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20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

SPILK A 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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Vánoce se nezadržitelně blíží a shon, který
jim pravidelně předchází, začíná nabírat na
obrátkách. Většina z nás už obíhá obchody,
shání dárky, peče cukroví, kupuje stromeček… a do toho závěr roku v zaměstnání, kde
ze všech koutků vyskakují různé, zejména ﬁnanční uzávěrky.
Období adventu nepatří k nejjednodušším.
Na druhou stranu – lze si ho i užít, když
člověk ví, jak se odreagovat. Abychom z vás
sejmuli alespoň část předvánočního napětí,
připravili jsme nejrůznější akce v podobě adventního koncertu, mikulášské nadílky nebo
třeba Vánočního punče v KD Kyje, který zajišťuje Praha 14 kulturní. Podrobnosti o tom, co vás čeká, když se rozhodnete
přijít, najdete na dalších stránkách tohoto vydání.
Osobně bych si moc přál, aby nám počasí letos přálo stejně jako loni
v zimě. Pokud zase zamrzne Kyjský rybník, chceme na něm opět vytvořit
podmínky k bruslení. Kdyby se to podařilo už před Vánoci, mohli bychom
tak zejména dětem zkrátit čas při čekání na dárky.
V městské části se daří vytvářet nejen nové akce, ale také sem vracet ty
tradiční. Z toho mám velkou radost. Opravdu mile mě překvapil zájem
o znovuzavedené vítání občánků, které si u rodin s novorozenci získává
velkou oblibu. Koncem listopadu jsme přivítali již patnáctistého občánka,
tedy spíše občanku – tříměsíční Dianku. Naší snahou je také zkvalitňovat
služby občanům a zvyšovat úroveň občanské vybavenosti, což se v poslední
době podařilo třeba v oblasti zdravotní péče na Černém Mostě. Na
Poliklinice Parník byla nově otevřena ortopedická ambulance, která
mimo jiné nabízí i sonograﬁcké vyšetření dětských kyčlí, jež tu chybělo.
To, že námi vynakládané úsilí má smysl, se nám už potvrdilo mnohokrát.
Třeba tím, že čas od času získáme nějaké to ocenění. Tentokrát se ho
dostalo kampani Respektuj 18!, za kterou stojí zejména Plzeňský Prazdroj
a další partnerské organizace a do které se Praha 14 zapojila jako vůbec
první pražská městská část. Cílem tohoto projektu je změnit tolerantní
postoj veřejnosti k pití alkoholu mladistvými.
Na druhou stranu… nutno přiznat, že ne vždy se vše daří podle plánu, což
je případ rozhledny Doubravka. Špatné počasí znemožnilo použít těžkou
techniku, která je pro dostavbu nezbytná, a nám nezbylo nic jiného než
termín dokončení posunout až na březen. Věřím, že i přes zmíněné
komplikace tento unikátní projekt nijak neztratí na svém lesku ani na
zájmu veřejnosti.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál klidné prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

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).
Graﬁka na titulní straně: P14K
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Advent a Vánoce v Praze 14
ADVENT JE V PLNÉM PROUDU A PŘEDEVŠÍM TI NEJMENŠÍ UŽ NEDOČKAVĚ VYHLÍŽEJÍ JEŽÍŠKA. NA VÁNOCE SE ALE
TĚŠÍ I DOSPĚLÍ VČETNĚ ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ Z PRAHY 14, KTERÉ JSME OSLOVILI, ABY NÁM PŘIBLÍŽILI SVŮJ
POHLED NA NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY ROKU. PŘINÁŠÍME VÁM ALE TAKÉ PŘEHLED ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH AKCÍ,
KTERÉ JSOU URČENY PRO DOKRESLENÍ TÉ SPRÁVNÉ ATMOSFÉRY.
Komunitní oslavy vánočních svátků
mají v Praze 14 svou tradici. Naváže
se na ni i letos, a to, stejně jako loni,
v kyjském kulturním domě.

Graﬁka: P14K

ZAHŘEJTE SE
U VÁNOČNÍHO PUNČE
Přijďte se 15. prosince zahřát do
zdejšího příjemně vytopeného sálu,
kde se bude pořádat Vánoční punč –
setkání pro místní i přespolní, kteří si
chtějí dát cukroví, poznat nové lidi
nebo si třeba zazpívat koledy. „Nejlepší je prožít kouzlo Vánoc v okruhu
známých, blízkých nebo prostě těch,
kteří mají rádi sváteční atmosféru.
Vánoční punč nebude jenom o svařáku, ale také o sváteční pohodě a náPraha 14 kulturní

I 15. 12. Vánoční punč, KD Kyje od 17.00

Římskokatolická farnost Kyje
– Černý Most
I 21. 12. Živý betlém, u zastávky
autobusu Doležalova od 17.00

Církev bratrská Černý Most

I 9. 12. Gospelový workshop,
Stoliňská 41B od 10.00 do 18.00
I 7. 12. Dětská vánoční slavnost,
Galerie 14 od 10.00
I 24. 12. Gospelová půlnoční
bohoslužba, Galerie 14 od 22.00
Více na Facebooku: @cbrajskazahrada

Adventní a vánoční bohoslužby
v kostele sv. Jiří v Hloubětíně

I 9. 12. Roráty od 7.30
I 23. 12. Roráty od 7.30
I 24. 12. Půlnoční mše svatá 22.00
I 25. 12. Slavnost narození Páně 8.30
I 26. 12. Druhý svátek vánoční 8.30
I 31. 12. Děkovná mše svatá za
uplynulý rok 8.30
I 1. 1. Mše svatá na začátku roku 8.30
I 5. 1. Tři králové 18.00

Církev československá husitská
– Kbelská 30, Hloubětín
I 14.12. Adventní Mispa
– promítání, zdobení stromku
a zpěv koled od 18.30
I 19.12. Adventní rozjímání
v kapli od 17.00
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vratu k tradicím, které jsme už možná zapomněli, anebo je dělali naposled, když jsme byli malí,“ vzkazuje
Kamila Fröhlichová z Prahy 14 kulturní, která akci pořádá. KD Kyje do
programu zařadil také dílnu na zdobení perníčků a výrobu originálních
vánočních dekorací.
„Fantazii se meze nekladou a tvoření k Vánocům patří. Stejně jako si
neumíme představit svátky bez koled. Ty si budete moct zazpívat společně s ostatními návštěvníky. Prostor dostane i krájení jablíčka nebo
pouštění svíček v ořechových skořápkách po vodní hladině,“ říká Kamila Fröhlichová.
Vánoční setkání začne v pět hodin
odpoledne a skončí v sedm večer.
ŽIVÝ BETLÉM
Další dlouholetou vánoční tradicí
v Praze 14 je i Živý betlém, který pořádá Římskokatolická farnost Kyje –
Černý Most. První Živý betlém se
v Praze 14 konal už v roce 2007, kdy
s tímto nápadem přišel Vladimír Jelen z komunitního centra Motýlek.
Jeho motivací byla snaha přiblížit dětem ze sídliště pravý smysl Vánoc.

Tehdy to byla aktivita směrem k nevěřícím, ne primárně pro farnost.
„Při své práci v Motýlku jsem byl totiž konfrontován s tím, jak se dětem
plete vše dohromady – Mikuláš, Santa, Ježíšek..., a přišlo mi to trochu líto. Zároveň jsem to i vnímal jako
vhodnou prezentaci farnosti,“ vzpomíná Vladimír Jelen.
Velkou oporou mu bylo pár lidí z farnosti i mimo ni, kteří ochotně každý
rok pomohli s organizací celé akce.
„Od jiných podobných podniků se náš
Živý betlém liší možná tím, že neprobíhal na jednom místě a jeho podstatná část se odehrávala na společné cestě s pastýři k jesličkám za zpěvu koled a byla doplněna scénkami
s vánoční tematikou. Celkem proběhlo devět ročníků (jeden rok se nekonal kvůli úmrtí Václava Havla). Při
akci si mají přítomní možnost vždy
odnést domů Betlémské světlo,“ říká
Vladimír Jelen.
Akce se letos koná 21. prosince
a sraz účastníků je v 17 hodin u hlídaného parkoviště pod zastávkou
autobusu Doležalova. Odtud se průvod s několika zastaveními vydá
k jesličkám u rybníka Aloisov v Cen-

trálním parku na Černém Mostě, kde
bude k vidění živý betlém a připraveno tradiční občerstvení. S sebou si
vezměte teplé oblečení a lampiony či
lucerničky.
A protože jsou Vánoce jedním z nejvýznamnějších církevních svátků roku, chystá se i celá řada dalších tradičních setkání, zejména v kostelích.
„Připomínáme si, jak je důležité mít
rodinu, přátele a nebýt sami. Zároveň
nám každé Vánoce připomínají ten
největší skutek lásky, který se v dějinách lidstva odehrál – narození Ježíše. V evangeliu čteme: Neboť tak
Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Je
to příběh plný pokory, odvahy a lásky,“ říká Pavel Trefný, kazatel na
Černém Mostě.
VÁNOCE NA CELÝ ROK
Netypické, dalo by se říci „celoroční“
Vánoce letos zažívají spisovatelé Marek a Jitka Hladkých z Hostavic. „Vánoční svátky pro nás tentokrát začaly

ANKETA
Ing. Ilona Picková (Zelení)
Na Vánoce dodržujeme
všeobecně rozšířené
tradice – společná
večeře, zpívání koled
u stromečku, rozdávání
dárků. K tomu vůně purpury a světla
svíček. Svátky vánoční pak využíváme
k setkávání se širší rodinou. Pokud
se nám podaří trávit Vánoce na chalupě, vždy se na Štědrý den po obědě
potkáváme u místní kapličky, kde
společně zpíváme koledy, zahřejeme
se dobrým mokem z přinesených
zásob a ochutnáme, co dobrého napekli u sousedů. Tato sousedská
setkání mám moc ráda a těší mě,
že se pořádají i na čtrnáctce.

Viktor Šíma (KSČM)
Doma držíme běžné vánoční tradice, jako je
půst, stromeček, kapr,
hlavně jsme rádi, že
jsme spolu ve zdraví
a užíváme si klidu a pohody. Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně lásky a pohody přeji i všem
spoluobčanům Prahy 14.

Foto: archiv Vladimíra Jelena

Téma

už v únoru, kdy jsme psali naše dvě
knížky pro děti „Pan a paní Skřítečkovi“ a „Dílnička U šesti pružinek –
Adventní pohádky“, které vyšly kon-

cem listopadu. Byli jsme celé dny
ponořeni ve vánočních dobrodružstvích malých skřítečků žijících na
louce u potoka, kterému se odnepaměti říká Hostavický,“ uvádí autorská dvojice. A dodává: „Poslední korektury obou knížek probíhaly v těch
největších prázdninových vedrech, ale
my jsme vnímali to krásné sněžení
za okny, které naše knihy od prvních
stránek provází. Tak moc nás oba
magické příběhy přitahovaly. A teď už
víme, že jsme nebyli sami. Že se
kouzlo našich vánočních příběhů
přeneslo i na další malé čtenáře a jejich rodiče, ke kterým se naše kniha
dostává.“
Teď, když už se Vánoce opravdu přiblížily, se Marek a Jitka Hladkých na
svátky těší o to více. „Vychutnáváme
si každý den a doufáme, že se i naše
vánoční knihy dostanou pod nejeden
stromeček. Je to právě nakažlivá
dětská radost, která nás inspiruje
k psaní dalších příběhů a knih,“ dodávají manželé Hladkých.
(jam)

Jaké vánoční tradice doma držíte? Jsou mezi nimi i nějaké ne úplně běžné?

Zuzana Jelenová (KDU-ČSL)

Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09)

Manžel před lety založil
na Černém Mostě tradici Živého betlému
a donedávna měl na
starosti jeho organizaci.
A tak vždycky napeču spoustu medových perníčků pro malé i velké
návštěvníky této krásné akce. Rozdáváme je u jesliček, ke kterým rodiny s dětmi putují večerní tmou
s lucernami a svíčkami, aby si všichni zazpívali koledy a domů si odnesli
Betlémské světlo.

Vánoce slavíme tradičně. Vždy se sejdeme
celá rodina – děti, rodiče, prarodiče – a je
nám dobře. Žádné honění u plotny, žádný stres, jen sváteční atmosféra. Před štědrovečerní
večeří chodíme také rádi na procházky nebo se v tento den potkáváme se sousedy. Doufám, že se
i letos sejdeme s některými z vás
v ulici V Chaloupkách, kde si zase
zazpíváme koledy, pojíme cukroví
a připijeme si svařeným vínem. Stává se z toho krásná tradice.

Josef Kutmon (ODS)
Letošní vánoce, stejně
jako všechny předchozí,
prožiji se svojí rodinou
a přáteli. Velmi se na
všechna ta setkání těším, a budu si jich vážit ještě daleko
více než kdykoli předtím. Žijeme
totiž v době, kdy začínají být ohroženy základní křesťanské hodnoty
a také individuální svobody.
Občanům Prahy 14 přeji kromě
štěstí a zdraví právě to, aby byli
součástí společenství lidí dobré vůle,
bez kterých by byl život chudý
a prázdný. Pokoj lidem dobré vůle.

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.

Miroslav Šubrt (ANO)
Vánoce jsou pro mě více
než o tradicích, hlavně
o rodinném setkání
a jejich příjemném
a poklidném prožití. Samozřejmě že u nás doma nechybí
stromeček s dárečky, smažený kapr
s bramborovým salátem a pečené
cukroví. Tyto věci by však bez rodinné
pohody neměly svůj význam. Proto
i vám přeji za sebe a své kolegy veselé Vánoce a hlavně hodně rodinné
pohody.
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Rádce

Spotřebitelské právo, ochrana spotřebitele
VÁNOCE JSOU NEJEN ČASEM SETKÁVÁNÍ S LIDMI, NA NICHŽ NÁM ZÁLEŽÍ, ALE TAKÉ ČASEM OBDAROVÁVÁNÍ.
OBDOBÍM, BĚHEM KTERÉHO UTRÁCÍME MNOHEM VÍCE PENĚZ NEŽ KDYKOLIV JINDY V ROCE, COŽ JE
POCHOPITELNĚ ZAJÍMAVÉ PRO OBCHODNÍKY (PRODEJCE) VŠEHO DRUHU.

1. SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO
Jde o souhrn platných právních
předpisů, zejména zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a jiných na straně
jedné a přirozených práv spotřebitelů
na straně druhé. Mezi ně patří
především možnost svobodně se rozhodnout, jaké zboží koupit a jakou
smlouvu uzavřít – podepsat. Důkladné přečtení smlouvy před podpisem
je zcela zásadní.
2. INSTITUCE CHRÁNÍCÍ
SPOTŘEBITELE
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, Státní obchodní inspekce, Česká
zemědělská a potravinářská inspekce, Česká veterinární správa, Krajské
hygienické stanice a další. Vedle nich
pak spotřebitelům pomáhají i soukromé organizace.
3. POVINNOSTI PRODEJCŮ
Nesmí diskriminovat spotřebitele
a musí být poctiví při prodeji výrobků
i při poskytování služeb. Dále mají informační povinnost – řádně označit
výrobky, rovněž pak ručí za to, že jejich
produkty splňují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Každá smlouva
musí mít svoji formu a obsah. Subjekty, které nabízí služby na ﬁnančním trhu, musí splňovat odbornost, důvěryhodnost a musí mít oprávnění k poskytování služeb na ﬁnančním trhu
(zákon č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, č. 257/2016 Sb.).
4. KONKRÉTNÍ RADY
(NEJČASTĚJŠÍ SITUACE)
• Smlouva o spotřebitelském úvěru,
jiné ﬁnanční produkty – obchodní
podmínky musí být v souladu především s občanským zákoníkem.
• Smlouvy o pojištění života, zdraví,
majetku, smlouvy související s oblastí energetiky a plynárenství – je
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Ilustrační foto

Připravili jsme pro vás stručný spotřebitelský „servis“, který upozorňuje
na rizika spojená s nákupy či unáhlenými podpisy smluv, a zároveň pomáhá v orientaci v zákonech upravujících práva spotřebitele.

třeba zjistit si maximum informací
o společnosti, s níž uvažujete
smlouvu podepsat, důkladně si
přečíst návrh smlouvy předkládané
obchodními zástupci, detailně se
věnovat veškerým podmínkám,
včetně ceny.
• Nákupy potravin – určitě se vyplatí
pozorně si přečíst označení výrobku
(složení, váha, množství, cena, kvalita, jakost, minimální trvanlivost)
a být opatrný na slevy. Záruční lhůty
u lahůdkářských výrobků jsou 24
hodin, u jiných potravin zpravidla
8 dní, avšak záruční lhůta, minimální trvanlivost a datum spotřeby vyznačené na obalech mají přednost.
• Nákupy elektroniky a dalšího spotřebního zboží (např. výrobků pro
domácnost atd.) – pozorně si na
obale přečtěte označení výrobku,
pečlivě pročtěte návod na instalaci
a použití, záruční list a další případné dokumenty patřící k produktu.
• Reklamace – nikdy si nezapomeňte
vzít fakturu či účtenku, ať už kupujete cokoliv. Kromě dokladu o zaplacení přineste při reklamaci do
obchodu i konkrétní kazový výrobek,
veškeré zboží musí být reklamováno přímo u prodejce, u něhož bylo
zakoupeno. Spotřebitel má právo
odstoupit od smlouvy do 14 dnů.
V případě, že s vyřízením reklamace
nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci
nebo na jinou státní instituci.

• Nákupy přes internet – je nutné si
nabízený výrobek dobře prohlédnout, porovnat cenu s jinými, obdobnými výrobky, pozorně si přečíst
obchodní a platební podmínky, případně podmínky možnosti vrácení
výrobku a peněz.
5. DŮRAZNÁ VAROVÁNÍ
• Žádné obchody (smlouvy) neuzavírejte po telefonu.
• Pozor na nekalé obchody, klamavé
reklamy, nepravdivé informace o výrobku či o službě.
• Pozor na agresivní chování některých obchodníků, obchodních zástupců, a to i mimo obchodní prostory, např. na ulici apod.
• Buďte velmi opatrní na poskytování svých osobních údajů třetím
osobám.
Všem občanům, kteří potřebují poradit nejen v oblasti spotřebitelského
práva, je k dispozici bezplatná právní
poradna, a to každou středu v prostorách ÚMČ Praha 14 a každý čtvrtek v novém Komunitním centru Kardašovská 626/5.
JUDr. Ján Horňák
Právní poradna
Úřad MČ Praha 14
Nikola Šindler
Komunitní centrum
Kardašovská 626

Aktuality

POMÁHEJTE SPOLEČNĚ S NÁMI NEVIDOMÝM!
Chtěli byste se zapojit do týmu 150
dobrovolníků a pomáhat nevidomým? Staňte se dobrovolníkem
v Okamžiku a pomáhejte přímo lidem, kteří vaši pomoc uvítají.
Hledáme nové zájemce, kteří by
alespoň dvakrát měsíčně mohli doprovázet nevidomé a napomáhat jim
při jejich zapojení do běžných denních aktivit (nákupy, úřady, lékaři…)

Dušičky v Praze 14

nebo se s nimi věnovali společným
zájmům (sport, kultura, výlety…).
Aktuální třídílný výcvik se uskuteční
15., 22. a 29. ledna 2018.
(dm)
Kontakt:
Dobrovolnické centrum Okamžik,
tel.: 775 209 055, 604 841 926,
233 379 196 nebo e-mail:
dc@okamzik.cz.

Starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra
a římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří
uspořádali začátkem listopadu dušičkové
setkání s občany na hloubětínském hřbitově.

PLECHÁRNA DĚKUJE DOBROVOLNÍKŮM

Vítání občánků

Foto: archiv MČ Praha 14

Obnovená tradice Vítání občánků Prahy 14 je čím dál oblíbenější. V pondělí
20. 11. přivítal starosta Mgr. Radek
Vondra patnáctistého občánka, respektive malou občanku – tříměsíční
Dianku. Galerie 14 na Černém Mostě
byla opět plná. A nejen to. Díky velkému zájmu probíhalo vítání již ve třech
skupinách. „Zájem je obrovský. Podle
odezvy máme nejlepší vítání občánků
široko daleko,“ říká s úsměvem starosta Vondra.
(red)

dací segmenty. Děkujeme také ﬁlantrop.cz a České cestě za organizaci!
Ještě jste na Plechárně nebyli? Tak
k nám zaskočte, třeba si jen tak pohodlně posedět. www.plecharna.com
(P14K)
Oznámení

Foto: archiv P14K

Co by jeden člověk dělal měsíc, třicet
dobrovolníků stihlo za tři hodiny. Plechárenská volnočasová hala se na
den proměnila ve velkou dílnu. Dobrovolníci ze společnosti MEDIA FACTORY nám pomohli postavit venkovní se-

XIII. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14

19. prosince 2017 od 15 hodin
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany na XIII. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 19. 12. 2017 od 15 hodin v prostorách Galerie 14, náměstí plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání najdete od 12. prosince
na www.praha14.cz. Interpelace občanů budou
probíhat tradičně od 17.00 do 17.30 hodin.

Projekt Respektuj 18! získal cenu
Nová ortopedie
na Parníku
V listopadu zahájila provoz nově
zřízená ortopedická ambulance,
kterou zájemci naleznou v 1. patře Polikliniky Černý Most (firma
Ortho Pro, s. r. o.). Nabízí mimo
jiné i sonografické vyšetření dětských kyčlí, jež coby prevence
vrozené dysplasie kyčelních kloubů novorozenců a kojenců na poliklinice chybělo. Bližší informace
na www.ortopedieparnik.cz, tel.:
703 199 199.
(red)

Kampaň Respektuj 18!, do
které se Praha 14 zapojila jako vůbec první v metropoli
a která má za cíl změnit tolerantní postoj veřejnosti k pití
alkoholu mladistvými, má na
kontě významné ocenění.
Projekt „z dílny“ Plzeňského
Prazdroje, plzeňského magistrátu a Centra protidrogové prevence a terapie získal
stříbrné ocenění v rámci cen
Top odpovědné ﬁrmy. „Již od
roku 2004 ji vyhlašuje platforma Byznys pro společnost. Jsme moc rádi, že
jsme mohli přispět svými
aktivitami, a stát se tak
součástí tohoto úspěšného
projektu,“ říká radní Mgr. Ire-

na Kolmanová, do jejíž gesce
kampaň Respektuj 18! v rámci
Prahy 14 spadá.
Projekt podporují známé a respektované osobnosti i široká veřejnost. „Přihlásili jsme jej do
soutěže poprvé a hned dostal cenu. Moc si toho vážíme,“ uvádí za
Plzeňský Prazdroj Monika Matyáštíková, která cenu převzala.
Respektuj 18 se na osvětě mladých i dospělých podílí od roku
2013, Praha 14 se k této aktivitě
připojila letos. Zorganizovala například výstavu, do níž se zapojila řada zdejších známých tváří nebo třeba ve spolupráci se
základními školami upořádala
místní kolo festivalu žákovských
ﬁlmů – Anﬁfetfest.
(red)
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ANNA ŠPIRHANZLOVÁ:

Ráda se vracím k ilustracím
JSTE AUTORKOU ILUSTRACÍ
PRO KNIHU DÍLNIČKA U ŠESTI
PRUŽINEK MANŽELŮ HLADKÝCH.
JAK DOŠLO NA TUTO
SPOLUPRÁCI A JAK SE VÁM
S TOUTO AUTORSKOU DVOJICÍ
PRACOVALO?
Jednoho dne mi pan Hladký na základě doporučení zavolal, zda bych o takovou zakázku měla zájem. Z nabídky
jsem byla nadšená. Ráda vzpomínám
na své knihy z dětství a ilustrovat dětskou knihu byl můj sen. Samozřejmě
že to byla také velká výzva. Dříve
jsem se knižní ilustrací nezabývala,
ale pan Hladký byl moc milý a i následně se mi s oběma autory pracovalo velice dobře. Dohodli jsme se,
jak celá spolupráce bude pokračovat,
a bylo mi popsáno, jak bude proces
tvorby vypadat a co se ode mě očekává. Tehdy moje nervozita z rozsáhlého
projektu opadla.

Foto: archiv Anny Špirhanzlové

JAKÉ BYLO NEJVĚTŠÍ PLUS
A NAOPAK NEJVĚTŠÍ ÚSKALÍ
VAŠÍ SPOLUPRÁCE?
Pro mě je největší plus asi to, že
jsem díky této knize našla ještě větší
zálibu v ilustracích, kterým se teď
hodlám mnohem více věnovat. Nejvíce mě potrápila opravdu krátká doba
na zpracování. Na odevzdání jsem
měla pouze měsíc, a i přes moje
nadšení bylo někdy složité po návratu
z práce zasednout a v tom nejteplejším letním měsíci trávit večery nad
kresbou vánočního stromku a sněhových vloček. To byl pro mě tak trochu
paradox.
POČÍTAČOVÁ GRAFIČKA A NOVĚ TAKÉ KNIŽNÍ ILUSTRÁTORKA
ANNA ŠPIRHANZLOVÁ SICE ŽIJE NEDALEKO RODNÉHO PÍSKU,
PŘESTO MÁ K PRAZE 14 BLÍZKÝ VZTAH. PRÁVĚ JI SI TOTIŽ VYBRALA
NAŠE „DOMÁCÍ“ AUTORSKÁ DVOJICE MAREK A JITKA HLADKÝCH
PRO ILUSTRACI AKTUÁLNÍ KNIHY ADVENTNÍCH PŘÍBĚHŮ
DÍLNIČKA U ŠESTI PRUŽINEK.
ČÍM SE AKTUÁLNĚ ZABÝVÁTE
V PROFESNÍM A V UMĚLECKÉM
ŽIVOTĚ?
Jsem vystudovaná počítačová graﬁčka. Při studiu jsem se naučila pracovat i s kresbou a malbou. Nejvíce se
v současné době zaměřuji na obalový
a ﬁremní design, ale také se ráda
vracím k různým druhům ilustrací, ať
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už se jedná o dětské ilustrace, informační graﬁku, nebo kresbu například na kosmetické obaly. Jsem hodně všestranná, nejvíce mě těší pracovat na nějakém projektu, kde je třeba
se vcítit do cílové skupiny zákazníků
a nabídnout jim design nebo ilustrace, které zaujmou. To je pro mě většinou největší výzva.

AUTOŘI ZPRAVIDLA UMISŤUJÍ
SVÉ PŘÍBĚHY DO OKOLÍ SVÉHO
BYDLIŠTĚ V HOSTAVICÍCH.
NAVŠTÍVILA JSTE NĚKDY TUTO ČÁST
PRAHY? JAK SE VÁM TAM LÍBILO?
Za mých studií v Praze jsme jednou
s kamarády udělali menší výlet do
Hostavic. Neznám to tam úplně dobře, ale Hostavický potok, o kterém se
v knize také píše, byl kouzelný. Je
krásně tvarovaný a příroda kolem
opravdu až pohádková. Mám radost,
že i u tak velkých moderních měst,
jako je Praha, můžeme najít krásnou
přírodu, a ráda se zase někdy do Hostavic vrátím.

Rozhovor
JSTE Z PÍSKU A PRACUJETE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
VNÍMÁTE NĚJAKÝ ROZDÍL MEZI
JIHOČESKÝMI MĚSTY A PRAHOU?
Můj táta tráví v Praze většinu života
a já jsem tam tři roky studovala. Mám
ji spojenou s takovou hezkou nostalgií. Trochu jsem si ale nemohla zvyknout na rychlé tempo velkého města,
na velkou hromadu lidí a na to, že se
zde skoro nechodí pěšky. Do Písku
mě to ale táhne zpátky celý život, po
studiu jsem se tam vrátila. Bohužel
v tak malém městě jako počítačový
graﬁk práci špatně sháníte. Pracuji
tedy v Českých Budějovicích a v současné době jsem vyměnila městský
styl života za bydlení v malinkaté vesničce mezi Budějovicemi a Pískem
v ještě menším baráčku. A to je tedy
oproti Praze opravdu velká změna.
JAK VNÍMÁTE BLÍŽÍCÍ SE ADVENT
A CO PRO VÁS TOTO OBDOBÍ SPOLU
S VÁNOČNÍMI SVÁTKY ZNAMENÁ?
Já jsem tzv. „vánoční člověk“ a z celého roku se opravdu nejvíce těším
na Vánoce. Ráda nakupuji dárky, peču perníčky, tvořím vánoční výzdobu
a pouštím si vánoční koledy. Prostě
takové ty klasické přípravy vánočních
maniaků, někdy začínám už v říjnu.

BYLO PRO VÁS TĚŽKÉ ZACHYTIT
V ILUSTRACÍCH PRO „DÍLNIČKU“
SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU,
OKOLO KTERÉ SE PŘÍBĚH
TAK TROCHU TOČÍ?
Je pravda, že ilustrace jsem začala
připravovat v parném červenci, kdy
se vánoční atmosféra hledá opravdu
obtížně. Jelikož však mám Vánoce

opravdu ráda, stačilo jen zavzpomínat na to, jak jsem jako malé dítě
vnímala zimu a Vánoce.
MOHOU SE ČTENÁŘI KNIH TĚŠIT
I NA DALŠÍ VAŠE ILUSTRACE,
NEBO ŠLO JEN O JEDNORÁZOVOU
ZÁLEŽITOST?
Ráda bych se knižní ilustraci určitě
dále věnovala.
VNÍMÁTE NĚJAKÝ ROZDÍL MEZI
KNIŽNÍ A RYZE KOMERČNÍ
TVORBOU, NAPŘÍKLAD REKLAMNÍ?
Reklamní tvorba má za úkol diváka
na první pohled zaujmout, tu danou
věc představit a správně prezentovat.
Knižní graﬁka je obor sám o sobě.
Většinou pracuje s fantazií čtenáře,
působí na jeho city a dotváří celý děj.
MÁTE NĚJAKÉ DOSUD
NESPLNĚNÉ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ?
Musím říct, že všechna má vánoční
přání se splnila. Celý život jsem si
přála mít hodně zvířat. Hlavně jsem
chtěla mít psa. Stačilo mi správně si
přát a momentálně doma chováme
jednoho psa, mluvícího papouška
a dvě morčata.
CO BYSTE POPŘÁLA MALÝM
ČTENÁŘŮM KNIHY DÍLNIČKA
U ŠESTI PRUŽINEK?
Malým čtenářům bych ráda popřála,
ať se jim všem splní všechna tajná
přání a ať i dospělí stále věří v nádherné kouzlo Vánoc, protože jen tak
opravdu mohou být skutečně krásné,
šťastné a kouzelné.
(jam)

Ukázky ilustrací Anny Špirhanzlové z knihy Dílnička U šesti pružinek (2x).
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Okénko policie / Z městské části

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ STŘEDISKO
PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ POLICIE
PROŠLO KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCÍ. STRÁŽNÍCI MAJÍ
NAPŘÍKLAD VEDLE NOVÉ
ZOBRAZOVACÍ PLOCHY PRO
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
TAKÉ MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ
STOLY. DOŠLO I KE SNÍŽENÍ
HLUKU, TEPLA A PRAŠNOSTI NA
PRACOVIŠTI.
Pražská městská policie představila
nové centrální operační středisko.
Veškerá volání a příjem podnětů občanů může nově odbavovat až šest
pracovišť vybavených nejmodernějšími technologiemi.
Rozsáhlá rekonstrukce včetně stavebních úprav, dodávky nových technologií
(servery, multifunkční pracoviště, zobrazovací stěna, technické a systémové

vybavení) v celkové hodnotě téměř
8,1 milionu korun včetně DPH byla ﬁnancována z rozpočtu hl. m. Prahy.
„Hlavní město Praha přispělo svým dílem, pomohli jsme městské policii nejen s napojením městského kamerového systému, ale také jsme na rekonstrukci uvolnili potřebné ﬁnanční
prostředky z rozpočtu hlavního města
Prahy. Věřím, že nové operační středisko urychlí a zkvalitní příjem oznámení
občanů na tísňovou linku 156, zkrátí
dojezdové časy na místo události
a zefektivní práci strážníků v terénu,“
řekl pražský radní pro bezpečnost
a prevenci kriminality Libor Hadrava.
V jeden okamžik může šest operátorů nezávisle na sobě přijímat oznámení občanů na tísňovou linku 156.
Centrální operační středisko v roce
2016 zaznamenalo celkem 311 tisíc
oznámení, což představuje denní
průměr 850 oznámení.

Foto: archiv MP Praha

Městská policie Praha otevřela nově
zrekonstruované operační středisko

„V rámci rekonstrukce byla provedena celá řada změn, jak technologických, tak stavebních. Nejvýraznější
změnou je umístění nových multifunkčních pracovišť jednotlivých operátorů a umístění nové stěny složené
z LCD obrazovek. Jedná se o profesionální řešení pro nepřetržitý 24hodinový provoz,“ doplnil ředitel pražské
městské policie Eduard Šuster.
(MP)

Jak vylepšit Prahu 14? Lidé podali desítky projektů

Foto: archiv MČ Praha 14

PROJEKT NA TAKZVANÉ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ – ČTRNÁCTKA PODLE VÁS –
DOSPĚL KE KONCI SVÉ PRVNÍ FÁZE. LIDÉ, KTERÝM NECHYBÍ CHUŤ SE AKTIVNĚ ZAPOJIT,
MOHLI DO 10. LISTOPADU 2017 PODÁVAT VLASTNÍ PROJEKTY NA VYLEPŠENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Radnice jich obdržela celkem 29,
z nichž 24 vyhovělo vstupním podmínkám. „Právě s nimi teď budeme
pracovat, respektive posuzovat jejich
realizovatelnost. Naši odborníci na
dopravu, investice či na životní prostředí budou zjišťovat, zda uvedené
náklady na projekty jsou skutečně reálné, případně prověřovat různé technické aspekty. Tento proces potrvá
zhruba do poloviny ledna,“ říká radní
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Mgr. Irena Kolmanová, která má projekt Čtrnáctka podle vás na starosti.
Mezi podanými občanskými projekty,
na jejichž realizaci Praha 14 vyčlenila
celkem 5 milionů korun, jsou například doplnění herních prvků na dětském hřišti v ulici Splavná na Hutích,
úprava zeleně ve vnitrobloku v ulici
Horoušanská na Černém Mostě nebo
třeba osvětlení přechodu pro chodce
v ulici Cíglerova na Lehovci.

Co se odehraje dál? Radnice bude
v úzkém kontaktu se všemi navrhovateli, bude s nimi jejich projekty dle
potřeby dopracovávat a „ladit“. S těmi, které odborníci na úřadě vyhodnotí jako skutečně realizovatelné za
podmínek stanovených v pravidlech
pro místní verzi participativního rozpočtu, se lidé seznámí v závěru ledna
na veřejném setkání. „Navrhovatelé
zde dostanou příležitost představit
své projekty sousedům, známým
a dalším spoluobčanům. Půjde o velmi důležitý moment, protože kvalitní
prezentace může zvýšit pravděpodobnost, že ten či onen projekt uspěje
v pozdějším hlasování,“ vysvětluje
radní Kolmanová.
Zmíněné hlasování proběhne v termínu od 12. do 30. března 2018 prostřednictvím speciálně zřízených
webových stránek (ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu) a autorizačních SMS
zpráv. S realizací vítězných projektů se
začne co nejdříve po ukončení hlasování, nejpozději do roku 2019.
(red)

Aktuálně

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

Z ulice Kučerova „zmizela“ alej stromů

Lidé žijící v okolí stanice metra Černý
Most a patrně i všichni ostatní, kteří
touto částí sídliště pravidelně procházejí, jistě zaznamenali, že z ulice Kučerova „zmizela“ alej sedmnácti menších akátů. Dřeviny v prvním listopadovém týdnu, pár dní po ničivé vichřici,
která i v Praze 14 polámala více než
padesát stromů, pokácela společnost
CENTRA, a. s. – pražským magistrátem najatý správce místní zeleně.
„Stalo se tak bez vědomí městské části
a bez předchozího povolení naším Odborem dopravy a ochrany prostředí.
Přestože, jak se později ukázalo, oporu
v zákoně ﬁrma měla, považuji tento
přístup za značně neprofesionální
a bezohledný vůči městské části i místním lidem,“ řekl starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
Zástupci společnosti CENTRA, a. s.,
v zákonem stanovené lhůtě zaslali

oznámení o pokácení dřevin, včetně
fotodokumentace. „Ze zaslané fotodokumentace skutečně vyplývá, že
stromy byly poškozené, proschlé, poničené vichřicí, a tudíž v havarijním
stavu,“ uvedla vedoucí Odboru dopravy a ochrany prostředí Prahy 14
Ing. Markéta Adámková.
Pokácené dřeviny jsou nyní již nahrazeny novými – konkrétně svitely latnatými. Na místě tak vyroste nová jednodruhová alej se stromy stejného věku.
„I když společnost nezvolila zrovna optimální postup z hlediska informování
občanů a městské části, nezbývá nám,
než jí dát za pravdu. K porušení zákona nedošlo,“ konstatuje Adámková.
Podle informací od hlavního města
Prahy mají na základě zpracovaného
dendrologického posudku proměnou
projít také aleje v ulicích Maňákova
a Mansfeldova.
(red)

VICHŘICE ZASÁHLA I PRAHU 14

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

Vichřice, která v samém závěru října
způsobila škody na mnoha místech
České republiky, nenechala bez „povšimnutí“ ani Prahu 14. Po celé městské části výrazně poničila nebo rovnou vyvrátila více než padesát stromů.
Fotograﬁe ukazuje škody v parku
v Hostavicích.
(red)
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Volby 2018

Informace k prezidentským volbám 2018
ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ (VP)
VP se vydává samostatně pro každé
kolo prezidentských voleb, při volbě
se vždy odevzdává volební komisi. Na
VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí.
Lze o něj požádat osobně nebo písemně u obecního úřadu, příslušného podle trvalého pobytu žadatele.
1. Osobní podání žádosti:
Tyto přijímá zdejší úřad v informační kanceláři úřadu na připraveném formuláři, po předložení
platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
2. Písemné podání:
a) zaslané na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem
voliče;
b) zaslané datovou schránkou. Tato
možnost podání neplatí pro žádost
zaslanou e-mailem s elektronickým
podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).
Žadatel v žádosti uvede, zda si VP
následně vyzvedne osobně na úřadě,
nebo uvede adresu, na kterou žádá
VP zaslat. Žádost o vydání voličského
průkazu naleznete na www.praha14.cz
(pod bannerem odkazujícím na prezidentské volby, který je umístěn v pravé části hlavní strany webu).
VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však
k podání žádosti o vydání průkazu),
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Nejpozději lze převzít,
ale i požádat o VP osobně do 10. ledna (do 16.00 hod.).
O vydání voličského průkazu lze za
stejných podmínek požádat také
v době mezi prvním a druhým kolem
voleb. Obecní úřad v této době může
vydávat voličský průkaz nejpozději do
2 dnů před prvním dnem hlasování
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Ilustrační foto

VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018
PROBĚHNOU VOLBY PREZIDENTA
ČR, PŘÍPADNÉ II. KOLO SE
USKUTEČNÍ 26. A 27. LEDNA 2018.

ve druhém kole, tj. do 24. ledna 2018
(do 16.00 hod.).
Více informací k voličským průkazům
zájemcům poskytnou pracovnice Informační kanceláře ÚMČ Praha 14
na telefonním čísle: 281 005 270.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro první kolo voleb
jsou dodávány voličům na adresu
trvalého pobytu nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. do 9. ledna
2018, v případě potřeby o ně mohou
zájemci požádat také ve dnech voleb
u okrskové komise. Pro druhé kolo
voleb obdrží volič hlasovací lístky
kandidátů postupujících do druhého
kola ve dnech voleb pouze přímo ve
volební místnosti.
PRÁVO VOLIT
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
prezidenta v prvním kole dosáhl věku
18 let. Ve druhém kole voleb prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
voleb prezidenta dosáhl věku 18 let.
DRUHÉ KOLO VOLEB
V případě, že žádný z kandidátů
nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu
z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb
zúčastnili a odevzdali platný hlas, ko-

ná se druhé kolo voleb prezidenta za
14 dnů po prvním kole. Jak už bylo
zmíněno výše, případné druhé kolo
voleb se bude konat ve dvou dnech:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna
2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
ÚČAST OBČANŮ V OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍCH (OVK)
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit
písemně, osobně, telefonicky nebo
e-mailem.
Osobně nebo písemně na adresu:
Úřad městské části Praha 14, Bří
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, kontaktní osoba: Mgr. Dana Davidová, budova 1073, 8. patro, tel.: 225 295 253,
e-mail: dana.davidova@praha14.cz.
Pro práci v OVK je třeba uvést: jméno,
příjmení, bydliště, rodné číslo, telefon,
e-mail, případně datovou schránku.
Do OVK budou zařazeni přednostně,
dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, zástupci volebních stran
a uskupení, teprve poté budou OVK
doplňovány zájemci z řad občanů.
Termín ustavující schůze OVK je stanoven na 20. prosince 2017, 17.00
hod. v ZŠ Bratří Venclíků. Prezentace
od 16.00 hod.
(red)

Komunita

KOMUNITNÍ CENTRUM

Hloubětínská 55 se začíná stavět
Vizualizace: architekti P. Synovec, M. Josek, J. Sedláček a E. Sojka (2x)

DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBYVATELE HLOUBĚTÍNA. JEŠTĚ DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU BY SE MĚLO ZAČÍT S PŘÍPRAVOU
STAVBY KOMUNITNÍHO CENTRA, KTERÉ V LOKALITĚ CITELNĚ CHYBÍ – HLOUBĚTÍNSKÉ 55.

„V listopadu Rada městské části vybrala dodavatele zakázky. Tomu, aby
se mohlo začít, už prakticky nic nebrání,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce podpora komunitního života v Praze 14 spadá.
Ještě během prosince by měly odstartovat práce na přípravě pozemku,
včetně prořezu tamních dřevin. Začátek samotné výstavby je předběžně
naplánován na leden. „Samozřejmě
bude hodně záležet na počasí, které
může celý proces trochu zdržet, ale
dodavatel je připravený reagovat operativně,“ doplňuje radní Kolmanová.

Takzvaná H55 patří k nejčastěji skloňovaným a dlouhodobě řešeným
hloubětínským projektům. Léta jej
brzdily komplikované majetkoprávní
vztahy svázané s pozemkem, na
němž má komunitní centrum vzniknout. Do přípravy dokumentace pro
získání všech potřebných povolení se
mohla radnice pustit až před pár měsíci, kdy se jí podařilo ﬁnálně dohodnout a smluvně ošetřit vztahy se všemi zainteresovanými stranami. „Mám
z toho vážně radost. Obyvatelé Hloubětína konečně získají centrální prostor pro setkávání, což posílí zdejší

Komunitní centrum
Hloubětínská 55
I Předpokládané náklady na
výstavbu H55 činí cca 27 milionů
korun bez DPH (vysoutěžená
cena zakázky).
I Na výstavbu MČ využije dotaci
ve výši 10 milionů korun,
kterou za tímto účelem získala
od hl. města Prahy.
I Autoři návrhu: architekti
Petr Synovec, Martin Josek,
Jakub Sedláček, Eduard Sojka

komunitu. Navíc cítím určité zadostiučinění, že se věci po všech těch peripetiích konečně hýbají tím správným
směrem, že jsme přestali přešlapovat
na místě,“ dodává radní Kolmanová.
H55 vznikne na volné ploše přímo
u památkově chráněného kostela sv.
Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku
a Křižovnického dvora. Budova, jejíž
podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, nabídne například multifunkční sál, klubovny či
kavárnu. Svou pobočku tu bude mít
i Městská knihovna. Provozovatelem
H55 bude Praha 14 kulturní.
(red)
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Vůně jehličí, tóny koled a čas tajemného očekávání… to jsou Vánoce, pro
děti, ale i pro nás asi nejkrásnější
svátky v roce. Ve Sluníčku si užíváme
období celého adventu. Společně
s dětmi zdobíme třídy, připravujeme
drobné dárečky a přáníčka a koledy
zpíváme skoro celý den.
Abychom si to pořádně užili, oslavujeme Vánoce o něco dříve než doma, letos to bude v pondělí 11. prosince. Děti
se krásně ustrojí, přinesou na ochutnání pár kousků vánočního cukroví,
které doma připravily s rodiči, a od rána čekají, až zazvoní zvoneček. Snad
ani letos na ně Ježíšek nezapomene
a nadělí pod stromeček nějaké překvapení. Odpoledne k nám přijdou i rodiče
zastavit se v předvánočním shonu
a načerpat trochu té vánoční atmosféry. Tak už se všichni moc těšíme až:
Vánoční stromeček zavoní v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí,
a když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.
MŠ Sluníčko

MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Tak zní naše celoroční školičkové
téma, a proto nás zvířátka provázela
i dvěma listopadovými akcemi.
Jako první se konala podzimní hra
na zahradě. A i přesto, že podzimní
počasí je někdy opravdu náladové
a hra se musela několikrát odložit,
nakonec se podařilo najít vhodný nedeštivý den. To už byl ježek František i se svými záludnými úkoly plně
připravený na děti i jejich rodiče.
O pár dní později jsme se společně
setkali na hudebních hrátkách ve
třídě, to už si mohlo pršet, jak
chtělo. A protože se právě příroda
ukládá k zimnímu spánku, vypravili

jsme se prozkoumat les a jeho zvířecí obyvatele. Prošli jsme lesem
plným roztodivných zvuků, o které
se postarali naši rodiče, cestou potkali vejra, ježka a dokonce lišku,
která právě uklízela své doupátko.
S každým zvířátkem jsme si zanotovali písničku (kterou jsme mimochodem bravurně zvládli zahrát
i na hudební nástroje), zaměstnali
jsme šikovné ruce a vyrobili si zvířátka z papíru, na závěr jsme si také společně zatančili. Nálada byla
jako vždy radostná a my se už těšíme na další setkání se zvířátky.
MŠ Chvaletická

Foto: archiv MŠ

Foto: archiv MŠ

Vánoce
ve Sluníčku

SVĚTÝLKA PRO PODZIMNÍ VÍLU EVELÍNU

Foto: archiv MŠ

Letošní již čtvrtý ročník lampionového
průvodu jsme díky spolupráci s Jízdárnou Quo Vadis a městskou policií
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prožili opět trochu jinak. Do nedaleké
jízdárny jsme došli v houfu z obou
škol. „Doprovázelo“ nás mnoho svítí-

cích balonků naplněných héliem
i lampionová světýlka. Začátek a konec průvodu doslova oko nedohlédlo.
Každým rokem je nás více a více. Přes
rušnou ulici nám pomohla městská
policie. V jízdárně na nás čekali koně,
na kterých seděla nejenom podzimní
víla, ale i svítící dýně, kostlivec, rytíř,
paní Zima a další postavy. Společně
jsme zhlédli parkurovou ukázku. Dětem je prostředí jízdárny známé, protože naše mateřská škola sem chodí
cvičit hypoterapii, případně tu krmíme
koníky tvrdým chlebem. Vše jsme završili ochutnávkou dobrot od maminek, babiček a tetiček.
Krásný byl konec naší letošní jezdecké sezony, rozloučení s podzimem
a pozdravení s paní Zimou.
Za MŠ Zelenečská a Sadská
Helena Zychová

Naše školy

Adventní zpívání
v kostele sv. Jiří
Základní škola, Praha 9 – Hloubětín,
Hloubětínská 700, zve všechny žáky,
rodiče i příznivce školy na „Adventní
zpívání“ do kostela sv. Jiří v Hloubětíně, které se uskuteční dne 20. 12.
2017 od 16.00 hodin. Těší se na vás
žáci a pedagogové školy.
(dm)

SVATÝ MARTIN A LAMPIONOVÝ
PRŮVOD V MŠ PACULOVA
Naším cílem je vychovávat šťastné,
veselé a sebevědomé děti. Snažíme
se o probuzení aktivního zájmu dítěte,
ale i o spoluúčast ze strany rodičů.
Celý týden, jehož závěr připadal na
svátek sv. Martina (11. 11.), jsme si
vyprávěli a připomínali si nejrůznější pranostiky spojené s tímto datem. Jedná se o jeden z velmi starých českých zvyků. Během týdne si
děti s pomocí kuchařek a učitelek
upekly perníkové podkovičky. Potom
už se děti nemohly dočkat, zda Martin opravdu přijede na bílém koni
a zda začne sněžit. Ve čtvrtek 9. listopadu večer přišly děti s lampiony
v doprovodu rodičů a přinesly i radostnou náladu. Přivítali jsme se,
vyzkoušeli novou zvukovou aparaturu, zazpívali si písničky a přednesli
básničky se svatomartinskou tematikou. Následně jsme se, s lampiony
v rukou, vydali na „kulaťák“ a prošli

se sídlištěm v okolí MŠ. Atmosféra
byla uvolněná, příjemná a velmi
přátelská. Kdo šel vzadu, mohl obdivovat krásně osvíceného „hada“
z barevně zářících lampionů. A počasí? Sněhu jsme se nedočkali – na
první sněhové vločky, alespoň tady
v Praze, si musíme ještě nějaký den
počkat. Děti po cestě vyhlížely svatého Martina. Nepřišel, ale nechal
jim v košíku jejich upečené perníčky
zasněžené sněhem, samozřejmě
jedlým a sladkým. Den ještě ani neskončil, a děti se už těšily na ten
následující. Hlavně na to, jak budou
kamarádům, kteří nepřišli, vyprávět všechny své zážitky. A rodiče se
už možná nemohli dočkat, jak si
v sobotu upečou svatomartinskou
husu, ochutnají svatomartinské víno
a jak budou v teple domova čekat na
letošní první sníh.
(MŠ)

V Obláčku pomáháme s výzkumem

Foto: archiv MŠ

V naší MŠ Obláček proběhlo ve dnech 13.–14. října
měření mikroočních pohybů, které může být určitým ukazatelem speciﬁckých vývojových poruch
učení (SVPU), respektive

dyslexie. Měření navázalo
na výzkumnou studii zaměřenou na prediktory
čtenářských dovedností
(především fonologických
a morfologických schopností), která proběhla u dětí v předškolním věku před nástupem dětí do školy. Výzkum probíhá pod garancí doc. Mgr. Jiřího
Jošta, CSc., a Mgr. et Bc. Martinou
Lietavcovou z JCU v Českých Budějovicích, zde byl realizován Bc. Kateřinou Svobodovou.
Věříme, že tato studie bude přínosem
pro děti, které jsou ohroženy poruchou učení, jež bývá často diagnostikována až na základní škole.
MŠ Obláček

Každý život má pár kapitol a jednou z nejtěžších je přestup ze základní školy na střední školu či
gymnázium. Museli jsme si těch
devět let školní docházky často
nedobrovolně odsedět ve třídě
a dávat pozor, když nám chtěl učitel něco narvat do hlavy a vymazat
z ní blbosti. Na druhou stranu
jsme se museli po devíti letech
rozloučit s oblíbenými učiteli, kamarády a také s milánskými špagetami ve školní jídelně.
To, že se v mém životě něco změní,
jsem si uvědomila už na závěrečném školním plese. Všichni jsme
byli slavnostně oblečeni, skoro už
jako dospělí, a někteří z nás se tak
snažili i chovat. Mnozí k tomuto
účelu používali i parket, kde se pohybovali jako medvídci na louce.
Zbytek školního roku utekl jako
voda, prázdniny také a najednou tu
bylo 4. září a s ním i moje první
cesta do nové školy v Klánovicích.
Další změna – vstávám už v 6 hodin ráno, abych stihla autobus
a následně vlak do Klánovic.
Střední gastronomická škola, na
kterou jsem byla přijata, je velice
blízko vlakového nádraží. Vybrala
jsem si tříletý obor kuchař-číšník.
Moc se mi tam líbí.
K mému překvapení obědy ve
zdejší školní jídelně nevaří studenti, ale externí ﬁrma. Máme na
výběr ze tří jídel. I systém výuky je
rozdílný. Týden chodíme do školy
a druhý týden na praxi, kde jsme
rozděleni do výborných restaurací,
jako je např. Meriot či Mercato. Zatím sice jenom krájíme a škrábeme zeleninu, ale občas si můžeme
vyzkoušet i saláty.
Nedávno jsme se jako škola
zúčastnili výstavy na Výstavišti Letňany pod názvem FOR GASTRO,
kde jste nás mohli zahlédnout. Na
závěr bych všem deváťákům chtěla
popřát stejně úspěšné vykročení do
další etapy života.
Ivana Korsová,
bývalá žačka ZŠ Bratří Venclíků
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Text je produkován ze školního časopisu ZŠ Bří Venclíků

Nová
kapitola
života

Naše školy

Foto: archiv MŠ

HALLOWEEN V KORÁLKU
a nám se docela uleví, když v masce
poznáváme naši paní učitelku, paní
učitelku z vedlejší třídy a taky děti,
které s námi chodily do školky před
pár lety a teď už nějakou dobu sedají
ve školních lavicích.
Poté co jsme vylovili ze slizu pavouka, vypili krvavý nápoj a prošli kolem
pavoučí ženy – paní ředitelky, se blížíme ke konci. Nazouváme si boty
a se získanými trofejemi – strašidelnými korálky z bonbonů kolem krku,
kouzelnickou hůlkou a světélkujícím
náramkem na zápěstí – běžíme sdělit rodičům své dojmy.
A sotva Halloween skončil, už se těšíme na příští rok na další. Protože
Halloween, stejně jako veselé čertování a čarodějnice, k naší školce už
zkrátka neodmyslitelně patří.
Paní učitelky, děkujeme!
Za rodiče a jejich děti Eva Vrbová

Oznámení

Nejsme už ve školce žádnými nováčky, a tak dobře víme, co to znamená,
když se na nástěnce objeví plakátek
s dýní... už se zase blíží Halloween...
Nemůžeme se dočkat: „Kdo všechno
přijde a kdo se bude nejvíc bát?“
Ve stanovený den spěcháme ze školky domů, ale krásně vyšňoření a náležitě pyšní na své masky se tam brzy vracíme zpět. Naše lampionky září
v tmavých ulicích. Budova školky je
také trochu jiná, než na jakou jsme

zvyklí za bílého dne. Ponořená do
tmy nahání strach.
Pozdravíme se s kamarády a už nás
odvádí paní učitelka. Přezujeme se
a ve dvojicích vstupujeme do neznáma. Cestu nám ukazují světélkující
kroužky na podlaze. Procházíme kolem osvětlených vydlabaných dýní.
„Není se čeho bát. Vždyť jsme je sami pomáhali vydlabávat,“ ujišťujeme
se navzájem. Jenomže teď, se světýlky uvnitř, vypadají tak nějak více strašidelně.
Je těžké nevykřiknout, když po nás
znenadání sáhne něčí ruka. Procházíme místností plnou naﬁalovělé mlhy a kolem pavoučích sítí. Se zatajeným dechem překračujeme chlupaté
pavouky, kteří hýbají nohama, proplétáme se mezi světélkujícími obřími mouchami. Zrychlujeme krok,
když se na schodišti ve větru pohybuje duch. Srdíčko nám tluče rychleji,
když se ozve strašidelná hudba a v ní
se mátožně pohybují postavy.
V ručce pevně svíráme papírek, na
který dostáváme razítka za splněné
úkoly – každé stanoviště někdo hlídá

VÁNOČNÍ SBÍRKA

pro osoby bez domova
Blíží se období Vánoc, kdy si každý z nás přeje pod stromečkem nalézt to své překvapení. Pojďme spolu o letošních Vánocích udělat
radost těm, kteří to opravdu potřebují. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské čás Praha 14 ve spolupráci s Neposedou
a Prahou 14 kulturní pořádá Vánoční setkání pro osoby bez domova. V rámci této akce vyhlašujeme dobročinnou sbírku.
POTŘEBUJEME/HLEDÁME:
trvanlivé potraviny (instantní polévky, instantní omáčky, konzervy, trvanlivé pečivo, pašky, čaj, kávu, čokoládu, sušenky apod.),
zachovalé zimní oblečení (rukavice, čepice, bundy, boty, svetry, ponožky, šály apod.), hygienické potřeby, krmivo pro kočky a psy.
SBÍRKA ZAČÍNÁ DNE 21. 11. 2017 A KONČÍ DNE 13. 12. 2017
předáním darů při Vánočním setkání ve volnočasovém centru Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14.
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Podzimková, e‐mail: marie.podzimkova@praha14.cz, tel.: 281 005 352
Sběrná místa: Komunitní centrum Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14 – recepce každý den od 14.00 do 20.00 hod.
Neposeda, z.ú., Maňákova 743, Praha 14 – vždy úterý od 9.00 do 14.00
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Sport

Inov-8 GLADIATOR RACE v Praze na Čihadlech – pražská premiéra!

Foto: Inov-8 GLADIATOR RACE (2x)

VE DNECH 27.–29. 10. 2017 SE POPRVÉ PŘEDSTAVIL ZÁVOD ZE SÉRIE
PŘEKÁŽKOVÝCH BĚHŮ INOV-8 GLADIATOR RACE NA ÚZEMÍ PRAHY.
ZA PŘISPĚNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, PRAHA 14 KULTURNÍ A VŠTVS
PALESTRA PŘIPRAVIL POŘADATEL, SPORTVISIO, Z. S., NĚKOLIK TRATÍ
PLNÝCH PŘÍRODNÍCH I UMĚLÝCH PŘEKÁŽEK NA ÚZEMÍ PŘÍRODNÍHO
PARKU ČIHADLA.
Páteční noční závod přivítal na trati
dlouhé přes 4 km se 17 překážkami
přes 400 závodníků v kategoriích jednotlivců a smíšených dvojic. Ti se za
svitů čelových lamp vypořádali s ručkováním, přelézáním stěn, plaváním
skrze vodní náhon, broděním bažinou
a s řadou dalších nástrah nočního závodu. V kategorii mužů byl nejrychleji
v cíli Petr Vinický s časem 21:16 min.,
nejrychlejší ženou byla Stanislava Babušková s časem 28:51 min.
Sobotní hlavní denní závod na trati
dlouhé přes 7 km s 32 překážkami
pak přivítal cca téměř 900 závodníků

v kategoriích jednotlivců a smíšených
dvojic. Samo podzimní počasí prověřilo připravenost závodníků, kromě občasného deště v průběhu dne sílil vítr,
a kombinace běhu, plavání a přírodních i umělých překážek nikomu ze
zúčastněných nedala nic zadarmo.
Nejrychlejším mužem byl Jiří Vacík,
který cílem proběhl v čase 41:02 min.
Nejrychlejší ženou pak byla Tereza
Tocháčková s cílovým časem 58:45
min. Několik set závodníků také v cíli
obdrželo medaili GR Triumphalis, určenou těm, kteří v roce 2017 absolvovali všechny denní závody Gladiator
Race, tedy Winter Josefov, Milovice,
Holice, Josefov a Prahu.
V průběhu sobotního hlavního závodu
pořadatelé zvažovali možnosti dalšího
vývoje plánovaných nedělních závodů
Gladiator Kids a Gladiator Race. Byla
vydána výstraha ČHMÚ před extrémně silným větrem na neděli, a již
v průběhu soboty vítr průběžně zesiloval. Po zvážení všech okolností na-

konec po ukončení sobotního závodu
bylo nutno přistoupit ke zrušení nedělních běhů. Jakkoliv je Gladiator
Race extrémní překážkový závod,
prioritou je zdraví a bezpečí závodníků. Veškeré informace neponechávaly
prostor pro jinou variantu. Proto v sobotu odpoledne byl závodní víkend
předčasně ukončen a trať vyklizena.
Správnost tohoto rozhodnutí potvrdily
povětrnostní podmínky v místě konání
závodu v neděli. V nejbližší době pořadatel oznámí, jakým způsobem bude
řešena situace se závodníky, kteří
měli startovat v neděli.
Další závod ze série Gladiator Race
se uskutečnil v nové lokalitě – na
dostihovém závodišti v Pardubicích,
pod názvem Taxis Gladiator Race,
dne 1.–2. prosince 2017. Více informací na www.gladiatorrace.cz.
(dm)

TRADIČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Foto: archiv MČ Praha 14

Tradiční turnaj ve stolním tenisu, který pořádá MČ Praha 14 vždy v tělocvičně Plaveckého areálu Hloubětín,
už zná své vítěze. Mezi amatérskými
hráči všech věkových kategorií soutěžili muži i ženy. Nejúspěšnější z obou
kategorií najdete níže.
(jam)
Muži: 1. Dominik Horák,
2. Tomáš Hanzlík, 3. Milan Křehnáč,
4. Alexander Mikuška
Ženy: 1. Monika Korbová,
2. Martina Komrsková,
3. Mária Minárová, 4. Petra Menšíková

POZVÁNKA

TIP NA LEDEN

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

KONCERT
Ve středu 10. ledna v Galerii 14

Ve středu 10. ledna se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí soubor MUSICA DOLCE VITA. Zazní skladby
J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hodin, vstup volný.
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Recept

VÁNOČNÍ ŠTÓLA
PROTOŽE SE BLÍŽÍ ČAS VÁNOC
A SPOLU S NIMI I VAŘENÍ A PEČENÍ
VŠEMOŽNÝCH DOBROT, PŘINÁŠÍME
VÁM I MY JEDEN NE AŽ TAK
TRADIČNÍ RECEPT.
Vánoční štóla pochází z německých
zemí, kde má dlouhou tradici a těší se
velké oblibě. V poslední době si však
tato sladká dobrota získává stále více
příznivců i u nás. Recept je jednodu-

CO BUDEME POTŘEBOVAT
I 500 g polohrubé mouky
I 100 g rozpuštěného másla
I 150 g tuku na pečení (hera)
I 150 g cukru nebo sladidla
I balíček vanilinového cukru
I balíček kypřicího prášku
do pečiva
I 250 g měkkého tvarohu
I 100 g hrozinek
I 150 g zakysané smetany
I 100 g mandlí
I 2 vajíčka
I čajová lžička citronové kůry
I špetka soli

chý a ani příprava nezabere moc času, pokud si tedy chcete „osladit život“, vyzkoušejte štólu podle receptu
paní Jarmily Vlčkové z Černého Mostu.
Přejeme vám dobrou chuť!
JAK BUDEME POSTUPOVAT
Mouku smícháme s práškem do pečiva, přidáme heru, tvaroh, smetanu
a lehce osolíme. Z připravených ingrediencí vypracujeme hutné těsto,

do kterého poté zapracujeme hrozinky, citronovou kůru a celé nebo nadrcené mandle. Výsledné těsto pořádně
prohněteme, vyválíme, podélně přeložíme a vložíme na plech s pečicím
papírem. Pečeme 35–40 minut na
střední teplotu. Když je štóla upečená, potřeme ji rozpuštěným máslem
a hustě pocukrujeme, čímž vznikne
na povrchu sladká krusta.
(jam)

Oznámení

VŽDY S MOTÝLKEM, POPRVÉ PRO MOTÝLEK
Tenhle pohotový vtípek zazněl z úst světoznámého houslisty Václava Hudečka na benefičním koncertu pro Komunitní centrum Motýlek. V první chvíli jsem nechápala, ale stačil krátký pohled na oblečení houslisty a bylo jasno.
Hlavní náplní večera nebyly vtipy, ale hudba. Klasická díla Mozarta, Beethovena, Chopina, Dvořáka v bezchybném podání Václava Hudečka a klavíristy Lukáše Klánského. Oba
vystupovali bez nároku na honorář, za což jim velmi děkujeme.
Celým večerem návštěvníky provedla patronka KC Motýlek, herečka a moderátorka Ester
Janečková. Zisk z prodeje vstupenek jde na provoz centra, které již 16 let pomáhá dětem
se zdravotními hendikepy, provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež z Černého
Mostu i okolí a pomáhá rodinám v těžkých finančních situacích.
Irena Vondrlíková
CHTĚLI BYSTE KC MOTÝLEK TAKÉ PODPOŘIT?
I Staňte se dobrovolníkem (potřebujeme například pomoci
s prodejem na vánočních trzích na Černém Mostě a s doučováním dětí 1. stupně ZŠ). Pokud máte zájem, napište
na dobrovolnik@motylek.org.
I Pomáhejte nakupováním přes internet. Vy přitom platíte
jen cenu vašeho nákupu, ale část jeho hodnoty věnuje
prodejce vybrané organizaci. Do projektu je zařazeno přes
900 e-shopů. Stačí jít na www.givt.cz, vybrat e-shop a organizaci, kterou chcete podpořit. KC Motýlek zde najdete
pod názvem Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.
Po přesměrování do e-shopu nakupujte jako obvykle.
I Finančním darem – nejjednodušší možnost je přímo na stránce www.motylek.org, kde najdete tuto ikonu
. Stačí jedno
kliknutí, vyplníte částku, kterou chcete věnovat, poté jí zaplatíte bankovním převodem či kartou. Pomůže nám jakákoli částka.
Jen díky našim dárcům můžeme pomáhat těm, co pomoc potřebují. Všem za jejich laskavost jménem Motýlku děkujeme.
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KD KYJE

STŘEDA

Oznámení

Pozvánka

Pejeme vám klidné prožití vánoních svátk
a mnoho zdraví, štstí a pohody
do nového roku 2018.

20. 12. 19:00

Petra Janů
2.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3.12. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – VÁNOCE NA CELÉM SVĚTĚ „EVELÍNKO,
SANTA NENÍ JEŽÍŠEK“ (DIVADLO POD ČEPICÍ)
6.12. BIOGRAF KYJE – SVĚT PODLE DALIBORKA
9. 12. TANEČNÍ ODPOLEDNE
10.12. POHÁDKOVÁ NEDĚLE – VÁNOČNÍ KABARET
(DIVADLO ANDROMEDA)
13.12. VÝLET VOLNOČASOVÉHO KLUBU DO JUMPPARKU
15.12. VÁNOČNÍ PUNČ
20.12. KONCERT PETRA JANŮ

DĚTI – pravidelné akce
JUDO
KURZY TANCŮ
VOLNOČASOVÝ KLUB
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY

*)('&%$#"!(%*"%!#&%#$
&)("$'$) ('$ $%  #$
*)('&%$#"!*"%!#')$ #$
(% "$%!#&

DOSPĚLÍ – pravidelné akce
KURZY TANCŮ
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
KURZY ŠITÍ
KLUB SENIORŮ

Oznámení

Inzerce

*"%!#$) ')$
($"&*)&#$) ')$
(%  $%
(%  $%

WWW.KDKYJE.CZ
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Halloweenský „rej“ v KC Kardašovská
HALLOWEEN SE UŽ DÁVNO
NESLAVÍ JEN V USA, VELKÉ
BRITÁNII A DALŠÍCH
ANGLOSASKÝCH STÁTECH.
STRAŠIDELNÝMI KOSTÝMY,
ŠPIČATÝMI KLOBOUKY
A VYDLABANÝMI DÝNĚMI SE TO
V ZÁVĚRU ŘÍJNA HEMŽÍ I V MNOHA
JINÝCH ZEMÍCH, ČESKOU
REPUBLIKU NEVYJÍMAJE. NEJINAK
TOMU BYLO I LETOS, KDY SE
OSLAVY TOHOTO PŮVODNĚ
KELTSKÉHO SVÁTKU ROZŠÍŘILY
TAKÉ NA LEHOVEC – KONKRÉTNĚ
DO NOVÉHO KOMUNITNÍHO
CENTRA KARDAŠOVSKÁ.

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

Pár dní před oﬁciálním „halloweenským datem“, v sobotu 28. října, do
centra zavítala více než stovka lidí,
převážně rodin s malými dětmi. Čekaly tu na ně nejen dýně připravené
na dlabání a vyřezávání, ale také papíry, motouzy a další náčiní potřebné
pro ty správné podzimní dílny. „Vedle
klasických dýňových svícnů tu děti,
jejich rodiče, ale i senioři vyráběli
různé dýňové ﬁgurky, pavoučky, strašidla z krepového papíru, netopýry
nebo třeba čarodějnické klobouky.
Veškerý materiál dostali a to, co vyrobili, si mohli odnést domů. S tvořením v dílničkách lidem pomáhali lektoři a pracovníci centra,“ popisuje Dita Lamačová, koordinátorka aktivit
v KC Kardašovská.
Koho výroba ozdob omrzela, mohl si
nabídnout kávu, čaj, případně jiné
drobné pohoštění. Pro děti byl pak ve
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velkém sále připraven dětský koutek
plný hraček. „V průměru tu s námi lidé zůstávali tak dvě hodiny, někdo
i celý den. Nejen že se bavili, také se
hodně ptali, a to hlavně na další aktivity, které v centru nabízíme. Je jich
hodně, od cvičení pro maminky přes
různé kurzy pro seniory až po divadelní představení a přednášky pro širokou veřejnost. Doporučujeme sledovat web www.praha14.cz a facebookové stránky KC Kardašovská,“
dodává Dita Lamačová.

I Na akce spojené s KC
Kardašovská získala MČ Praha 14
ﬁnanční podporu z Operačního
programu Praha – pól růstu.

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
Součástí halloweenského setkání bylo také oﬁciální zahájení provozu
centra. Spolu se svými dětmi na
místo dorazili jak starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra, tak místostarostka Mgr. Ing. Lucie Svobodová. Právě
do její gesce spadá získávání peněz
z evropských fondů, bez nichž by KC
Kardašovská vůbec nevzniklo. „Z no-

I Vnitřní rekonstrukce
objektu a jeho zateplení stály
cca 11,2 milionu korun,
na programovou náplň je
vyčleněno cca 5 milionů korun.

I Rekonstrukce objektu byla
realizována v rámci projektu
Komunitní centrum Kardašovská,
reg. č. CZ.07.3.56./0.0/0.0/
16_030/0000238.
I Komunitní aktivity pro obyvatele
jsou realizovány v rámci projektu
Komunitní centrum Praha 14,
reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/
0000225.

vého komunitního centra mám pochopitelně radost. Nejvíc mě ale těší
to, jak vzniklo. Beru to jako příklad
našeho přístupu k řešení problémů,

Komunita
ukazuje, že zájem o nabídku centra
tady je. Každý měsíc plánujeme nabídnout řadu akcí, ať výtvarných dílen, divadelních představení nebo
přednášek, a to napříč generacemi.
Těší mě, že cestu do centra si našli
nejen děti, mládež a dospělí, ale i naši senioři, kteří tolik příležitostí pro
vyžití, zvlášť teď v chladných měsících, nemají,“ vysvětluje místostarostka Svobodová.
ZPÍVÁNÍ I OCHUTNÁVKA CUKROVÍ
V prosinci se zájemci mohou těšit na
akce s vánoční tematikou, a to jak na

Pozvánka

Foto: archiv MČ Praha 14 (2x)

navíc příklad, na který si mohou občané, jak se říká, sáhnout. Na začátku byl nevzhledný nebytový prostor,
nulová příležitost pro vyžití místních
a evropské dotace ležící ladem. Tak
jsme to všechno propojili, “ vysvětluje vznik centra místostarostka Svobodová.
V centru to žilo od devíti ráno až do
pěti hodin odpoledne. Dýňové dekorace vznikaly v učebně a v relaxační
místnosti, velký multifunkční sál
sloužil jako dětský koutek. „Myslím,
že samotné zahájení se povedlo a i ta
krátká doba od zahájení provozu

další kreativní dílny, tak třeba na zpívání pro radost s ochutnávkou cukroví.
A neměli by zapomenout sledovat také
pravidelné aktivity – cvičení rodičů
s dětmi, klub maminek, lekce tance
pro děti nebo třeba počítačové a rukodělné kroužky pro seniory. Jak zdůraznila místostarostka Svobodová, díky podpoře EU je nyní veškerá nabídka
aktivit bezplatná. A uzavírá: „Věřím, že
na své si přijde opravdu každý. Budeme rádi i za tipy na další volnočasové
aktivity, které by občané v nabídce
chtěli vidět. Byla bych ráda, aby centrum postupem času splnilo svůj účel
a místní jej přijali za své.“
(red)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální
a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

NABÍDKA NEPRAVIDELNÝCH AKCÍ KC KARDAŠOVSKÁ
PROSINEC 2017 A ZAČÁTEK LEDNA 2018
Kardašovská 626/5, Praha-Hloubětín

Divadelní představení pro dospělé:
NÁSTŘIH
Úterý 12. 12. 2017, 19.00–20.30 hodin
Soubor: Divadlo Malá sestra
Předběžné přihlášení osobně
v KC Kardašovská.
Kreativní dílny:
VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Sobota 16. 12. 2017, 9.00–17.00 hodin
Lektoři: Alžběta Křemenová, Věra
Angerová, Zuzana Krejčí
Na kreativní dílny lze přijít kdykoli
v uvedeném čase, veškeré výrobky si
návštěvníci odnášejí domů.

VÁNOČNÍ
KOMUNITNÍ VAŘENÍ
Středa 20. 12. 2017, od 9 do 12 hodin
Přijďte nám ukázat, jaké dobroty
pečete u vás doma na Vánoce.
Předběžné přihlášení osobně
v KC Kardašovská.

Divadelní představení
pro předškoláky:
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Úterý 9. 1. 2018, 9.30–10.30 hodin
Soubor: Divadlo Kubko
Předběžné přihlášení osobně
v KC Kardašovská.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
PRO RADOST
Čtvrtek 21. 12. 2017, od 15.00 hodin
Hudba: Ing. Miroslav Rada
Společně si zazpíváme a naladíme se
na příchod Vánoc. Kdo můžete,
přineste ochutnávku cukroví!

Divadelní představení
pro předškoláky:
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Středa 10. 1. 2018, 9.30–10.30 hodin
Soubor: Divadlo Buchty a loutky
Předběžné přihlášení osobě
v KC Kardašovská.

VSTUP NA VEŠKERÉ AKCE JE ZCELA ZDARMA!
Naposledy je letos KC Kardašovská otevřeno ve čtvrtek 21. 12. V roce 2018 budou pro zájemce připraveny nové aktivity
– například trénování paměti, cestopisné besedy či komunitní vaření. Veškeré informace jsou zveřejňování na webu
www.praha14.cz (sekce Život v Praze 14) nebo na Facebooku www.facebook.com/KCKardasovska.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

KC Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha 14, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225, spolufinancovaného z OP Praha – pól růstu ČR.
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Ohlédnutí

Jiří Stivín zahrál i na PET lahve
ZNÁMÉMU ČESKÉMU JAZZMANOVI SE PODAŘILO ZAPLNIT SÁL
NA PLECHÁRNĚ A K TOMU JEŠTĚ PŘEDVÉST, ŽE HRÁT SE DÁ
PRAKTICKY NA COKOLI.

KINO
v Kyjích bude
promítat dál

Jiří Stivín se na pódiu Plechárny objevil 2. listopadu společně s kytaristou Jaroslavem Šindlerem a kromě
jazzu zabrousili i do vod folku. Publikum si poslechlo nejen světoznámé
skladby, ale také Stivínovu autorskou
tvorbu. Hudebník vystupuje již od šedesátých let a jeho album Výlety z roku 1981 zaznamenalo veliký ohlas
i za hranicemi.
„Koncert se vydařil, dorazilo 150 lidí,
takže jsme měli plno. O jazz je zájem. Navíc jsme zjistili, že má Jiří

Stivín moc rád kremrole, které jsme
naštěstí měli v nabídce občerstvení,“
směje se Tereza Němečková z Plechárny.
Jiří Stivín ale překvapil i jinak. Kromě
dechových nástrojů si na pomoc vzal
ještě PET lahve a instalatérskou
trubku. Muzikant tak ukázal, že se
hudebním experimentům meze nekladou a že možná denně vyhazujeme do odpadu vyloženě světové hudební nástroje!
(P14K)

Svatý Martin zasněžil KD Kyje

Foto: archiv P14K

TEDY ALESPOŇ PÓDIUM KULTURNÍHO DOMU BĚHEM PŘEDSTAVENÍ PRO
DĚTI. NA SVATOMARTINSKOU HUSU A KULTURNÍ PROGRAM DORAZILO
PŘES 500 NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ HODOVALI, VYRAZILI NA LAMPIONOVÝ
PRŮVOD NEBO SE PODÍVALI NA FILM A PROŠLI SI JARMARK.

„Zopakovali jsme úspěch z loňska.
O svatomartinské slavnosti je zájem,
program jsme měli opravdu nabitý.
Sehnali jsme skvělého ﬂašinetáře,
který přes odpoledne hrál. Návštěvníci mohli také spatřit bílého koně na
jevišti, jako v Národním divadle,“ říká
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Simona Vlašimská z KD Kyje. Děti se
mohly podívat na dvě divadelní pohádky, projet se na bílém koni skoro jako
svatý Martin a také si na velkém plátně užít Pojďte, pane, budeme si hrát.
Touto projekcí se také znovu otevřelo
kino v Kyjích. Bude promítat v KD Kyje
jak digitálně, tak z 16mm pásu.
Protože na svatého Martina nesmí
chybět pečená husa, návštěvníci se
mohli pořádně najíst díky kuchařům
z restaurace Šimanda. Za den se
spořádalo 200 hus a sváteční odpoledne zakončil lampionový průvod po
Kyjích a také pořádná sousedská
tancovačka s kapelou Nigdy nevíš.
(P14K)

Foto: archiv P14K (2x)

Foto: archiv P14K

OBNOVENÉ KYJSKÉ KINO
ZAČALO FUNGOVAT TEPRVE
NEDÁVNO, ALE ZÁJEM VZBUDILO.

„Na projekci dokumentu Nerodič
dorazilo na 80 lidí. To nás motivuje, abychom v projektu Biografu
Kyje pokračovali,“ říká Simona
Vlašimská z KD Kyje. Nové kyjské
kino bude sídlit právě zde, v kulturáku, a plánuje promítat zejména
dokumentární nebo nezávislé
a artové ﬁlmy.
Jeho důležitou součástí je filmový
klub. Permanentka na rok 2018
stojí pouze 50 korun a svému držiteli umožní vstup na všechny
projekce. Nový rok odstartuje dokument Nejsledovanější o fenoménu youtuberů, následovat bude
snímek Děti úplňku zabývající se
tematikou lidí trpících nejvážnější
formou autismu. Třetím potvrzeným filmem je snímek Sama
s Lubou Skořepovou.
Klubovou kartičku je možné zakoupit vždy před projekcemi. Samostatné vstupenky stojí 40 korun.
Sledujte web KD Kyje pro detailnější informace o programu. Nejbližší
je projekce dokumentu Svět podle
Daliborka o českém neonacistovi už
– 6. prosince. Na debatu po ﬁlmu
dorazí i režisér Vít Klusák. (P14K)

Ohlédnutí

O Elišce a jiných
A především poděkovali hlavnímu
městu Praze, zřizovateli DC Paprsek
a MČ Praha 14 za laskavou ﬁnanční
podporu, která je důležitá k naplňování skromných cílů a snů našich klientů. Součástí komplexní péče o klienty
v Dětském centru Paprsek je fyzioterapie v mnoha svých podobách, mezi
něž patří i sportovní a pohybové aktivity. Proto byl před lety založen sportovní oddíl SK Paprsek, který se stal
součástí velké rodiny Českého hnutí
Speciálních olympiád. Největší a zcela
neočekávaný byl zlatý úspěch alpské
lyžařky Elišky na Světových hrách
Speciálních olympiád, které se konaly
ve dnech 14.–25. 3. 2017 v rakouském
Schladmingu. Již samotná nominace
na hry byla velké překvapení. Když
pak získala bronzovou medaili v ob-

řím slalomu a za dva dny zlatou (!) ve
slalomu ve své kategorii, to už byla
doslova senzace. Eliška začínala na
běžkách, ale na delší vzdálenosti to
nebylo, postižené horní končetiny ji limitovaly k používání hůlek. Tak přišel
nápad se sjezdovkami. Eliška mohla
najednou využít skluz a cit pro lyže
a hlavně schopnost kopírovat pohyb.
Naši sportovci byli úspěšní i na tradičním Národním turnaji SO v boccii
v Olomouci. Eliška získala zlatou medaili v soutěži jednotlivců, jiní zase
stříbro a bronz. Na zářijových Národních hrách SO v Plzni se plavcům dařilo a přivezli tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, dorazili jsme také na již
tradiční 25. ročník listopadového Národního turnaje SO ve stolním tenisu
ve Dvoře Králové. Všechny tyto závody

Foto: archiv DC Paprsek

RÁDI BYCHOM SE S VÁMI PODĚLILI O ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ
S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Z DC PAPRSEK.

jsou nominační na Světové hry SO
v Abú Dhabí v roce 2019. Další šanci
nominovat se budou mít naši sportovci
na přelomu června a července 2018 na
celonárodních hrách SO v Brně.
V prosinci tohoto roku pořádá DC
Paprsek s laskavým ﬁnančním přispěním MČ Prahy 14 již 10. ročník
Vánočních plaveckých závodů v Čelákovicích.
Mgr. Kateřina Křápová,
fyzioterapeutka
Dětského centra Paprsek

HRA NA VOZÍKU – NOVÁ ZKUŠENOST
Široká paleta sportů pomáhala na 14. beneﬁčním turnaji v Praze Vysočanech

Opět se zde sešlo více než sto účastníků z řad ﬁremních týmů, vozíčkářů
i široké veřejnosti.
Těžištěm beneﬁce byl opět ﬂorbalový
turnaj, ale účastníci se mohli seznámit s mnoha dalšími sporty, a to
v podobě, kde mizí rozdíly mezi případnými hendikepy. Turnaj ve stolním tenisu dal prostor výkonnostním
hráčům i amatérům, kteří si vyzkoušeli hru proti vozíčkářům i na vozíku. Dalším soutěžním sportem byl
orientační závod, který se stal lákadlem jak pro dospělé, tak pro děti
i smíšené skupinky.
Sportovní klub vozíčkářů Praha představil i další sporty, kterým se jeho
členové věnují: potápění, jízdu na
handbiku, lyžování a tanec – všechny
tyto sporty v interaktivní podobě, takže
si účastníci mohli vyzkoušet a osahat

Foto: archiv SKV Praha

UŽ ČTRNÁCTÝ ROČNÍK
TRADIČNÍHO BENEFIČNÍHO
TURNAJE PRO SPORTOVNÍ
KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA SE
USKUTEČNIL V SOBOTU 25. 11.
V PRAZE VYSOČANECH.

všechny speciální pomůcky a popovídat si přímo se sportovci na vozíku.
Čerstvý dvojnásobný medailista ze
světového poháru Lukáš Práchenský
nabídl unikátní měření sil v páce
a tohoto vozíčkáře se „překvapivě“
nepodařilo nikomu překonat.
Beneﬁční akce si získala zasloužený
ohlas i u dětí – kromě těchto aktivit
byla připravena také zábava ve formě
malování a tvoření ve výtvarných dílničkách a skákací hrad.
Celým dnem moderátorsky provázeli

sportovní moderátor Pavel Petr a aktivní sportovec na vozíku Václav Uher,
mj. autor knihy Zalitý kaktus. Akce
se aktivně zúčastnil a exhibiční zápas
na vozíčku si vyzkoušel například
i mladý herec Matyáš Valenta (např.
seriál Ulice) – letos už podruhé.
Děkujeme za skvělé zázemí MČ Praha 9 a Areně Sparta, partnerům
a sponzorům turnaje, všem, kteří
nám s realizací dne pomohli, i těm,
kteří se sportovního dne zúčastnili
a užili si ho s námi!
(dm)
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Rozhovor

Foto: archiv SMP14

Máme dvacet let zkušeností, na kterých stavíme

„JSME PRUŽNÁ FIRMA, KTERÁ SE DOKÁŽE PŘIZPŮSOBIT POŽADAVKŮM.
NABÍZÍME KOMPLEXNÍ, MNOHDY AŽ NADSTANDARDNÍ SLUŽBY, VČETNĚ
NONSTOP SERVISU,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA
VLADIMÍR MITÁŠ, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI SPRÁVA MAJETKU PRAHY 14, A. S.
SPRÁVA MAJETKU PRAHY 14
SI LETOS NA PODZIM PŘIPOMNĚLA
DVACET LET SVÉ EXISTENCE.
TO UŽ JE PĚKNÉ VÝROČÍ.
OSLAVILI JSTE HO NĚJAK?
V rámci plnění úkolů naší společnosti
se dost složitě hledá čas na jakékoliv
oslavy, na druhou stranu dvacet let
na trhu, to je dvacet let zkušeností,
na kterých stavíme a kterými se také
chceme pochlubit. Proto jsme k tomuto jubileu zorganizovali sice neformální, nicméně pracovní setkání za
účasti všech zaměstnanců ﬁrmy, členů představenstva a dozorčí rady
společnosti, zástupců akcionáře a obchodních partnerů. Máme za to, že
máme být na co hrdí a že na zkvalitňování a efektivitě našich služeb mají
získané zkušenosti významný podíl.
DO VEDENÍ SPOLEČNOSTI JSTE
NASTOUPIL PŘED DVĚMA LETY.
KDYŽ SE OHLÉDNETE,
NA CO JSTE PYŠNÝ?
Především na zlepšující se hospodaření společnosti. Asi milion korun se
nám podařilo ušetřit díky personální
reorganizaci, další významné úspory
jsme dosáhli přesoutěžením dodavatelských smluv například na úklid,
servis výtahů nebo na dražby bytů.
A v tomto trendu pokračujeme. Cílem další úspory nákladů je třeba
i připravovaný převod předávacích
stanic tepla do naší správy.
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A VEDLE ÚSPOR? NA CO DALŠÍHO
JSTE SE SOUSTŘEDILI?
Řešili jsme také, jak zefektivnit
smluvní vztahy s dodavateli služeb
a stavebních prací tak, aby byly výhodnější pro nás, tudíž i pro městskou část. Jeden příklad za všechny:
uzavřením smlouvy s novou advokátní kanceláří se nám podařilo významně snížit náklady na právní
služby. Vzhledem k tomu, že jich využíváme hodně, například ve sporech
s neplatiči, jedná se o skutečně citelnou úsporu. Radost mám i z řady
úspěšných oprav a rekonstrukcí. Třeba z toho, že se nám daří opravovat
terasy a balkony v Bryksově a Bobkově ulici, kde nájemníci museli několik let čelit vlhkosti a plísním.
O CO KONKRÉTNĚ SE SPRÁVA
MAJETKU PRAHY 14 STARÁ?
O domy v majetku městské části
a o domy, jejichž byty z větší či menší
části přešly do soukromého vlastnictví v rámci privatizace. Mimo to spravujeme nebytové prostory, dále garáže, jejichž velmi výhodné užívání nyní
intenzivně inzerujeme, parkovací stání a Polikliniku Parník. Průběžně také
realizujeme celý proces privatizace
vybraných bytových fondů ve svěřené
správě městské části. Musím konstatovat, že se nám to daří, a to zejména
díky skvělému týmu, který kolem sebe mám a jehož práce si velmi cením.

PÉČE O MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI
JE JEDNA VĚC. CO ZBYTEK VAŠEHO
PORTFOLIA? JAKÉ SLUŽBY
NABÍZÍTE PŘÍMO LIDEM NEBO
SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ
BYTOVÝCH JEDNOTEK (SVJ)?
V každém bytovém domě se někdo
musí starat o jeho údržbu a správu.
Aby se lidem v domě dobře bydlelo,
umíme zajistit údržbu technického
stavu společných prostor i celého
objektu. Dále dokážeme pomoci
s realizací velkých oprav a rekonstrukcí, zajistit dodavatele levnějších
energií, provést úklid společných
prostor. Těch činností je velmi mnoho, proto doporučuji naše webové
stránky – www.smp14.cz, kde čtenáři najdou další informace. Mimochodem, stránky jsou nové a uživatelsky
přívětivé. Věřím, že bude hledání velmi jednoduché.
CO KDYŽ SVJ NEBO BYTOVÉ
DRUŽSTVO SPRÁVNÍ FIRMU
MÁ A NEJSOU S NÍ SPOKOJENI?
Pokud nás vedení SVJ či družstva
osloví, velmi rádi zpracujeme nabídku a vše osobně projednáme. Myslím, že jsme pružná ﬁrma a jsme
schopni se požadavkům přizpůsobit.
Kromě už zmíněného nabízíme i účetní a evidenční správu a nejrůznější
administrativu. Naše služby jsou
opravdu komplexní a ﬁnančně přívětivé. Navíc máme dobré reference.
Stačí se informovat u subjektů, s nimiž už spolupracujeme.
NABÍZÍTE I NĚJAKÉ SLUŽBY NAD
RÁMEC TOHO, CO JE V TÉTO
OBLASTI PODNIKÁNÍ BĚŽNÉ?
Zmíním například naše služby
NONSTOP. Dokážeme řešit havárie,
pojistné události a výjimečné situace, které se stanou třeba pozdě
večer nebo o víkendu. Všichni víme,
že zákon schválnosti funguje spolehlivě, takže s ním počítáme. Dále
se snažíme nabízet i služby nad rámec správce a vlastníka. Máme velmi šikovné pracovníky, kteří mohou
na základě klasické objednávky poskytnout řemeslnické a údržbové
práce pro jednotlivé uživatele nájemních bytů. Takže pokud se vám
v bytě ucpe odpad nebo budete potřebovat vymalovat či pomoct s nastěhováním a montáží nábytku,
klidně se na nás obraťte.
(dm)

Pravou odbornici na DIY
najdete na Rajské zahradě
Začala vyráběním bižuterních šperků a dnes zvládne patchwork, plete i šije maňásky nebo maluje voskem. Věra Angerová prožívá spokojený a aktivní důchod a byt má plný
svých výrobků, k nimž našla inspiraci na internetu.
„Mám sešit, ve kterém si vedu přehled, jakou techniku jsem
se v kterém roce naučila. Začala jsem s tím před čtyřmi lety,“
říká paní Věra a vytahuje zápisník, kterým listujeme ještě
hodnou chvíli. „Mám to všechno zdokumentované. Až nebudu moct vyrábět, budu se moc podívat a říct si: to jsem
všechno dělala,“ dodává hostitelka.
K vytváření DIY projektů paní Věru přivedl důchod. „Chodila jsem na brigády, ale to mě nebavilo, já potřebuju tvořit,“
říká. Zároveň dostala od dcery počítač, kde na internetu hledá nápady, takže neustále rozšiřuje repertoár technik, které
zvládne. „Nechci zakrnět,“ vysvětluje, když se ptáme, proč
se pustila do vyrábění.
Paní Věra může jít příkladem všem, kteří nechtějí v důchodovém věku skončit u televize. „Dvakrát týdně chodím do
TJ Kyje a taky plavat. Zajdu i do klubu seniorů na Plechárně.
Líbí se mi v něm, protože každý týden se dělá něco nového.
Vaření, tvoření, a teď jsme tam měli i harmonikáře. Je nám
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tam dobře, rádi se tam vracíme,“ říká. V létě vyráží se svým
partnerem Jirkou na túry, kde stanují. Občas si taky zajdou
zatancovat. „Jsme parťáci,“ usmívá se.
Protože už je zkušenou kutilkou na poli DIY, dává lekce tvoření v komunitním centru Kardašovská každý pátek od 11
do 15 hodin. „Vstup i materiál jsou zdarma, výrobky si pak
můžete odnést,“ láká paní Věra na návštěvu svých kurzů.
„Dneska lidem chybí trpělivost a tu bych ráda svou tvořivostí
předávala dál,“ vysvětluje, proč se rozhodla, že pro DIY nadchne i lidi kolem sebe. „Ráda se učím nové věci. Když mi
něco nejde, tak třeba tři dny přemýšlím, jak na to a ono to
nakonec jde. Já neznám slovo nejde to,“ dodává. „Dělám
všechno. Ať se postavím k čemukoliv, já to dělám s chutí.
Mě to baví.“
A pokud nepatříte k těm, kdo jsou na tvoření šikovní (i když
jsme si jistí, že by vám to paní Věra vyvrátila a hned by vás
něco naučila), můžete si aspoň pořídit to, co vyrobí paní Věra
sama. Se svým stánkem se pravidelně objevuje na bleším
trhu na Plechárně a bude tam i o mikulášském průvodu
5. prosince.

Pohádky na Plechárně.
Čekají vás zimní příběhy i dobrodružství
Divadelní sezóna nepatří jenom
dospělákům, mohou si ji užít i děti.
Plechárna plánuje vánoční pohádku
i detektivku pro nejmenší. „Vždycky
se snažíme uvést představení, která
budou zábavná i poučná, a nebudou
se věnovat jen tradičním námětům,“
říká Tereza Němečková, vedoucí
Plechárny.
Pohádky se hrají vždy o sobotách a začínají
ve tři hodiny odpoledne. Vstupenky stojí padesát korun pro malé i velké. „První prosincové představení ještě nebude zimní,“ přibližuje
Němečková. Diváci uvidí 2. prosince pohádku
Co chce jepice a vydají se na vskutku objevnou cestu. Jepice sice mají krátký život, ale
to neznamená, že by během něho nezažily
spoustu věcí. Pohádka pro zamyšlení poodhalí, že štěstí, které hledáme, máme mnohdy
na dosah ruky.

Sváteční představení plná objevů
O týden později už na pódium Plechárny
dorazí zima. Objeví se tu pejsek Alík a jeho
kamarád sněhulák. Ti si užijí hromadu dobrodružství v představení, které se rovnou
jmenuje Zimní pohádka. Vystoupení doplní
loutky i hudba. Kouzlo Vánoc pak mohou děti
objevit 16. prosince, kdy Plechárna uvede
poslední pohádku roku 2017. Loutkové představení Ovečka betlémská ukáže dětem, jaké
kouzlo svátky mají a navodí tu pravou vánoční atmosféru plnou pohody, kterou v prosinci
všichni potřebujeme.

Nový rok s detektivkou
„V lednu nabídneme dvě představení, jedno
netradiční a druhé klasičtější,“ vysvětluje Němečková. „První pohádkou roku 2018 bude
13. ledna Detektiv Lupa a Tajemná věž. Není
zrovna zvykem uvádět detektivku, ale tahle je
pro děti od čtyř let a tajuplné příběhy mají rádi
i rodiče.“ Detektiv Lupa se dostane do vesnice na okraji začarovaného lesa a musí vyřešit
záhadu zmizelých dětí. Navíc bude bojovat
i o srdce krásné Emílie.
O týden později 20. ledna dojde na klasiku,
ale v novém kabátě plném legrace a loutkových scén. Příběh pohádky Princezna na
hrášku budou vyprávět dvě zámecké komorné Ančí a Fančí. Podaří se princezně získat
prince Drahoslava? Zajděte to zjistit na Plechárnu.
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Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

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 Čištění koberců a čalounění, pro ﬁrmy i domácnosti. Jedná se o hloubkové
čištění profesionálním strojem. Informace a objednávky na tel.: 603 701 992.

Náchodská 708/79
Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá: 9.00 – 18.00 hod.
So: 9.00 – 12.00 hod.

Oznámení

Tel. 281 928 897

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 KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
V KUPUJDILY.cz Nabízíme široký výběr
náhradních dílů na Interiérové a vertikální žaluzie, předokenní rolety, trubkové
pohony a ovládací prvky BECKER pro
předokenní rolety, exteriérové žaluzie,
markýzy a rolovací vrata. Nakupujte na
www.kupujdily.cz. Tel.: 702 523 034.

Oznámení

V Masér, terapeut – Černý Most. Laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.
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V Koupím starší dům nebo stavební pozemek v Kyjích nebo blízkém okolí. Může
být i ve špatném stavu nebo k demolici.
Tel. 728 863 212.
V Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloproﬁrmupraha.cz.
V Instalatér – voda, topení. Výměna
kuch. desek a dřezů. Tel.: 602 649 359.
V Koupíme st. zlaté mince, st. šperky,
i poškozené – Interantik Praha 9, Pod
Pekárnami 3, tel.: 605 829 440 po 10 hod.
V FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprchových koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Údržba domu a zahrady. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.
V Vyklízení bytů, sklepů, půd apod.
Příznivé ceny. www.guaruba.cz, tel.:
731 489 630.
V POMOZ PRAZE 14! Hledáme roznašeče letáčků na kulturní akce. Tel.:
602 386 469.
V Koupím byt v Praze 9. Tel. 604 617 788.

KURZY ČESKÉHO
JAZYKA PRO CIZINCE

Oznámení

Koňský hnůj zdarma

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

Placená inzerce

Placená inzerce

Hydepark

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA KURZY ČESKÉHO JAZYKA
PRO CIZINCE. KURZY BUDOU PROBÍHAT:
KURZ 7. 9. – 31. 12. 2017.
Výuka 2x týdně 90 min., dě 1x týdně 90 min. Finančně velice výhodné. Kontakt: 739 203 254

Placená inzerce

Placená inzerce

Farní charita Praha 14 organizuje kurzy
českého jazyka pro cizince v rámci projektu
„Integrace cizinců na MČ Praha 14
v roce 2017“ za ﬁnanční podpory MV ČR
a městské čás Praha 14.
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Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st
9–18
čt
9–19
pá
9–18
so
9–12
ne
zavřeno

Křížovka o ceny
Vtip: Chystá se štědrovečerní večeře, když vtom přiběhne do kuchyně Pepíček a křičí:
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří...“ (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. 2018 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: ... „Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“
Výherci: M. Staňková, Černý Most, V. Tajmr, Černý Most, P. Kabát, Černý Most
Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.
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Placená inzerce

JÓGA PRO DĚTI
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16 HOD.
RELAXAČNÍ ZÓNA
U MULTIKINA CINESTAR

