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Vážení přátelé,
říjnové komunální volby jsou úspěšně
za námi a nové Zastupitelstvo Prahy 14 se
může pustit do práce. Na úvod bych rád poděkoval všem, kteří přišli k volbám. Musím
přiznat, že jsem velmi mile překvapen, jak
silný mandát jste mně a mému týmu dali.
Je to velká radost, ale samozřejmě i velký
závazek. Uděláme vše pro to, abychom důvěru, kterou jste do nás vložili, nezklamali.
Jsem si jistý, že nová koalice ve složení ODS,
Česká pirátská strana a Spojené síly pro
Prahu 14: TOP 09, STAN a KDU-ČSL posune
naši městskou část zase o něco dál.
O tom, kdo konkrétně bude Prahu 14 v nadcházejícím volebním období
reprezentovat, se dočtete na následujících stránkách Čtrnáctky. Přál
bych si, abychom pro Vás coby zastupitelé byli partnery, na které se budete moci obracet nejen s potížemi, ale i s podněty na různá zlepšení.
V prosincovém vydání časopisu aktuální přehled rozšíříme ještě o informace o novém nejužším vedení radnice – tedy o složení Rady Prahy 14.
Přestože komunální volby patří ke klíčovým milníkům v místním dění,
chod úřadu se kvůli nim nemůže zastavit. Asi nejdůležitější říjnovou
událostí byla pro radnici Prahy 14 obhajoba kategorie B v naplňování
mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21), tedy programu
zaměřeného na posílení participace veřejnosti na rozvoji městské
části. Zatím čekáme na výsledek, ale již nyní lze z předběžných reakcí
hodnotitelů usoudit, že naše městská část do vyšší kategorie (B)
postoupí. Podrobnosti o tom, co to program MA21 je a jak moc je důležitý
pro zdravý rozvoj městské části, najdete na stránkách tohoto vydání.
Pokud Praha 14 do vyšší kategorie postoupí, stane se vůbec první
městskou částí v celé České republice, které se to podařilo. Úspěch
obhajoby je mimo jiné otázkou prestiže. Bude, zjednodušeně řečeno,
vypovídat o tom, že se Praha 14 chová zodpovědně, zapojuje občany
do rozhodování a že se snaží rozvíjet šetrným a udržitelným způsobem.
Na stránkách Čtrnáctky Vám přinášíme i ohlédnutí za letošním
ročníkem populárního závodu Gladiator Race nebo informace
z veřejných projednání k plánovanému dětskému hřišti v Hloubětíně či
komunitnímu centru na Hutích.
Do nadcházejících dní Vám přeji, abyste si nenechali zkazit náladu
většinou pochmurným podzimním počasím. Věřím, že Vám v tom
pomohou i tradiční podzimní akce jako třeba Svatomartinské slavnosti
v KD Kyje. Budu rád, když se na nich potkáme.

31 	KŘÍŽOVKA O CENY

Šéfredaktor:
Michal Sedlák
e-mail: sedlak@regionalnivydavatelstvi.cz

Plošná inzerce:
Zuzana Tomaschková , 605 405 799, tomaschkova@regvyd.cz,
Vít Vrbický, 603 786 170, vrbicky@regvyd.cz
Řádková inzerce:
Růžena Hrdá, 733 720 744, radkova.inzerce@regvyd.cz

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?
Kontaktujte nás na e-mail vydavatele:
distribuce.14@regvyd.cz, poštovní adresa pražské
pobočky vydavatele je: Profi-tisk group, s.r.o., Pod
Pekárnami 10, 190 00 Praha 9

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi-tisk group s.r.o., Kyselovská 125,
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta,
s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 •
Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef Kutmon, Ing. Ilona Pickova, Soňa
Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisy • 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. Dodané písemné materiály označujeme jménem
autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sděleni označujeme zkratkou (pr).
Foto na titulní straně: Irena Brablcová

03

Téma

Pestrý podzim na Praze 14:

Svatomartinská husa, pohádky a dýně
PŘESTOŽE JSOU LETNÍ TEPLOTY MINULOSTÍ A ZAČALO PŘITUHOVAT, V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI JE STÁLE CO
DĚLAT. I PODZIM PŘINÁŠÍ SPOUSTU RŮZNORODÝCH AKTIVIT, JIMŽ V LISTOPADU JEDNOZNAČNĚ VÉVODÍ
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI.
Na své si ale samozřejmě přijdou i dospělí. „Ti se mohou těšit
na speciální svatomartinské víno,
pochoutky od Kafe King – a pestrou
neděli pak uzavře taneční zábava
se skupinou Nigdynevíš,“ nastiňuje
vedoucí KD Kyje.
Do Kyjí také opět zavítá flašinetář
a pro děti budou k dispozici různé
dílničky. Zahájení akce proběhne
ve 13.00 (podrobný program naleznete v pozvánce na vedlejší straně).
Kdo vyrazí oslavit svatého Martina,
rozhodně neprohloupí.

Přijede na bílém koni, nebo ne? Odpoveď na tuto otázku se dozvíme až
jedenáctého listopadu. Jistě však
víme, že s sebou do Prahy 14 přiveze výbornou husu a nášup pohádek.
Svatomartinské slavnosti v tomto
duchu se tradičně odehrají v kulturním domě v Kyjích.
V minulém roce se bílý kůň ukázal
dokonce na jevišti. Organizátoři jistě připraví zajímavý program s nejedním překvapením i letos. „Děti se
budou moci projet na kobylce Dulče, zatímco návštěvníky z řad dospělých čeká výborná husa a další
pochutiny. Přijít tak může opravdu

každý,“ říká Simona Vlašimská, vedoucí KD Kyje.
Připraveny jsou hned tři pohádková
představení. Jedno bude vyprávět
o svatém Martinovi a v dalším budou dokonce tančit a zpívat husy.
Třetí už není tolik tématické, ale
jistě bude také stát za návštěvu.
Ukáže se v něm kašpárek a ježibaba. A děti se nebudou nudit ani poté.
Na řadu přijde promítání filmu
Lišáci, Myšáci a Šibeničák. „Kdyby
přece jenom bylo venku bláto, můžeme si užít sněhových radovánek
alespoň s filmem,“ usmívá se Vlašimská.

Pohádkové víkendy
10. 11. Malá mořská pohádka (Divadlo T-601) – Plechárna, 15.00
24. 11. Kouzelník Eňo Ňuňo – (Divadlo Loutky bez hranic) – Plechárna, 15.00
25. 11. O Sněhurce (Kamil Koula) – KD Kyje, 15.00
1. 12. Otěstánek (Divadlo Damúza) – Plechárna, 15.00
8. 12. Pinocchio (Divadlo Toy Machine) – Plechárna, 15.00
9. 12. Putování za vánoční hvězdou (Divadlo KAPSA Andělská hora) –
KD Kyje, 15.00
15. 12. Vánoční příběh (Divadlo KAKÁ) – Plechárna, 15.00
16. 12. Byla cesta ušlapaná… (Divadlo Studna) – KD Kyje, 15.00
Více informací o jednotlivých představeních najdete na webových stránkách plecharnacernymost.cz a kdkyje.cz.
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OZDOBY I POCHUTINY
V ORANŽOVÉM HÁVU
Trendem posledních let je také vyřezávání dýní, které sem přišlo Ameriky. Počátky této tradice sahají dokonce až do Irska, kde tamní obyvatelé
dávali světýlka do tuřínů či brambor,
aby odehnali zlé duchy. Odtamtud se
poté tento zvyk společně s irskými
imigranty přesunul do USA.
I v českých končinách nabírá vyřezávání dýní na popularitě, proto se
i tentokrát na Praze 14 konalo před
Halloweenem, který byl 31. října,
několik akcí spojených právě s tímto svátkem. Nejen dýně, ale i další
podzimní dekorace, se tvořily v komunitním centru Kardašovská, mateřském centru Klubíčko či v komunitní kavárně v parku Pilská.
DRACI, LAMPIONY
A VÍKENDY V POHÁDKOVÉ ŘÍŠI
S podzimem přichází často také
plískanice, brzy se stmívá, a proto
může být těžší zabavit vaše ratolesti. Nemusíte však klesat na mysli,
víkendy můžete strávit s pohádkami. Až do Vánoc se téměř každou
sobotu odehraje divadelní představení na Plechárně, neděle budou
patřit pohádkám v KD Kyje. (Bližší
program naleznete v infoboxu.)
Pro malé ratolesti připravilo představení také komunitní centrum
Kardašovská. Trampoty čerta Huberta se hrají ve středu 21. listopa-

Téma

KD KYJE
KD KYJE
NEDĚLE 11. 11. od 13:00
NEDĚLE 11. 11. od 13:00

akce
akce

Svatomartinské
Svatomartinské
slavnosti
slavnosti

Na svatého Martina
si dáme husu. A nejen ji!
Na svatého Martina
Připravili
jsme bohatý
si dáme husu.
A nejen ji!

program pro děti i dospělé.
Připravili jsme bohatý
program
pro děti
●
svatomartinská
husaisedospělé.
zelím
du od 9.00 a od 10.00. „Představení
Divadélka Koloběžka je kombinací
hrané pohádky a loutek,“ objasňuje
koordinátorka centra Alžběta Křemenová.
Nedílnou součástí podzimu je také
pouštění draků. V říjnu si drakiády
užily děti pod taktovkou mateřského centra Klubíčko. To pořádá 30.
listopadu od 15.30 také lampionový
průvod, kterým přivítá zimu. Již tradiční lampionový průvod startující
u minigolfového hřiště se koná také
na Hutích, a to 20. listopadu v 17.00.
A podzimní atmosféru můžete nasát také na sousedském
setkání
EVROPSKÁ UNIE
na Plechárně v pátek 23. listopadu
od 17.00. Nad dobrým
svařákem
si
EVROPSKÁ
UNIE
můžete poklábosit s přáteli a dokonce si i zatancovat za doprovodu
živé kapely. 
mis

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a knedlíkem
ﬂašinetář
svatomartinská
husa se zelím
astánky
knedlíkem
ﬂ
ašinetářpro děti: Husy na tahu,
pohádky
O Svatém Martinovi, Kašpárek
stánky
a Ježibaba
pohádky
pro děti: Husy na tahu,
Biograf
Kyje:
Lišáci, Myšáci
O
Svatém
Martinovi,
Kašpárek
Šibeničák
a Ježibaba
svatomartinská
taneční
zábava:
Biograf
Kyje: Lišáci,
Myšáci
Nigdynevíš
akapela
Šibeničák
dílny
pro děti taneční zábava:
svatomartinská
kapela
Nigdynevíš
řemeslo:
kovář
dílny
proVinařství
děti
víno od
David Chocholatý
řemeslo:
projížďkykovář
na koni pro děti
víno od Vinařství David Chocholatý
projížďky na koni pro děti
EVROPSKÁ UNIE

WWW.KDKYJE.CZ
EVROPSKÁ UNIE

WWW.KDKYJE.CZ

Jak si vyrobit draka?

Podzim přináší spoustu větrných dnů,
i ty si však můžete užít při pouštění
draka.
POSTUP:
1. Nachystejte si 2 laťky – kratší a delší – velikost volte podle požadované
velikosti draka. Na obou koncích
každé laťky si udělejte zářezy pro
provázek. Z latěk udělejte kříž, tak
aby spoj byl zhruba ve 2/3 delší laťky
a v polovině kratší laťky.
2. Zářezy na konci latěk spojte provázkem a vytvořte obvod draka. Bude
tak pevnější.
3. Hotovou konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete na něj

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

obrys draka, tak aby byl cca o 2 cm
z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u každého rohu vystřihněte malé „véčko“.
4. Papír ozdobte dle libosti. Fantazii se
meze nekladou. Na hedvábný papír
je možné i malovat, ale opatrně, ať
se neprotrhne.
5. Přiložte konstrukci na čistou stranu
papíru. Přesahující papír přehněte
přes provázek a přilepte.
6. 
Po zaschnutí lepidla otočte draka
pomalovanou stranou k sobě a připravte si 2 provázky – opět jeden
delší a druhý kratší. Provázky zároveň musí přesahovat délku dře-

věných latěk (ideálně o 50–100 cm).
Kratší provázek přivažte k oběma
koncům kratší laťky (po lícové straně draka) a totéž udělejte i s delším
provázkem u delší laťky.
7. Jednou rukou chyťte oba provázky
– najdete tak bod, ve kterém se překrývají. V tomto bodě provázky spojte a přidělejte k němu vodicí provázek namotaný na cívce.
8. 
Nakonec vyrobte ocas z provázku
a krepového papíru, mašliček nebo
látky. Ocas přivažte k dolní části
draka, neměl by přesáhnout dvojnásobek délky draka.
Šťastný let!
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Výsledky voleb

Nové Zastupitelstvo Prahy 14
JE DOBOJOVÁNO. KOMUNÁLNÍ VOLBY, KTERÝMI V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH ŽILA NEJEN METROPOLE, ALE I CELÉ
ČESKO, JSOU ZA NÁMI. NÍŽE PŘINÁŠÍME PŘEHLED NOVĚ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14.
SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU 14: TOP 09, STAN A KDU-ČSL
Strana, za
Politická
Absolutní
Jméno zastupitele
kterou byl zvolen příslušnost počet hlasů
Mgr. Radek Vondra
TOP 09
TOP 09
3 992
PhDr. Zuzana Jelenová STAN
BEZPP
3 729
Mgr. Irena Kolmanová TOP 09
TOP 09
3 734
Mgr. Petr Vršecký
KDU-ČSL
BEZPP
3 572
MUDr. Jan Kaufman
TOP 09
BEZPP
3 656
Ing. Jan Liška
STAN
BEZPP
3 609
Pavel Mašek
TOP 09
TOP 09
3 590
Ing. Jiří Klíma, MBA
TOP 09
TOP 09
3 527
Martin Kouklík
KDU-ČSL
KDU-ČSL
3 522
Michal Broš
TOP 09
BEZPP
3 536
Bc. Petr Vítů
STAN
BEZPP
3 580
ANO 2011

Povolání
starosta Prahy 14
ředitelka nakladatelství
radní Prahy 14
sekretář sportovního klubu
lékař internista
auditor
předseda správní rady nadačního fondu
manažer, podnikatel
technik
sportovní manažer HC Sparta Praha
marketingový specialista v DPP hl. m. Prahy
Celkový počet hlasů: 60 641 (16,52 %)

Strana, za
Jméno zastupitele
kterou byl zvolen
Ing. Simona Kijonková ANO
Bc. Miroslav Šubrt
ANO
Mgr. Mária Ševčíková
ANO
Ing. Jan Adámek
ANO
Bc. Tomáš Novotný
ANO
Ing. Veronika Bušová, MBA ANO

Politická
příslušnost
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Absolutní
počet hlasů
2 137
2 133
2 047
2 051
2 037
2 016

Česká pirátská strana

Povolání
zakladatelka spol. Zásilkovna
zdravotnický záchranář
projektová manažerka MK ČR
projektový manažer
student VŠ, analytik IPR hl. m. Prahy
projektová manažerka
Celkový počet hlasů: 50 810 (13,84 %)

Strana, za
kterou byl zvolen
Bc. Michal Prager, MBA Piráti
Ing. Petr Hukal, DiS.
Piráti
Bc. Adam Palát
Piráti
Jaroslav Verner
Piráti
Daniel Nádvorník
Piráti

Politická
příslušnost
Piráti
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Absolutní
počet hlasů
1 948
1 748
1 758
1 680
1 674

Občanská demokratická strana
Strana, za
Jméno zastupitele
kterou byl zvolen
Jiří Zajac
ODS
Josef Kutmon
ODS
MUDr. Kateřina Pavlíčková ODS
Bc. Martin Straka
ODS
Jaromír Krátký
ODS

Politická
příslušnost
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

Absolutní
počet hlasů
1 861
1 754
1 752
1 700
1 681

Jméno zastupitele

Nezávislí – Naše Čtrnáctka
Strana, za
Jméno zastupitele
kterou byl zvolen
Soňa Tománková
NN14
Ing. Miroslav Froněk
NN14
Jaroslav Šůs
NN14
Vladimír Diviš
NN14
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Celkový počet hlasů: 108 058 (29,44 %)

Povolání
ředitel neziskové organizace
živnostník
datový analytik
student
marketingový specialista
Celkový počet hlasů: 50 514 (13,77 %)
Povolání
místostarosta Prahy 14
obchodní ředitel
lékařka
IT – security engineer
IT specialista
Celkový počet hlasů: 36 220 (9,87 %)

Politická
příslušnost
NN14
NN14
NN14
NN14

Absolutní
počet hlasů
1 425
1 361
1 220
1 237

Povolání
manažerka
vydavatel
profesionální řidič
IT specialista

Zastupitelé jsou v rámci uvedených politických stran a hnutí řazeni dle pořadí na kandidátních listinách.

Nová kniha o Praze 14

LINKA 141
Kniha o sídlišti, které se stalo legendou.
Právě před čtyřiceti lety ( v roce 1978) se do paneláků na Černém Mostě I stěhovali první obyvatelé.

O ČEM TO JE?
360 stran jedinečných informací, příběhů, historek, plánů a fotografií na téma
Čerňák: Letecká havárie, plány výstavby, projekt kostela, výstavba CČM, sázka
primátora, letci, protiatomové kryty, metro, kubánská architektura, Karel Augusta, akcíz, zkušební letecká báze, černomostečtí mistři světa a Evropy, Kapr
z Kaprštejna, dobrovolníci, umělci, meteorologická anomálie, podzemí, únos
letadla, historky z podsvětí, černá kronika, skejťáci, graffiti, hospody, restaurace
a mnoho dalších.
Mnohavrstvý příběh, jak se z opovrhované noclehárny na okraji města stala soudržná komunita, nad jejíž existencí sociální antropologové dodnes kroutí
nechápavě hlavou.
Kniha je dopsána a sestavena. Zbývá její tisk.
Podobnou publikaci chystají příští rok i Ďáblice, ale my věříme, že Černý Most si
své prvenství nenechá ujít.
Vybraná částka je určena na vytištění, reklamu a distribuci.
Vojta Havlovec a Černý Most

JAK MŮŽU KNIHU PODPOŘIT?
Přece pomocí Startovače! Stačí kliknout na www. startovac.cz ,najít odkaz LINKA
141 a poslat libovolnou částku.

INZERCE

◾ Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si splnit sen
o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po odchodu do důchodu
ji zatěžují splátky. Naštěstí objevila Rentu z nemovitosti, která Marii
vrátila klid do života.
Když se pustila do rekonstrukce
svého bytu, vůbec nepochybovala, že by to finančně nezvládla. Práci měla dobrou a sil dostatek. Nová
kuchyň s myčkou a zděná moderní
koupelna namísto nevzhledného
umakartového jádra byly jejím velkým snem.
Rekonstrukci odhadla na 300 až
400 tisíc korun. Nebyla to malá investice, ale Marii stála zato. Těšila
se, jak bude žít v novém, bude mít
pěknou kuchyň a díky myčce ušetří
spoustu času. Marie tehdy požádala
Výhody Renty z nemovitosti
▪ získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)
▪ za života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena
nemovitosti
▪ zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu
▪ můžete žít důstojněji a svůj život si
více užívat

o překlenovací úvěr ze stavebního
spoření. Celková měsíční splátka
pod 4 000 Kč jí přišla jako rozumná
a snesitelná.
Po odchodu do důchodu však
Marii splátky začaly velice zatěžovat. Najednou neměla příjem jako
před několika lety, kdy ještě pracovala. Každý měsíc vycházela jen tak
tak a její úspory na důchod se jí krátily. Začala hledat řešení.
Na internetu narazila na nový finanční produkt pro seniory Rentu
z nemovitosti. Když se dočetla, že
Chcete se dozvědět více?
▪ Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu
www.rentaznemovitosti.cz
Můžete zde také požádat o vlastní
orientační kalkulaci a seznámit se
s příběhy klientů.
▪ Můžete také zavolat
na 233 321 850
▪ Máme licenci ČNB

je určen pro lidi nad 60, kteří vlastní nemovitost, ale potýkají se s nedostatkem peněz, chtěla vědět víc.
Zavolala do společnosti FINEMO.CZ,
která Rentu z nemovitosti nabízí.
Marie se rychle dozvěděla výhody
a nevýhody produktu, a protože výhody převážily, rozhodla se Rentu

z nemovitosti uzavřít. Líbilo se jí, že
se nejen zbaví zatěžujících splátek
starého dluhu, ale navíc získá další
peníze k důchodu.
Zajímala se o podrobnosti, chtěla vědět, jak to celé funguje. Pochopila, že se jedná o hypotéku, která je
jedinečná tím, že ji za svého života
nemusí splácet. Jednoduše řečeno,
Marie část hodnoty svého bytu promění v peníze. Během svého života
ji splácení Renty nijak finančně zatěžovat nebude, protože ke splacení
dojde teprve po její smrti po ukončení dědického řízení.
A jak celý proces uzavření Renty
probíhal? Po zajištění odhadu ceny
bytu zástupce společnosti připravil
Marii nabídku. Marie splatila svoji
starou půjčku a ještě si nechala vyplatit peníze navíc. Za část z nich si
dovybavila svůj byt a zbytek si ponechala na účtu jako rezervu na
horší časy.
Marie je teď spokojená. Dál vlastní svůj krásný byt, splatila starou
půjčku a nemusí každý měsíc myslet
na to, zda vyjde s důchodem. Renta z nemovitosti Marii vrátila klid do
života.
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Nemáte v důchodu na splácení půjčky?

Aktuálně

Lidé debatovali o novém hřišti i o komunitním centru
ČTRNÁCTKA SE ROZVÍJÍ, NA ČEMŽ SE PODÍLÍ NEJEN ZÁSTUPCI RADNICE, ALE VELKOU MĚROU TAKÉ MÍSTNÍ
OBYVATELÉ. NÁVRHY NA ZMĚNY A ZLEPŠENÍ LIDÉ ZASÍLAJÍ BUĎ INDIVIDUÁLNĚ NA ÚŘAD, NEBO SE O NĚ CHODÍ
PODĚLIT NA OBČANSKÁ SETKÁNÍ V PODOBĚ LOKÁLNÍCH FÓR ČI VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍ. DVĚ VEŘEJNÁ
PROJEDNÁNÍ SE KONALA I NA PODZIM.
To první – zářijové – se týkalo podoby
dětského hřiště, které je plánováno
v rámci projektu Čtrnáctka podle vás,
tedy prvního ročníku participativního
rozpočtování. „Tento občanský projekt
na vybudování dětského hřiště v ulici
Mochovská úspěšně prošel veřejným
hlasováním, nicméně u některých oby
vatel se objevily obavy, že by pohyb
na hřišti mohl být rušivý. Proto jsme se
k tomu rozhodli udělat veřejné setkání,“
vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmanová.
Zástupci radnice se s místními dohodli, že hřiště bude umístěno co nejdál
od okolních domů, bude oploceno a že
se zároveň připraví i projekt na úpravu
okolní zeleně. „Až bude přepracovaný
návrh dostupný, opět ho s lidmi projednáme,“ dodává radní Kolmanová.
MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
OBYVATEL HUTÍ
Druhé podzimní veřejné projednání se
uskutečnilo v říjnu. Zástupci radnice

Zdroj: SILVAPLANA
SE
2018 © silvaplana se

chtěli se zdejšími obyvateli prodebatovat plánované komunitní centrum,
které vznikne na místě stávající restaurace a minigolfu ve Splavné. „Nechali
jsme zpracovat několik návrhů, z nichž
si lidé na místě jeden vybrali. Novostavba nabídne multifunkční sál, klu-

Praha 14 zasadila
Strom republiky
Celá země v tomto období žije
oslavami 100. výročí založení
Československa. Nejinak je
tomu i v Praze 14. Ve čtvrtek 25. října se u památníku
obětem první světové války
vedle hloubětínského bazénu
uskutečnilo slavnostní shromáždění občanů, o dva dny
dříve nechala radnice na tom
samém místě zasadit Strom
republiky.
„Považujeme to nejen za
tradiční, ale hlavně za živoucí a důstojný způsob, jak
tuto mimořádnou událost udržet přítomnou i pro další
generace,“ řekl starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
Jako Strom republiky městská část zvolila lípu. „Je
naším národním stromem a může se dožít až jednoho
tisíce let. Ostatně, objevuje se i na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách nebo na bankovkách,“ dodal starosta Vondra. V nejbližší době k zasazenému stromu přibyde ještě umělecky ztvárněná
a do kamene zasazená informační cedule.
red

08

bovny a kavárnu s bistrem. Lidé navíc
vznesli požadavek na rozšíření místního dětského hřiště,“ říká radní Kolmanová. Pokud vše půjde dobře, příští rok
by měl mít projekt stavební povolení,
výstavba se předpokládá v roce 2020.
red

Výstava „Republika 100“

U příležitosti 100. výročí založení Československa se
v prostorách Galerie 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý
Most) uskuteční výstava „Republika 100“ autora Erika
Lukase. Bude se konat za podpory MČ Praha 14 a Masarykova demokratického hnutí a svou náplní se zaměří na období první republiky. Návštěvníci se mohou
těšit na prohlídku dobových předmětů denní potřeby
včetně elektroniky, obrazů či série dobových bankovek.
K vidění budou i panely s putovní výstavou Masarykův
odkaz či perlička v podobě busty prezidenta T. G. Masaryka. Dílo z 20. let minulého století bylo letos na jaře
nalezeno na půdě, kde „odpočívalo“ od 2. světové války.
Loni, u příležitosti 80. výročí úmrtí TGM, jej autor výstavy nechal restaurovat.
PROGRAM:
4. 12. – výstava otevřena od 14.00 do 18.00 (od 14.00
odborná přednáška na téma TGM a legie, kterou povede Doc. Ing. Vlastimil Preclík, CSc.)
n 5.–11. 12., 13. 12. – výstava bude otevřena od 14.00
do 18.00
n 12. 12. – výstava otevřena od 14.00 do 18.00 (od 14.00
odborná přednáška na téma TGM a Podkarpatská
Rus, kterou povedou Doc. Ing. Vlastimil Preclík, CSc.
a Erik Lukas)
red
n

Aktuálně

Senioři roztancovali Plechárnu

STAČILO SI VPLÉST KVĚTINY DO VLASŮ A VYRAZIT NA PARKET, DEN SENIORŮ LETOS ROZEZNĚLY
LATINSKOAMERICKÉ RYTMY. VYSTOUPILA KAPELA DOS CUBANAS, KDE ZPÍVAJÍ A HRAJÍ DVĚ RODILÉ KUBÁNKY,
A SENIOŘI SE MOHLI PŘIUČIT I LATINSKOAMERICKÝM TANCŮM.
„Ze Dne seniorů se u nás na Plechárně
stává tradiční událost. Doplňuje program, který seniorům nabízíme, a letos
se akce obzvlášť vydařila,“ říká Kateřina
Plevová z Plechárny. „Hrálo se i tancovalo a přišlo kolem sta lidí, takže se
naše hala hezky zaplnila, přitom zůstal
i prostor pro tanec,“ doplňuje. Právě
lekce latinskoamerických tanců bavila seniory nejvíce. Účastníci se naučili
základní kroky, část si potom do vlasů vpletla květiny z krepového papíru
a roztancovala kulturní centrum.
Běhen říjnového odpoledne se také hodovalo. Kuchař Diego, který se specializuje na latinskoamerickou gastronomii,
připravil mexické quesadilly nebo nachos, přidal i peruánské papas rellenas
nebo smažené placičky z banánů pata-

cones, které se jedí v Karibiku. Jako dezert Diego servíroval tapiokový puding.
„Dne seniorů se zúčastnili i zaměstnanci
Plechárny, kteří tam vůbec být nemuseli,“ směje se Plevová. „Bylo to zábavné

Foto: P14K

odpoledne se skvělým jídlem a mě těší,
když vidím spokojené návštěvníky a zejména seniory. Nemají tolik příležitostí
se setkávat, to je také důvod, proč Den
seniorů pořádáme každoročně.“  P14K

Na Plechárnu můžete každý čtvrtek od 14 hodin zavítat i na klub seniorů. Čekají na vás zajímavé přednášky a besedy, tvořivé a kutilské dílny, společné vaření i pečení, vycházky a zahradničení. Kompletní program klubu najdete
na www.plecharna.com nebo volejte Kateřinu Plevovou na tel.: 777 783 662.

RV1802355/01

RV1802295/01
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Anketa

ANKETA

JE NĚCO, CO BYSTE PO VOLBÁCH CHTĚLI VZKÁZAT SVÝM VOLIČŮM?
Společně s dalšími
kandidáty za KSČM
Josefem Novým a Petrem Zubcem bych
rád poděkoval voličům
za hlasy a za jejich podporu ve volbách do Zastupitelstva Prahy 14.
Viktor Šíma, BEZPP
kandidoval za KSČM

Vážení spoluobčané,
kolegové a přátelé,
ráda bych Vám touto
cestou poděkovala
za Vaši důvěru, podporu a hlas pro naše
hnutí PRO Zdraví
a Sport. Do dalších
let Vám přeji hodně zdraví, dobré pohody a spokojenosti.
Mgr. Marcela Vydrová,
Hnutí PRO Zdraví a Sport
Děkuji všem, kdo
svým hlas podpořili
naši vizi Prahy 14, ať
už tu již uskutečněnou, nebo tu budoucí. Samozřejmě mne
mrzí, že to nestačilo
na vstup do zastupitelstva a jsem přesvědčena, že hlas
sociální demokracie v něm bude citelně chybět. Budeme se však ve veřejném prostoru angažovat i nadále.
Blahopřeji vítězům a přála bych si,
aby budoucí vedení radnice navázalo
na to dobré, co se v předchozím období dařilo, zejména v oblasti školství
a investic. Držím Čtrnáctce palce.
Mgr. Ing. Lucie Svobodová, ČSSD
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří šli
volit a vyjádřili svůj
názor na směřování Prahy 14. Velice si
vážíme důvěry více
než dvou tisíc lidí,
kteří dali hlasy hnutí
ANO, díky čemuž jsme skončili druzí.
V době uzávěrky nebylo známo, které
strany spolu budou vládnout v koalici. I tak budeme hledat podporu pro
realizaci našich priorit jako je revita-
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lizace terminálu Černý Most, obnovení pohotovosti na Parníku, zvýšení
počtu policistů, oprava ulic nebo lepší
péče o sídliště, aby se nám tu všem
dobře žilo.
Bc. Miroslav Šubrt, ANO 2011
Vážení
spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám, kteří jste v komunálních volbách
podpořili Spojené síly
pro Prahu 14, nejprve
upřímně poděkovala. Podpora našich
záměrů a programu je pro nás nesmírným oceněním naší práce a zároveň velkým závazkem do dalších
čtyř let. Těm z Vás, kteří jste volbou
vyslovili jiný názor, budeme pozorně
naslouchat, vysvětlovat naše priority
a hovořit o nich. Navážeme na naši
dosavadní práci a budeme pokračovat v rozvoji Prahy 14 tak, aby se Vám
zde dobře žilo.
Mgr. Irena Kolmanová, TOP 09
(kandidovala za Spojené síly pro
Prahu 14: TOP 09, STAN a KDU-ČSL)
Děkuji všem příznivcům, kteří nám
ve volbách fandili
a dali nám svůj hlas.
Také děkuji všem, co
nám průběžně zasílali své podněty či
připomínky,
informace od vás jsou pro nás nesmírně
cenné. Naši Zelení odborníci budou
nadále situaci na městské části sledovat, ať již jako případní členové komisí či aktivní občané. Naše názory
a postoje k aktuálnímu dění najdete
na www.praha14.zelení.cz či na FB:
www.facebook.com/praha14
Ing. Ilona Picková, Zelení
Vážení spoluobčané,
přestože komunální
volby proběhly již před
měsícem, máme první příležitost Vám
ve Čtrnáctce poděkovat za důvěru. V porovnání s volbami
v roce 2014 jsme obdrželi více než

dvojnásobek hlasů. Nyní Vás ujišťujeme, že se budeme maximálně snažit
prosadit maximum bodů z našeho volebního programu. Vítěznému uskupení se sluší poblahopřát k výbornému volebnímu výsledku. Budeme
se těšit na dobrou spolupráci při vedení radnice na Praze 14.
Josef Kutmon, ODS
Chtěla bych touto
cestou a jménem celého týmu „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“
poděkovat
všem
našim voličům, kterých bylo bezmála
10 %. Přestože hnutí
vzniklo teprve před několika měsíci, dostali jsme ve volbách důvěru,
která nám přinesla hned 4 mandáty
v zastupitelstvu. Volbami ale naše
činnost nekončí. Naopak začíná.
„Nezávislí“ se budou dále rozšiřovat, přijímat nové členy a o své činnosti průběžně informovat. Jsme
nadšení, že o nezávislé je velký zájem a těšíme se na práci pro N(n)aši
čtrnáctku!
Soňa Tománková,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
Vážení spoluobčan é,
v první řadě Vám
všem chceme podě
ko
v at za skvělou
kam
p aň, za velkou
pod
p oru a také za
velmi dobrý volební
výsledek. Piráti se
zbavili zeleného přívěšku, skončili
třetí a získali 5 mandátů. Projevené
důvěry si opravdu vážíme. Věříme,
že ji nezklameme a podaří se nám
prosadit co nejvíce z našeho programu. Tyto volby nastínily nové trendy –
Čtrnáctka dala stopku KSČM i ČSSD.
Plujeme na vlně směrem k úspěšné
budoucnosti a postaráme se, abychom na ní vydrželi co nejdéle! Vaši
Piráti.
Bc. Adam Palát, BEZPP (kandidoval
za Českou pirátskou stranu)
Účast v anketě byla nabídnuta všem
politickým stranám a hnutím kandidujícím
do ZMČ Praha 14.

Dobrovolnictví

Chceme tu mít čisto v roce 2018

KAMPAŇ CHCEME TU MÍT ČISTO ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE I LETOS. DO DNES JIŽ TRADIČNÍCH
DOBROVOLNICKÝCH ÚKLIDŮ, KTERÉ ODSTARTOVALY UŽ NA JAŘE, SE ZAPOJILO ASI 160 LIDÍ VČETNĚ DĚTÍ.
ZATÍM POSLEDNÍ AKCE „PROVĚTRALA“ HUTĚ, KDE SE STEJNĚ JAKO MINULE UKLÍZELO „POD TAKTOVKOU“
MARTINA PERLÍKA.
dého, kdo je ochotný obětovat své pohodlí a přiložit ruku k dílu. Mnohokrát
všem děkuji,“ řekla radní Mgr. Irena
Kolmanová, která má kampaň ve své
gesci a posledního huťského úklidu
se i sama zúčastnila.
Podobně úspěšně se letos uklízelo
i na Rajském vrchu, na Černém Mostě, Jahodnici a v Hloubětíně. Na Hu-

KDE TO LETOS PROKOUKLO?

n na Hutích – u viaduktu, podél cy-

klostezky, u jezírka
v prostoru u sídliště Rajský vrch
n v prostoru mezi cyklostezkou
a parkem U Čeňku, okolí volnočasového centra Plechárna
n v části Hloubětína podél ulice
Průmyslová
n

tích lidé s pytli, rukavicemi a dalším
náčiním vyrazili do ulic hned dvakrát.
Prostřednictvím kampaně městská
část úklidy zastřešuje, pomáhá s propagací, koordinací, zajištěním potřebného vybavení a s odvozem odpadu.
Přímými organizátory těchto setkání
jsou pak neziskové organizace či aktivní občané žijící v té či oné lokalitě.
Celkem se letos posbíraly více než
čtyři tuny nepořádku.
red

V parčíku ve Splavné se koncem října
sešly více než dvě desítky dobrovolníků, kterým se v okolí jezírka, viaduktu
a na cyklostezce podél domů Ekospolu podařilo naplnit neuvěřitelných 40
odpadkových pytlů. „Nechci, aby to
znělo jako ohraná písnička, protože to
opakuji pořád, ale moc si vážím kažINZERCE

Pražské služby

PRODAVAČ/PRODAVAČKA
V HORNBACHU ČERNÝ MOST

jsou firmou s tradicí a dlouholetými
zkušenostmi v nakládání s komunálním
odpadem a jeho odstraněním
V současné době hledáme vhodné kandidáty
na níže uvedené pozice:

Jste nadšený kutil a chcete, aby se váš koníček stal povoláním?
Nebo jste vyučen/á v oboru a hledáté stabilní zázemí?
Pak hledáme právě Vás na pozici prodavač!
Pokud není odborný prodej Vaše vysněná práce,
pojďte pracovat k nám na pokladnu.

Co nabízíme:
6 týdnů dovolené
Finanční příspěvek na Vánoce a dovolenou
Pravidelné čtvrtletní prémie při plnění plánu
Příspěvek na penzijní připojištění
Stravenky v hodnotě 100 Kč
Pojďte pracovat k nám.
kariera@hornbach.cz
tel.: 225 356 760
RV1802361/01

DĚLNÍK/DĚLNICE
NA ÚDRŽBU ULIČNÍCH
VPUSTÍ A ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ
Náplň práce:
• čištění kanalizačních vpustí + obsluha pomocné mechanizace
• zajišťování schůdnosti a sjízdnosti komunikací
v průběhu zimního období (odstraňování
sněhu, posyp, náhradní činnost)
Požadujeme:
• fyzická zdatnost
• schopnost výkonu práce venku za každého
počasí na komunikacích v silničním provozu
Nabízíme:
• výši mzdy odpovídající náročnosti požadované odborné práce
• mzda cca 24 000–26 000 Kč (+příplatky za
so, ne, přesčasy, pohotovost, atd.)
• 5 týdnů dovolené, stravenky, volnočasové
poukázky Flexi Pass
• příspěvek na penzijní připojištění
• další zaměstnanecké výhody stabilní a prosperující firmy
Pracoviště: Praha
Nástup: 1. 11. 2018
Pracovní doba: pevná (6.00 –14.00 hod.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Kontakt: Zdeněk Záluský, tel. 284 091 603,
603 210 382
e-mail: personalni@psas.cz;
zdenek.zalusky@psas.cz

RV1802366/02

ŘIDIČ/KA SK. C – ÚDRŽBA
ULIČNÍCH VPUSTÍ A KOMUNIKACÍ
Náplň práce:
• řízení speciálního vozidla, čištění kanalizačních
vpustí
• zajišťování schůdnosti a sjízdnosti komunikací
v průběhu zimního období (odstraňování
sněhu, posyp, náhradní činnost)
Požadujeme:
• řidičské oprávnění sk. C
• profesní průkaz řidiče
• fyzická zdatnost
• schopnost výkonu práce venku za každého
počasí na komunikacích v silničním provozu
Nabízíme:
• náborový příspěvek 15 000 Kč
• mzda cca 28 000–30 000 Kč (+příplatky za
so, ne, přesčasy, pohotovost, atd.)
• 5 týdnů dovolené, stravenky, volnočasové
poukázky Flexi Pass
• příspěvek na penzijní připojištění
• další zaměstnanecké výhody stabilní a prosperující firmy
Pracoviště: Praha
Nástup: 1. 11. 2018
Pracovní doba: pevná (6.00–14.00 hod.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Kontakt: Zdeněk Záluský, tel. 284 091 603,
603 210 382
e-mail: personalni@psas.cz;
zdenek.zalusky@psas.cz
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Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé se loučili. Schválili plán
rozvoje městské části i výsledky „fór“

DVA TÝDNY PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI SE ZASTUPITELÉ PRAHY 14 NAPOSLEDY SEŠLI VE SLOŽENÍ, V NĚMŽ
PŮSOBILI POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY. NA JEDNÁNÍ, KTERÉ SE TRADIČNĚ USKUTEČNILO V ČERNOMOSTECKÉ GALERII
14, SCHVÁLILI NAPŘÍKLAD PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI V LETECH 2019 AŽ 2020, VÝSLEDKY LOKÁLNÍCH
VEŘEJNÝCH FÓR ČI POMOC V ADMINISTRACI DARU Z TAK ZVANÝCH „HAZARDNÍCH PENĚZ“.
Nejdéle se zastupitelé věnovali poslednímu zmiňovanému bodu. Diskuze trvala několik desítek minut,
zastupitelé však nakonec dali návrhu zelenou. Schválili, že městská
část uzavře smlouvu se společností
Merkur Casino, která radnici požádala o spolupráci při efektivním rozdělení téměř devítimilionového daru
pro sociální a neziskové organizace.
Peníze poputují například na podporu Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 9 nebo na úhradu lyžařského kurzu organizovaného
pro žáky místních základních škol.
Mezi další schválené materiály patřil i akční plán rozvoje městské části na následující dva roky. Počítá se
v něm například s vybudováním lávky a železniční zastávky na Rajské

zahradě, s rozšířením pásu zeleně
podél Rokytky či s mnoha projekty
zaměřenými na podporu sociální oblasti, zdravotní péče, sportu, školství, dopravy či životního prostředí.
Hlasováním úspěšně prošel i návrh
na odsouhlasení výstupů z Lokálních
veřejných fór a Dětského fóra, která
radnice v posledních letech pořádá.
Ze setkání s občany vyplynulo, že
si lidé mimo jiné přejí rekonstruovat autobusový terminál na Černém
Mostě, navýšit počet parkovacích
míst nebo třeba zřídit základní školu
na Jahodnici.
I tentokrát na jednání zastupitelstva
dorazili občané, z nichž někteří si
v rámci interpelací stěžovali na připravovanou magistrátní výstavbu
na Černém Mostě – v blízkosti parku

u Čeňku, jižně od ulice Arnošta Valenty, mají vyrůst tak zvané hybridní domy. Zastupitelé městské části
rozhodli vyzvat město k tomu, aby
projekt přehodnotilo. „Připravovaný projekt je zastaralý a neodpovídá
současnému stavu okolní zástavby
a rekreačních ploch. Zastupitelstvo uložilo Radě městské části,
aby město vyzvala k přepracování
záměru využití území tak, aby respektoval současné urbanistické
členění lokality a návaznost na park
U Čeňku. Je také nutné, aby město
v souvislosti se záměrem v lokalitě
zajistilo dostatečnou dopravní obslužnost a potřebnou občanskou
vybavenost,“ řekl starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.
red
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Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů
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do kopce, nejsou tady strmá stoupání a klesání jako na Šumavě nebo
v Beskydech,“ říká manažerka hotelu Pavla Okounová.
V dosahu jsou přírodní zajímavosti jako Devět skal, Čtyři palice,
Tři studně, Pasecká skála, Perničky. Mezi kulturními památkami je
největším lákadlem poutní místo
Zelená hora, Hlinsko se známým
betlémem nebo hrad Pernštejn.
I v nejbližším okolí jsou zajímavé cíle, jako Japonská zahrada ve
Sněžném nebo zámek a unikátní
muzeum lyžování v Novém Městě
na Moravě.
V zimě jsou Žďárské vrchy rájem
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou
velké výkyvy teplot, tak se tady
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou
výhodou je ale nedaleká Vysočina
Arena, kde je dostatek sněhu k dispozici celou zimu. Pokud se zrovna nekonají závody, je ve vyhrazených hodinách zdarma přístupná
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“
vysvětluje Pavla Okounová.
Vyznavači sjezdového lyžování mohou v okolí využít několik

sjezdovek – v Novém Městě, Karasíně, Jimramově, Svratce nebo
snowtubing v Zubří.
V hotelu Pavla samozřejmě nechybí lyžárna. Po aktivitách na čerstvém vzduchu můžete naplno využít pohostinnosti hotelu. Třeba
nabrat energii v hotelové restauraci
s vyhlášenou klasickou českou kuchyní nebo se zrelaxovat v sauně.
Pokud ještě nemáte plány na
silvestrovský pobyt, tak vězte, že
v hotelu Pavla chystají velkolepý

večer s hity osmdesátých let,
s tombolou i ohňostrojem.
-red-

KONTAKT
Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

RV1801517/11

Díky snadné dostupnosti, příznivým cenám a pohostinnosti je
tuzemská dovolená trendem posledních let. Neméně důležitým důvodem je krásná krajina a památky.
To vše najdete také ve Žďárských
vrších na Vysočině. Máme pro vás
i jeden konkrétní tip.
Rodinný hotel Pavla u Nového
Města na Moravě je ideálním místem pro aktivní dovolenou. Nachází v malebné krajině u rybníků Sykovec a Medlov. Na podzim nebo
na jaře si sice koupání neužijete, za
to tady najdete skvělý výchozí bod
pro turistiku a cykloturistiku.
„V okolí jsou krásně upravené
cyklostezky. I když občas musíte

Výměnné pobyty

Přijďte si popovídat s rodilým mluvčím
PRAHA 14 SE ŘADÍ MEZI MÍSTA, KDE SI MŮŽETE „POPOVÍDAT“ S ŘADOU ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ. MĚSTSKÁ
ČÁST OD LETOŠKA SPOLUPRACUJE S THE UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP), MALOU SOUKROMOU
UNIVERZITOU SÍDLÍCÍ NA PRAŽSKÝCH VINOHRADECH, KTERÁ SE V AKTUÁLNÍM SEMESTRU ZAPOJILA
DO PROGRAMU VÝMĚNNÝCH POBYTŮ ORGANIZOVANÝCH AMERICKOU NORTHEASTERN UNIVERSITY.
Sama UNYP v sobě sdružuje nejen Čechy a Slováky, ale i studenty z dalších
více než 60 zemí světa, její americký
protějšek patří mezi 50 nejlepších univerzit v USA. Celkem se výměnné pobyty týkají více než tří desítek mladých lidí.
Američtí studenti v Praze tráví celý semestr. A nejen to, celkově se zde zapojují
do běžného života. Program zaměřený
na Česko je jedním z 11 obdobných počinů, které Northeastern University provozuje jako součást celého výměnného
programu s názvem N.U.in.
Klíčovým úkolem N.U.in je vzdělávat
a podporovat občanskou angažovanost.
Každý student N.U.in, ať už je v rámci
programu v jakékoliv zemi, musí spolupracovat s místní komunitou a věnovat
se jí. To je ostatně i hlavním cílem programu – podpořit studenty v aktivním
kontaktu s místními, což pozitivně ovliv-

Zdroj: Ekaterina Kokkalou

ňuje obě strany. Jde nejen o vzájemné
poznávání odlišných kultur, ale v případě
zdejších lidí i o příležitost, jak zlepšit své
jazykové schopnosti.
Program N.U.in se konkrétním způsobem odráží i na aktuální spolupráci
UNYP a Prahy 14. Studenti organizují
volný čas pro děti ze Základní školy Bratří Venclíků a vedou také hodiny anglické

konverzace v lehoveckém Komunitním
centru Kardašovská a ve volnočasovém
centru Plechárna na Černém Mostě.
Chcete zlepšit svou angličtinu? Neváhejte a přijďte si popovídat do konverzačních
klubů v komunitních centrech (každý pátek KC Kardašovská od 13.00 do 15.00
a na Plechárně od 16.00 do 18.00).
Timothy Smetana, Ekaterina Kokkalou
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ÍME
SLAV ET!
L
10 platí

(akce once
do k adu)
listop

Mochovská 535/38, Praha 9 - Hloubětín, 198 00
www.veterinahloubetin.cz
Tel.: 281 863 796
Oslavte s námi naše výročí!
Máme pro vás nachystané tyto slevy a akce:
a 10% na očkování + odčervovací tableta zdarma
a 500 Kč na čištění zubů ultrazvukem
a 250 Kč na preventivní vyšetření krve + klinické vyšetření zdarma
a Fotosoutěž o nejhezčí narozeninovou fotku.
a Pro nově registrované pacienty dárek.

RV1801761/03

RV1801870/02

Více infomací na našich webových stránkách.
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Teribear hýbal Prahou
i ZŠ Bratří Venclíků
Účast na charitativním happeningu
Teribear se už v naší škole stala
tradicí. Letos jsme ji navíc posunuli
na úplně novou úroveň. K žákům 7.–9.
ročníků a jejich tělocvikářům se přidali i další učitelé, někteří absolventi,
sourozenci z prvního stupně i rodiče.
V druhém zářijovém týdnu jsme v příjemném běžeckém počasí na oficiálním okruhu na Vítkově naběhali téměř
1 860 km a pro nadaci Terezy Maxové
od sponzorů získali 55 800 korun.
Naši účast považujeme také za velký sportovní úspěch, protože jsme
skončili na 29. místě ze všech 538 zúčastněných týmů a na 3. místě mezi
základními školami včetně sportovních. Přispělo k tomu zejména nadšení žáků 9. ročníku, kteří na okruhu
strávili nejen hodiny tělesné výchovy,
ale i velkou část svého volného času.
Prvních pět členů našeho školního
týmu překonalo hranici 100 km, přičemž leader tabulky Hynek Nguyen
z 9. A dokázal naběhat neuvěřitelných
160 km!
Mgr. Zuzana Kafková,

vyučující TV, ZŠ Bratří Venclíků

Psí program
v MŠ Paculova

Všude slyšíme, že pes je nejlepší
přítel člověka. Málokdo však ví, jak
se ke svému psovi správně chovat.
Vztahy mezi psy a lidmi se poslední
dobou komplikují. Děti se psů příliš
bojí nebo jsou naopak důvěřivé a bez
potřebného respektu i k cizím pejskům. Proto jsme si k nám do školky „pozvali“ psí program s názvem
Kamarád nebo šelma. Na návštěvu
k nám přišla fenka Verunka (stafordširský bulteriér) se svým lidským
páníčkem.
Verunka samozřejmě úspěšně absolvovala všechny zkoušky tak, aby
se mohla účastnit programu i s nejmenšími dětmi. Předvedla se v plné
parádě. Ukázala dětem nejrůznější
psí dovednosti. Děti získaly znalost
„psí řeči“ a na vlastní kůži si vyzkoušely, jak pes reaguje na jednotlivé
povely. Cílem programu bylo bezproblémové soužití a správná komunikace se psem. Většina dětí projevovala nadšení a zapojila se aktivně
do programu. 
MŠ Paculova
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MŠ Lehovec oslavila 100 let republiky
Ve středu 24. 10. v MŠ Lehovec proběhla zábavně naučná hra věnovaná
100. výročí vzniku republiky. A bylo to
opravdu výjimečné. Plnili jsme úkoly a dostávali za ně papírové klíče.
Sedm splněných úkolů, sedm klíčů.
Číslo sedm zde není náhodou, neboť
tolik klíčů je potřeba k otevření korunní komory, kde je uložen náš národní poklad – korunovační klenoty.
A opravdu, kdo splnil všechny úkoly,
mohl si prohlédnout korunovační klenoty, které střežil samotný sv. Václav.
Většina disciplín byla doplněna zajímavými informacemi z naší historie.
Připomněli jsme si prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, poznávali naší vlajku, dopídili jsme se, kde
můžeme vidět dvouocasého lva a jak
vlastně k druhému ocasu přišel, poznali jsme lípu, náš národní strom, a už
víme, co je to fidlovačka. Statečně jsme
se poprali s odemykáním sedmi zámků,
které byly naším posledním úkolem. Ale
odměna stála za to. Mohli jsme si vyrobit svou královskou korunu a za drobný
peníz si koupili perníčky v podobě klíče
nebo našeho ducha školky Lehováčka
a muffiny s malou českou vlaječkou.
Tato hra věnovaná naší republice je
pouhým začátkem dalších neméně zajímavých akcí. V rámci projektu
„Máme rádi naši zemi“ se budeme se-

zdroj: MŠ Chvaletická

znamovat s naší zemí a jejími krásami.
V šatně každé třídy visí námi vyzdobená mapa České republiky, do které si
zaznamenáváme místa, která navštěvujeme se školkou, rodiči, prarodiči
nebo známými. V každé mapě je již
nyní vyznačen Pražský hrad, na který se byli podívat naši předškoláci.
Tyto mapy a výtvarná díla vztahující se k naší republice a Praze 14 budou v květnu příštího roku vystavena
v atriu naší mateřské školy. Na jaře
pak proběhne hra pro rodiče a děti zaměřená na poznávání nejbližšího okolí
– tedy Prahy 14. Věříme, že hra bude
mít stejný úspěch, jako ta, která proběhla v minulých dnech.
Kluci a holčičky
z lehovecké Školičky

Těšíme se na kamarády
Po návratu z prázdnin se děti do svých
tříd vrací natěšené, zvědavé a plné zájmu o vše kolem. Objevují se ale i obavy,
jak budou přijaty, zda si najdou kamarády, zda je bude mít ráda paní učitelka…
Překonání adaptačních problémů a vytvoření základních pravidel společného
života v mateřské škole včetně pozitivních vzájemných vztahů mezi dětmi,
učiteli i rodiči je středobodem zájmu
nás všech.
Do programu dětí hravou formou začleňujeme tzv. integrované bloky, jejichž
témata jsou zaměřená na poznávání
druhých i sebe sama. Učíme se s dětmi
říkat, co děláme rádi i co rádi nemáme, nacvičujeme seznamovací rituály
a dovednosti, jak si hrát a dohodnout
se, předcházet střetům a konfliktům
a umět je řešit, když nastanou. Tvoříme pravidla, která nám v tom pomáhají. V letošním roce jsme sáhli poprvé
po metodě, která pracuje ještě s dalším

rozměrem vzájemného poznávání i sebepoznávání pomocí „dotyku“. Jedná se
o zábavnou dotekovou aktivitu pro děti
od čtyř let, kdy se děti učí vzájemným
hravým masážím pod vedením zkušeného instruktora podle obrázků a básniček. Naučí se tak v pěti lekcích pěti
druhům různých masáží ve dvojici nebo
v autobuse (za sebou), učí se i kamaráda zeptat, zda ho smí namasírovat,
kamarád může odmítnout, odmítne-li,
děti se to učí respektovat, masírují jen,
když kamarád souhlasí. Tato „doteková
terapie“ děti neuvěřitelně rychle sbližuje, pečující, léčivý dotyk je jiný než
dotyk obranný nebo agresívní, ve třídě
se rychle mění klima a děti jsou klidnější. Program se jmenuje MISP a je
mezinárodně uznávaným programem
prevence šikany a utváření bezpečného
školního prostředí.
Bc. Olga Štěpánková,
ředitelka MŠ Korálek
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Slavnost dýní v MŠ Paculova
V úterý 25. září proběhla naše tradiční
slavnost dýní na zahradě MŠ. Symbolicky jsme se rozloučili s létem a vítali
podzim. Objevila se ovšem malá chyba. Počasí podzim přeskočilo a rozhodlo se rovnou pro zimu. Stále jsme
si stěžovali na nekonečná vedra, dobře nám tak. Rodiče a děti však hned
tak něco neodradí. Zahrada byla již
okolo čtvrté hodiny skoro plná. Všichni
zasedli k připraveným stolkům a dali
se do práce. Oříznout vršek dýně, vydlabat vnitřek, vyříznout oči a pusu.
Docela dřina. Zahradu za chvilku zdobily vyřezané, rozsvícené dýně všech

barev a tvarů. Oranžové, žluté, zelené, kulaté, placaté i různě šišaté. Někdo přidal i nejrůznější originality. Co
následovalo? Není těžké odhadnout.
Po práci jsou koláče. Po namáhavé
práci děti dostaly medaile a samozřejmě nechyběla malá sladkost a došlo
i na buchtu a koláče, které s láskou
upekly naše kuchařky. S dýňovým
koláčkem se zapojila do občerstvení
i jedna z maminek. Letos přišel k chuti
i teplý čaj a káva. Českou tradici neopustíme a dýně budeme vyřezávat
a rozsvěcovat na podzimní rovnodennost i příští rok.
MŠ Paculova

Čas jablíčkové vůně ve Sluníčku
Začátek školního roku utekl jako voda,
nejmenší děti mají za sebou adaptační období a všichni už se do školky
těší na své kamarády, hračky i paní
učitelky. Sluníčko svítí méně, přibývá sychravých dnů, ale my si ještě co
nejčastěji užíváme nově zrekonstruovanou školní zahradu. U velkých dětí
nejvíce boduje nové pískoviště, což
je vlastně polytechnické pracoviště,
menší děti využívají ke hře tunýlky,
domeček, mraveniště a moc se jim
líbí běhání a skákání na měkkých obrázkových kompozicích. V říjnu jsme
také tradičně pozvali do tříd rodiče,
aby více poznali kamarády svých dětí
a prostředí, ve kterém děti tráví svoje
dny. V Žabičce si děti společně s rodiči

zdroj: MŠ Sluníčko

vyráběli nejrůznější dráčky k podzimní
výzdobě třídy. Tučňáci i Kuřátka s rodiči vyzkoušeli tvoření z keramické hlíny
a u Zajíčků se rozvoněla jablíčka. Děti
s paní učitelkou upekly jablečný koláč,
další dobroty přinesli rodiče a společně pak připravovali křížaly i mošt.
Všem moc chutnalo.
MŠ Sluníčko

Jak se žilo dříve

zdroj: ZŠ Vybíralova

V rámci projektového dne se naši
druháci vydali poznávat život v minulých staletích. A aby je to bavilo, zvolili
jsme objekt Staré Hrady, kde dětem
s poznáváním pomohly pohádkové
bytosti.

Nejdřív jsme se maličko báli ve sklepení, kde mají své kanceláře a sídla víly,
skřítci, vodníci, obři a čerti. Potom jsme
se proběhli po nádvoří – učili jsme se
totiž létat na koštěti – a protože nám to
šlo skvěle, mohli jsme vyletět na půdu,
kde žijí víly a draci. Tady jsme objevili
věci, které už ani neumíme používat.
Dozvěděli jsme se, jak se stáčel med,
šily boty a oblečení, stloukalo máslo
nebo pralo prádlo. Seznámili jsme se
také se spoustou starých věcí a potřeb.
Po prohlídce jsme si dali výborný oběd
a nezapomněli jsme ani na prohlídku
hradního zvěřince. Celý den se nám
moc líbil a teď nás čeká ještě všechno
zdokumentovat v obrázcích a ti šikovnější zkusí i nějaké vlastní příběhy!
ZŠ Vybíralova

Zátopkovy štafety

zdroj: ZŠ Generála Janouška

Již tradičně se děti ze ZŠ Generála
Janouška zúčastnily podzimních běžeckých štafet. Malí i starší sportovci si zkusili zažít pocit štěstí z běhu
tak, jak ho zažíval před půl stoletím
i Emil Zátopek. Za hlasité podpory
svých spolužáků si běžci z každé třídy
14krát předali štafetový kolík a společně uběhli 2800 metrů. Můžeme
potvrdit, že všichni běželi naplno,
s nadšením a pro vítězství. Zátopkovy štafety se na hřišti ZŠ Generála
Janouška vydařily a všichni jsme si je
užili.
ZŠ Generála Janouška

MŠ Obláček oslavila
Den stromů
Již od 19. století
slaví lidé po celém
světě Den stromů,
svátek
oslavující
stromy jako jedinečnou a nepostradatelnou součást našeho života
a krajiny. V roce 2000 se tato krásná
tradice vrátila i do České republiky.
Také my v naší mateřské škole učíme
děti milovat, chránit a respektovat
přírodu a tak jsme 19. 10. 2018 připravili oslavu Dne stromů. Celý týden
jsme na procházkách pozorovali a poznávali různé druhy stromů a keřů,
sbírali jejich listy a plody a povídali si
o nich. Uvědomili jsme si, jak jsou důležité a jaký mají význam pro nás i pro
ostatní živočichy. Také jsme se porozhlédli ve třídách, zjistili, co vše je ze
dřeva a dali si za úkol šetřit papírem.
Nejstarší děti pak vytvořily projekt
Náš strom – papírovou koláž zobrazující všechna roční období a proměny, kterými stromy a celá příroda prochází. Cílem je, aby se naši nejmenší
naučili lásce k přírodě a uvědomili si,
jak je zeleň pro náš život důležitá.
MŠ Obláček
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Školy, sport, komunity

V „Kardašovce“ to stále žije
VERONIKA ŠTOGROVÁ MÁ V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ NA STAROST ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT –
VÝSTAVY, KREATIVNÍ DÍLNY A WORKSHOPY, KLUB MAMINEK, CVIČENÍ PRO ŽENY, TANEC, LEKCE HOOP DANCE
A DALŠÍ. STUDOVALA PEDAGOGIKU VOLNÉHO ČASU A TANEČNÍ KONZERVATOŘ. VE VOLNÉM ČASE SE VĚNUJE
NĚKOLIKA TANEČNÍM STYLŮM A OHŇOVÝM SHOW, MODERNÍ KALIGRAFII A ORGANIZACI RŮZNÝCH FESTIVALŮ.
VERONIKO, PROČ SIS VYBRALA
PRÁCI PRÁVĚ V KOMUNITNÍM
CENTRU?
Byla to pro mne výzva a chtěla jsem se
věnovat kreativní práci. Tady byla možnost uplatnit mé dosavadní pracovní
zkušenosti z Domu dětí a mládeže, kde
jsem působila jako vedoucí oblasti tance a divadla. Baví mne nejen organizace
aktivit, ale i lektorská činnost. V KC Kardašovská vedu lekce hoop dance.
HOOP DANCE JE V CENTRU PRIMA
NOVINKOU, MŮŽEŠ JEJ BLÍŽE
PŘEDSTAVIT?
Hoop dance je tanec s obručí, kterou si
možná ještě z dětství pamatujete jako
obyčejnou plastovou obruč. Dnešní obruče na hooping jsou speciální, mají ideální velikost a hmotnost a jsou opatřeny
protiskluzovými páskami. Kroužení zapojuje kompletně všechny svaly, takže je
skvělé nejen pro radost, ale i pro zpevnění celé postavy. Točit může úplně každý bez ohledu na věk, pohlaví či fyzickou
zdatnost.

poté hráli deskové hry, zejména scrable.
Do přípravy společného oběda a chlebíčků se všichni společně zapojili a výsledek byl úžasný! Večer pak hrála skupina Pražská trojka a i přes nedostatek
mužů, byl parket plný, nikdo nezůstal
sedět. Myslím, že si to všichni moc užili.

V ŘÍJNU PROBĚHLA V KOMUNITNÍM
CENTRU CELODENNÍ AKCE
K MEZINÁRODNÍMU DNI SENIORŮ.
JAKÝ MĚLA ÚSPĚCH?
Již dopoledne se senioři sešli na trénování paměti, tentokráte formou divadla,

CO KROMĚ PRAVIDELNÝCH AKTIVIT
CHYSTÁTE V KARDAŠOVSKÉ
NA LISTOPAD?
Program je opět nabitý, zmínila bych
například koncert jazzové skupiny Paralelní zapojení v úterý 6. 11. od 20 hodin. Ve středu 14. 11. je na programu
od 16 hodin komunitní vaření afrických
jídel a poté následuje cestopisná beseda „Na kole přes Afriku“ o sedmiměsíčním sólovém putováni z Prachatic až
do Kapského města. V neposlední řadě
bych ráda všechny pozvala na divadelní
komedii Marca Camolettiho „A do pyžam!“ v podání Divadla bez debat, kterou
uvedeme ve středu 21. 11. ve 20 hodin.
Na všechny, kdo přijdou, se moc těšíme.
Tým KC Kardašovská

Sportujte s Fit Studiem D
Pro malé sportovce Fit Studio D nabízí
hned dva kroužky, a to Děti na startu
a Přípravku aerobiku. Děti na startu je
projekt, který se zaměřuje na všestrannou přípravu dětí ve věku od 4 do 7 let.
Hodina je rozdělena do čtyř částí – atletika, gymnastika, míčové hry a motorická cvičení. Druhým je Přípravka
aerobiku, kam mohou chodit holčičky
i chlapci také od 4 do 7 let, děti jsou vedené všestranně, ale součástí tréninku
je rozvíjení dětí i v aerobiku, flexibilitě,
cvičení s náčiním a na hudbu. Podle šikovnosti pak mohou navštěvovat i přípravku sportovního aerobiku.
Aerobik se dělí na I., II. a III. výkonnostní
třídu. A jelikož je podzimní sezóna v plném proudu, není divu, že nám je tělocvična malá a zdi praskají ve švech. Taková sportovní hala či více sportovních
prostorů na Praze 14 by určitě nebyly
od věci. I přes tyto stísněné podmín-
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ky si naše svěřenkyně vedou skvěle.
Na dosavadních závodech sbírají nejen medaile, ale také nové zkušenosti
a dovednosti, které je posouvají vždy
o kousek blíž I. výkonnostní třídě. Jsou
to obrovské bojovnice, které závodí v II.
a III. výkonnostní třídě a ne vždy to mají
jednoduché. Konkrétně v kategorii jednotlivkyň, se pravidelně holky na závodech setkávají s masivní konkurencí až
50 závodnic. Jmenovitě Bára Brošová,
Týna Kučerová a Jana Hudáková, které
patří mezi naše vycházející aerobikové
naděje.
Pro I. výkonnostní třídu je vrcholem
na domácí půdě mistrovství České
republiky, kde jsme měli obsazení
v několika kategoriích. První místo
vybojovaly dva týmy, a to duo – Lucie
Veličková a Marek Šotola (hostující
závodník z klubu Fanatic Havlíčkův
Brod) a sestava Back in Time (katego-

rie Aerobic Performance) ve složení
Kateřina Kučerová, Klára Gregorová,
Kateřina Martínková, Karolína Landová a hostující členka klubu Fit Center Báry a Hanky Šulcových Kateřina
Smíšková. Stříbro obhájila děvčata
Aneta Moravečková, Kateřina Soukupová, Markéta Ryšavá, Natálie Šimáková a Adéla Soukupová se sestavou
STOMP. O kousek utekly medailové
pozice našim dalším dvěma týmům,
bramborovému duu – Viktorce Voříškové a Danielce Soukupové a týmu
ve složení Markéta Ryšavá, Karolína
Rousková a Adéla Soukupová.
Veronika Maršálová, Fit Studio D

Velkoobjemové kontejnery / Pozvánka

Svoz odpadů v prosinci
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Nehvizdská/Zelenečská

ST 5. 12.

14.00–18.00

Jordánská/Svárovská

ST 5. 12.

15.00–19.00

Vodňanská/Skorkovská

ČT 6. 12.

13.00–17.00

Sicherova

ČT 6. 12.

14.00–18.00

Lásenická/Lipnická

PÁ 7. 12.

13.00–17.00

Zámečnická/Mochovská

PÁ 7. 12.

14.00–18.00

Rožmberská/Podlišovská

PÁ 7. 12.

15.00–19.00

Svépravická/Šestajovická

ST 12. 12

14.00–18.00

Hejtmanská/Vranovská

ST 12. 12

15.00–19.00

Poříčanská/Klánovická

ČT 13. 12. 13.00–17.00

Lipenské náměstí

ČT 13. 12. 14.00–18.00

Kardašovská (u obch. střediska) PÁ 14. 12. 14.00–18.00
Chvaletická/Vizírská

PÁ 14. 12. 15.00–19.00

INZERCE

STUDIUM NA GYMNÁZIU?

4leté a 6leté

ZAMĚŘENÍ – CIZÍ JAZYKY A INFORMATIKA
Gymnázium Čakovice
Praha 9, nám. 25. března 100

zve k občerstvení
do své prodejny
v prostorách
polikliniky
Bioregena.

Denně nabízí obědy a široký výběr z obložených chlebíčků,
salátů, smažených řízků, bramboráků, svačinových polévek a mnohého
dalšího – vše vlastní výroby žáků a jejich učitelů.
Nabídku máme rozšířenou o sladký sortiment vyhlášené pekárny a cukrárny
z Malé Hraštice.
V provozu jsme každý všední den od 7.15 do 15 hod., v pátek do 14 hod.
Více informací získáte na tel.: 773 669 664 nebo přímo v prostorách útulné provozovny
v Bioregeně, Vajgarská 1141,198 00 Praha 9 – Kyje.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
28. 11. 2018 a 9. 1. 2019
www.gymcak.cz

Gastronomická
škola SOŠ a SOU,
Praha – Čakovice

Místní Agenda 21

Praha 14 chce být příjemným místem pro život
VŠESTRANNĚ SE ROZVÍJET, ZVYŠOVAT ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A PŘITOM ŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. TO JE HLAVNÍ
MYŠLENKA TAK ZVANÉHO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, JEHOŽ NAPLŇOVÁNÍ PŘEDSTAVUJE JEDNU Z KLÍČOVÝCH
LINIÍ MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21). MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 SE DO NĚJ ZAPOJUJE
OD ROKU 2009 A NA POMYSLNÉM ŽEBŘÍČKU KVALITY JEHO NAPLŇOVÁNÍ STÁLE STOUPÁ.
V plnění programu, jehož nedílnou
součástí je i podpora participace veřejnosti na místním rozvoji, se momentálně řadí do kategorie C (více
viz informační box). To se však možná
brzy změní.
„V závěru října jsme prošli obhajobou
kategorie B, která byla velmi náročná. Musely se do ní zapojit prakticky
všechny odbory úřadu, jejichž zástupci
se podíleli na zpracování auditů udržitelného rozvoje v deseti oblastech
a následně prezentovali výsledky své
práce před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.
Samozřejmě zazněly i připomínky,
ale vzhledem k tomu, že celkově byly
reakce odborníků spíše pozitivní, věříme, že se nám postup do kategorie
B podaří. Definitivní rozhodnutí bychom měli znát v listopadu,“ říká radní
Mgr. Irena Kolmanová, která má místní Agendu 21 v Praze 14 ve své gesci.
MA21 – KOORDINÁTOR I HLÍDACÍ PES
„Béčko“ pro Čtrnáctku znamená především zvýšení prestiže. Stala by se
totiž první městskou částí v celé České
republice, která se v rámci tohoto mezinárodního programu zatím dokázala
vyšplhat takto vysoko, a tudíž by mohla
sloužit i jako dobrý příklad pro ostatní.
„Zároveň by to však byl velký závazek.
Být svým způsobem vlajkovou lodí, a to
v kterékoliv oblasti, samozřejmě klade
velké nároky na nasazení všech zúčastněných,“ dodává radní Kolmanová.

Prezentace městské části Praha 14 hodnotili odborníci.

Program místní Agenda 21 se prolíná
mnoha oblastmi. Je koordinátorem,
který je propojuje a zároveň i hlídacím
psem, upozorňujícím na nedostatky,
na nevyužité rezervy. Jen namátkou:
v rámci MA21 městská část sbírá podněty od obyvatel, organizuje participativní rozpočet, tedy rozpočet, o jehož využití
rozhoduje veřejnost, řeší, jak zpříjemnit
služby úřadu, zkvalitnit podmínky pro
podnikání na území Prahy 14, podporovat správné třídění odpadu, nakládání
s pitnou vodou, hlídá šetrný a účelný
územní rozvoj, ochranu půdního fondu
nebo v neposlední řadě dohlíží na kvalitní nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit. „MA21 pracuje v podstatě se vším,
co ovlivňuje náš život. Je základem pro
správné strategické plánování, bez něhož by se Praha 14 nemohla smysluplně
rozvíjet,“ uzavírá radní Kolmanová.  Red

O územním rozvoji Prahy 14 hovořil starosta Mgr. Radek Vondra.
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KATEGORIE MA21
Kritéria MA21
jsou rozdělena do
4 základních kategorií
„A“ – „D“, součástí je také startovací kategorie „Zájemci“. Každá
z těchto kategorií představuje kvalitativní úroveň realizované MA21.
n K
ategorie Zájemci: zahrnuje
všechny evidované zájemce
o problematiku MA21 a je otevřena nejen obcím, ale také
dalším subjektům, např. neziskovým organizacím.
n K
ategorie D: START – začátečnická úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění
procesu MA21.
n K
ategorie C: STABILIZACE –
mírně pokročilá úroveň MA21,
předpokládá aktivní zapojení
veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.
n K
ategorie B: SYSTÉM ŘÍZENÍ –
pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání
systému řízení obce dle zásad
MA21.
n K
ategorie
A: DLOUHODOBÝ PROCES – nejvyšší úroveň
MA21, předpokládá strategický
a dlouhodobý rozvoj obce za aktivní účasti veřejnosti, založený
na principech udržitelného rozvoje a směřující ke zvyšování
kvality života svých občanů.

Inzerce

RV1802021/02

MĚSÍČNÍ ODMĚNA
3
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Z městské části

Gladiátoři dobyli Prahu
POSLEDNÍ ZÁVOD ZE SÉRIE GLADIATOR RACE, KTERÝ BYL ZAŘAZEN DO TRIUMPHALIS (5 DOKONČENÝCH
ZÁVODŮ), SE V ZÁVĚRU ŘÍJNA (19.–21. 10.) ODEHRÁL NA PRAZE 14. NA KRÁSNÉ TRATI, KTERÁ VEDLA PŘÍRODNÍM
PARKEM ČIHADLA, SE PROHNALO VÍCE NEŽ 2500 GLADIÁTORŮ, Z TOHO 650 DĚTÍ, COŽ JE V DĚTSKÉ KATEGORII
ÚČASTNICKÝ REKORD ZE VŠECH ZÁVODŮ SÉRIE.
Závod začal již v pátek po setmění
závodem INOV-8 NIGHT GLADIATOR
RACE. V sobotu se na start postavilo
bezmála tisíc závodníků a neděle
byla korunována nejprve závodem
KIDS GLADIATOR RACE powered by
HARIBO a hlavním závodem INOV-8
GLADIATOR RACE, ve kterém se
představila i čerstvá držitelka dvou
zlatých medailí z právě proběhlého
mistrovství světa v OCR v Londýně
Stanislava Babušková. Ta na start
závodu přijela rovnou z letiště.
Gladiátoři museli zdolat trasu dlou
hou přes sedm kilometrů a více
než 25 překážek nejrůznějšího
cha
rakteru od přírodních až po
uměle postavené.
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí programu byl bohatý sportovní doprovodný program, který byl
připraven hlavně pro děti a jejich rodiče nejen z Prahy 14. Kdo si netroufnul
na gladiátorskou trať, mohl si zasoutěžit spolu s Českou olympijskou nadací,
Prahou sportovní, VT Gym, rehabilitační klinikou Redpoint Clinic CZ, Target Sprintem, společností Emil Frey

Zdroj: organizátoři Gladiator Race

a VŠTVS Palestra. Celý program se pak
uskutečnil za podpory hlavního města
Prahy a městské části Praha 14.
Celý soutěžní víkend se nesl v pohodové atmosféře, navíc bylo krásné
počasí. I když série závodů GR TRIUMPHALIS je u konce, gladiátorské
zápolení zatím nekončí, poslední
zastávkou v tomto bude TAXIS GLADIATOR RACE, který se odehraje

23. a 24. listopadu v Pardubicích
na dostihovém závodišti.
Už nyní se těšíme na říjen 2019, kdy proběhne další, již třetí ročník pražského
závodu Gladiator Race. Organizátoři
děkují za spolupráci MČ Praha 14 a také
všem z volnočasového centra Plechárna, kde bylo centrum závodu. Bez jejich
pomoci by realizace akce nebyla reálná.
Organizátoři Gladiator Race

Mikulášská nadílka
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Slavnostní znovuotevrení
MC Klubícko po rekonstrukci

č t v r t e k 15.11. od 15:00
kouzelnické vystoupení od 15:30 hodin / zábavné úkoly
výtvarná dílnička / kreslení na obličej / živá hudba
prohlídka prostor / občerstvení...
v Mateřském centru Klubíčko
Vlčkova 1067, Praha 9

Vstupné: zdarma
Zřizovatel: YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
IČ: 265 29 122
www.praha.ymca.cz
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Aktivita je
podporována
z dotačního
programu Rodina.

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku,
která se koná v sobotu 1. prosince
ve dvou stejných představeních od 11 a od 14 hodin v Kulturním
domě v Kyjích, Šimanovská 47.
Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl
a čert dětem nadílku.
Předprodej vstupenek bude
19. 11., 21. 11., 26.
11. a 28. 11. od 7.30
do 17.30 hodin
v budově ÚMČ
Praha 14, Bratří
Venclíků 1072,
5. patro, č. dveří
503 a 506. Vstupné:
dospělí 50 korun,
děti 30 korun.
Sponzorem je
společnost
Coca-Cola.
red

Z městské části

KURZY ČESKÉHO
JAZYKA PRO CIZINCE

PRAHA 14 PŘIJME PŘESTUPKÁŘE

KURZ PROBÍHÁ
12. 9.–31. 12. 2018

Městská část Praha 14 přijme přestupkáře do Odboru právních a kontrolních činností ve tř. 10. Nabízíme: možnost získání obecního bytu nebo ubytovny a další zaměstnanecké benefity. Bližší informace: www.praha14.cz
– volná místa, Ing. Irena Holíková, tel: 225 295 540.

Přijímáme přihlášky na kurzy českého
jazyka pro cizince
:
Výuka 2x týdně 90 min.
Děti 1x týdně 90 min.
Finančně velice výhodné.

Kontakt: 739 203 254

Farní charita Praha 14 organizuje kurzy
českého jazyka pro cizince v rámci
projektu „INTEGRACE CIZINCŮ NA
MČ PRAHA 14 V ROCE 2018“ za finanční
podpory MV ČR a městské části Praha 14.

Nová prodejna v Hloubětíně
Obyvatelé Hloubětína mohou od konce října nakupovat v nové prodejně Kauf
land, která se otevřela v tamní Kolbenově ulici. Jedná se o 10. pražskou pobočku tohoto obchodního řetězce. Stavba začala na podzim roku 2017.
red

Rozsvícení vánočního stromu Prahy 14
Máte chuť se adventně naladit a na chvíli se zastavit v začínajícím předvánočním shonu?
Přijďte společně s námi rozsvítit vánoční strom Prahy 14.

KDY: 30. LISTOPADU 2018 OD 17 HODIN
KDE: N
 A PROSTRANSTVÍ U STANICE METRA
RAJSKÁ ZAHRADA

Na akci, která pomyslně zahájí advent na Praze 14, vystoupí sbor Lístek ZUŠ Ratibořická
a návštěvníci si budou moci zakoupit i typicky předvánoční občerstvení.
Těšíme se na vás! Ve spolupráci s MČ Praha 14 akci organizuje provozovatel
Farmářských trhů Prahy 14 spol. Pod Platany, z. s.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, o. p. s. – POBOČKA Praha 14

Bratří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út, čt: 8.00–16.00 hod., tel.: +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail:
praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, https://www.facebook.com/ICPraha
Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby občanům zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, vzdělávací semináře a také komunitní a kulturní
akce, na které jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services for
third country nationals: legal and social counselling, Czech language courses, educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn
phí cho công dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội,
khóa học tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.
Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує безкоштовні
послуги громадянам третіх країн: юридичні та соціальні
консультації, курси чеської мови, освітні семінари та
інтеграційні заходи.

Pozvánka

8. - 29.11.

Minikurz hoopingu

(každý čtvrtek)

26. a 30.11. Adventní věnce
LISTOP

AD

21

Pozvánky

Koncert
komorní hudby
Ve středu 14.

Výstava v Galerii 14
Ve středu 7. listopadu
2018 bude v Galerii 14
(nám. Plk. Vlčka 686,
Černý Most)
v 17 hodin zahájena
výstava Dany Gregorové
a Vladislavy Žižkovské

listopadu se od 18.30 hodin

koná v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most)

koncert komorní hudby.
Vystoupí Epoque Quartet. Vstup volný.

Křehká krása barev
a nití II.

Výstava potrvá do
28. listopadu 2018 a bude
otevřena každé úterý,
středu, čtvrtek od 14 do
18 hodin. Vstup volný.

Výroba adventních věnců

Také vám rodiče odmalička vštěpovali do hlavy, že největší radost udělá věc, kterou
si vyrobíte sami? Přijďte si vyrobit vlastní adventní věnec do Kafe na dřevo. Vše, co
pro to budete potřebovat, si nakoupíte přímo na místě – zkušené lektorky poradí.
KDY: sobota 1. 12. 2018 od 14 hodin
KDE: Kafe na dřevo, Pilská 9
Registrujte se na e-mailu: kavarna@kafenadrevo.cz.
Registrační poplatek 100 Kč (v ceně je svařák nebo čaj)

Pečovat
a žít

Vzdělávací program
na podporu pečujících
»
»
»
»

Chcete zkvalitnit život svůj, své rodiny i komunity lidí kolem vás?
Hledáte smysluplnou práci s ohledem na své rodinné možnosti?
Zajímají vás společensky prospěšné aktivity?
Pečujete o blízkého rodinného příslušníka
se zdravotním postižením či v seniorním věku?

pomůžeme vám najít to pravé
místo pro vás. CO vás čeká:
» Poznáte sociální podniky a neziskové organizace, které poskytují
pracovní šanci s respektem k vaší rodinné situaci.
» Naučíte se svou společensky prospěšnou činnost: profesionalizovat / prezentovat / financovat
» Stanete se součástí podporující skupiny 15 kolegů a kolegyň
» Načerpáte inspiraci a svěží energii od lektorů Spiralis, organizace s 20letou tradicí ve vzdělávání.
Půlroční program, který zahrnuje 9 prezenčních dní,
psychologickou podporu a konzultace na míru je BEZPLATNÝ.
Poskytneme finanční příspěvek na „péči“ v době výuky.

listopad 2018—duben 2019

Registrovat se můžete do 31. října 2018.
Kontakt: lenka@kafenadrevo.cz ; 603 579 501
Místo konání: sociální podnik Kafé na dřevo,
Park pilská (Pilská 9) – Hostavice, Praha 9
Elektronická přihláška a bližší informace: www.spiralis.cz
Logo ESF a Spiralis
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»

2 dny
Komunikace »
a prezentace

Evropská unie

»

» »

»
»

3 dny
Rozvoj
kompetencí

1 den
Setkání
se sociálními
firmami

»

» »

2 dny
Sociální »
podnikání

»

1 den
Úvodní
seznamovací
setkání

»

Tradiční setkání s Mikulášem, čerty a anděly.
SVAŘÁK
ČERTOVSKÝ GULÁŠ
VÝROBA MASEK
FIRESHOW

Vstup zdarma.

NEBESKÁ DISKOTÉKA
UNIKÁTNÍ BÁSNIČKOMAT

Soutěž

Jste výtvarník?
Baví vás tvořit díla
do veřejného prostoru?
Ukažte, co ve vás je
a oživte Hutě svým nápadem.

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
-

MČ Praha 14 hledá autora
NOVÉHO UMĚLECKÉHO DÍLA
do parčíku v ulici Splavná

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, montáž do 7 dnů

- KONTAKT tel.č.:

Uzávěrka výtvarně-architektonické
soutěže je
12. listopadu 2018
ve 12 hodin.

739 939 734

Více o podmínkách naleznete na www.praha14.cz.
Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

INZERCE

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU

739 939 734

Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

RV1802138/01

- KONTAKT tel.č.:

Od 1.listopadu 2018 jsme otevřeli novou
neurologickou ambulanci na "parníku"
– poliklinice na Černém Mostě.

Můžete se na nás obracet s bolestmi zad, bolestmi
hlavy a dalšími neurologickými obtížemi, objednání
na telef. čísle 735 135 391 v pracovní dny mezi
12–14 hodinou.
MUDr. Jana Vošahlíková

RV1802356/01

NEUROLOGIE NA ČERNÉM MOSTĚ

RV1802270/01

-

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, montáž do 7 dnů
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Praha 14 kulturní

Poznejte svou čtvrť. Pořádně!
NA VÝLET NEMUSÍTE DALEKO, PRAHA 14 SPOUŠTÍ PROJEKT, KTERÝ VÁM UKÁŽE TA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA
MĚSTSKÉ ČÁSTI. ZJISTÍTE, KDE SE PROJET NA KOLE, KAM NA PROCHÁZKU S DĚTMI ANEBO JAK LOVIT TY
NEJLEPŠÍ FOTKY PANELÁKŮ.
Internetová stránka poznejprahu14.cz
je plná doporučení pro sportovce, maminky i seniory. Každé místo nebo aktivitu vám představí někdo z místních,
takže se jedná o ověřené tipy od lidí,
kteří Prahu 14 znají a dlouhodobě tu žijí.
Průvodce není jen soupisem aktivit a instrukcí. „Je to osobní projekt,
na kterém spolupracovalo mnoho
obyvatel městské části, kterým bychom chtěli poděkovat,“ říká Tereza
Němečková z organizace Praha 14
kulturní. Další články budou přibývat
a doplňovat tak mapu aktivit Prahy 14.
„Lidé se o víkendech vydávají na hrady a zámky, ale zapomínají, že
i ve svém okolí mají spoustu míst hodných navštívení,“ upozorňuje Němečková a vysvětluje, proč se průvodce
po Praze 14 začal připravovat. „Funguje online a je tak dostupný všem
s připojením k internetu,“ doplňuje.
„Necílíme jen na místní, většina Pražá-

3 11

so
14:00 - 20:00

Dýňová sobota

listopad
so
15:00

10 11

Malá mořská pohádka

Divadelní pohádka pro děti od
4 let na motivy příběhu
H. Ch. Andersena.
Hraje divadlo T-601.
Vstupné 50 Kč.

pá
15:00 - 17:00

16 11

Potkej se s youtubery

Přijď se potkat naživo s hvězdami youtube. Čekají tě hry,
soutěže a možná si střihnete
i nějakou challenge.
Zdarma.

so
15:00

24 11

Kouzelník Eňo Ňuňo

Divadelní pohádka pro děti
od 3 let o nemotorném, ale
zábavném kouzelníkovi. Hraje
divadlo Loutky bez hranic.
Vstupné 50 Kč.

Dýňová sezóna je v plném
proudu. Dáme si dýňovou
polévku, cheesecake, muffiny
a quiche. Od 16 hod. dýňová
dílnička pro děti.
Zdarma.

so
19:00

10 11

Kočovné divadlo Velký
vůz: Děkujeme, že jste
přišli. Jednoaktová autorská

komedie pro pět herců
a jednoho Karla o normálně
nenormálních a nenormálně
normálních věcech. 40 min.
Vstupné dobrovolné.

st
16:00 - 20:00

21 11

Dílna: Tašky z bannerů

Z plachet budou tašky.
Naučíme vás upcyklaci.
Rezervace místa na e-mailu
zuzana.vernerova@praha14kulturni.cz.
Zdarma.

so - ne

Story fest

1 12
2 12

Dvoudenní workshop zaměřený na storytelling zakončený
závěrečným vystoupením.
Lektoruje Ester Kočičková
a další. Vratná záloha, registrace na zuzana.vernerova@
praha14kulturni.cz.

Zdroj: Lukáš Hanusek

ků se na okraj města dostane kvůli nákupům, na výlety vyráží jinam. Přitom
se dá na pořádný výlet jet i městskou
dopravou,“ říká Tereza Němečková
a upozorňuje, že se nedávno otevřela
rozhledna Doubravka XIV jako ideální
cíl cest pro rodiny s dětmi. „V Praze je

3 11

so
15:00

24

listopad 2018

KD KYJE

O pejskovi a kočičce

Divadelní pohádka pro děti
od 3 let na motivy příběhu
Karla Čapka.
Hraje Divadlo KK.
Vstupné 50 Kč.

14 11

st
16:00 - 20:00

Dílna: Patinování
a dekorace dřevěného
nábytku. Proměníme

NEDĚLE

obyčejný noční stolek,
stoličku, nebo šuplík na stylový
doplněk. Rezervace místa na
e-mailu zuzana.vernerova@
praha14kulturni.cz. Zdarma.

pá
17:00 - 19:00

23 11

Sousedské setkání s živou hudbou a svařákem
Sousedské posezení pro
všechny. Přijďte si dát svařák,
zatančit a zazpívat si u živé
hudby.
Zdarma.

st
16:00 - 19:00

5 12

Mikulášský bál

Tradiční setkání s Mikulášem,
čerty a anděly. Těšit se můžete
na svařák, čertovský guláš,
nebeskou diskotéku, ale i na
výrobu masek, fireshow nebo
unikátní básničkomat. Zdarma.

Kompletní program akcí a kurzů v Plechárně najdete na www.plecharna.com.
Akce a kurzy u nás mají různé pořadatele. Pokud chcete být jedním z nich, mrkněte na náš web.
EVROPSKÁ UNIE

krásně, všichni známe příběh nedalekého Karlštejna, ale už málokdo ví, že
kámen na Karlův most se lámal u nás
na Čtrnáctce,“ doplňuje.
Všechny příběhy a tipy najdete od
1. listopadu na webu www.poznejprahu14.cz 
P14K

EVROPSKÁ UNIE

11. 11. 13:00

SVATOMARTINSKÉ
SLAVNOSTI
3. 11.
4. 11.
11. 11.
13. 11.
15. 11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.
25.11.
28. 11.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
PODZIMNÍ ŽABÁCI (DIVADLO DAMDAM)
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI – VÝSTAVA ŘEMESLA A CECHY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - MILENEC NA VYMŘENÍ (DIVADLO BEZ DEBAT)
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI – KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
BIOGRAF KYJE – THE ELEMENTS
TANEČNÍ ODPOLEDNE
O SNĚHURCE (KAMIL KOULA)
KONCERT – HOP TROP

DĚTI – pravidelné akce
JUDO
VOLNOČASOVÝ KLUB
TANEC PRO DĚTI
IRSKÉ TANCE

pondělí (již od 5 let)
pondělí–čtvrtek (10–16 let)
standardní a latinské tance v úterý a čtvrtek (0.–4. třída)
úterý a středa (6–14 let)

DOSPĚLÍ – pravidelné akce
TANEČNÍ KURZY
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
KURZY ŠITÍ
KLUB SENIORŮ
EVROPSKÁ UNIE

pondělí, úterý, čtvrtek
začátečníci–pokročilí, úterý, čtvrtek
středa
středa

EVROPSKÁ UNIE

WWW.KDKYJE.CZ

Inzerce

JE DNES DOBRÁ DOBA PRODAT NEMOVITOST V PRAZE 14?
NEBO CENY BYTŮ POROSTOU I NADÁLE?
PROMLUVILI JSME SI NA TOTO TÉMA S DANIELEM NEVRKLOU,
REALITNÍM PRŮVODCEM SPOLEČNOSTI BIDLI S.R.O.
Jak se na takový scénář připravuje realitní makléř?
Především u nás v Bidli s.r.o. nejsme makléři, ale realitní průvodci. My jsme
připravili koncept, který nemá na českém trhu obdoby. Dali jsme dohromady
všechny služby ohledně bydlení pod jednu střechu. Nabízíme klientům
nemovitosti, vlastní dřevostavby, hypotéky, interiéry, developerské projekty, energie
a teď jsme spustili i nový e-shop s nábytkem. Všechny tyto služby dodáváme přímo
my – od A do Z.

Kromě komplexních služeb pod jednou střechou, čím se ještě
snažíte odlišit od jiných realitek?

Cena v Praze 14 za m2 bytu se dnes v průměru pohybuje zhruba za 78 000 Kč/m2.
Samozřejmě záleží na přesné lokalitě, stavu nemovitosti a občanské vybavenosti.
Novější byty v Kyjích mohou sahat i k ceně okolo 85 000 Kč za m2.

Myslíte si, že je nejlepší doba na prodej?

Nevím, jestli nejlepší, ale vhodná určitě. Ceny nemovitostí nepůjdou donekonečna
nahoru. Dnes už jsme skoro dosáhli cenového stropu a vzhledem k tomu, že
centrální banka zpřísnila podmínky pro získání hypotéky, můžeme očekávat mírné
ochlazení trhu. Dnes už developeři přiznávají, že je rychlost prodeje pomalejší
než v předchozích letech. Každopádně dnes prodáte svoji nemovitost o 15 až 20
procent dráž než třeba před dvěma lety.

Čekáte tedy, že nemovitosti začnou padat a držet je se rovná
riskantnější investici?
Praha je dosti specifická oproti zbytku republiky. Je tu hodně zahraniční klientely,
což znamená, že když nemovitost nekoupí Čech, koupí ji cizinec. Tomuto
trendu přispívá naše zahraniční politika. Díky ní je Praha žádaná, jelikož je velmi
bezpečná. Očekávám, že se trh zpomalí a nemovitosti začnou pomalu klesat,
a to zejména na periferiích. Centrum si vždy drželo hodnotu ať už v Praze nebo
i v jiných městech. Nečekám ale propad o třicet a více procent. Více by s kartami
mohla zamíchat očekávaná ekonomická krize.

tel.: 731 525 036
www.danielnevrkla.cz
www.bidli.cz
Daniel.nevrkla@bidli.cz

Jaká situace nastane, pokud hypotéky nebudou dostupné?

Povede to rozhodně ke zdražování nájmů. Ty dnes rostou stejně rychle jako
ceny nemovitostí. Když lidé přemýšlí nad vlastním bydlením, jedním z hlavních
kritérií by měla být budoucnost a stav po splacení hypotéky. Po třicetileté
hypotéce se lidé dostávají do důchodového věku. Mít vlastní bydlení je
ekonomická nutnost. S dvanáctitisícovým důchodem nelze platit patnáctitisícový
nájem. Jedinou cestou je bydlet ve vlastním a platit jen inkaso. Právě
s investováním do vlastního bydlení má nyní střední třída velké problémy. V Bidli
už nyní připravujeme produkt, se kterým bude vlastní nemovitost dostupnější
a s kterým již brzy půjdeme na trh.

Závěrem: Jakými pravidly se řídit při výběru realitní
kanceláře?

Dnes je rozhodně příznivá doba na prodej nemovitosti. Já osobně bych
vybíral rovnou makléře, nikoli realitní kancelář. Soustředil bych se na jeho fotoa videoprezentace nemovitostí a reference. Dále na jeho zkušenosti s prodejem
ve vaší lokalitě, popřípadě okolí. Obchod se značně urychlí, jelikož tam už
prodával a má třeba poptávající klienty z předchozích nemovitostí. Ujistěte se,
že makléř bude na prohlídky chodit
s klienty, kteří mají opravdu zajištěné
financování. Nespoléhejte
na makléře, jehož hlavní
snahou je vaši nemovitost
naklikat na desítky
serverů. Nabídka vaší
nemovitosti stačí
na dvou až třech
serverech. Buďte
ostražití na slovník makléře.
Pokud stále tvrdí, že obchod
půjde jako po másle, tak většinou
nemá pravdu. Bezproblémových
obchodů je podstatně méně a jen správně
zvolený odborník je vyřeší ke spokojenosti obou
stran. Proto se nebojte potkat třeba se dvěma
třemi makléři na kávě, poslechněte si je a zvolte
si toho správného. Nezapomeňte však, že pro
kvalitní propagaci, nabídku a prodej nemovitosti
je důležité, aby tyto procesy řídil jen jeden
odborník.
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Jak se dnes pohybují ceny bytů v naší lokalitě?

Především tím, že kupujícího a prodávajícího propojujeme v přesně načasovaný
okamžik. Protože spolupracujeme přímo s bankou, snažíme se kupujícím zajistit
vhodné financování širokou paletou finančních produktů. Na prohlídky nemovitostí
bereme klienty, kterým jsme poskytli odpovídající finanční servis, a mají schválené
financování bankou, tudíž jednají jako by měli hotovost. Tím pádem se jim nestane,
že by jim někdo lidově řečeno nemovitost vyfoukl před nosem. Zároveň šetříme
čas prodávajícím, kteří dávají přednost zájemcům s již připravenými penězi. A to
naši klienti mají. Perfektní servis, jako u každé renomované realitní společnosti, je
u nás samozřejmostí. My však nejsme jen realitka, jak jsem předeslal, naše služby
končí zařízením nemovitosti nábytkem.

Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která na Praze 14 působí.
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli.

Pohádka pro děti
i maminky
V přízemí panelového domu na Černém Mostě je

vity, po kterých byla poptávka. „Měli jsme třeba

živo. Jitka Šindelářová a Margita Eliášová tu zalo-

i angličtinu a dramaťáček, logopedii nebo zpíván-

žily před více než deseti lety volnočasové centrum,

ky. Momentálně se hodně zaměřujeme na pohyb.

které v té době ve čtvrti chybělo. Reagovaly tak na

Nabízíme třeba sportík pro kluky, cvičení maminek

poptávku rodičů nejmenších dětí – otevření dopole-

s dětmi a pilates pro dospělé, seniory i maminky po

dní školičky s programem.

porodu.

Dětské studio Pohádka, jak své centrum pro děti

„Chci vybudovat prostor pro zdravý, přirozený po-

a celé rodiny nazvaly, nabízí nejrůznější aktivity pro

hyb. Všeobecně rozvíjet pohybové schopnosti dětí,

nejmenší děti i pro dospělé, dopoledne, odpoledne

a ne je jednostranně přetěžovat,“ popisuje lektorka

i večer. Specializuje se ale především na pohybové

své cíle. „Těší nás, že se v centru daří budovat vzta-

a tvůrčí kroužky. V rámci studia působí také Taneční

hy mezi klienty, dětmi i rodiči. Maminky se scházejí

a pohybové studio ČM, kde se děti ve věku 3–14 let

i mimo naše centrum a přicházejí k nám s novými,

věnují lidovému a scénickému tanci.

zajímavými podněty,“ usmívá se Jitka Šindelářová.

Postupně přibývaly i aktivity pro maminky, jako
jsou relaxační tanec nebo pilates. Podle Jitky
Šindelářové centrum vždy nabízelo takové akti-

Kompletní nabídku aktivit centra najdete
na webu www.pohadka-praha14.cz.

V Babinci se schází
nejen důchodkyně
Když Míla Divišová venčila svého psa Kaštánka, po-

není jen o mně, Babinec vytváří každá z nás a některé

tkala další pejskařky, které si posteskly, že na Černém

se aktivně podílejí na společném programu,“ doplňuje.

Mostě není žádný program pro starší ženy. Míla to
změnila a už tři roky funguje diskuzně tvůrčí Babinec.

„Jsem ráda za všechny, které jsem mohla potkat. Jsou

Kolektiv přibližně deseti žen se každý čtvrtek schází

to úžasné ženy, vedeme osobní rozhovory, sdílíme smu-

v Kavárně Maňána, kde si nejen povídají, ale také vyrábí

tek i radost,“ říká Míla a přidává, že by ráda inspirovala

– třeba brože nebo náramky z korálků.

další lidi, aby zakládali a vedli podobné skupiny, kde důležitou roli hrají osobní vztahy. „Zavoláme si, staráme se

„Byly jsme převážně pejskařky, chodily jsme po sídlišti,

o sebe. Každá z nás má něco na srdci, s čím se potře-

občas se potkávaly, ale znaly jsme se jen podle jmen

buje svěřit,“ vysvětluje Míla. Proto ani neusiluje o to, aby

našich pejsků,“ vzpomíná Míla. „Nakonec nás pejsci dali

byl její klub co největší. „V menší skupině se vztahy lépe

dohromady,“ usmívá se. První setkání bylo nesmělé. Po-

vytvářejí.“

tom se ale mezi ženami vytvořily přirozené vztahy, nic
nuceného, všechny do klubu chodí, protože se chtějí potkávat s ostatními. Míla na každé setkání připraví nějaké
vyrábění.
Ale také společně chodí na koncerty, navštěvují muzea
nebo akce pořádané Kavárnou Maňána, a dokonce už
společně jely na zájezd pronajatým minibusem. „Ráda
bych do budoucna zavedla i společné procházky po
okolí v pravidelném čase.“ vysvětluje Míla. „Dnes už to
Praha 14 kulturní / listopad 2018
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ZPívání PRo senioRy: ZPívání PRo RAdost
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

Přednáška: sPotřebitelské Právo

18:00 Předvánoční shon, nákupy, úvěry a půjčky. Na co si dát pozor a jaká jsou
naše práva?
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

17:00

Pá

3

jak u dětí PodPořit sPrávný vývoj řeČi

15:30 Přednáška klinické logopedky Mgr. Zuzany Konůpkové o vývoji řeči

15:00 Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.

ČT

2

Kalendář akcí
P R A H A 14

9:00

So

strašidelná zahrada

Strašidla, příšerky a pohádkové bytosti srdečně zvou všechny nebojácné
děti na stezku odvahy!
Gen. Janouška 1060/2, Černý Most,
Dům dětí a mládeže Praha 9, 40 Kč, ddmpraha9.cz

turnaj ve stolním tenisu o Pohár starosty
mČ Praha 14
Pro mládež, muže i ženy. Registrace začíná v 8:30.
Hloubětínská 80/32, Hloubětín, MČ Praha 14, 50 Kč

dýňová sobota

14:00 Dáme si dýňovou polévku, cheesecake, muffiny a quiche. Od 16 hod.
dýňová dílnička pro děti.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, vstup zdarma,
plecharna.com

taneČní odPoledne

14:00 Kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí. Zveme na
víkendové odpoledne s živou hudbou.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

u dětí.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč (do herny), mcklubicko.cz

9

18:00

Pá

10
So

15:00

11
13

13:50

Ne

út

6

koncert: Paralelní zaPojení

7

První Pomoc u miminek a dětí do 3 let

vedený lektorkou Lucií Poláchovou, Dis.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
350 Kč mcklubicko.cz

14
ST

komunitní vaření: ochutnejte aFriku

16:00 Přijďte si s námi připravit a ochutnat sumečka afrického.
Dozvíte se, jaké kulinářské zvláštnosti mají v Africe.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

tvořivé odPoledne

13:00 Nevíte co s dětmi dělat v nadcházejícím podzimním nečasu?

cestoPisná beseda: na kole Přes aFriku

Přijďte s nimi tvořit.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda,
50 Kč v rámci vstupu do herny, neposeda.org

8
ČT

18:00 Šestadvacetiletý Tadeáš Šíma z Prachatic se vydal na sólo expedici
přes Afriku.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

výstava v Galerii 14

koncert komorní hudby v Galerii 14

Výstava Křehká krása barev a nití II.
Otevřeno vždy út, st, čt od 14 do 18 hod.
nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, MČ Praha 14, zdarma

it seminář: maPy a cestování

prezentace s ukázkami.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

P r a h a 14 k u l t u r n í l i s t o p a d 2 018

Přines věci v takovém stavu, v jakém bys byl ochotný si je sám odnést,
a odnes si, cokoliv chceš.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

Proměníme obyčejný nábytek ve stylový doplněk.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma, plecharna.com

dětí, příprava na vstup do MŠ.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

15:00 Cestou necestou po internetu. Seminář probíhá formou komentované

sWaP: výměnný bazárek Pro všechny

WorkshoP: Patinování a dekorace

10:30 Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností a schopností

17:00

9:00

16:00 dřevěného nábytku

uČíme se se zlobivákem

ST

Vydejte se s námi do světa starých, téměř zapomenutých řemesel.
Výlet pro děti od 10 do 16 let.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, zdarma, kdkyje.cz

18:30 Seminář o tom, jak poskytnout první pomoc našim nejmenším,

a moderní groove-music.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

út

volnoČasový klub Pro děti: řemesla a cechy

Přijďte se něco dozvědět a diskutovat s odborníky na ekologii
a odpadové hospodářství.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

odpoledne s popcornem na Jahodnici.
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, Praha 14 kulturní,
zdarma, praha14kulturni.cz

20:00 Paralelní Zapojení hraje vlastní skladby inspirované funkem, jazzem

Dejte si husu, nechte děti projet na koníkovi a zkoukněte s nimi
tři pohádky a jeden film.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, zdarma, kdkyje.cz

třídění odPadu v domácnostech a jeho

Filmový den na jahodnici

Přijďte na podzimní hudební pohádku.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

svatomartinské slavnosti

18:00 souvislosti na Praze 14

15:00 Večerníčky a animovaný film Paddington na filmovém plátně. Filmové

Ne

Pohádková klasika o víle a princi od Andersena. Pro děti od 4 let.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 50 Kč, plecharna.com

koČovné divadlo velký vůz: děkujeme,

Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 50 Kč, plecharna.com

4

divadelní Pohádka: malá mořská Pohádka

19:00 že jste Přišli.

13:00

15:00 Pohádka na motivy Karla Čapka pro všechny předškoláky.

Pohádkové neděle: Podzimní žabáci

Naplánujte si volný večer bez dětí, v Klubíčku se o ně postaráme.
Přihlášení nutné.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
250 Kč/dítě, sourozenci 450 Kč, mcklubicko.cz

Jednoaktová komedie pro pět herců a jednoho Karla.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna,
vstupné dobrovolné, plecharna.com

divadelní Pohádka: o Pejskovi a koČiČce

15:00 Co je pravé přátelství? To vám ukážou žabáci Kvak a Žbluňk.

dobrodružná Pyžámková noc

18:30 Vystoupí Epoque Quartet.

nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, MČ Praha 14, zdarma

15
ČT

dětské boty aneb kojíme, šátkujeme a niČíme

10:00 dětem nohy

Pojďte se poradit a popovídat si o tom, jak pro své nejmenší vybrat
vhodnou obuv.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda, 100 Kč, neposeda.org

klubíČko je stále s vámi

16:00

15:00 Oslava znovuotevření MC Klubíčko s kouzelnickou show.

Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha, zdarma,
mcklubicko.cz

ZPívání PRo senioRy: ZPívání PRo RAdost

15:00 Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

Přednáška: PůjČky a investice

18:00 Chcete si půjčit, nebo naopak investovat? Přijďte se dozvědět, jak na to.

23

11:00

Pá

Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

17:00

milenec na vymření

19:30 Je nevěra zpestření života? Komedie o jednom podnikateli,
který hledá svou „oběť“.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 200 Kč, kdkyje.cz

16

15:00

17

14:00

20

13:50

Potkej se s youtubery

Pá

So

út

17:00

21

Přijď se setkat s hvězdami youtube. Čekají tě hry, soutěže a možná si
střihnete i nějakou challenge.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma, plecharna.com

ST

So

14:00

barevné Podzimní tvoření

Rodinná tvůrčí dílna – podzimní svícínky a výzdoba.
Prosíme o přihlášení do 12.11.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha, 120 Kč/
rodina, mcklubicko.cz

volnoČasový klub Pro děti: království
železnic
Výlet do světa vláčků a mašinek pro děti od 10 do 16 let.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, zdarma, kdkyje.cz

lamPionový Průvod na hutích - 100 let
rePubliky

Průvod vyrazí od minigolfu v parčíku ve Splavné v 17 h. Lampiony s sebou.
Splavná 652, Hutě, Krásná Praha 14, zdarma, krasnapraha14.cz

Pohádka: tramPoty Čerta huberta
9:00

24

10:00

Veselá pohádka o čertu Hubertovi, kterého vyslalo peklo do Krkonoš.
Pro děti od 3 let.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

komunikace, která buduje vztahy

10:30 Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč (do herny), mcklubicko.cz

15:00

25

15:00

26

17:30

Ne

Po

18:00

28

9:00

ST

Pohádkové odPoledne

14:00 Čtení pohádek pro děti. Pohádky předčítají členky Klubu aktivních

seniorů Liduška.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda, 50 Kč v rámci vstupu
do herny, neposeda.org

WorkshoP: tašky z bannerů

16:00 Z plachet budou tašky. Naučíme vás upcyklaci. Počet účastníků

omezen na 10, rezervujte si své místo.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma, plecharna.com

bioGraF kyje: the elements

19:00 Extrémní sporty se dají dělat i v Česku. Dokument přináší příběhy tří
našich sportovců.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 40 Kč, kdkyje.cz

divadlo bez debat: a do Pyžam!

20:00 Komedie Divadla bez debat plná absurdně vtipných scén a náhod.
Lhát se totiž nevyplácí.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

22
ČT

15:00

it seminář: Práce s textem na PoČítaČi

Textujeme nejen na psacím stroji. Seminář probíhá formou komentované
prezentace s ukázkami.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

19:00

29

15:30

30

17:00

ČT

Pá

Přednáška: Potravinové alerGie

Přednáška formou praktického kurzu vaření bezlaktózového
a bezlepkového jídla.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

enkaustika: malování horkým voskem
Enkaustika pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC.
Kapacita omezena.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

sousedské setkání s živou hudbou
a svařákem

Sousedské posezení pro všechny. Přijďte si dát svařák, zatančit
a zazpívat si u živé hudby.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma, plecharna.com

kurz výroby bareFoot mokasínů

Na kurzu budeme vyrábět kožené mokasíny přesně na svoji nohu.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda, 2 300 Kč, neposeda.org

taneČní odPoledne

Kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí. Zveme na
víkendové odpoledne s živou hudbou.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

divadelní Pohádka: kouzelník eňo ňuňo

Zábavný kabaret pro děti od 3 let i jejich rodiče.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 50 Kč, plecharna.com

Pohádková neděle: o sněhurce

Stavte se u nás na klasickou pohádku v novém kabátě.
Sněhurka i sedm trpaslíků už se na vás těší.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

adventní věnce

Přijďte si vyrobit originální adventní věnec pro radost!
Gen. Janouška 1060/2, Černý Most,
Dům dětí a mládeže Praha 9, 150 Kč, ddmpraha9.cz

seminář: zdravotní PéČe v Čr Pro cizince
Seminář je určen pro občany třetích zemí.
Registrace: praha14.projekty@icpraha.com.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

divadelní WorkshoP: výroba jednoduchých
loutek
Vyrobit jednoduchou loutku třeba z roličky od toaletního papíru a kusů
látek zvládne každý.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, facebook.com/KCKardasovska

koncert: hoP troP

Připomeňte si to nejlepší od kapely Hop Trop. Zazpívají svoje hitovky
jako Tři kříže nebo Amazonku.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 300Kč, kdkyje.cz

vítání zimy s lamPionovým Průvodem

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s lampionovým průvodem.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

adventní věnce

Vyrobte si jedinečný adventní věnec pro radost!
Gen. Janouška 1060/2, Černý Most,
Dům dětí a mládeže Praha 9, 150 Kč, ddmpraha9.cz

KoMPleTNí PŘeHleD AKCí NAJDeTe NA STráNKáCH
www.PrAHA14.Cz/KAleNDAr-AKCi
KAleNDáŘ AKCí PŘiPrAVuJe PrAHA 14 KulTurNí
Pro MĚSTSKou ČáST PrAHA 14.

dětské hry a hraČky

16:00 Přednáška speciální pedagožky o rozvoji hry u dětí.

Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč (do herny), mcklubicko.cz
P r a h a 14 k u l t u r n í l i s t o p a d 2 018

Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Máte „prořízlou“ pusu? Chcete změnu?
Máte slušné nasazení? Chcete si řídit svůj pracovní čas?
Mluvíte rád(a) s lidmi? Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 773 484 056
n Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu nechat v bytě
na dožití. Na velikosti a stavu bytu nezáleží. Na vystěhování
nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.:
608 661 664

Regionální vydavatelství (vydává Čtrnáctku)
rozšiřuje svou působnost a hledá
TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY
I ZKUŠENÉ MANAŽERY INZERCE!

n Čištění koberců a čalounění, pro firmy i domácnosti. Jedná
se o hloubkové čištění profesionálním strojem. Informace
a objednávky na tel: 603701992

Dělejte s námi úspěšné Obchodní zástupce,
inzertní poradce, manažery inzerce!

Malířské práce, štukování stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz

n

RV1800156/61

Designed by Kues / Freepik

Pošlete nám váš životopis na adresu
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte
pár řádek motivačního dopisu a chytněte tak
příležitost za pačesy!

Pro plošnou inzerci
kontaktujte:

STUDIO ORIFLAME
ČERNÝ MOST – BRYKSOVA 772

n Hledám menší byt do 14 tis nebo větší do 20 tis pro 2 osoby
– pár. Dlouhodobě, lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum
do 40 min max. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088

www.studiopraha9.cz

n Snadná výměna záclon-spouštěcí garnýže, žaluzie, rolety,
sítě proti hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 222 351 996,
602 371 996. e-mail: vlkpavel@sendme.cz

Vzorky, vánoční balíčky, členství.

RV1802279/01

15–19
10–12, 15–18
15–18
10–12, 15–18

nebo přímý e-shop:
beautystore.oriflame.cz/17221

n Sídlo pro OSVČ, SRO, neziskovky v Praze od 149 Kč/
měsíc. Tel.: 728 991 247, unimoservis@seznam.cz,
www.sidloprofirmupraha.cz
n Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091

tel: 732 77 99 59
ÚT
ST
ČT
PÁ

n PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezproblémový
průběh nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734 319 304

Zuzana Tomaschková
manažerka inzerce
Tel.: 605 405 799
E-mail: tomaschkova@regvyd.cz

n KOUP. STARÉ ŠPERKY, i pošk., zlaté mince, st. stříbrné
předměty, zlaté zlomky za max. ceny. INTERANTIK, PRAHA
9, Pod Pekárnami 157/9, od 10 hod. Tel.: 605 829 440
n Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garnýže, opravy a servis
žaluzií. Zaměření a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz
n Rychlý servis, seřízení a údržba oken, dveří (plast, eurookna).
Pravidelný servis prodlouží jejich životnost. Dod. předokenní
sušáky prádla. T. 603 715 285

ACCESS BARS® a ACCESS ENERGETICKÝ FACELIFT

Věci i situace vám najednou připadají reálné i dosažitelné.
Jsou to úžasné pečující, léčebné a relaxační techniky.

n Nová mobilní mokrá pedikúra. Nechte se rozmazlovat
doma. Úterky, pátky 8–14:00 hodin. Praha Kyje, Jahodnice,
Běchovice, Dolní Počernice, Černý Most. Volejte
722 968 811

RV1801460/04

Bc.Jitka Řezaninová: tel. 734 725 226, e-mail: jrezaninova@seznam.cz,
místo poskytování služby: P-9, Lehovec

RV1802104/01

Využitím těchto technik můžete být svobodní, být tím, kým opravdu jste
a nikoliv tím, kým jste předstírali, že jste. Co je možné se stává možným.
Důvody proč by něco nebylo možné, mizí.
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Křížovka o ceny
Věta s tajenkou zní:

Jak se jmenuje muzikál, na jehož volné pokračování vznikl muzikál Královna Kapeska?

Vylosovaní tři luštitelé křížovky získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou
adresou a svým telefonním číslem posílejte do 15. listopadu 2018 e-mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky
lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka říjnového vydání časopisu Čtrnáctka (2018/10) zní: „Nezáleží na tom, JAK MNOHO MÁŠ KNIH, ale jaké
jsou.“ Vylosovaní výherci jsou: Ivana Myšáková, Praha 14; Taťána Veselovská, Praha 9; David Šimák, Praha 14. Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry jsou předávány v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte pověřené pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.
INZERCE

PRODEJ SCHODŮ NA ROZHLEDNĚ
DOUBRAVCE STÁLE POKRAČUJE.

RV1802304/01

CENA 6.000,- KČ

objednávky na hutarchitektury@gmail.com, tel.: 777 172 769
Děkujeme, že přispíváte na dobrou věc.
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ROZLOUSKNĚTE VÁNOCE

17. 11. / 17:00
MULTIMEDIÁLNÍ
LEDNÍ SHOW

RV1801442/04

INSPIROVANÁ LOUSKÁČKEM

