to nezapadlo, já jim
za tento přístup děkuji.
A ČÍM JE ROZPOČET
MĚSTSKÉ ČÁSTI OMEZEN?
Říkám to pořád a musím to říct znovu. Vše se odvíjí od toho, jak se stát
se samosprávami dělí o peníze z daní. A protože Praha je přece „bohatá“, tak se musí podělit s „chudými“
regiony. Jsme tedy „trestáni“ za to,
že jsme Pražané. A já se s touto ﬁlozoﬁí prostě nikdy nesmířím.
PROČ JE SYSTÉM
TAKTO NASTAVEN?
Údajně kvůli vyváženému rozvoji regionů. Jenže všude se přirozeně vytváří nějaká centra a Praha je cen-

trem minimálně dvou obrovských regionů, nadto hlavním městem republiky a rovněž cílem turistů. S těmi
všemi se dělíme třeba o infrastrukturu. A to nejsou jen nějaké jalové teoretické fráze: konkrétně Praha 14 je
jedním z největších parkovišť východu středních Čech. Tudíž proč by se
na naší infrastruktuře neměli ﬁnančně podílet i obyvatelé těchto regionů?
MŮŽETE S TÍM JAKO MĚSTSKÁ
ČÁST NĚCO DĚLAT?
Bohužel to je věc vlády a Parlamentu, tudíž je na voličích, aby podpořili
strany, které prosadí spravedlivější
ﬁnancování samospráv. A když už je
řeč o vládě, tak nás nadále trápí různé danajské dary…
CO SI POD TÍM KONKRÉTNĚ
PŘEDSTAVIT?
S čímkoli si vláda v minulosti nevěděla rady, přesunuje na samosprávy,
aniž by na nové agendy přidala prostředky. Případně ráda rozdává dárky z cizího. Pan ministr ﬁnancí
z hnutí ANO se nedávno pochválil za
navýšení tarifních platů, prý na to
uspořil, jenže úkol na toto navýšení
zajistit peníze dosud nesplnil. Tak to
vypadá, že to zase zaplatíme ze svého. To se to pak „spoří“.

NA STRANĚ DRUHÉ MĚSTSKÁ
ČÁST POMĚRNĚ MASIVNĚ
INVESTUJE. KDE SE TY
PROSTŘEDKY BEROU?
Z dotací. Říkám opakovaně, že pokud
jde o investice, jsme fakticky odkázáni na dotaze. To, co dokážeme i za
té tristní situace uspořit, jde na ﬁnancování „povinného“ podílu. Naší
rozpočtovou prioritou, a je to smutné, se postupem času bohužel skutečně stalo spoluﬁnancování. Tedy
útrpné čekání na to, jak potřeby našich občanů „naroubovat“ na vypsané dotační programy.
DAŘÍ SE V TOM?
Troufám si říct, že daří. Druhý rok po
sobě hospodaříme s rozpočtovým
přebytkem, který vzniká právě tak, že
v průběhu roku získáváme dotace
a investujeme je do projektů. Předloni
to bylo přibližně 80 milionů korun,
vloni asi 40, letos očekáváme taktéž
asi 40 milionů korun a vzhledem k tomu, že celý náš rozpočet je řádově
300 milionů korun, tak ty peníze navíc
představují velmi významné částky.
POKUD LZE HOVOŘIT
O KONKRÉTNÍCH PRIORITÁCH,
JAKÉ BY TO BYLY?
Za daných okolností považuji za malý
zázrak, že jsme dotáhli slib a zahájili
výstavbu nové mateřské školky v lokalitě Jahodnice, pokračujeme v opravě
místních komunikací, v modernizaci
školských budov, připravujeme výstavbu tělocvičny u ZŠ Šimanovská,
a letos začneme stavět i komunitní
centrum Hloubětínská. A koneckonců,
s trochou nadsázky, pořád žijeme.
(red)
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Téma

Metropolitní plán v nedohlednu
METROPOLITNÍ PLÁN, STRATEGICKÝ DOKUMENT, KTERÝ BUDE NEJEN NAŠI MĚSTSKOU ČÁST, ALE CELOU
PRAHU POSTUPNĚ PROMĚŇOVAT A SMĚROVAT DALŠÍCH TŘICET LET, STÁLE NEMÁ JASNÉ KONTURY.

VRÁTÍ SE PŮVODNÍ TÝM?
Jednat by měl podle ČTK i s původními členy týmu, včetně architekta
Kouckého. „Tým bude posílen početně, jak do síly, tak do odborného zázemí. S panem Kouckým se vede
jednání o podmínkách pracovní
smlouvy,“ řekla ČTK Kolínská. Zdá
se tedy, že po roce personálních veletočů se vrací staronový tým, aby
na návrhu MP znovu pracoval. Vleklá příprava dokumentu negativně
ovlivňuje i samotné městské části.

Zpíváte rádi? Poznejte příjemný kolektiv, tvůrčí atmosféru
na koncertech a buďte součástí sboru s duší i tradicí!

„V oblasti rozvoje města, a tedy
i Prahy 14 je Metropolitní plán absolutně klíčový. Řekne, nakolik bude
naše městská část místem k přespávání a nakolik místem pro život,
rekreaci, zda dokáže nabídnout dostatek pracovních míst, jak bude vypadat občanská vybavenost a tak dále. Tato dlouhodobá nejistota je pochopitelně velmi nepříjemná, pro
další rozvoj našeho území prakticky
paralyzující. Postup radní Kolínské,
která má přípravu plánu na starosti,
nelze nazvat jinak než diletantským.
V kritickém období místo podpory
rozbourala funkční instituci a tým,
aniž by měla jakoukoliv jinou alternativu řešení, což potvrzuje slavné
znovupřijetí architekta Kouckého do
stejné role. Ztracený čas městu a jeho obyvatelům však nikdo nevrátí,“
dodává k tomu starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra, do jehož gesce
územní plánování na Praze 14 patří.
(red)
Pozvánka

Oznámení

ODVOLANÝ ŘEDITEL
Naposledy byl ve hře podzim 2016,
jenže ani na něj nedošlo. Vedení
hlavního města na konci září odvolalo tehdejšího ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. m. P.), tedy instituce, pod
jejíž hlavičkou Metropolitní plán
(MP) vzniká, Ing. arch. Petra Hlaváčka. Důvodem bylo podle náměstkyně
primátorky Petr Kolínské právě
zpoždění přípravy MP a také to, že
Hlaváček odmítl odvolat architekta
Romana Kouckého, šéfa skupiny,
která plán připravovala. Hlaváček
pochybení odmítl, k jeho odvolání
podle něj hlavní město nemělo důvod. Na protest proti Hlaváčkově odvolání z IPR hl. m. Prahy odešli
prakticky všichni členové přípravné

skupiny a budoucnost pražského
územního plánu zůstala viset ve
vzduchoprázdnu. V první polovině
prosince Rada hl. m. Prahy jmenovala do funkce nového ředitele – Hlaváčkova zástupce a někdejšího šéfa
kanceláře bývalého primátora Tomáše Hudečka Ondřeje Boháče. Jeho
úkolem je nyní sestavit nový tým,
který bude na Metropolitním plánu
pracovat.

LEDEN
2017

HLEDÁME NOVÉ ČLENY

KONCERT
VĚRA MARTINOVÁ
25. 1. od 19:00

SOPRÁNY, ALTY, TENORY A BASY
Máte-li chuť zpívat, přijďte! Přijímáme nové členy do všech hlasů, ženy
i muže bez věkového omezení. Předchozí pěvecké zkušenosti ani znalost
hudební teorie nejsou podmínkou.
Možnost individuální hlasové výchovy a dalšího hudebního rozvoje pod
vedením zkušených profesionálů.

7. 1. TANEČNÍ ODPOLEDNE
DUBNA
8. 1. POHÁDKOVÁ NEDĚLE –3.
ZIMNÍ
POHÁDKA
NEDĚLE 15:00
15. 1. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – JEŽIBABY Z BABÍNA
20. 1. PLES ZŠ ŠIMANOVSKÁ
21. 1. TANEČNÍ ODPOLEDNE
22. 1. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – PRASEČÍ SLEČINKY
ANEB PRASEČINKY
25. 1. KONCERT – VĚRA MARTINOVÁ S KAPELOU
27.–29. 1. VEPŘOVÉ HODY
29. 1. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – TAJEMSTVÍ STARÉ SKŘÍNĚ

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PO–ČT HERNA PRO RODIČE S DĚTMI

PO
PO, ÚT, ČT
ÚT
ÚT, ST
ÚT, ČT
ST

Kontakty: sborvycpalkovci@gmail.com,
tel.: 776 808 033, www.vycpalkovci.eu
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ST,ČT
ČT

HLÍDÁNÍ DĚTÍ (NUTNÁ REZERVACE)
COWORKING (WIFI, TISKÁRNA)
PILATES (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
BABY JUDO
TANEČNÍ KURZY (ASTRA PRAHA)
POHYBOVÁ CHVILKA PRO DĚTI
IRSKÉ TANCE PRO DĚTI
ANGLIČTINA PRO VŠECHY
JÓGA (S HLÍDÁNÍM DĚTÍ)
KLUB SENIORŮ
KURZY ŠITÍ (1. LEKCE ZDARMA)
TVOŘIVÁ CHVILKA PRO DĚTI

INFO@KDKYJE.CZ, WWW.KDKYJE.CZ, WWW.FB.COM/KDKYJE

Jeho podobu řeší hlavní město posledních zhruba šest let. Termínů,
kdy se jím měli zabývat městští zastupitelé, padlo několik.

Aktuality

Praha 14 patří od Nového roku
k městským částem s minimálním
hazardem. Na konci roku 2015 hlavní
město Praha schválilo úpravu přílohy
vyhlášky, která – zjednodušeně řečeno – zakazuje provoz heren, tedy
míst s herními automaty. „Vzhledem
k tomu, že řada těchto provozoven
měla v době schválení úpravy platné
povolení, k faktickému skončení jejich působení dochází až nyní, od
1. ledna 2017. Tímto způsobem se
omezí přístup lidí k herním automatům, což samozřejmě kvituji,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová, která

Ilustrační foto

Z PRAHY 14 ZMIZÍ VŠECHNY HERNY

má bezpečnost v městské části ve
své gesci. Buď na základě vyhlášky,
nebo na vlastní žádost skončí či již
nedávno skončily následující provo-

zovny: Breitcetlova 771/6, Bryksova
781/57, Cíglerova 1139/5, Kpt. Stránského 998/3, Poděbradská 597/67,
Poděbradská 489/4, Slévačská 744/1,
Bryksova 779/61, Českobrodská 1/49,
K Hutím 885/5a, Travná 1217, Vašátkova 1020 a Mochovská 478/40 (pouze
restaurace Žralok). Vyhláška se netýká casin, jejichž provoz povoluje ministerstvo ﬁnancí. Fungovat tak nadále bude Merkur Casino na adrese
Chlumecká 765/6, casino Nemesis
nacházející se v ulici Mochovská
478/40 (na stejné adrese jako Žralok)
a casino v Mochovské 477.
(red)

Myslivci se pustí
do divočáků

Letošními vítězi Dětských plaveckých závodů, konaných v říjnu v Hloubětíně, se staly děti z FZŠ
Chodovická. Putovní pohár starosty MČ Praha 14 převzaly přímo z rukou starosty Mgr. Radka
Vondry 7. prosince 2016. Kromě poháru si odnesly i tašky s drobnými dárky a sladkostmi.

MČ Praha 14 zorganizovala avizovanou schůzku k aktuálnímu problému s přemnožením divočáků.
Té se zúčastnili zástupci Prahy 14,
MČ Dolní Počernice, MČ Horní Počernice, MČ Běchovice, Magistrátu
hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy
a Mysliveckého sdružení Horní
Počernice. „Velké přemnožení divokých prasat v posledních dvou
letech má velmi nepříjemné důsledky. Černá zvěř mimo jiné působí výrazné škody na majetku.
Proto jsme vyvolali jednání všech
zúčastněných stran, jehož cílem
bylo stanovit další a především
jednotný postup. Všichni zúčastnění potvrdili připravenost poskytnout potřebnou součinnost. Hlavní
odpovědnost však zůstává na Mysliveckém sdružení Horní Počernice, které se zavázalo na začátku
ledna předložit jasný plán vedoucí
ke snížení populace černé zvěře,“
říká starosta MČ Praha 14
Mgr. Radek Vondra.
(jam)

Foto: archiv MČ Praha 14

STAROSTA OCENIL PLAVCE

Praha 14 je „Komunikující město“
Praha 14 má na svém kontě další
ocenění. Tentokrát jej sklidila za svou
práci v rámci mezinárodního programu místní Agenda 21, respektive za
to, že úspěšně rozvíjí otevřenost úřadu vůči veřejnosti. Titul
Komunikující město byl
městské části udělen na
konferenci Národní sítě
Zdravých měst ČR „Udržitelné město“, která se
uskutečnila v pražském
hotelu Jalta.
„Z ocenění mám velkou
radost. Je to potvrzení toho, že naší
práci děláme dobře, že máme nakročeno tím správným směrem,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce místní Agenda 21 patří.
Smyslem programu je dát obyvatelům možnost vyjádřit svůj názor, přímo se podílet na veřejném dění a na

rozvoji místa, kde žijí. O to Praha 14
usiluje zejména prostřednictvím poctivého zodpovídání dotazů občanů
a vytvářením platforem pro diskuzi.
Základní platformou jsou veřejná lokální fóra, která Praha
14 letos pilotně pořádala ve všech čtvrtích.
„Dříve bylo jedno všeobecné fórum ročně.
Ukázalo se, že je to
málo. Prostřednictvím
lokálních fór jsme šli
k lidem blíž, více jsme
jich oslovili, získali jsme mnohonásobně více podnětů, kterými se zabýváme. Co se týká naplňování místní
Agendy 21, dá se říci, že v rámci Prahy patříme k průkopníkům. Každého
úspěchu v této oblasti si nesmírně
vážím,“ dodává radní Kolmanová.
(red)

Ptačí chřipka v Evropě
Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje na riziko výskytu inﬂuenzy drůbeže. Ptačí chřipka subtypu H5N8 byla
zaznamenána u nalezených volně žijících ptáků a v chovech drůbeže v Evropě. Ačkoliv se v ČR výskyt tohoto viru
zatím nepotvrdil, je podle veterinární
správy na místě, věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické
bezpečnosti a prevencii v chovech drůbeže. Více na www.mzcr.cz.
(dm)
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Okénko policie / informace

Dne 24. 11. 2016 v brzkých ranních hodinách
hlídka strážníků obdržela informaci, že se
v ulici Vašátkova na
parkovišti pohybuje muž, který se
snaží dostat do zaparkovaných vozidel, což se po příjezdu hlídky potvrdilo, poblíž navíc stála nastartovaná
Toyota Corolla bez přední pneumatiky.
Muž na dotaz strážníků tvrdil, že
s tímto vozidlem přijel ulicí Ocelkova,
kde údajně prorazil pneumatiku,
a proto zde zastavil, aby se podíval do
starších zaparkovaných vozidel, kde
by si vypůjčil zvedák k výměně svého
kola. Strážníci jej tedy vyzvali k předložení dokladů. Zatímco řidičský průkaz kontrolovaný muž u sebe neměl,
v předloženém osvědčení o registraci
vozidla nesouhlasila registrační značka. Hlídka zjistila, že RZ uvedená
v osvědčení o registraci vozidla společně s celým vozidlem je v databázi
hledaných vozidel PČR. Proto byla na
místo přivolána hlídka místního oddělení PČR. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu hlídka zajistila
místo trestného činu a muže omezila

na osobní svobodě do příjezdu hlídky
PČR. Dále bylo strážníky zjištěno, že
muž má vysloven zákaz řízení.
KDO MŮŽE ZA
NELEGÁLNÍ SKLÁDKU?
Dne 24. 11. 2016 nalezl strážník-okrskář při běžné hlídkové činnosti v ul.
Manželů Dostálových nelegální skládku komunálního odpadu. Místním šetřením nebyl zjištěn původce. Věc byla
oznámena na příslušný orgán ÚMČ
Prahy 14 k dalšímu opatření.
MLADÉ GAMBLERY NENAŠLI
Během poslední listopadové noci
zorganizovala městská policie čtyřhodinnovou akci "výherní hrací přístroje“ zaměřenou zejména na kontrolu zákazu hry osob mladších
osmnácti let na výherních hracích
přístrojích. Během akce bylo provedeno 13 kontrol provozoven s výherními hracími přístroji, ve kterých
nebylo zjištěno žádné protiprávní
jednání. Strážníci zkontrolovali totožnost 6 osob s podezřením na
mladistvé – bylo zjištěno, že všichni
jsou starší osmnácti let.
(MP)

Praha 14 půjčí
policii kamery
Praha 14 pomůže místní Policii
ČR při pořizování důkazních materiálů ze zásahů. Radní městské
části rozhodli, že vyhoví žádosti
jejího vedení a nechají zakoupit
čtyři kamery, které následně policistům zapůjčí. „Půjde o malá zařízení na pořizování videozáznamů
vhodná na připevnění na klopu
uniformy. Věříme, že toto opatření
pomůže zlepšit efektivitu práce,“
uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, která má v gesci bezpečnost
v městské části.
(red)

Ilustrační foto

Hledal nářadí v zaparkovaných autech

Vánoční stromky nepatří do kontejnerů
Vyhozené vánoční stromky nepatří do
nádob na směsný odpad, protože tím
snižují jejich kapacitu. V případě, že
máte veřejně přístupnou popelnici
nebo kontejner na směsný odpad
(např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních přípa-

dech (činžovní a rodinná zástavba)
prosíme o odložení vánočního stromku k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění

po zbytečně dlouho dobu. Stromky
jsou do vozů na komunální odpad
nakládány v běžných svozových
dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor.
Vánoční stromky putují společně se
směsným odpadem k energetickému
využití do ZEVO Malešice. Výjimka
platí pro umělé stromky. Pokud už
stromek dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.

Ilustrační foto

STABILNÍ SBĚRNÉ MÍSTO PRO
SBĚR BIOODPADU V PRAZE 10
MALEŠICÍCH V DŘEVČICKÉ ULICI
(PARC. Č. 803/25 A 803/26)
Zimní odstávka SSMB Malešice začala 23. prosince 2016 a potrvá do
28. února 2017. Při vhodných klimatických podmínkách bude provoz zahájen i před termínem 1. 3. 2017. Aktuální informace o zahájení provozu
v předtermínu včetně otevírací doby
budou zveřejněny na webových
stránkách provozovatele zařízení na
www.jena.cz.
(ÚMČ)
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Dotazy

PTÁTE SE RADNICE
V PARČÍKU NA KŘIŽOVATCE ULIC
PODĚBRADSKÁ A KBELSKÁ
V HLOUBĚTÍNĚ A TAKÉ V ULICI
KUKELSKÁ NA LEHOVCI BYLY
POKÁCENY STROMY. PROČ?
Odpověď: V parčíku na křižovatce byly
v první polovině prosince pokáceny
jedna jabloň a jedna mahalebka, z Kukelské ulice musely pryč tři jabloně.
Plody těchto stromů dopadaly na přilehlé komunikace a znečišťovaly je, na
což si chodci a cyklisté stěžovali (povrchy těchto cest se stávaly kluzkými,
a tudíž nebezpečnými). Zajišťovat takřka každodenní úklid až do doby, než
opadají všechny plody, a tím se vyhnout kácení stromů, je bohužel nad
technické a ﬁnanční možnosti městské části. Zároveň s kácením stromů
v Hloubětíně byly odstraněny také
tamní šeříkové keře. Cílem bylo prostor prosvětlit a učinit jej přehlednějším. Právě kvůli nepřehlednosti se lidé
v parčíku necítili bezpečně a dlouhodobě jej nevyužívali. Na místo pokácených stromů městská část na jaře vysadí nové, pro daná místa typově vhodnější. Například v Kukelské to budou
čtyři lípy. Děkujeme za pochopení.
Ing. Markéta Adámková,
vedoucí Odboru dopravy
a ochrany prostředí

ZE BŘEHU KYJSKÉHO RYBNÍKA
ZMIZELO TO NEVZHLEDNÉ KŘOVÍ
A ZŮSTALA TAM HLÍNA. CO SE NA
MÍSTĚ CHYSTÁ?
Odpověď: Na přelomu listopadu a prosince skončily práce na úpravě pozemku ležícího severně od Krčínova
náměstí v Kyjích. Z břehu rybníka byla odstraněna náletová zeleň, tedy
keře a další dřeviny ve špatném stavu. Také jsme nechali odstranit nefunkční plot a černou skládku. Celý
terén je teď upravený s tím, že v jarních měsících na něj necháme vyset
trávu. Pak bude toto místo přímo vybízet k procházkám.
Ing. Ilona Picková,
místostarostka

NA PODĚBRADSKÉ ULICI,
U STANICE METRA HLOUBĚTÍN
POKLÁDALI DĚLNÍCI PANELY MEZI
KOLEJE. K ČEMU BUDE TATO
ÚPRAVA SLOUŽIT?
Odpověď: Na místě, které popisujete,
vznikl bezbariérový přechod, jehož vybudování patřilo mezi dlouhodobé požadavky městské části. Ulici Poděbradská nemá ve správě a sama o sobě
přechod vybudovat nemohla, nicméně

teď máme dobrou zprávu. Dlouhodobý
tlak na vlastníka komunikace – hlavní
město Prahu, potažmo Technickou
správu komunikací hl. m. Prahy – se
vyplatil. Bezbariérový přechod, který
spojuje zastávky tramvají a část stanice metra, nacházející se u Havany, byl
během prosince vybudován.
Ing. Ilona Picková,
místostarostka

U KYJSKÉHO RYBNÍKA STÁLA NA
ZAČÁTKU PROSINCE VRTNÁ
SOUPRAVA. PROČ? CO SE NA MÍSTĚ
CHYSTÁ?
Odpověď: Městská část na místě prováděla hydrogeologický průzkum,
který je nezbytný pro přípravu budoucího projektu revitalizace okolí rybníku a ulice Broumarská. Tento projekt,
jak už se na stránkách Čtrnáctky objevilo, vzejde ze studie, kterou v září
2016 schválilo zastupitelstvo městské
části. V plánu je mj. vybudování biotopu nebo, chcete-li, přírodního koupaliště. Průzkum stanoví, jak vysoká je
u rybníka hladina spodní vody. Jeho
výsledky pak zužitkujeme při zpracovávání projektové přípravy.
Mgr. Radek Vondra,
starosta

Městská část opět podpoří neziskovky i sociální služby
TAKÉ LETOS PŮJDOU Z ROZPOČTU
PRAHY 14 PENÍZE NA PODPORU
SPORTU, KULTURY,
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
I SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.
Zastupitelé městské části v prosinci
rozhodli o vypsání dotačních titulů,
které tyto oblasti pokrývají. Statisíce
korun poputují také na zajištění mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA 21), jehož cílem je zvyšování kvality veřejné správy.
Na, zjednodušeně řečeno, „kulturně
sportovní“ oblast a MA 21 letos radnice vyčlenila 1,6 milionu korun. Touto cestou každoročně podporuje zejména neziskové organizace a komunity, které prostřednictvím svých
aktivit nabízejí místním obyvatelům
kulturní, sportovní, umělecké, společenské či jiné volnočasové vyžití. Žádost o ﬁnanční podporu je nutné

odevzdat v období od 16. ledna do
31. ledna 2017. Na podporu sociálních služeb městská část uvolní
v součtu 4,5 milionu korun – čtyři miliony pro oblast Sociálních a návazných služeb, půl milionu pro Příspěvek na zajištění služby. „První zmiňovaný program je dvouletý, což
znamená, že dva miliony budou při
udělování dotací poskytovatelům sociálních a návazných služeb rozděleny letos a dva miliony v roce 2018.
Příspěvek na zajištění služby je určen na pokrytí nákladů občanů na
osobní asistenci a na služby které
nejsou podporovány ve dvouletém
dotačním programu, a uděluje se
v maximální výši 50 tisíc korun. Jeho
vypsání schválila Rada MČ Praha 14,“
vysvětluje František Bradáč z Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MČ
Praha 14. O dotaci v oblasti Sociálních a návazných služeb je možné

žádat v období od 19. ledna do
15. února 2017, o Příspěvek na zajištění služby od 25. ledna do 28. dubna
2017. Veškeré další podrobnosti
k dotacím zájemci naleznou na
www.praha14.cz v sekci Samospráva.
Co se týká sociální oblasti, schvalovali
zastupitelé nejen ﬁnanční podporu
pro ty, kteří ji potřebují, ale také aktualizaci tzv. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017
až 2020. „Tento plán představuje dohodu mezi městskou částí, poskytovateli a uživateli sociálních a návazných
služeb na tom, čeho chce Praha 14
v sociální oblasti dosáhnout, na jaké
problémy se zaměřit a jaké nástroje
zvolit pro jejich
řešení,“ vysvětluje František
Bradáč.
(red)
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Předvánoční jednání Zastupitelstva Prahy 14
POSLEDNÍ LOŇSKÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI SE KONALO 13. PROSINCE, TRADIČNĚ
V PROSTORÁCH GALERIE 14 NA ČERNÉM MOSTĚ. NEJVÍCE SE DEBATOVALO O ROZPOČTU NA ROK 2017,
ALE I O VÝSTUPECH Z VEŘEJNÝCH LOKÁLNÍCH FÓR, JEJICHŽ POČET PRAHA 14 ZÁSADNĚ NAVÝŠILA.

Prvním bodem, jenž si vyžádal delší
diskuzi, byl návrh k místní Agendě 21, mezinárodnímu programu zaměřenému na zlepšování komunikace mezi úřadem a veřejností a na zapojování občanů do rozhodování
o dalším rozvoji městské části.
V rámci „agendy“ Praha 14 loni
uspořádala osm lokálních veřejných
fór ve všech čtvrtích.
OBČANÉ ZADALI ÚKOLY
„Z těchto setkání s obyvateli vzešly
úkoly, kterým bychom se měli v dalším období věnovat,“ řekla radní
Mgr. Irena Kolmanová, která má

MA 21 ve své gesci. Mezi dlouhodobé
úkoly patří například vybudování
koupaliště, urychlení revitalizace náměstí v Hloubětíně či úprava Centrálního parku na Černém Mostě.
Druhým velkým tématem jednání bylo schvalování rozpočtu na rok 2017.
Zhruba půl druhé hodiny trvající diskuze se točila mimo jiné i kolem ﬁnancování místních základních a mateřských škol. Zastupitel Ing. Jan
Adámek (ANO) poukázal například
na to, že MŠ Chvaletická dostane
z rozpočtu výrazně nižší částku než
v minulém roce.

tisku zároveň osvojila návrh zastupitelů ANO na „ukrojení“ 200 tisíc korun z ﬁnančních rezerv a přidání
těchto peněz do balíku dotací poskytovaných městskou částí v sociální
oblasti, konkrétně v rámci tzv. Příspěvku na zajištění služby. Díky této
úpravě návrh rozpočtu schválili kromě koaličních zastupitelů také všichni přítomní zastupitelé hnutí ANO.
DOTACE SAMOSTATNĚ
Dotace, a to nejen „sociální“, ale také
příspěvky na podporu oblasti kultury,
sportu, volného času a již zmíněné
místní Agendy 21 zastupitelé schvalovali v rámci samostatného bodu.
Z dalších, zásadních návrhů dále na
jednání dostaly „zelenou“ třeba návrh
na aktualizaci Střednědobého plánu
sociálních služeb na území Prahy 14
od roku 2017 do roku 2020 či návrh
k Akčnímu plánu rozvoje městské
části na období od roku 2017 do roku
2018. Podrobnosti k hlasování i k jednotlivých schvalovaným materiálům
naleznete na www.praha14.cz, v sekci
„Samospráva“.
(jam)

ŠKOLKA NEBUDE STRÁDAT
Místostarostka Mgr. Ing. Lucie Svobodová, která má ﬁnance městské části
na starosti, snížení vysvětlila tím, že
školka má za sebou stavební úpravy –
je zateplená, vymalovaná, má vyměněné elektroinstalace –, díky čemuž
budou reálné náklady v roce 2017 výrazně nižší. „Není třeba mít obavy.
Mateřská škola rozhodně nebude nijak strádat,“ uvedla místostarostka
Svobodová. Ta si jako předkladatelka

Tým pro mládež se představuje i s Prahou 14

Vznik Týmu pro mládež v lokalitě
Prahy iniciuje Probační a mediační
služba. „Jedná se o druhý běh projektu, který se v jiných lokalitách ČR
ukázal jako úspěšný,“ přibližuje manažer projektu Milan Hel. „Každá
další spolupráce napříč organizacemi
je přínosná, protože umožňuje rychlejší řešení problémů a komplexní
pohled na věc,“ dodává. V Týmu se
tak budou setkávat policisté, státní
zástupce a soudce, zástupci příslušných městských částí a magistrátu,
pedagogicko-psychologické poradny
a zástupce Výchovného ústavu a Stře-
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Foto: archiv Tým pro mládež

NA MĚSTSKÉM OBVODU PRAHY 9
ZAHÁJÍ V LETOŠNÍM ROCE SVOJI
ČINNOST TÝM PRO MLÁDEŽ.
SKUPINA ODBORNÍKŮ V OBLASTI
KRIMINALITY DĚTÍ
A MLADISTVÝCH SE POPRVÉ
SETKÁ 13. LEDNA. PRAHU 14
V TÝMU BUDE ZASTUPOVAT VŽDY
JEDEN Z KURÁTORŮ PRO MLÁDEŽ.
diska výchovné péče Klíčov. Členem
Týmu bude i specialista na mládež
z Probační a mediační služby.
Dialog mezi odborníky není jediným
cílem projektu, je však prostředkem
k realizaci opatření, která mohou
v lokalitě problémy řešit nebo předcházet jejich vzniku. „Spousta věcí se
dá vyřešit od stolu. Pokud ale potřebujeme něco řešit dlouhodobě, je
potřeba věc rozpracovat, na jednotlivých krocích se domluvit a výsledky
práce pak průběžně vyhodnocovat,“
dodává koordinátorka Týmu Zuzana
Orságová.

Témata k činnosti bude Tým pro mládež teprve plánovat, ale z předběžného mapování lokality již určité
směry vyplynuly. Kriminalita mládeže sice ve statistikách stabilně klesá,
na druhou stranu je však třeba reagovat na některé relativně nové fenomény související s rozšířením
chytrých telefonů a s prakticky neomezeným přístupem dětí do kyberprostoru. Konkrétně se jedná
o různé formy kyberšikany, sextingu
ap. Problematické je také užívání alkoholu a jiných návykových látek mezi mladými. Podle Evropské školní
studie o alkoholu a jiných drogách
z roku 2015 patří šestnáctiletým Čechům smutné prvenství v konzumaci
konopných drog, v konzumaci alkoholu jsou pak druzí.
Více informací získáte na webu
pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/. (dm)
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Názory

NÁZORY ZASTUPITELŮ
VOLEBNÍ ROK 2017
Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že jste prožili klidné a požehnané Vánoce 2016 a vstupujete do
nového roku s řadou přání a předsevzetí. Možná právě nyní přemýšlíte
o tom, co nám začínající rok 2017 přinese. Já vám za klub zastupitelů ODS
přeji, aby se vám všechna přání a očekávání splnila.
Když zákony podněcují k udavačství
Právě uplynulý rok 2016 znamenal pro
iniciativní občany, vyznávající svobodu
a s tím související odpovědnost, splnění hrozeb vládnoucí koalice na úkor
osobní svobody. Stačí si jen připomenout nejrůznější hlášení, regulace
a příkazy, zákonem o prokazování majetku počínaje a čerstvě zavedeným
EET konče. Všechny tyto nové zákony
podněcují občany k udavačství. (Jen za
první dva týdny platnosti EET bylo udáno 1350 hostinských za pochybení při
vydávání účtenek.)
Rodina, přátelé, principy a vize
ODS vám ve volbách znovu nabídne
program založený na víře v dobrou budoucnost. Právě začátek roku je vhodnou příležitostí uvědomit si, jak rychle
své životy žijeme.
Často nemáme čas ani na vlastní rodinu a přátele, tím méně na potřebné
debaty o principech a vizích do vzdálenější budoucnosti. Obávám se, že přicházející volební kampaně mnoha politických subjektů budou plné laciných
hesel produkovaných různými oligarchy, populisty, mesiáši a extremisty.
Heslo „nikdo vám nemůže dát to, co já
vám mohu slíbit“ je bohužel stále příliš
platné. Pevně však věřím, že při podzimních volbách již nebude zárukou vítězství.
Druhý poločas
Radniční koalice na Praze 14 právě
vstupuje do druhého poločasu svého
funkčního období. V příštích týdnech
vás proto budeme seznamovat s tím,
jak se ODS v rámci této koalice daří
naplňovat priority našeho volebního
programu.
Mnoho úspěchů v roce 2017.
Josef Kutmon (ODS)
http://www.ods.cz/os.praha14

PŘECHOD U STANICE
METRA HLOUBĚTÍN
„Sliby se maj plnit aspoň o Vánocích...“
zpívá Janek Ledecký v písni „Na křídlech pegasů“. Když jsem v březnu interpeloval paní místostarostku mj.
ohledně dávno připravovaného a dlouho slibovaného bezbariérového přechodu u metra Hloubětín, dověděl jsem
se, že „bude hotov v srpnu tohoto roku“. Když jsem se v září pídil znovu,
dostal jsem odpověď: „Bude, ale nevím
kdy, já za to nemohu, dělá to Technická správa komunikací.“ V podtextu odpovědi vždy bylo „neotravujte, dělám,
co mohu“. Co však dělá, nevím.
Bezbariérový přechod u stanice metra
Hloubětín byl projednáván již v roce
2006, když se připravovala rekonstrukce tramvajového tělesa a nový asfaltový
povrch na Poděbradské ulici. Vedení
TSK i Dopravního podniku bylo připraveno přechod realizovat. Proto se jeden
pruh Poděbradské vymezil pro BUS
a sanitky. Ten samý měl být i na jižní
části Poděbradské.
Rekonstrukce jižní části Poděbradské
se posunula do roku 2011. Vedení TSK
dohodnuté úpravy provádělo (např.
bezbariérový chodník u křižovatky Poděbradská x Hloubětínská, kde původně byly jen schody). K provedení
pruhu pro BUS a sanitky však na naší
radnici pochopení nenašli. A co víc,
nenašlo se ani pochopení pro bezbariérový přechod, takže dalších 10 let
byl hlavní vstup na zastávky tramvají
Hloubětín pouze po schodech z podchodu. Mnozí cestující, patřil jsem
mezi ně, si krátili cestu přes ulici. Za
dobu 10 let došlo k několika zraněním
a bohužel i úmrtí.
Dnes konečně přechod máme – ale je
jen poloviční! Současné řešení nutí
všechny cestující včetně babiček, dědečků, invalidů, maminek či tatínků
s kočárky k cestě ze zastávek tramvají
směrem k Havaně a ty, co bydlí ve starém Hloubětíně či jdou na autobus
směr Černý Most, Kyje a Satalice, k nucené návštěvě nedobře udržovaného
a nedostatečně osvětleného podchodu.
Takže by to chtělo do příštích Vánoc
dokončit přechod a zkulturnit podchod.
S přístupem radnice ale nevím, zda to
nebude trvat dalších 10 let...
Miroslav Froněk
(Klub nezávislých zastupitelů)

Možnost zveřejňovat názorové sloupky mají všechny politické strany zastoupené v ZMČ Praha 14.

GLOSA NA ROZPOČET
Vážení čtenáři, přeji vám úspěšné vykročení do nového roku a pevnou vůli
pro vaše předsevzetí. Jako každoročně
si dovolím glosovat nový rozpočet.
Opožděný dárek
Trochu opožděný dárek dostane pan
starosta Vondra, jelikož jeho služební
Škoda Superb má najeto už 160 000 km!
Osobně mám zkušenost, že pro mladoboleslavská auta ani 300 000 km není
žádný problém. Na svou obhajobu zastupitelstvu sdělil, že auto vydává „divné
zvuky“. Příště bych se před nákupem
doporučil zaměřit na převodovku. Tak
snad za těch schválených 800 tisíc Kč
dostane auto, ve kterém nic neskřípe.
I malá radost potěší
Jako velkou chybu jsme v návrhu rozpočtu vyhodnotili snížení příspěvku pro
jednoleté sociální dotační programy.
Komise složená z odborníků nedávno
požádala o jeho navýšení ze 400 na
500 tisíc Kč. Příjemci jsou většinou
dobročinné organizace a jednotlivci
s hendikepem. Přitom koalicí navrhnutá částka byla pouze 300 tisíc Kč. Proto
jsme na zastupitelstvu vyvolali diskuzi
a nakonec byla jinde nalezena vhodná
rezerva a ﬁnancování pro ty nejpotřebnější bude zajištěno v plné výši 500 tisíc Kč dle přání odborné komise.
Participace, kam se podíváš
Pan starosta se rád chlubí svými kroky
k participativnímu řízení radnice s občany. Za tímto účelem jsme mu nabídli
možnost dokázat svá slova a navrhli
alokovat 5 milionů Kč (tj. 1,8 % z celkových výdajů) na tzv. participativní rozpočet, kde mohou lidé sami rozhodnout, na co budou peníze využity. Nabízí se přitom například realizace
doporučení z projektu Vybíralka 25, rekonstrukce hloubětínských komunikací
či oživení kopce nad Aloisovem. Stačí si
jen vybrat. Sám pan starosta však oponuje, že zastupitelstvo ví nejlépe, kam
peníze investovat. Tento výrok však působí smutně v kontextu s jeho novým
vozidlem a ještě smutněji v tom, že pro
participační rozpočty Magistrát hl. m.
Prahy v loňském roce nabídl městským
částem možnost jejich dorovnání stejnou částkou až do výše 5 mil. Kč. Na
příštím jednání zastupitelstva se pokusíme kritizované věci ještě pozměnit.

Ing. Jan Adámek (ANO)
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V úterý 13.12. se v naší školičce na
Lehovci rozsvítily vánoční lucerničky
a lampionky, které nám dětem a našim rodičům posvítily na cestě za vánočními tradicemi a zvyky. Ulovili
jsme si rybičku a vyzdobili ji různobarevnými vzory. Spolu s rybičkou jsme
se vydali prozkoumat odlitky z olova,
které měly ty nejroztodivnější tvary
a nacházeli jsme v nich různá zvířátka, květiny, stromy, klíče, nebo dokonce vílu. Fantazie v šeru předvánočního
večera byla veliká. Na cestě nám svítily svíčky ukryté v ořechové skořápce,
vyzkoušet jsme si také mohli, jak vdavekchtivé dívky házely střevícem nebo
jak těžké je najít vánoční hvězdičku
v rozkrojeném jablíčku.

Foto: archiv MŠ

Vánoční
světýlka

krásně vyzdobené rybičky, aby nám
ještě nějaký čas připomínaly společný zážitek, a na památku a pro štěstí
jsme si odnesli malého andílka.
kluci a holčičky z lehovecké školičky

Na konci putování jsme došli až
k betlému, kde jsme Ježíškovi zazpívali vánoční koledy a vhodili jsme mu
dopis do schránky. U Ježíška v naší
rybářské síti jsme zanechali své

Mikuláš, čert a anděl
POHÁDKA
na Zelenečské a Sadské zve mezi sebe
nové kamarády

Foto: archiv MŠ

To byl krásný anděl, vzdychali kluci.
To byl strašidelný čert, říkali zlobivci.
Jak to ten Mikuláš věděl, vyzvídali
holky a kluci. Ale všichni si odnesli
dobroty v tašce a hlavně si odnesli
další zážitek z dětských let, který,
možná, při vzpomínce na školku vyloví z paměti. A my zaměstnanci školy, ať už je to učitelka, uklízečka anebo kuchařka, doufáme, že na nás budou vzpomínat jen v dobrém. A že
jednou řeknou, tam to bylo fajn.
kolektiv MŠ Zelenečská a Sadská

Za dětmi ze školičky Pohádka přišel v prosinci Mikuláš s čertem
a andílkem. Měl s sebou také nadílku pro všechny hodné kluky a holky, a takoví jsou v Pohádce všichni.
Od ledna přijmeme ještě několik
dětí, máme volné místo v pondělí,
čtvrtek a pátek. Přijďte k nám zpívat, cvičit, tancovat, tvořit a hrát si.
Školička je pro děti od 2–6 let. Více
na www.pohadka-praha14.cz. (dm)

Tento rok zastihla vánoční atmosféra
žáky 5. B s velkým předstihem. Na
začátku října jsme byli osloveni ﬁrmou Flexio, abychom se podíleli na
pomoci dětem z Kojeneckého ústavu
v Mostě. Jakmile tato nabídka přišla,
neváhali jsme ani minutu a pustili se
do práce. Žáci během výtvarné výchovy za poslouchání koled vytvořili
vánoční přáníčka s různými motivy.
Fantazii se meze nekladly. Přání byla
předána ﬁrmě Flexio, kde je šikovní
experti převedli do elektronické podoby. Poté vzniklo PF přání, na jehož
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Foto: archiv ZŠ

Děti ze ZŠ Bratří Venclíků vytvořily vánoční přáníčka
obálku bylo vybráno šest nejzajímavějších obrázků. Prostředky za tisk
a distribuci tohoto PF přání věnuje
ﬁrma Flexio právě dětem z Kojeneckého ústavu v Mostě. Zároveň všechna přáníčka vyrobená žáky 5. B doputovala k dětem do kojeneckého
ústavu. Ty do nich mohly nakreslit
svá přání a „poslat“ je Ježíškovi.
Jsme velmi rádi, že nás ﬁrma Flexio
oslovila, a my se tak mohli podílet na
tomto dobrém skutku. Těší nás, že
hodní a obětaví lidé stále existují.
třída 5. B, ZŠ Bratří Venclíků

Naše školy

DEN STUDENTSTVA SEPTIMY B

Bouřlivé vyvolávání bojových pokřiků nás doprovázelo obdobím pravěku. To se příslušníci jednotlivých
klanů – všichni se zavázanýma očima – snažili co nejrychleji najít své
soukmenovce. Následovaly hod kostí na jeskyni, hádání, předvádění
a kreslení v pravěku běžných situací
a kvíz. Na závěr čekal skupiny pravěký tanec okolo ohně.
ANTIKA
V antickém starověku si cestovatelé
časem vyzkoušeli svou přesnost
a vytrvalost při hodu diskem, tvořivost při modelování co nejzajímavější
sochy z hlíny, herecké nadání na poli
tragédie či komedie a stav svých vědomostí v kvízu.
STŘEDOVĚK
Na stanovišti středověkých zámořských objevů se žádný z dobrodruhů
ani na chvíli nezastavil. Kdo zrovna
nezjišťoval, kterými bylinkami se dříve léčilo, zakresloval údaje do slepé
mapy a pokoušel se co nejlépe naznačit hranice ČR a obrys Prahy. Další
cestovatelé překládali příběh napsaný
deseti různými jazyky či sešívali roztrhanou plachtu na hlavní stěžeň.
Právě ze stěžně jeden z mořeplavců
za usilovného luštění sudoku sledoval
přibližující se skály. Po testu znalostí
a pantomimě se celá posádka musela
zachránit na záchranných kruzích.
DIVOKÝ ZÁPAD A TŘICÁTÁ LÉTA
Ve světě westernu byla pro skupiny
nachystána oblíbená zábava westmanů – hod kloboukem. Kovbojové
se také pokoušeli rozpoznat ﬁlmové
ukázky, vymyslet a předvést scénku
s předem zadanými slovy a poté co
nejvěrněji napodobit styl country
tance. Období dvacátých a třicátých
let v Americe poskytlo cestovatelům

Foto: archiv gymnázia

BÁJNÝ STROJ ČASU SE SPUSTIL
V PONDĚLÍ 21. 11. PŘESNĚ V 8:33
NA GYMNÁZIU CHODOVICKÁ. JEN
STATEČNÉ SKUPINY NAŠICH
SPOLUŽÁKŮ V ČELE S PROFESORY
HO MOHLY ZASTAVIT. ABY TO
DOKÁZALY, MUSELY OBSTÁT NA
VŠECH OSMI STANOVIŠTÍCH,
A ZÍSKAT TAK DRAHOCENNÉ
INDICIE A KLÍČ K ZABLOKOVÁNÍ
ČASOSTROJE.

možnost ochutnat a rozpoznat několik nealkoholických koktejlů a vyzkoušet si dobové líčení. Skupiny
měly za úkol nakreslit typické každodenní předměty té doby a nafotit co
nejoriginálnější „selﬁe“.
MÍR A LÁSKA
V hnutí hippies poznávala skupinka
texty známých písniček a soutěžila
v co nejzdařilejším balení sena do
doutníků na čas. Soutěžilo se v praskání balonků, pletení copů, část
skupiny řešila vědomostní kvíz a zbytek maloval triko pro svého profesora
nebo profesorku. Poslední aktivita
tohoto stanoviště byla příprava
a ukázka demonstrace, pochodu či
kampaně „dětí květin“, na které se
všichni vždy pořádně vyřádili.
RUDÝ ÚSVIT
V období komunismu cestovatelé časem začínali psaním oslavné básně
a přenosem tajné zprávy. Paní profesorky a páni profesoři mezitím dostali za úkol napsat co nejvíce rudých věcí. Překážkovou dráhu bylo
nutné úspěšně zdolat s pingpongovým míčkem na lžíci. Největší úsilí
však skupinka vložila do nacvičení
spartakiády.
TEMNÁ BUDOUCNOST
Posledním úsekem v dlouhém cestování časem se stala zamlžená postapokalyptická budoucnost. Zde si členové skupinky mohli vyzkoušet oblé-

kání protichemického obleku nebo
luštění morseovky. Dále pro ně byly
na stanovišti přichystány zakryté tajemné zavařovačky, ve kterých měli
najít důležité předměty. To však ještě
netušili, kdo tyto předměty potají hlídá. Šlo o podivná drobná stvoření –
strašilky. Některé cestovatele vyděsily
strašilky natolik, že úlohu sami nedokázali dokončit. Později se soustředili
na vymýšlení písničky a scénky o tom,
co se stalo před koncem světa. Nakonec nechyběla ani poznávačka sci-ﬁ
ﬁlmů, popřípadě počítačových her
s dalšími bonusovými body.
STROJ ČASU ZASTAVEN
Výborně! Teď už stačilo jen zarazit
stroj času pomocí získaných indicií.
Hurá! Podařilo se. Dobrodružství je
u konce. Všechny skupiny se rozprchly na oběd a pak čekaly na výsledky. Třetí místo patří skupině paní
profesorky Ingrid Houskové! Druhé
získala skupina paní profesorky Zuzany Kejmarové a Michaely Pavlasové! Dunivý jásot provázel vyhlášení vítězné skupiny paní profesorky Lenky
Cihlářové. Pak už zbývalo jen společné foto na památku a velký dík všem
účastníkům i vedení školy a především naší paní třídní profesorce Táně
Sýkorové, která nás v naší práci po
celou dobu podporovala.
Během Dne studentstva jsme si užili
legrace a budeme na něj jistě rádi
vzpomínat.
Hana Komrzýová, septima B
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Sport v MČ

ŠAMPION BOXU TRÉNUJE NA ČERNÉM MOSTĚ
CHCETE SE NAUČIT BRÁNIT? NEBO SI JEN ZLEPŠIT KONDICI, ZÍSKAT SÍLU A VYTRVALOST? ZLEPŠIT SI POSTAVU
A SHODIT PŘEBYTEČNÁ KILA? PROPADNĚTE KOUZLU ROHOVNICKÉHO SPORTU A STAŇTE SE BOXEREM V BOX
CLUBU REBEL, KTERÝ SÍDLÍ JEN PÁR MINUT OD STANICE METRA ČERNÝ MOST.

Foto: archiv BC Rebel

ři Kličkové. Příběhy plné tvrdé dřiny,
vypjatých nervů, ale také nezapomenutelných soubojů, které se navždy
zapsaly do sportovní historie.

Boxing není o hrubé síle, ale především o technice a vytrvalosti. Je klasikou, kterou provázejí příběhy borců, jako jsou Max Schmeling, Rocky
Marciano, Muhammad Ali nebo brat-

NAPIŠ SVŮJ PŘÍBĚH
I vy můžete začít psát takový příběh,
a to přímo na Černém Mostě, kde odnedávna působí Box Club Rebel, který vede Interkontinentální šampion
organizace W. B. U., profesionální
boxer těžké váhy a trenér IV., III. a II.
stupně na FTVS Robert Rosenberg.
Ten se na své boxerské dráze v ringu
postavil již šesti mistrům světa a na
kontě má například i nejrychlejší
K. O. v amatérské lize.
„Naše tréninky jsou určené všem,
kdo na sobě chtějí makat, zlepšit si
kondici a umět se bránit. V rámci tré-

ninků se věnujeme mužům, ženám
i dětem a řadu našich žáků připravujeme na amatérské soutěže. Trénujeme každý den v tělocvičně na adrese Bobkova 24 na Černém Mostě,“
shrnul trenér s tím, že ceny individuálních i pravidelných tréninků jsou
velmi příznivé.
(jam)

BOX CLUB REBEL
I Bobkova 24, Černý Most
I Trénink boxu – dospělí:
po–pá 18.00–19.15

I Trénink boxu – děti:
po–pá 17.00–18.00

I E-mail: box@bcrebel.cz
I Web: www.bcrebel.cz

SVĚTOVÉ AKVABELY OPĚT OSLNILY PRAHU
VÁNOČNÍ CENA PRAHY V SYNCHRONIZOVANÉM PLAVÁNÍ JE TRADICÍ, KTERÁ STÁLE TÁHNE. PŘEHLÍDKA UMĚNÍ
AKVABEL Z CELÉHO SVĚTA OPĚT OSLNILA PLNÉ OCHOZY HLOUBĚTÍNSKÉHO BAZÉNU, KDE SE PŘEDVEDLY
ZÁSTUPKYNĚ DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ ŠPIČKY.

Tato jedinečná akce, jejíž tradice sahá hluboko do historie, se konala jako vždy začátkem prosince a po celý
závodní víkend si na své přišli nejen
milovníci synchronizovaného plavání.
Ostatně akce se letos konala již po
pětatřicáté. Prostory bazénu v Hloubětíně tradičně ožily čilým ruchem,
zatímco na ochozech bylo slyšet jen
cvakání závěrek fotoaparátů, které

18

však nijak nerušilo hudební doprovod
jednotlivých vystoupení.
Ta nabídla skutečně vysokou úroveň
jak po sportovní, tak i po umělecké
stránce. A přestože se nejedná o klasické závody, které by se započítávaly
do soutěžní série, a převládala spíš
pohodová a tak trochu sváteční
atmosféra, jednotlivé týmy ze sebe
vydaly maximum.

Kromě akvabel z domácího klubu SK
Neptun Praha a dalších českých klubů na Vánoční cenu Prahy dorazily
závodnice například ze Slovenska,
Polska, Švédska, Belgie, Švýcarska,
Litvy či Běloruska a na startovní listině nechyběly ani velmoci synchronizovaného plavání, jako je Rusko nebo
Japonsko.
„Pro mnohé týmy je účast na Vánoční
ceně už tradicí, kdy spojí závody
s návštěvou vánoční Prahy a kromě
sportu si užívají i sváteční atmosféru,
nákupy a návštěvy památek,“ říká
Kateřina Vostárková z pořadatelského klubu SK Neptun Praha, který sídlí právě v Hloubětíně a je dosud jediným klubem, který se v Praze věnuje
tomuto unikátnímu sportu.
(jam)

Sport v MČ

SOFTBALOVÁ AKADEMIE NA ČERNÉM MOSTĚ
ODDÍL SPECTRUM PRAHA JE ZNÁMÝ SVOU DLOUHOLETOU ÚSPĚŠNOU PRACÍ S MLÁDEŽÍ, KTERÁ VEDLA K TOMU,
ŽE V JEHO ŘADÁCH PŮSOBÍ NĚKOLIK REPREZENTANTŮ NAPŘÍČ VĚKOVÝMI KATEGORIEMI. K ZACHOVÁNÍ TOHOTO
TRENDU JE SAMOZŘEJMĚ TŘEBA ZODPOVĚDNĚ PRACOVAT A NEUSÍNAT NA POVĚSTNÝCH VAVŘÍNECH. PŘESNĚ
ZA TÍMTO ÚČELEM VZNIKÁ PROJEKT AKADEMIE POD ZÁŠTITOU TRENÉRA PETRA NOVÁKA, KTERÝ MÁ
MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI NEJEN S NEJVYŠŠÍ LIGOU, ALE TAKÉ S REPREZENTACEMI.
všestranněji rozvíjet své předpoklady pro softbal. Měl by být po skončení působení v akademii připraven
se prosadit v dospělé kategorii, případně i v mládežnických a seniorských reprezentačních týmech České
republiky.

Foto: archiv Spectrum Praha (2x)

JAKÉ BUDE TRENÉRSKÉ
VEDENÍ AKADEMIE?
V akademii budou s hráči pracovat
především trenéři, kteří mají dlouholeté zkušenosti z extraligy a reprezentace. Někteří jsou ještě v současné době aktivní hráči působící v extralize a reprezentaci ČR.

CO JE TO AKADEMIE
A PROČ JI ZAKLÁDÁTE?
Softbalová akademie klubu Spectrum vzniká jako součást dlouhodobé
strategie klubu při práci s mládeží.
Jde o snahu nabídnout talentovaným
hráčům klubu v kadetské a juniorské
kategorii možnost rozvíjet svůj talent
při specializovaném tréninku, tak aby
jejich sportovní růst byl co možná
nejvíce komplexní a kvalitní. Od akademie klub očekává, že v budoucnu
bude produkovat špičkové mladé
hráče, kteří se budou prosazovat do
A-týmu mužů, který patří mezi špičkové kluby jak v České republice, tak
i na evropské softbalové scéně.

JAKÉ BUDE HERNÍ VYTÍŽENÍ
HRÁČŮ ZAŘAZENÝCH DO
AKADEMIE? CO BUDOU HRÁT
ZA SOUTĚŽ?
Herní zkušenost je nedílnou součástí přípravy mladých hráčů. Proto
i v naší akademii bude na tuto
stránku kladen velký důraz. Mimo
zápasy v týmu, do kterého člen
akademie věkově patří, bude ještě
tým složený výhradně z členů akademie hrát 3. ligu mužů a je v plánu
účastnit se domácích a zahraničních turnajů.

SPECTRUM PRAHA DOSAHUJE
SVÝCH NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ
PŘEDEVŠÍM V MUŽSKÉ
A CHLAPECKÉ VĚTVI. JE TEDY
AKADEMIE URČENA POUZE PRO
CHLAPCE?
Vzhledem k tomu, že dívčí složka
klubu zatím nedosahuje takových výsledků, tak je tento projekt zatím určen pouze pro chlapce. Jestliže se
však osvědčí, tak předpokládám, že
může fungovat i v dívčí větvi klubu.
ODKDY BY MĚLA AKADEMIE
ZAHÁJIT SVOJI ČINNOST?
V současné době (prosinec 2016)
probíhá výběr hráčů a organizační
přípravy. Vlastní činnost akademie by
měla být započata v březnu 2017.
POVAŽUJETE VZNIK SPORTOVNÍCH
AKADEMIÍ A DALŠÍCH PODOBNÝCH
PROJEKTŮ ZA DŮLEŽITÝ PRVEK
PRO ČESKÝ SOFTBAL?
Ano, považuji. V každém sportu, kde
se chceme prosadit v evropské nebo
světové konkurenci, se bez péče o talentovanou mládež neobejdeme, tak
jak to dělají ostatní „velké“ sporty.
Proto jsme se i v našem klubu rozhodli jít touto cestou.
(dm)

PRO KOHO JE AKADEMIE URČENA
A KDO SE DO NÍ MŮŽE DOSTAT?
Projekt softbalové akademie našeho klubu je určen pro hráče ve věku
14–16 let a 17–19 let. Členem akademie se může stát hráč klubu vybraný
trenéry na základě své výkonnosti
a se souhlasem svým a svých rodičů.
Tento projekt není určen pro úplné
nováčky.
ČEHO BY MĚLI ČLENOVÉ
AKADEMIE DOSÁHNOUT?
Člen akademie by měl pod vedením
trenérů co nejlépe a co možná nej-
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14 příležitostí pro Prahu 14
NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST LETOS ROZŠÍŘILA TRADICI VEŘEJNÝCH FÓR. ZATÍMCO V MINULÝCH LETECH MOHLI LIDÉ
VYUŽÍVAT VŽDY POUZE JEDNO VELKÉ SETKÁNÍ ROČNĚ, V ROCE 2016 JICH RADNICE POPRVÉ USPOŘÁDALA HNED
NĚKOLIK, NAVÍC LOKÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH. OBYVATELŮM TAK PŘIBYLY MOŽNOSTI, JAK OTEVŘENĚ ZÁSTUPCŮM
MĚSTSKÉ ČÁSTI ŘÍCI, CO JE TÍŽÍ A CO BY VE SVÉM OKOLÍ CHTĚLI ZMĚNIT.

Veřejná lokální fóra

Foto: archiv MČ Praha 14

I Redukovat počet nutrií v rybníku

„Rozhodli jsme se jít touto cestou,
protože jsme cítili, že jedno fórum do
roka zkrátka nestačí. Také jsme
chtěli jít lidem blíž, respektive řešit
příležitosti dané čtvrti přímo v té
čtvrti. Samozřejmě že ani v minulých
letech nebylo veřejné fórum jedinou

Dětské fórum
I Revitalizovat okolí Kyjského
rybníka/rozdělit na rekreační
část a část pro rybáře (např.
instalace mola, pořízení
šlapadel, lodiček a vytvoření
koupaliště)
I Zlepšit úklid na Praze 14
I Vyhradit legální zeď pro sprejery
I Vybudovat parkoviště či
parkovací domy v lokalitách
Hloubětín, Černý Most a Lehovec
I Revitalizovat/uklidit les mezi
Aloisovem a Hloubětínem včetně
vybudování lanového centra
I Vybudovat workoutové hřiště
v lokalitě Lehovec a Hloubětín
I Upravit hloubětínské náměstí
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akcí, při které se političtí představitelé a zástupci městské části s občany stýkali, ale bylo jediné všeobecné.
Ostatní setkání se konala v režimu
veřejných projednání, tedy vždy na
konkrétní aktuální téma, které bylo
třeba s občany dané lokality řešit,“
řekl už dříve starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
Z celkem osmi veřejných lokálních
fór, která se uskutečnila na Černém
Mostě 1 a 2, dále v Kyjích, Hloubětíně, na Lehovci, Hutích, na Jahodnici
a v Hostavicích, vzešlo 14 příležitostí,
respektive zásadních podnětů občanů. Jejich přehled včetně určení politika zodpovědného za danou oblast
a dalších podrobností schválili zastupitelé městské části na svém prosincovém zasedání.
„Městská část se požadavky obyvatel
začala zabývat prakticky okamžitě po
konání fór, část z nich už je vyřešena.
Mimo těchto podnětů dostali zastupitelé na stůl také výstupy z takzvaného dětského fóra, které se každoročně koná v Kulturním domě v Kyjích.
O tom, co by se v Praze 14 mělo

Alosiov (přemístění, odchyt)
I Zpevnit vyšlapané cestičky
v travnatém porostu
v Centrálním parku a vytvořit
nové chodníky
I Zjednosměrnit ulici
Podlišovskou směrem od
Rožmberské a část ulice
Koberkovy
I Zklidnit dopravu v ulici
Rožmberská
I Urychlit revitalizaci
hloubětínského náměstí
I Vybudovat komunitní centrum
včetně komunitní zahrady v ulici
Hloubětínská 55
I Doplnit bezpečnostní kameru
pro pohled do prostoru ulice
Kukelská 924–927
I Opravit chodníky v ulici Kukelská
I Doplnit občanskou vybavenost
v lokalitě Hutě
I Zamezit výstavbě výškově
nevhodných budov v lokalitě Hutě
I Revitalizovat terminál
autobusového nádraží na
Černém Mostě včetně okolí
I Nedostatečný úklid lokality
Černý Most 2
I Zastřešení MHD zastávky
Hostavice
I Opravit panelovou cestu z parku
Vidlák k suchému poldru
I Zajistit pravidelné čištění
zámkové dlažby v lokalitě
Jahodnice
I Zajistit úklid listí v lokalitě
Jahodnice
změnit, na něm hlasují žáci místních
základních škol,“ doplnila radní
Mgr. Irena Kolmanová, která má pořádání dětského fóra i veřejných lokálních fór ve své gesci.

Zdravá MČ Praha 14

Možnost něco změnit je super
městská část snaží v řadě případů
vyhovět – například se postupně plní
velká část požadavků z dětského fóra. Bohužel to často kvůli legislativě
trvá, což je ale pochopitelné.

Foto: archiv Matěje Čížka

CO JE PODLE TEBE Z POHLEDU
MLADÝCH LIDÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTÍ ŽIVOTA?
Škola... jednoznačně je to škola. Škola nám zaplňuje čas, dává nám nové
vědomosti. Proto se my jako žákovské zastupitelstvo snažíme pořádat
různé „meziškolní“ aktivity. Myslíme
si, že nás to hodně ovlivňuje, co se
týká dalšího směřování našeho života
i života v městské části.

MATĚJ ČÍŽEK PATŘÍ MEZI MLADÉ LIDI Z PRAHY 14, KTERÝM NENÍ
LHOSTEJNÉ OKOLNÍ DĚNÍ. OSTATNĚ, JAK SÁM ŘÍKÁ, PRÁVĚ TO BYL
JEDEN Z DŮVODŮ, PROČ SE AKTIVNĚ ZAPOJIL DO ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO
ZASTUPITELSTVA (ŽZ). NYNÍ JE JEHO PŘEDSEDOU.
KDE STUDUJEŠ A KAM SE
CHYSTÁŠ NA STŘEDNÍ ŠKOLU?
MÁŠ UŽ JASNO, ČEMU SE CHCEŠ
PROFESNĚ VĚNOVAT?
Chodím na ZŠ Hloubětínská. Dříve
jsem si myslel, že vím, čemu se chci
věnovat nebo kde pracovat, ale čím
dál tím víc přicházím na to, že s věkem se nemění jen mé názory a pohled na svět, ale i moje zaměření.
Pravděpodobně budu chtít na nějakou uměleckou školu, nebo marketingovou, nicméně i u těchto variant
vidím minusy, které se špatně přehlížejí. Takže vlastně stále nemám
jasno, o svém budoucím oboru pořád
přemýšlím.
CO TĚ VEDLO K TOMU ZAPOJIT
SE DO PROJEKTU ŽZ A JAKÝ JE
PODLE TEBE CÍL JEHO
FUNGOVÁNÍ?
Chtěl jsem zkusit něco nového, nový
způsob, jak člověk může něco změnit.
To je podle mě hlavní cíl našeho fungování, snažíme se řešit problémy,
které nám a našim vrstevníkům vadí,
a vytváříme projekty a akce, které
nám připadají zajímavé a užitečné.

JE NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ
PROBLÉM, KTERÝ BYS RÁD
PROSTŘEDNICTVÍM ŽZ VYŘEŠIL?
Městská část Praha 14 má své velké
nedostatky. Aktuálně řešíme třeba
to, jak tu některá místa vypadají.
A to bych chtěl změnit, uzpůsobit
Prahu 14 pro lepší život.
JAK FUNGUJE ŽZ JAKO PARTA LIDÍ...
JE TO SPÍŠ PRACOVNÍ VZTAH, NEBO
JSTE MEZI SEBOU KAMARÁDI?
Máme za sebou již pár měsíců a čím
dál víc se sbližujeme. Nechodíme do
stejné školy, ani nemáme společné
koníčky, ale dostáváme se vzájemně
pod kůži a na akcích, které spolu
podnikáme, je to vidět. Atmosféra je
při nich stále více a více přátelštější.
V RÁMCI ŽZ SE POTKÁVÁTE
I S MÍSTNÍMI POLITIKY...
JAK NA TEBE PŮSOBÍ?
Někteří jsou mi sympatičtí více, jiní
méně. Věci se díky nim v Praze 14
mění, to určitě ano, ale osobně mám
pocit, že těch, které se týkají nás –
žáků a studentů – je minimum... Na
druhou stranu musím říct, že se nám

MYSLÍŠ, ŽE JSOU ČLENOVÉ ŽZ MEZI
VAŠIMI VRSTEVNÍKY VÝJIMKOU,
NEBO SE O DĚNÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZAJÍMÁ HODNĚ MLADÝCH LIDÍ?
Myslím, že pokud bychom byli výjimkou a nezapadali do kolektivu, nebyli
bychom schopni plnit problémy našich
vrstevníků, naslouchat jim, chápat je
a určitě by nám tento distanc od ostatních do budoucna moc nepomohl.
Proto věřím, že všichni zapadáme do
systému, kterému se snažíme pomáhat a díky kterému fungujeme i my.
JAK NEJRADĚJI TRÁVÍŠ VOLNÝ ČAS?
Mám rád kolektiv, mluvení a jsem
velký extrovert. Mám rád lidi a určitě
bych nedokázal být „furt“ zavřený doma. Chodím ven s přáteli, jezdíme na
různá místa, do přírody, nebo třeba
do centra Prahy. Zajímám se o marketing, reklamu, vystupování na veřejnosti a celkovou komunikaci. Čím
dál více si zjišťuji informace o minulosti osobních počítačů a internetu,
zajímám se o velké ﬁrmy a mám rád
internetové prostředí. Občas si zahraji nějakou tu videohru, ale mým velkým koníčkem je i sport, od lyžování
přes běhání až po plavání. A v tomto
výčtu by nemělo chybět ani žákovské
zastupitelstvo a politika... zjišťovat, co
se kde děje, je zábava a mít k tomu
všemu možnost v rámci ŽZ něco
změnit je super.
(jam)
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Pozvánka

Městské části Praha 14 a Policie České republiky
pod záštitou starosty Městské části Praha 14 Mgr. Radka Vondry

PÁTEK 10. BŘEZNA 2017

OD 19.00 HODIN

KULTURNÍ DŮM KYJE — ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 14
Informace budou zveřejňovány na www.praha14.cz a www.kdkyje.cz

Senior park

Kurz naučí seniory práci s počítačem
NENÍ DŮLEŽITÉ VĚDĚT, JAK FUNGUJE POČÍTAČ, CHCEME SE DOZVĚDĚT, JAK NÁM MŮŽE ZPŘÍJEMNIT ŽIVOT. TAK
ZNÍ MOTTO UNIKÁTNÍHO KURZU PRÁCE S POČÍTAČEM, KTERÝ PRO SENIORY Z PRAHY 14 PŘIPRAVUJE OD KONCE
LEDNA ING. ARCH. TOMÁŠ KUBAL. PŘIHLÁSIT SE MŮŽE KAŽDÝ, KDO SE CHCE NAUČIT OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE,
PRÁCI S TEXTEM, KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU NEBO PRÁCI S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ.

CO SE V KURZU NAUČÍTE
I Základní ovládání počítače – práce
s klávesnicí a myší, speciﬁcké
ovládání notebooku a dotykových
zařízení, ukládání vytvořených
souborů v počítači.
I Práce s textovým editorem –
napsání textu, jeho revize, uložení
a opakované vyhledání v počítači.

„Náš kurz probíhá v průběhu deseti
týdnů a je členěn na 5 kapitol, každá
po dvou výukových hodinách. V první
hodině každé kapitoly budeme probírat nové poznatky a trénovat je, v druhé hodině kapitoly (následující čtvrtek) budeme pouze cvičit probranou
látku. Každá z kapitol rozšiřuje poznatky předešlé výuky. Do kurzu je
možné se zapojit i na jednu nebo více
nezávislých kapitol, pokud to kapacita
kurzu umožní,“ popisuje Tomáš Kubal, který aktuálně působí v KD Kyje.

PŘIHLÁŠKY
I korespondenčně: Tomáš Kubal,
Bobkova 749/28, 19800 Praha 14
I telefon (SMS nebo volat):
604 44 77 33
I mail: tomas.kubal@seznam.cz

POZVÁNKA

I osobně podle dohody:
Kulturní dům Kyje

KURZ SE PŘIZPŮSOBÍ
POTŘEBÁM STUDENTŮ
Hodinová struktura není přesně určená, podle možností účastníků kurzu
lze například první kapitoly rozložit
na více hodin a poslední zkrátit nebo
opačně. „Na výuku a opakování počítáme asi 50 minut, po ukončení výuky
bude prostor 10 minut na individuální
dotazy. Výuka bude zpočátku probíhat
pomocí specializovaných programů
pro návyk práce s myší, které jsou vyvinuty přímo pro seniory začátečníky,“ vysvětluje Tomáš Kubal s tím, že
v následujících lekcích bude ihned
každá získaná dovednost aplikována,
a tím průběžně procvičována.
HODINA TÝDNĚ
Kurz začíná 26. 1. 2017, poslední hodina je naplánována na 30. 3. 2017. Lekce budou probíhat vždy jednou týdně
v rozsahu 60 minut, a to každý čtvrtek
od 15 do 16 hodin v počítačové učebně

I Komunikace pomocí mailu –
založení mailového účtu, vytvoření
zprávy, přiložení obrázku, odeslání
mailu na konkrétní adresu.
Vyhledání doručených mailových
zpráv, jejich editace a odeslání na
jinou adresu.
I Základy zpracování digitální
fotograﬁe – vyhledání a přenesení
digitální fotograﬁe do počítače,
úpravy formátu a graﬁcké stránky
fotograﬁí, představení vhodného
editačního nástroje.

v budově Úřadu městské části Praha 14, na adrese Bratří Venclíků 1072
(u metra Rajská zahrada). Díky tomu,
že úřad poskytl své prostory seniorům
bezplatně, je cena kurzu velmi příznivá. Celý desetihodinový kurz vyjde na
350 korun, jednotlivá dvouhodinová
lekce (dva čtvrtky) na 40 Kč, a lze zaplatit přímo na místě. Kapacita kurzu
je přibližně 10 míst, proto neváhejte
a přihlaste se u lektora Tomáše Kubala na některém z kontaktů uvedených
ve vedlejším rámečku.
(dm)

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve čtvrtek 5. ledna v Galerii 14 v 17.00 hodin

POZVÁNKA

Ve čtvrtek 5. ledna bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hodin zahájena výstava obrazů ak. mal. Aleny Novotné a šperků Ley Brodové. Výstava potrvá do 26. ledna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

KONCERT
Ve středu 18. ledna v Galerii 14 v 18.30 hodin

Ve středu 18. ledna se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí CANTO CORNO E ORGANO. Zazní skladby
F. Chopina, B. Smetany, J. Strausse a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hodin, vstup volný.
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Poznámka: Změna programu vyhrazena.

Ilustrační foto

I Práce s internetem – představení
internetových portálů, vyhledávání,
objednávka zboží v int. obchodu,
rezervace termínu např. u lékaře.

Mikuláš „rozpálil“ Plechárnu,
Vánoce zavoněly Hloubětínem
PROSINEC JE MĚSÍCEM SVÁTKŮ,
OČEKÁVÁNÍ PŘÍCHODU MIKULÁŠE
A JEŽÍŠKA, KTERÉ SI UŽÍVAJÍ
PŘEDEVŠÍM DĚTI. V PRAZE 14 SI
LETOS NA SVÉ PŘIŠLI I DOSPĚLÍ. TO
SE OSTATNĚ POTVRDILO HNED NA
NĚKOLIKA MIKULÁŠSKÝCH
OSLAVÁCH A TAKÉ NA DNES JIŽ
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PARTY POD
ŠIRÝM NEBEM. TA LETOS OŽIVILA
PROSTOR U STANICE METRA
HLOUBĚTÍN A O VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU I SPECIFICKÉ
SVÁTEČNÍ VŮNĚ NEBYLA NOUZE.
Začněme ale pěkně od začátku. Pátý
prosincový den, který letos vyšel na
pondělí, se tradičně nesl v očekávání
příchodu Mikuláše a jeho pomocníků. Sotva se slunce sklonilo k západu, bylo jasné, že nastal ten pravý
čas a vilové čtvrti i sídliště začaly
brázdit postavy v kostýmech Mikuláše, anděla i méně populárních čertů.
Mnozí obyvatelé Prahy 14 využili
těchto dobrovolníků, jiní zvolili některou z řady mikulášských oslav,
které připravily různé neziskové organizace, nebo jednu ze dvou největších akcí, které se konaly tradičně
v KD Kyje (letos už v sobotu 3. prosince) a nově také na Plechárně na
Černém Mostě (klasicky 5. prosince).

KLASIKA V KYJÍCH
Zatímco kyjský Mikuláš se pod taktovkou MČ Praha 14 koná pravidelně již
řadu let, ten „plechárenský“ se tradicí
teprve stává. Podle účasti a programu, který připravila Praha 14 kultur-

ní, ale můžeme očekávat, že tomu
tak co nevidět bude.
Kulturní dům nabídl „klasickou“ mikulášskou nadílku v duchu tradice.
Setkání začalo pohádkovým představením pro děti. Mikuláš potom nabádal přítomné k dobrému chování a za
pěknou básničku či písničku se rozdávala nadílka. O tom, že klasika
stále má co nabídnout, svědčí i fakt,
že oba sobotní termíny v KD Kyje byly
poměrně záhy zcela vyprodány. A také ohlasy účastníků, kteří si akci vesměs velmi užili.

Foto: archiv Praha 14 kulturní (2x)

OHNIVÁ SHOW NA PLECHÁRNĚ
Doslova obrovský zájem byl však
i o mikulášskou na Plechárně, která
kromě klasiky nabídla i doprovodný
program, ve kterém kromě Mikuláše
s čertem a andělem nechyběl lampionový průvod po Černém Mostě nebo
speciální čertovská diskotéka pod
taktovkou DJ Anděla se soutěžemi
o nejlepší kostým či nejlepšího tanečníka. Když se k tomu přidá doslova luxusní svařák a venkovní ﬁre-
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Ohlédnutí
show, je jasné, že mikulášská má co
nabídnout i dospělým. Laťka byla
ostatně nastavena pěkně vysoko
a odhadovaná účast přes 350 lidí
ukázala, že za rok se Mikuláš na Plechárnu prostě bude muset vrátit.
PROVONĚNÝ HLOUBĚTÍN
Podobně tomu je také s další akcí,
která má nakročeno k tomu stát se
plnohodnotnou tradicí. Vloni se pod
názvem Vánoce na Rajské konala
historicky první vánoční party pod širým nebem. Jak se ukázalo, lidem
z Prahy 14 se tento formát „předvánoční přípravy“ zalíbil, a tak se na letošní „repete“ v Hloubětíně sešlo na
čtyři stovky návštěvníků. Na ty čekaly
vánoční dílny, kde si zájemci mohli

Foto: archiv Praha 14 kulturní (3x)

ŽIVÝ BETLÉM SE ZVÍŘÁTKY
Na prostranství u stanice metra
Hloubětín nechyběly ani trhy, které
nabídly nejrůznější pochoutky, včetně
vynikající bramboračky a svařeného
vína, a doslova provoněly celé náměstí. Do akce se zapojily i neziskové
organizace působící v Praze 14, jako
je Neposeda, Sportovní klub vozíčkářů Praha, Diakonie církve bratrské,
Jahoda, DC Paprsek, Pionýr či DDM
Praha 9, kterým patří speciální dík za
pomoc na dílnách. Děti pobavil i vánoční fotokoutek nebo živý betlém.
(jam)
vyrobit například svíčky, vánoční přáníčka, věnce a další drobnosti. Od
čtvrté odpolední si pak děti užily vánoční příběh v podání Divadla Kaká.
Jeho soubor poté na pódiu vystřídali
pěvci souboru Lístek. Zlatým hřebem
večera pak bylo vystoupení legendárního Kühnova dětského sboru, k němuž se při zpěvu koled a vánočních
písní připojilo i pár odvážných „zpěváků z lidu“.

POZVÁNKA

TIP NA ÚNOR

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA
Ve středu 1. února v Galerii 14 v 10.00 hodin

POZVÁNKA

Ve středu 1. února 2017 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 10.00 hodin zahájena výstava MŠ Chvaletická
a MŠ Zelenečská. Výstava potrvá do 23. února a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

KONCERT
Ve středu 15. února v Galerii 14 od 18.30 hodin

Dne 15. února od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Ladislav Horák a APOLLON
KVARTET. Vstup volný.
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PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – LEDEN 2017
49. PH ROYAL RANGERS
Facebook.com/49PHRR
Diakonie Černý Most, Mansfeldova 801/4
English Club pro teenagery (12–18) – středa –
16:30–17:45 – Anglická konverzace s Američany
formou her, diskuzí, písní. Cena: 20 Kč/setkání
(dobrovolné).
Anglická konverzace pro studenty (18+) – středa
– 18:00–19:00 – Anglická konverzace s Američany
formou her, diskuzí... Cena: 20 Kč/setkání (dobrovolné).

TJ SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN
vrchní tělocvična ZŠ Chvaletická 918
Trénink kopané a sportovních her – středa –
17:00–18:30 – Celoroční provoz. Cena: 200 Kč/
měsíc.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz
Bobkova 777, Černý Most
Taneční a pohybová výchova – středa – 15:30–16:15
– Přijďte se přihlásit do našich kroužků na druhé
pololetí. Tanec pro děti ve věku 4–6 let.
Taneční a pohybová výchova – pondělí a středa –
16:00–17:15 – Přijmeme nové děti se zájmem
o hudbu a tanec od druhého pololetí. Děti ve věku
7–9 let.
Taneční studio ČM – pondělí a čtvrtek – 17:30–18:45
– V našem tanečním studiu vyučujeme scénický
a lidový tanec. Přijmeme dívky ve věku 10–14 let.
Výtvarné hrátky – středa – 16:30–17:45 – Máte tvořivé děti? Přihlaste je do našeho výtvarného ateliéru na druhé pololetí. Pro děti ve věku 4–7 let.
Cvičení maminek s dětmi – úterý – 17:30–18:15 –
Básničky, písničky, pohybové hry a opičí dráha, to
vše vás čeká v Pohádce. Pro děti od 1,5 roku (nebo
chodící děti).
Pilates pro dospělé – úterý a středa – 18:30–19:30
– Přijďte si zacvičit metodou pilates do Pohádky.

PLECHÁRNA
www.plecharna.com
Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most
Praha 14 kulturní
Ping-pong pro všechny – čtvrtek – 19:15-20:45 –
Jen tak si trochu pinknout! Hrajete rádi ping-pong?
Na Plechárně můžete trénovat každý čtvrtek. Vezměte si spoluhráče a přijďte. K dispozici jsou dva
stoly. Cena: 25 Kč/osoba.
Box na Plechárně – pondělí, středa, pátek – 18:15–
19:45 – Tréninky boxu s Miroslavem Gašparem určené primárně pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Registrace probíhá přímo na
místě, stačí jen přijít. Více informací na www.facebook.com/box.praha nebo e-mailu boxplecharna@seznam.cz. Tréninky běží od 5. 9. 2016 do
30. 6. 2017 a do naplnění kapacity je možné začít
docházet kdykoli. Kurz je zdarma.
Creative club – pondělí – 17:30–19:30 a středa
15:00–17:00 – Celý leden probíhá zápis do nového
výtvarného workshopu. V tomto projektu půjde
nejen o volnou výtvarnou tvorbu, ale nabízíme i přípravu na talentové a přijímací zkoušky na školy
všech typů a cyklů s výtvarným zaměřením. Naučíte
se kresbě, malbě a v případě zájmu i jiným výtvarným technikám. Prostor bude otevřen i přednáškám a volné diskuzi o výtvarném umění či jiných
umělecky zaměřených oborech. Na věku a před-
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chozích zkušenostech nezáleží. V případě naplnění
bude kurz realizován od 6. 2. do 26. 6. 2017. Více
informací a přihlášky u lektora kurzu MgA. Stanislava Vondrů, e-mail: vondru4@seznam.cz, telefon:
722 084 244. Cena: 100 Kč/lekce, předplatné
900 Kč/10 lekcí.
Skate škola – úterý a čtvrtek – 16:00–17:00 – Základní myšlenkou školy je ukázat lidem, že skateboarding je plnohodnotný sport. A tuto myšlenku
se nám daří realizovat. Školu navštěvuje mnoho
žáků a s velkou radostí se na hodiny vracejí. Hlavní
výhodou školy je, že můžeme trénovat celoročně –
využíváme jak kryté prostory indoor skateparku
Plechárna, tak venkovního skateparku. První lekce
zdarma! Více informací na www.facebook.com/skateboardskola nebo u Honzy Bašného na čísle
734 766 032. Kurz běží od 6. 9. 2016 do 29. 6. 2017
a po domluvě s lektorem je možné začít docházet
kdykoli. Cena: 150 Kč/lekce, permanentka 1 000 Kč/
10 lekcí.
Relaxační jóga – úterý – 18:00–19:00 – Přijďte se
protáhnout a zklidnit po práci. Cvičení je zaměřené
na lehké zpevnění svalů s důrazem na zdravá záda,
prodýchání a uvolnění. Kurz je vhodný i pro úplné
začátečníky. Více informací u lektorky Evy Mičincové, e-mail: E.Micincova@seznam.cz. Kurz běží
od 3. 1. do 20. 6. 2017 a po domluvě s lektorkou je
možné přidat se i po začátku kurzu. Cena: 90 Kč/
hodina, permanentka 750 Kč/10 vstupů.
Dětská sobota na Plechárně – sobota – 12:00–
18:00 – Užijte si společně aktivity, se kterými se do
dětského pokoje nevejdete! Od 8. října je pro vás
a vaše děti každou sobotu připraven na Plechárně
prostor na hraní, dovádění a sportování. Sportovní
pomůcky a hry rádi bezplatně zapůjčíme, po náročných výkonech se můžete občerstvit v naší
skvělé kavárně. Od listopadu do března vám pak
každou lichou sobotu zpříjemní divadelní pohádka.
Jejich program najdete na našich webových stránkách v sekci Program. Cena: 50 Kč/rodina.
Meditační večery pro každého – sudé středy –
18:00–19:30 – Meditace je technika, která slouží
k relaxaci a duševní hygieně (odbourává stres,
úzkosti atd.). Pomůže vám odhalit, co se ve vašem
životě odehrává, jak najít způsob k lepšímu zvládání
sama sebe. Výsledkem je pak kvalitnější a šťastnější život a zdravý nadhled. První část večera je
zaměřena na pohyb (prvky rehabilitačního cvičení
a jógy) a v druhé části probíhá samotná meditace.
Jednotlivé večery na sebe nenavazují. Je vítán kdokoliv bez omezení věku nebo zkušeností. Těšíme
se na vás každou sudou středu (11. a 25. ledna).
Rezervace nutná, počet míst je omezen. Kontakt:
Karolina@vrytmuduse.cz, tel.: 739 350 348. Výše
vstupného je dobrovolná – podle spokojenosti na
konci večera.
Klub seniorů – čtvrtek – 14:00–16:00 – Tento měsíc
se zaměříme na péči o sebe. Upečeme si zdravé
slané tyčinky, naučíme se něco o automasáži
a zdravém pohybu a vyzkoušíme si sami vyrobit
přírodní kosmetiku. Těšíme se na vás! Cena: 20 Kč.
Senior ﬁtnes
Zdravotní cvičení pro seniory – úterý – 9:00–10:00
– Přijďte si zacvičit se svými vrstevníky. Zdravotní
cvičení je zaměřeno na protažení zkrácených a posílení oslabených svalů i uvolnění kloubů. Nejde
o rychlost, ale o správné provedení cviků s cílem
co nejdéle zůstat soběstačným. Kurz garantuje Senior ﬁtnes a vede lektorka Kateřina Štolfová. Více
informací a přihlášky: katstol@seznam.cz nebo
608 545 437. Cvičení běží od 4. 10. 2016 do 27. 6.
2017 a po domluvě s lektorkou je možné začít docházet kdykoli. Cena: 40 Kč/lekce.
David Grbavčic
Kondiční tréninky (outdoor) – středa – 6:45–7:45
– Kondiční tréninky zaměřené na zvýšení celkové
fyzické zdatnosti všech účastníků. Obsahem tré-

ninku bude poctivé rozcvičení, pak hlavní část a na
závěr poctivé protažení namáhaných svalů. Náplní
tréninků je běh, posilování, prvky z jógy, kompenzační cvičení, posílení středu těla, to vše s ohledem
na zdravotní stav a kondici účastníků. V průběhu
tréninků budou využívány různé cvičební pomůcky
– TRX, Bosu, KettleBel, expandery, švihadla aj.
Cvičíme na čerstvém vzduchu a za každého počasí!
Více informací u lektora Davida Grbavčice na
e-mailu davidgrbavcic@gmail.com. Kurz běží od
12. 10. 2016 do 25. 1. 2017 a do naplnění kapacity
je možné se do něj po domluvě s lektorem přidat.
Cena: 90 Kč/lekce.
Běžecká škola Miloše Škorpila
Výběhy pro maminky i tatínky s kočárkem – středa
a pátek – 9:30–10:30 – V rámci tohoto programu
se naučí jeho absolventi běhat správně s kočárkem,
různá protahovací a posilovací cvičení, ale hlavně
se budou společně běháním s kočárkem bavit.
Tento program vede Simona Vlašimská, vítězka
PIM Women´s Challenge, která má s běháním
s kočárkem coby trojnásobná matka bohaté zkušenosti, o něž se ráda podělí. Kurz pokračuje do
konce června. Více informací u paní Simony Vlašimské na telefonu 603 400 888 nebo e-mailu simonavlasimska@seznam.cz. Místo srazu je před
Plechárnou. Výběhy jsou zdarma.

TJ SOKOL JAHODNICE
tjsokoljahodnice.cz
tělocvična, Bezdrevská 26, Jahodnice
Aby záda nebolela – středa – 20:00–20:55 – Bez
rezervace. Cvičíme bez obuvi. S sebou pohodlné
sportovní oblečení a ručník. Pití možno zakoupit.
Cena: 500 Kč/10 lekcí, nebo 60 Kč/lekce.
Aerobik – úterý – 20:00–20:55 – Bez rezervace.
S sebou pohodlné sportovní oblečení, obuv s nebarvící podrážkou a ručník. Pití možno zakoupit.
Vhodné pro všechny, kteří znají aerobikové sestavy
či se chtějí naučit nové. Účinné posilování a strečink. Cena: 500 Kč/10 lekcí, nebo 60 Kč/lekce.
Body ﬁt – neděle – 19:0–20:25 – Bez rezervace.
S sebou pohodlné sportovní oblečení, obuv s nebarvící podrážkou a ručník. Pití možno zakoupit.
Vhodné pro všechny, kteří chtějí účinně posílit
všechny svalové partie se zaměřením především
na břišní svalstvo. Cvičíme s různým náčiním, provádíme důkladný strečink. Cena: 500 Kč/10 lekcí,
nebo 60 Kč/lekce.
Jóga pro zdraví a krásu – úterý a neděle – 9:30–
10:25, 20:30–21:25 – Bez rezervace. Cvičíme bez
obuvi. S sebou pohodlné sportovní oblečení a ručník. Pití možno zakoupit. Cena: 500 Kč/10 lekcí,
nebo 60 Kč/lekce.
Pilates – úterý, čtvrtek, pátek – 19:00–19:55, 19:30–
20:25, 9:30–10:25 – Bez rezervace. Cvičíme bez
obuvi. S sebou pohodlné sportovní oblečení a ručník. Pití možno zakoupit. Cena: 500 Kč/10 lekcí,
nebo 60 Kč/lekce.
Port De Bras – pondělí – 19:00–19:55 – Bez rezervace. Cvičíme bez obuvi. S sebou pohodlné sportovní oblečení a ručník. Pití možno zakoupit. Cena:
500 Kč/10 lekcí, nebo 60 Kč/lekce.
Power body ﬁt – středa – 19:00–19:55 – Bez rezervace. S sebou pohodlné sportovní oblečení, obuv
s nebarvící podrážkou a ručník. Pití možno zakoupit. Účinné dynamické a vytrvalostní posilování
a strečink. Cena: 500 Kč/10 lekcí, nebo 60 Kč/lekce.
Step aerobik – čtvrtek – 18:30–19:25 – Bez rezervace. S sebou pohodlné sportovní oblečení, obuv
s nebarvící podrážkou a ručník. Pití možno zakoupit. Vhodné pro všechny, kteří znají aerobikové sestavy či se chtějí naučit nové. Krátké účinné posilování a strečink. Cena: 500 Kč/10 lekcí, nebo
60 Kč/lekce.

Praha 14 žije
Tabata – pondělí – 20:00–20:55 – Bez rezervace.
S sebou pohodlné sportovní oblečení, obuv s nebarvící podrážkou a ručník. Pití možno zakoupit.
Intenzivní intervalové posilování a strečink. Vhodné
pro osoby bez zdravotního omezení. Cena: 500 Kč/
10 lekcí, nebo 60 Kč/lekce.
Trampolínky – úterý a neděle – 18:00–18:55, 18:30–
19:25 – S sebou pohodlné sportovní oblečení, obuv
s nebarvící podrážkou a ručník. Pití možno zakoupit. Intenzivní nízké skákání na trampolínkách (bez
držátek), tedy účinné posilování svalstva a zvýšení
kondice. Cena: 500 Kč/10 lekcí, nebo 60 Kč/lekce.

NEPOSEDA
www.kdkyje.cz
KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Herna pro rodiče s dětmi – pondělí–čtvrtek – 9:00–
13:00 – Děti si tu budou spokojeně hrát a vy se
můžete setkávat s dalšími rodiči. Cena: 50 Kč/ dítě,
sourozenci každý 40 Kč.
Hlídání dětí – pondělí–čtvrtek – 9:00–13:00 – Potřebujete čas sami pro sebe? Chcete si něco v klidu
vyřídit? Nabízíme krátkodobé hlídání dětí. Rezervace termínů je nutná do 24 hodin předem. Cena:
60 Kč/dítě, sourozenci každý 40 Kč.
Coworking – pondělí–čtvrtek – 9:00–13:00 – Hledáte místo, kde můžete pracovat? Doma to mnohdy
nejde. U nás můžete využít prostor, který je speciálně určený pro ty, kteří chtějí změnit prostředí.
Můžete se tu potkat s dalšími lidmi. Máme vybavenou kancelář nedaleko rybníka. Během práce se
tak můžete osvěžit procházkou. Samozřejmostí je
tiskárna a wiﬁ. Navíc vám pohlídáme děti, pokud
přijdete s nimi. Cena: 100 Kč/den.
Pilates – pondělí – 9:30–10:30 – Pravidelným cvičením pilates získáte pevné a štíhlé tělo, zpevněný
jeho střed, zvýšení výkonnosti při jiných sportovních
aktivitách, správné držení a lepší uvědomění si
vlastního těla, méně svalových křečí, půvabné pohyby, více vyrovnanosti, méně bolesti svalů.
Cvičení je vhodné nejen pro ženy po porodu nebo
ty, které mají problémy s početím, ale pro všechny,
kteří si chtějí zpevnit střed těla a předcházet bolavým zádům. Cena: 100 Kč/vstup, 800 Kč/10 vstupů.
Praha 14 kulturní
Baby judo – pondělí – 15:15–18:00 – Nemusíte mít
doma malého bojovníka, baby judo je tu i pro ty
děti, které si prostě chtějí zasportovat. Pořádáme
kurzy pro děti podle věku a úrovně: pro začátečníky
od šesti let, pokročilé od šesti let a děti od tří do
pěti let. Rozpis kurzů najdete na webu.
Pro začátečníky doporučujeme tepláky a tričko
s dlouhým rukávem. Pro pokročilé malé judisty je
vhodné kimono, které můžete zakoupit přímo na
našem e-shopu www.etatami.cz.
Trénuje se naboso nebo v ponožkách, ideálně protiskluzových. Cena: 1 900 Kč/pololetí.
Pohybová hodinka pro děti – úterý – 9:30–10:30 –
Přijďte zažít legraci se svými dětmi a zároveň udělat
něco pro své zdraví. Naučíme se hudebně pohybové
básničky, zazpíváme si a zacvičíme. Nevynecháme
ani relaxaci, masáže a prvky dětské jógy. Necháme
se inspirovat různými zvířátky, pohádkovými bytostmi i dopravními prostředky. Doporučeno pro
děti od šesti měsíců do jednoho roku. Cena: 100 Kč/
dítě, sourozenci každý 80 Kč.
Irské tance pro děti – úterý, středa – 16:00–17:15,
rozpis kurzů najdete na webu – Hlavní zaměření
kurzů irských tanců pro děti ve věku 6–14 let je na
současný sólový irský tanec, tzv. irský step dancing, v jeho nesoutěžní i soutěžní formě. Okrajově
se seznámí i s dalšími druhy irského tance. Důraz
je kladen na správné držení těla, přirozený pohyb,
vnímání hudby a rozeznání základních rytmů a dynamiky. Kurzy vedou profesionální tanečníci a absolventi tanečního programu „Master of Arts: Irish
Traditional Dance Performance“ na „Irish World
Academy of Music and Dance“ na Univerzitě v Limericku v Irsku. Cena: 1 800 Kč/16 lekcí (Út),
1 350 Kč/12 lekcí (St), 2 800 Kč/28 lekcí (Út+St).
Angličtina pro všechny – úterý, čtvrtek – Rozpis
kurzů najdete na webu – Chceme, abyste se jazyk
pořádně naučili, proto je v našich skupinách vždy
maximálně šest studentů. Jazyky se u nás učí jak
dospělí, tak studenti středních škol i žáci druhého

stupně. Volíme zábavnou a komplexní formu studia, abyste u nás studovali s chutí. Cena:
3 200 Kč/pololetí.
Jóga – středa – 9:30–10:30 – Jóga vám pomůže se
odreagovat, zastavit se v rušném dni, současně
vám posílí tělo a dodá pružnost a ladnost vašim
pohybům. Jóga pomáhá při bolesti zad, při pocitech
ztuhlosti, dobře nastartuje vnitřní orgány a má
omlazující účinky. Naším cílem bude zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora pozitivní energie a chutě do života. Cena: 100 Kč/vstup, 800 Kč/
10 vstupů.
Tvořivá hodinka pro děti – čtvrtek – 9:30–10:30 –
Zastavme se na chvilku a nechme se vtáhnout do
dětského světa. Chvilka zaměřená na tvoření, malování a výrobu věcí z okolního světa tak, jak ho vidí
děti. Vyzkoušíme si práci s různými materiály, společně se pokusíme o neobvyklé výtvarné techniky
a s pomocí nekonečně dětské fantazie vytvoříme jedinečná a originální díla. Doporučeno pro děti od
dvou let. Cena: 100 Kč/dítě, sourozenci každý 80 Kč.
Astra Praha
Taneční kurzy – pondělí, úterý, čtvrtek – Rozpis
kurzů najdete na webu – Přijďte si k nám zatancovat.
Pořádáme taneční kurzy pro páry. Mohou k nám dospělí stejně jako mládež. Pokud nastoupíte až po
zahájení kurzu, můžete si dovednosti doplnit na individuální taneční lekci. Budou se o vás starat zkušení taneční instruktoři a jejich asistenti. Počet párů
v kurzu je omezen velikostí sálu. Lekce nabízíme
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé tanečníky.
Dbáme na individuální přístup ke každému účastníkovi. Pro všechny taneční nadšence jsme v dubnu
2009 založili Hobby klub ASTRA PRAHA.
Standardní tance: waltz, valčík, tango, foxtrot, quickstep, slowfox, blues, polka. Latinskoamerické tance:
cha-cha, rumba, jive, samba, mambo. Další tance
pro zpestření: salsa, charleston, mazurka a další.
A co když nemáte partnera? Tohle dokážeme vyřešit.
Zkuste taneční seznamku! Cena: 1 800 Kč/pololetí.
Klub seniorů – středa – 13:00–16:00 – Jsme tu
pro všechny seniory, kteří se rádi potkávají s ostatními, tancují, dozvídají se nové věci a hlavně se
rádi baví. Klub seniorů otevírá svoje dveře každou
středu ve 13:00. Stačí se ozvat paní Blance Řádové.
Už se na vás těšíme. Kontakt: Blanka Řádová –
+420 728 131 922.
Kurzy šití – středa, čtvrtek – 18:00–19:30 – Můžeme
sice na nákupy do obchodů plných oblečení, ale
není nad to něco si vlastnoručně vyrobit. Pořádáme
kurzy šití pro začátečníky i pokročilé. Šít naučíme
i cizince, kteří se domluví anglicky. Budeme se věnovat jak strojovému, tak ručnímu šití. Začínáme
stejným jednodušším výrobkem a později je možné
postoupit k doplňkům, dekoracím, a dokonce i samotnému oblečení. Lektorka ke každému přistupuje individuálně podle jeho zručnosti. Čtvrtletní
kurz obsahuje celkem 11 lekcí, první lekce je
zdarma, jedna lekce trvá 90 min. 300 Kč/lekce.

MATEŘSKÉ CENTRUM
KLUBÍČKO – YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz
Vlčkova 1067, Praha 9 – Černý Most
Herna s programem pro děti s rodiči – pondělí
a středa – 9:00–12:00 – Cvičení, tvoření, zpívání
s kytarou, programy začínají v 10:00 hod. Není třeba
se předem objednávat. Cena: 50 Kč/rodina.
Volná herna pro děti s rodiči – čtvrtek – 15:30–
17:30 – Přijďte do Klubíčka strávit příjemné odpoledne a pohrát si s neokoukanými hračkami. Není
třeba se předem objednávat. Cena: 50 Kč/rodina.
Multikulturní herna – pátek – od 13. 1. – 16:30–19:00
– Místo pro setkávání a poznání rodin z různých kultur. Vstup bez přihlášení. Cena: 50 Kč/rodina.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (mladší) – pondělí – 12:50–13:30 – Podpora psychomotorického
vývoje, upevnění citové vazby rodič – dítě. Cena:
80 Kč/lekce, formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci (starší) – pondělí – 14:30–15:10 – Podpora psychomotorického
vývoje, upevnění citové vazby rodič–dítě. Cena:
80 Kč/lekce, formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s batolaty (mladší) – pondělí – 13:40–14:20 – Podpora psychomotorického

vývoje, upevnění citové vazby rodič–dítě. Cena:
80 Kč/lekce, formou předplatného.
Pohybové hry pro rodiče s batolaty (starší) – pondělí – 15:20–16:00 – Podpora psychomotorického
vývoje, upevnění citové vazby rodič–dítě. Cena:
80 Kč/lekce, formou předplatného.
Hlídací hernička – čtvrtek a pátek – 8:30–12:00 –
Hraní, cvičení, tvoření, zpívání bez rodičů. Přihlášení nutné. Cena: 170 Kč/dítě.
Problémové partie – úterý – 19:00–20:00 – Cvičení
je zaměřeno na posílení břicha, hýždí, boků, stehen
a paží. Přihlášení nutné. Určeno pro začátečníky
i pokročilé. Cena: 85 Kč/lekce formou předplatného, nebo 100 Kč jednorázově.
Tai-či – cvičení pro dospělé – čtvrtek – 19:45–20:45
– Šetrné cvičení s pozitivními zdravotními účinky
spočívající v sérii plynulých pomalých pohybů.
Cena: 100 Kč/lekce formou předplatného.
Čchi-kung – cvičení pro dospělé – čtvrtek – 21:00–
22:00 – Zdravotně relaxační cvičení. Cena: 100 Kč/
lekce formou předplatného.
Jóga pro začátečníky – pondělí – 17:30–19:00 –
Cvičení pro dospělé. S sebou si vezměte podložku
na cvičení, pohodlný oděv, polštářek a deku. Cena:
70 Kč/lekce, formou permanentky na 10 vstupů.
Jóga pro pokročilé – Aby záda nebolela – čtvrtek
– 18:00–19:30 – Cvičení pro dospělé. S sebou si
vezměte podložku na cvičení, pohodlný oděv, polštářek a deku. Prosíme o přihlášení. Cena: 70 Kč/
lekce, formou permanentky na 10 vstupů.
Cvičení pro zdraví a veselou náladu – pondělí –
19:30–21:00 – Protahovací, posilovací a uvolňovací
cvičení v nesoutěživé atmosféře. Cena: 70 Kč.
Angličtina pro dospělé – středa – 18:00–19:00 –
Kurz angličtiny pro mírně a středně pokročilé. Přihlášení nutné. Velký důraz kladen na konverzaci.
Cena: 100 Kč/lekce formou předplatného.

MONTESSORI CENTRUM
PASTELKA
www.mcpastelka.cz
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
Montessori centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zájmové programy pro děti ve věkové kategorii 0–6 let, pro jejich rodiče a zároveň provozuje
celodenní školku (pro děti 2,5–6 let):
ZÁPIS do Montessori školky PASTELKA (pro děti
od 2,5 let) na II pololetí školního roku 2016/2017
probíhá do 15. 1. 2017. Školka je otevřena denně
7:30–16:00 hod. Malý kolektiv dětí, kvalitní výchova
Montessori metodou dle vzdělávacího plánu, projektové vzdělávání, kvaliﬁkovaní učitelé s Montessori vzděláním a partnerským přístupem, připravené a motivující prostředí pro vzdělávání dětí,
biostravování, exkurze, výlety, angličtina s rodilým
mluvčím 2x týdně v odpoledním kroužku, který navazuje na školku, výtvarné a kreativní činnosti, milé,
klidné a přátelské jednání s dětmi i rodiči, pravidelné informace o práci dětí.
Program HURÁ – JDEME DO ŠKOLKY! Jde o program pro děti od 2 let, které se chystají do školky
a chtějí si to přímo ve školce vyzkoušet. Děti navštěvují školku ze začátku 1–2 týdně dopoledne,
pak podle adaptace dítěte a dohody s rodiči i častěji.
Stejně jako v minulých letech další běh programu
začíná od února 2017. Zápis do programu probíhá
do 15. 1. 2017.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY na rok 2017: zápis do kroužků
probíhá do 15. 1. 2017! MONTESSORI DÍLNIČKA
(rodič + dítě 1,5–3 roky, úterý), kurz začíná koncem
ledna 2017, ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM
(dětí 3–6 let, výuka zážitkovou pedagogikou 2x
týdně, v pondělí a ve středu) zápis do kurzu do
10. 1. 2017, kurz začíná v lednu 2017, SPORTOVNÍ
HRY (3-6 let, čtvrtek od 16 hod.) zápis do kurzu do
20.1. 2017, kurz začíná v únoru 2017, MALÉ
FLÉTNY (4–7 let, úterý od 16 hodin) zápis do kurzu
do 20. 1. 2017, kurz začíná v únoru 2017.
RODIČOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Kurzy pro rodiče, kteří
chtějí své dětmi vychovávat a vést Montessori metodou. MINIMUM PRO MONTESSORI RODIČE
(zimní kurz o základech MM, 3 setkání po 2 hodinách) – zápis do kurzu do 15. 1. 2017, kurz začíná
koncem ledna 2017 .
Více o všech našich aktivitách na webových stránkách.
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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

Hydepark

Po, Út, St, Pá: 9.00–18.00 hod.
Čt: 9.00–19.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.

Tel./fax: 281 928 897

BLAHOPŘEJEME…
Dne 27. 1. 2017 oslaví 70. narozeniny milovaný manžel, tatínek a dědeček Vladimír Janeje.
Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

V Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664.

V Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

V Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.

V Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením,
zaplatím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz

V Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

V Zprivatizovali jste byt a máte vysoké
splátky? Přímý zájemce od vás koupí byt
v Praze na investici pro své děti a seniorům nabízí, že je nechá v bytě dožít
za menší nájemné. Tel.: 608 661 665.

V Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.
V Instalatér-voda, topení. Výměna kuch.
desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.
V TERAPIE ACCESS BARS Cítíte se
unavení, sklíčení, točíte se v začarovaném kruhu, jste bez energie? Nabízím
okamžitou psychickou a emoční úlevu
terapií Access bars. Jedná se o energetickou dotykovou terapii, kdy přes
32 bodů na hlavě dosáhneme vnitřního
klidu a doplníme chybějící energii. Zabývám se také dalšími technikami,
které pomohou najít řešení na vaše
problémy. Tel.: 603 465 743, Miroslava
Švamberová.

V Matematiku perfektně doučí středoškolský profesor. Ukázková hodina
zdarma. Tel.: 603 909 327.

V Nekuřácký pár hledá nájem menšího
bytu u MHD. Nejlépe 1+kk až 2+1. Nastěhování po dohodě, nejlépe po část. rekonstrukci. Na zařízení nezáleží. Za případnou nabídku děkuji. Tel.: 605 845 088.
V KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091.
V Poptávám byt pro rodinu s jedním dítětem, ihned možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky nebo i více.
2+1 – 3+1 do 15 tis. vč. pop. Výhodou
lodžie nebo balkon. Tel.: 603 789 381.

Integrační centrum Praha, o. p. s. – pobočka Praha 14
Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba:
po, út, čt 9.00–17.00 hod., t. +420 775 553 188, 225 295 515,
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.
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Pozvánka

Uzávěrka inzerce pro únorové vydání
časopisu Čtrnáctka je 15. 1. 2017.
Kontakty: tel. 296 114 911
e-mail: inzerce@casopis14.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Křížovka o ceny
Vtip: Na pustém ostrově Robinson s Pátkem dávají do prázdných lahví dopisy a házejí je do moře.
Po hodině se Robinson ptá: „…“ (dokončení v tajence)

Lehké

Střední

Těžké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 1. 2017 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.

Správné řešení z minulého čísla: ... „Ježíšek není hluchý, domlouvá mu sestra. Ale babička ano.“
Výherci: E. Kroutilová, Kyje; M. Staňková, Černý Most; L. Yevpatchenko, 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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