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PRODÁNA
JIŽ POLOVINA
STAVEBNÍCH PARCEL

• Nabízíme 23 stavebních pozemků
v oblíbené části Kyje-Hutě

• Stavba rodinného domu možná
už během roku 2019

• Možnost výstavby rodinného
domu s plochou až 210 m2

• Kvalitní občanská vybavenost
v místě se bude dále rozšiřovat

• Kompletně zasíťované parcely
jsou velké od 569 do 937 m2

• Vyšší hodnota investice
i díky nové zastávce vlaku
Rajská zahrada
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• Dokončení
inženýrských
sítí 12/2018

733 130 101 • obchod@landia.cz

RV1802425/01

• Možnost realizace bazénu,
garáže a dalších drobných
staveb
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Vážení přátelé,
čas Vánoc se nezadržitelně blíží. Kupujeme
nebo vyrábíme adventní věnce, sháníme dárky,
smýčíme své domovy, zkrátka máme úplně
jiné myšlenky, než jsou myšlenky na politiku.
Ani v tomto vydání Čtrnáctky ji však s ohledem
na nedávné komunální volby nemůžeme úplně
pominout. Na předních stránkách si Vám
dovolujeme představit nové vedení a Radu
městské části, a to i prostřednictvím stručných
životopisných vizitek. Jedná se o zástupce
nové koalice Spojených sil pro Prahu 14 (TOP
09, STAN a KDU-ČSL), ODS a České pirátské
strany, na které se nyní v případě potřeby
můžete obracet se svými starostmi.
Věřím, že i „zpovykaní Pražáci“ ocení také změnu ve vedení Magistrátu
hl. m. Prahy. Nová koalice bez hnutí ANO je příslibem lepší spolupráce
s městskými částmi, a tedy i s Prahou 14. Pozitivně by se to mohlo projevit
zejména při realizaci větších projektů, jako třeba další fáze revitalizace
parku U Čeňku.
Rozvoj naší městské části pochopitelně řešíme i my v rámci připravovaného
rozpočtu na příští rok. Klademe v něm důraz hlavně na nejrůznější investiční
akce – pokračování výstavby tělocvičny ZŠ Šimanovská, opravy komunikací,
přípravu výstavby přírodního koupaliště v Kyjích nebo třeba rekonstrukci
Domova pro seniory Bojčenkova. Uvědomujeme si, že vedle zateplování
školních budov jsou pro děti důležité i podmínky uvnitř. Proto ve školách
a školkách, kde to ještě není, připravujeme projekty na rekuperaci tepla.
Vzhledem k tomu, že ještě není schválen státní rozpočet ani rozpočet
hlavního města, na kterých jsou městské části při plánování nakládání
s financemi závislé, musíme počítat s rozpočtovým provizoriem. Rozpočet
Prahy 14 upřesníme a předložíme zastupitelům ke schválení začátkem
příštího roku.
Z toho, co jsem zatím uvedl, lze usuzovat, že předvánoční čas je jen o práci.
Ale není tomu tak. Je i o zábavě, příjemném bilancování a setkávání
s rodinou a přáteli. Pokud máte chuť jedno takové setkání zažít, vyrazte
i se svými blízkými na některou z připravovaných akcí – třeba na tradiční
Vánoční punč v Kyjích, o kterém se dočtete na následujících stránkách.
Naleznete tu i tip na zajímavý vánoční dárek – rozhovor s místní obyvatelkou
Pavlínou Jurkovou, která napsala krásnou knihu pro děti s názvem Viktor
a záhadná teta Bobina.
Uvidíme, jaké počasí Vánoce nakonec přinesou. Pokud budeme mít štěstí
a poslední roky „na blátě“ letos vynahradí sníh a mráz, můžeme si užít
i nějaké to vánoční sportování. Třeba nám zase zamrzne Kyjský rybník
a budeme se moci pustit do vymetání bruslařské dráhy. To by se mi moc
líbilo. A věřím, že nejen mně.
Dovolte, abych Vám na závěr popřál krásné a hlavně klidné vánoční svátky
v rodinném kruhu. Do nadcházejícího roku 2019 Vám pak přeji mnoho
zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
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Kontaktujte nás na e-mail vydavatele:
distribuce.14@regvyd.cz, poštovní adresa pražské
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Foto na titulní straně: Irena Brablcová
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Nové vedení městské části:
Spojené síly pro Prahu 14, ODS a Piráti
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 MÁ NOVÉ VEDENÍ. ZASTUPITELÉ, KTERÉ LIDÉ ZVOLILI V ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH, NA SVÉM LISTOPADOVÉM USTAVUJÍCÍM JEDNÁNÍ JMENOVALI DO FUNKCÍ NOVÉ RADNÍ,
MÍSTOSTAROSTY A STAROSTU.
jako poradního orgánu Rady městské části Praha 14. Témat k řešení
je dost, například řešení problémů s parkováním, výstavba lávky
na Hutě či vybudování nových železničních zastávek coby podpora šetrnějšího způsobu přepravy,“
nastínil místostarosta Hukal. Jeho
kolega a volební lídr Pirátů v Praze
14 Bc. Michal Prager, MBA má jako
uvolněný radní na starosti sociální
péči, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb.

Složení nové rady, včetně rozdělení
jednotlivých gescí, vychází z koaliční
smlouvy mezi Spojenými silami pro
Prahu 14, ODS a Piráty – v jednatřicetičlenném zastupitelstvu dohromady tato koalice obsadila 21 mandátů.
V opozici zůstala dvě hnutí: ANO 2011
a Nezávislí – Naše Čtrnáctka.
Starostou Prahy 14 se již potřetí
v řadě stal Mgr. Radek Vondra (TOP
09). „Ve volbách jsme jako Spojené
síly pro Prahu 14 dostali od lidí velmi
silný mandát. Vnímám ho jako velký
závazek, spolu s kolegy uděláme vše
pro to, abychom Čtrnáctku posunuli
zase o kus dál,“ řekl starosta Vondra, který byl zároveň volebním lídrem
kandidující koalice. V nové radě bude
mít na starosti územní rozvoj, rozpočet a ekonomiku.
Prvním místostarostou je Jiří Zajac
(ODS). Ani on není ve vedení městské části žádným nováčkem, protože
začínající volební období je ve funkci
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místostarosty jeho druhým. Stejně
jako v minulých letech bude zodpovídat za bytovou politiku a správu
majetku. „Vážím si toho, že mi voliči umožnili pokračovat v rozdělané
práci. I když se toho za uplynulé čtyři
roky zvládlo hodně, stále před námi
zůstává řada úkolů – například další
fáze procesu privatizace,“ uvedl místostarosta Zajac.
Další ze zbývajících tří křesel místostarostů obsadil Ing. Petr Hukal (BEZPP, zvolen za Piráty), který
v minulém volebním období zastával
funkci neuvolněného radního. Do
jeho gesce spadá doprava a dopravní
investice, zároveň dohlíží na ochranu
veřejného prostoru před vandalstvím
a vizuálním smogem (reklamní zařízení, stavby pro reklamu).
„Doprava je oblast, kterou se dlouhodobě zabývám, ostatně v minulém volebním období jsem zastával
funkci předsedy dopravní komise

SEZNAM UVOLNĚNÝCH ČLENŮ
RADY DOPLNÍ NEUVOLNĚNÍ
Zbývající dvě funkce místostarostů,
v tomto případě místostarostek, zastávají Mgr. Irena Kolmanová (TOP
09) a PhDr. Zuzana Jelenová (BEZPP,
zvolena za STAN). Místostarostka
Kolmanová měla v minulém volebním období coby radní na starosti
výstavbu, bezpečnost, mezinárodní
program místní Agenda 21 (MA21),
kulturu, sport a volný čas a komunikaci s veřejností. Nyní má v gesci
investice (vyjma dopravních a těch,
které souvisejí s agendou Správy
majetku Prahy 14), životní prostředí, MA21, komunikaci a strategické
plánování. Místostarostka Jelenová,
která má rovněž dlouholeté zkušenosti z působení v samosprávě a například v minulém volebním období
byla zastupitelkou Prahy 14, zodpovídá za školství, vzdělávání, získávání financí z dotačních zdrojů a dále
za oblast kultury, sportu a volného
času.
Seznam uvolněných členů rady doplnil nový zastupitel Jaromír Krátký
(ODS), pod něhož spadá bezpečnost,
prevence kriminality, informatika
a Smart Cities. Zbývající dva členové rady jsou neuvolnění, což znamená, že vedle této funkce vykonávají
svá občanská povolání. Jsou jimi
Mgr. Petr Vršecký (BEZPP, zvolen
za KDU-ČSL) a Josef Kutmon (ODS),
který byl v radě městské části i v minulém volebním období.
red
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Poznejte nové radní městské části

MGR. RADEK VONDRA, STAROSTA
V Praze 14, konkrétně v Kyjích, žije déle než dvacet
pět let. Ve funkci starosty
městské části je třetí volební období. Absolvoval
strojní průmyslovou školu
a pokračoval dále ve studiu na ČVUT.
Později získal nejprve bakalářský
a pak magisterský titul na Evangelické
teologické fakultě UK v oboru diakonika. Pracoval ve vedoucích pozicích
firem zaměřených především na IT
a telekomunikace. V současnosti je
také zastupitelem hl. m. Prahy. Působil jako člen občanských sdružení
či předseda sportovního klubu. Ve volném čase běhá, jezdí na kole, pořádá
akce pro děti v rámci evangelického
sboru, případně hraje na kontrabas či
klavír. Je ženatý, má pět dětí.
PHDR. ZUZANA JELENOVÁ,
MÍSTOSTAROSTKA
Působila jako ředitelka
a jednatelka Karmelitánského nakladatelství, místní ji však znají především
jako zakladatelku KC Motýlek na Černém Mostě, které pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.
Přestože v pozici místostarostky je nadcházející funkční období jejím prvním,
v samosprávě není žádným nováčkem
– třikrát byla zvolena zastupitelkou MČ.
Dále působila jako personální ředitelka
na ministerstvu pro místní rozvoj či jako
poradkyně ministra zahraničních věcí.
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, je
vdaná, má dva syny, baví ji vysokohorská turistika, četba či chalupaření.
MGR. IRENA KOLMANOVÁ,
MÍSTOSTAROSTKA
Bezmála dvě desetiletí žije
v Hloubětíně. V minulém
volebním období zastávala
funkci uvolněné radní Prahy 14, přičemž na starosti
měla mimo jiné kulturu,
sport, volný čas, bezpečnost či komunikaci s veřejností. Na „kontě“ má
například pilotní ročník participativního rozpočtování – projekt Čtrnáctka
podle vás. Pracovala v oblasti lidských
zdrojů, vystudovala obor vzdělávání
dospělých na Univerzitě Jana Amose
Komenského v Praze. S manželem

má tři syny, takže svůj volný čas věnuje především rodině. Když má chvilku, odpočívá při sportu nebo při práci
na zahradě.
JOSEF KUTMON, RADNÍ
V samosprávě naší městské části není žádným nováčkem. Začínající volební období je jeho druhým
ve funkci neuvolněného
radního, už dříve (od roku
2010) však působil jako zastupitel. Vystudoval střední školu se zaměřením
na grafiku a tisk a už déle než dvacet
let je obchodním ředitelem tiskárny.
Celý život žije v Kyjích, je ženatý, má
dvě děti. Ve volném čase rád čte, hraje
tenis, jezdí na kole a velmi rád cestuje. Členem ODS je od roku 1997, kdy
vstoupil do místního sdružení na Černém Mostě.
ING. PETR HUKAL, MÍSTOSTAROSTA
Vystudoval střední a vyšší
odbornou školu dopravní,
dále hospodářskou politiku a správu na Provozně
ekonomické fakultě ČZU
v Praze. V roce 2010 poprvé kandidoval do Zastupitelstva MČ,
od stejného roku byl předsedou Dopravní komise Rady MČ. V roce 2014
byl zvolen zastupitelem za koalici Zelených a Pirátů a dále také neuvolněným
radním MČ, nyní je místostarostou.
Ve své pracovní kariéře se orientuje
na řízení v oblasti informačních technologií a systémů.
JIŘÍ ZAJAC, MÍSTOSTAROSTA
V křesle místostarosty Prahy 14 má před sebou druhé volební období,
předtím (od roku 2010)
zastával funkci zastupitele. Stejně jako v minulých
letech má na starosti bytovou politiku
a správu majetku. Absolvoval obchodní
akademii a posléze nástavbové studium na vyšší odborné škole ekonomické, obor personální řízení. Je podruhé
ženatý, má čtyři děti. S nimi se snaží
trávit maximum volného času, když
mu zbyde chvilka, relaxuje u čtení fantasy literatury a při sportu. Je letitým
členem ODS (v současnosti 1. místopředseda regionálního sdružení),
do strany vstoupil v roce 2006.

MGR. PETR VRŠECKÝ, RADNÍ
Žije na Černém Mostě,
je ženatý a má dva
dospělé syny. Pracuje
jako sekretář fotbalového
oddílu SK Slavia Praha
– odbor přátel. Aktuální
volební období je jeho prvním,
nicméně zkušenosti z působení
v samosprávě má – byl členem
Komise pro výchovu a vzdělávání Rady
MČ Praha 14. Vystudoval dvě vysoké
školy – jednu zaměřenou na sociálněprávní činnost a zaměstnanost,
druhou na mezinárodní a regionální
vztahy v průmyslovém vlastnictví.
Řadu let pracoval na celní správě,
naposledy jako ředitel celního úřadu
cel a daní. Jeho velkým koníčkem je
sport, ve volných chvílích se mimo
jiné věnuje i pořádání volnočasových
aktivit pro děti.
JAROMÍR KRÁTKÝ, UVOLNĚNÝ RADNÍ
Žije na Černém Mostě,
je ženatý, má desetiletou
dceru. Vystudoval střední
průmyslovou školu v Kutné
Hoře, obor automatizace
a informační technologie.
Svému oboru se věnuje i v profesním
životě – pracoval jako IT specialista
a softwarový vývojář. Informatiku má
v gesci i jako uvolněný radní městské
části. Aktuální volební období je jeho
prvním, členem ODS je posledních pět
let. Mezi jeho zájmy patří sport – zej
ména badminton a plavání.
BC. MICHAL PRAGER, MBA,
UVOLNĚNÝ RADNÍ
Vystudoval
Metropolitní
univerzitu Praha, obor veřejná správa, a Central Europe Management Institut,
obor management obchodu. Pracoval jako sociální pracovník v organizaci Asistence,
o. p. s., v roce 2009 založil společnost
Pestrá, o. p. s., zaměřenou na výcvik
asistenčních psů. Byl členem a posléze předsedou poradního orgánu Rady
MČ – Komise pro sociální věci a zdravotnictví, od roku 2014 působí jako zastupitel MČ. Je ženatý, s manželkou
má šestiletou dceru. Mezi jeho koníčky
patří například chalupaření, četba či
deskové hry, je také milovníkem dobré
kávy a čajů. 
red
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Anketa / Aktuality

ANKETA

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám / hnutím zastoupeným v ZMČ Praha 14.

ČÍM BY SE PODLE VÁS MĚLO NOVÉ VEDENÍ RADNICE PŘEDEVŠÍM ZABÝVAT? JMENUJTE PRIORITY, KTERÉ
POVAŽUJETE ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.
Vzhledem k zdlouhavé
přípravě
stavebních
projektů by bylo vhodné začít tam, kde jsme
teprve na začátku procesu, avšak na dokončení bylo „včera pozdě“. Proto jako priority vidím zejména
revitalizaci terminálu Černý Most
a jeho okolí, novou školu na Jahodnici
a novou školu a školku v Hutích. Dále
pak po již nachystaném projektu obnovy sídliště Vybíralka by měly rychle
následovat přípravy dalších sídlištních částí Černého Mostu, Lehovce
a Hloubětína.
Bc. Tomáš Novotný, ANO
Každé vedení radnice,
by se mělo soustředit především na to,
aby se občanům v jejich obci dobře žilo.
Uvážlivě a odpovědně
spravovat věci, které si
občané nemohou řešit sami, jako jsou
například promyšlený územní rozvoj
a stabilizace území, podpora klíčových dopravních staveb celoměstského významu, omezení tranzitní dopravy nebo zvyšování pocitu bezpečí

Lidé se shodli
na podobě hřiště
V závěru listopadu se uskutečnilo
návazné veřejné setkání k podobě
dětského hřiště v ulici Mochovská,
které je plánováno v rámci projektu Čtrnáctka podle vás, tedy prvního
ročníku participativního rozpočtování. Projekt úspěšně prošel veřejným hlasováním, nicméně protože se
u některých obyvatel objevily obavy,
že by pohyb na hřišti mohl být rušivý, MČ jej nechala upravit. Na základě prvního (zářijového) setkání
s místními radnice nechala zpracovat
několik variant řešení. Lidé na listopadovém projednání odsouhlasili tu,
která počítá s umístěním hřiště co
nejdál od okolních domů, oplocením
a s úpravou okolní zeleně.
red
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ve spolupráci s policií. V připravovaném programovém prohlášení RMČ
najdete detailní programové teze.
Josef Kutmon, ODS
Jakožto
Pirátská
strana budeme jednoznačně prosazovat
pokračování otevírání
a digitalizace radnice, aby se ještě více
přiblížila
občanům
a maximálně se zjednodušily veškeré
procesy. Chceme, aby městská část
byla opravdovým „SMART CITY“. Za
další prioritu považujeme řešení parkování v Praze 14. V neposlední řadě
se budeme ve vedení radnice zabývat
sociálními otázkami a problematikou
bydlení, abychom byli místem, kde se
žije dobře všem.
Bc. Michal Prager, MBA
Současných
problémů je mnoho – např.
stav chodníků, veřejný
pořádek, stav zeleně
apod. To jsou problémy, které se dají řešit
lehce, pokud se nebudou vyhazovat peníze za nesmysly. Co

lze udělat bez peněz, dát větší prostor
veřejnosti i opozici např. v radničních
novinách. Napsat odpověď na anketní otázku v rozsahu max. 450 znaků
včetně mezer není zrovna jednoduché
a nelze napsat všechno, co bychom si
přáli. Tak snad v příštím roce 2019.
Hodně zdraví.
Ing. Miroslav Froněk, NN14
Vedení radnice by se
mělo na základě silného mandátu občanů
Prahy 14 zabývat především naplňováním
programu, kterým se
ve volbách prezentovalo. Konkrétně se jedná o rekonstrukci domova pro seniory, omezení
tranzitu přes Prahu 14, podporu dostavby okruhu a navýšení P+R stání,
řešení parkování v lokalitě Černý
Most, revitalizaci vnitrobloků, rekonstrukci vozovek, chodníků a veřejných ploch v Hloubětíně. Dále pak
prodloužení komunikace Ocelkova,
vybudování zastávky ČD a lávky Rajská zahrada a realizace biotopu v Kyjích. Zásadní je pro nás také oprava
terminálu ČM.
Pavel Mašek, TOP 09

Praha 14 obhájila „béčko“
Praha 14 úspěšně
prošla obhajobou kategorie B v naplňování
mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21).
„Máme oficinálně potvrzeno, že
jsme obhájili vyšší stupeň, respektive že se z kategorie C posouváme do kategorie B. Pochopitelně z toho máme velkou radost.
Praha 14 je vůbec první městskou
částí v celé České republice, které se do ‚béčka‘ podařilo dostat,“
říká místostarostka Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce MA21
patří. Finále zatěžkávací zkoušky se odehrálo v říjnu v KD Kyje,
kde zástupci městské části prezentovali svou práci před odbor-

nými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro
udržitelný rozvoj. Program místní
Agenda 21 se zaměřuje na zdravý a udržitelný rozvoj obce, jeho
součástí je také podpora participace veřejnosti na proměnách
městské části. Postup do kategorie B představoval jednu z aktivit
projektu Optimalizace procesů
a profesionalizace Úřadu městské
části Praha 14 (registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012).
red

Aktuality

Změna v řešení
dopravních přestupků
Již několik týdnů se občané na území městské části Praha 14, kteří
se dopustili dopravního přestupku,
nesetkávají s „lístečky“ za stěrači
automobilů. Důvod? Naše městská
část se nyní řadí mezi ty, ve kterých probíhá zkušební provoz elektronického „řešení“ přestupků.
Strážníci jsou nově vybaveni elektronickým zařízením podobným
mobilnímu telefonu, prostřednictvím kterého přestupek zdokumentují. Následně je přestupek

Ocenění pro
ZUŠ Baštýřská

předán k řešení správnímu orgánu.
„Výhodou tohoto postupu je snížení chybovosti při přepisování údajů z papírové podoby do vnitřních
systémů a následně i zefektivnění
práce strážníků nejen v přímém výkonu služby. Městská policie nikdy
neměla zákonnou povinnost tyto
‚lístečky‘ za stěrače umisťovat,“
říká radní Jaromír Krátký, do jehož
gesce spadá bezpečnost v Praze 14.
red

Proměna vnitrobloku Mochovská
Mezi vnitrobloky Prahy 14, které
se buď již změnily, nebo momentálně mění svou tvář, patří i vnitroblok mezi ulicemi Mochovská,
Zelenečská a Nehvizdská. Radnice
tu v listopadu začala s avizovanou
revitalizací, díky které se prostor
dočká mimo jiné úpravy zeleně, vybudování nové cestní sítě či opravy chodníku. „Přibydou tu i různé
herní prvky včetně trampolíny či
houpačky. Momentálně je celý vni-

troblok zahrazený kvůli stavebním
a demoličním pracím. Pokud vše
půjde dobře a počasí nám bude
přát, kompletně hotovo by mělo být
v květnu příštího roku. V okolí stavby je drobně omezen pohyb chodců.
Děkujeme všem za pochopení, věřím, že výsledek bude stát za to,“
říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, která má na místní radnici
na starosti investice.
red

Na Černém mostě
vykvetou japonské stromy
V parku U Čeňku se v příštích letech
můžete těšit na záplavu barevných
květů ze sakur. U příležitosti zasazení jubilejního padesátého stromu
se dne 16. listopadu odehrál slavnostní ceremoniál, jehož se účastnili
prezident Spolku sakurových květů

Hirobumi Matsuzawa, velvyslanec
Japonska v České republice Kaoru
Shimazaki a nový primátor hlavního
města MUDr. Zdeněk Hřib. Nechyběli samozřejmě ani zástupci Prahy 14
v čele se starostou Mgr. Radkem Vondrou. 
mis

Další z projektů Prahy 14 se může
pyšnit prestižním oceněním. V soutěži Český energetický a ekologický
projekt, stavba, inovace roku 2017,
uspěla rekonstrukce ZUŠ Baštýřská
na Jahodnici, která byla otevřena
letos v září. Za „citlivou a komplexní
rekonstrukci původního nevyužívaného objektu školy“, v jejímž případě
bylo dosaženo i „výrazného snížení
energetické náročnosti budovy“ si
zuška „odnesla“ cenu časopisu Stavitel, a to v kategorii A – Projekty,
stavby a technologie. V minulosti městská část uspěla například
i s Komunitní kavárnou v parku Pilská v Hostavicích. Ve stejné soutěži, ovšem za rok 2015, získala cenu
hlavního města Prahy. Obě stavby
pocházejí z dílny architekta Davida
Damašky.
red

Sváteční svoz
odpadu
V období od 24. do 31. prosince 2018
bude zajištěn svoz směsného odpadu v normálním režimu. V posíleném
režimu pak bude probíhat svoz tříděného odpadu a v kritických oblastech
také v období od 17. do 31. 12. 2018 mimořádný svoz skla. Na Nový rok svoz
až na výjimky neprobíhá, v dalších
dnech pokračuje v klasickém režimu
s případným jednodenním časovým
posunem. Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad. Stromky lze volně odložit vedle
nich a v rodinné a činžovní zástavbě
nejlépe k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad. Vyhazovat by je lidé
měli nejlépe den před svozem, aby
se nehromadily dlouhou dobu před
kontejnery. Jejich svoz bude probíhat
po celý leden a únor. 
mis
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Hony na polní zvěř
Myslivecký spolek Horní Počernice
připomíná, že i v prosinci pokračují
společné hony na polní zvěř. V honitbě v katastru Dolních Počernic a Prahy 14 se uskuteční
15. 12. 2019, na 29. 12. 2018
je naplánován náhradní termín.

Auta se opět dostanou
z Objízdné na Průmyslovou

red

Vypuštění
rybníčka Aloisov
Lidem žijícím v okolí patrně neuniklo, že byl v minulých týdnech vypuštěn rybníček Aloisov v Centrálním
parku na Černém Mostě. Důvodem
vypuštění bylo tzv. slovení rybí obsádky, tedy výlov ryb, jejichž část se
posléze vrátí zpět tak, aby život v rybníce prospíval. Vlastníkem vodní plochy je hlavní město Praha, správcem
Lesy hl. m. Prahy, na „odlovu“ Aloisova se dohodly v návaznosti na letošní
horké léto, po němž hrozil úhyn ryb.
V době uzávěrky tohoto vydání Čtrnáctky správci rybníka prověřovali jeho technický stav a připravovali
opětovné napouštění.
red

Adventní
koncert

Po několika letech se řidiči opět dostanou z ulice Objízdná na Průmyslovou. Praha 14 uspěla na Magistrátu
hl. m. Prahy s opakovanou žádostí
o instalaci světelné signalizace, která
nyní umožňuje bezpečný průjezd mezi
komunikacemi. „Věřím, že se opat-

ření osvědčí a že toto řešení posléze
nahradí trvalá světelná signalizace
včetně nově vybudované křižovatky,“
řekl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr
Hukal, do jehož gesce spadá doprava
v Praze 14.
red

II. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14
18. 12. 2018 OD 15 HODIN V GALERII 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany na II. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 18. 12. 2018 od 15 hodin
v prostorách Galerie 14, náměstí Plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání najdete od 11. 12. 2018
na www.praha14.cz.
Interpelace občanů budou probíhat tradičně
od 17.00 do 17.30.

Výstava „Republika 100“

Ve středu 12. prosince se v Galerii 14 od 18.30 uskuteční adventní
koncert. Vystoupí soubor SHADDE
YADDA, který stylově interpretuje
ranou i pozdější americkou i českou
swingovou a jazzovou hudbu v rozmezí 20. až 40. let. Vstup volný.
red
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Prosincová výstava v Galerii 14 (nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most) potěší
všechny milovníky historie. Je věnována 100. výročí založení Československa a nese příhodný název
„Republika 100“. Koná se za podpory
MČ Praha 14 a Masarykova demokratického hnutí, autorem je Erik Lukas. Svou náplní se výstava zaměřuje
na období první republiky, návštěvníci
se mohou těšit na prohlídku dobových předmětů denní potřeby včetně
elektroniky, obrazů či série dobových
bankovek. K vidění jsou i panely s putovní výstavou Masarykův odkaz či

perlička v podobě busty prezidenta
T. G. Masaryka.
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.)
5. 12.–11. 12, 13. 12. – výstava otevřena od 14.00 do 18.00
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

Inzerce

VÁNOČNÍ NÁKUPY
V NOVÉM OC LETŇANY

S L EVOVÁ KN ÍŽKA
RV1802616/01

KE STAŽENÍ NA: WWW.OCLETNANY.CZ/SLEVOVAKNIZKA

09

Vánoční a předvánoční tipy

Zimní radovánky v Praze 14
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS JE PLNÝ SHONU, PROTO SI OD NĚJ NA CHVÍLI ODPOČIŇTE. V MĚSTSKÉ ČÁSTI JE SPOUSTA
AKTIVIT, PŘI KTERÝCH SI MŮŽETE ODDYCHNOUT.
Opět po roce se v kulturním domě Kyje
koná akce s názvem Vánoční punč, letos
se tak stane potřetí. V městské části si
tak buduje tradici. „Mezi lidmi je velmi
oblíbený. Alespoň na jeden den se mohou oprostit od vánočního stresu,“ říká
Simona Vlašimská z Prahy 14 kulturní.
Akce, která proběhne 13. prosince, s sebou přináší tradiční vánoční pochutiny.
Jak už název napovídá, bude se samozřejmě podávat punč. V přilehlé restauraci Šimanda si budete moci pochutnat
na bramborovém salátu s řízky. A možná bude i trocha cukroví...
Vánoční atmosféru lze ale nasát i jinak
než přecpáním svého žaludku. V Kyjích
bude opět možnost uplatnit tvořivého
ducha. „Pro děti připravíme dílničky,
kde si budou moci vyrobit andělíčky,
svíčky, svícny a také ozdobit perníčky,“
jmenuje Vlašimská, která perníčky pro
tuto akci vyrábí sama se svými dětmi.
A to ještě není vše, na programu jsou
také kulturní záležitosti. Od 15 hodin
proběhne divadelní představení Andělé
ze zapomenuté skříňky, od 18 hodin následuje projekce filmu Krakonoš a lyžníci. Těšit se můžete také na koledy v podání dětí ze ZŠ Šimanovská.
V Plechárně se pak v sobotu 8. prosince rozline vůně, která neodmyslitelně patří k Vánocům. Od 14 hodin bude
k mání spousta pochutin, jejichž hlavní
ingredien
cí bude perník. Knedlíky se

zvěřinou, muffiny, svařák nebo káva.
Pro děti pak bude od 16 hodin připraven
workshop, kde se naučí zdobit perníčky.
O týden později, tedy 15. prosince, již
od 9 hodin proběhnou v KC Kardašovská
Vánoční kreativní dílny. „Těšit se můžete
na tvoření papírových andělů, vánočních
svícnů z přírodnin a vyrábění zvonečků
z papírových ruliček,“ popisuje koordinátorka Alžběta Křemenová. Od 14 hodin
pak doprovodí akci živá hudba s vánoční
tematikou v podání souboru Malá česká
muzika Jiřího Pospíšila.
POHÁDKY A KONCERTY
K zimě a především Vánocům patří samozřejmě pohádky. V Praze 14 si jich
můžete užít dosyta, a to v podobě víkendových divadelních představení. V neděli 9. prosince od 15 hodin se v KD Kyje
představí soubor KAPSA Andělská hora
s Putováním za vánoční hvězdou. Děti
se dozví o narození Ježíška, pastýřích
a třech králích a poslechnou si koledy
z Polska, Slovenska, Francie i Španělska.
V neděli 16. prosince pak zažijete pořádný předvánoční cirkus při představení
Byla cesta ušlapaná. Opět v 15 hodin
v KD Kyje. A pohádky se hrají také v Plechárně. V sobotu 8. prosince tam zavítá
starý známý Pinocchio a o týden později
Vánoční příběh. „Děti si v rámci představení budou moci ve výtvarné díle samy

vyrobit loutky,“ prozrazuje Vlašimská.
A pokud chcete na Štědrý večer trochu
božského klidu, vydejte se do kostela
svatého Jiří v Hloubětíně nebo do kostela svatého Bartoloměje v Kyjích, kde se
od 22 hodin koná „půlnoční mše“, stejně jako v Galerii 14, kde zazní gospelové
zpěvy.
Tradiční součástí předsvátečního času
jsou také farmářské trhy (v prosinci tedy
i s vánoční tematikou), které se každou
středu uskuteční u stanice metra Rajská zahrada a v pátek u stanice metra
Černý Most. Poslední proběhnou 21.
prosince. 
mis

Ochutnejte soba aneb tip na netradiční cukroví
POKUD CHCETE TENTOKRÁT VYZKOUŠET I NĚCO JINÉHO NEŽ KLASICKÉ ROHLÍČKY ČI LINECKÉ CUKROVÍ,
INSPIRUJTE SE NAŠÍM RECEPTEM. PŘI VÝROBĚ TOHOTO CUKROVÍ SE I DOBŘE POBAVÍTE.
Základní suroviny:
• 440 gramů sušenek Oreo
• 250 gramů mascarpone (nebo
krémového sýru)
Na zdobení: čokolády všeho druhu,
oříšky, pistácie, lentilky atd. Fantazii
se meze nekladou.
Postup: Rozmixujte sušenky a přidejte
mascarpone. Promíchejte směs, dokud nevznikne těstíčko. Z něj vytvarujte
kuličku o průměru zhruba 3–4 centimetry. Mezitím rozpusťte čokoládu (polevu)
a kuličky dejte na 15 minut do mrazáku.
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Poté je namočte v čokoládě a pak se
nechte unášet fantazií. Můžete je posypat rozdrcenými oříšky či různým zdobicím sypáním (vločky, hvězdičky atd. jistě
v obchodě najdete).
Pokud chcete vyrobit sněhuláka, namočte kuličku do bílé polevy. Místo
uhlíků dejte kousky sušenek či čokolády, místo mrkve může být (rozpůlená) oranžová lentilka a místo klobouku třeba piškot namočený v čokoládě
či nějaká menší kulatá sušenka či čokoládový bonbon.
Další možností je sobík, kdy kuličku namočíte v hnědé čokoládě, čer-

vený nos uděláte z lentilky, parohy
z rozpůleného preclíku a očka třeba
z malých bonbonů marshmallow,
plátků kokosu či mandlí s tečkou
z čokolády. Nápadů je opravdu nepočítaně. 
mis

Vánoční a předvánoční tipy

Už jako malá jsem vyráběla knihy pro rodinu,
říká autorka „Viktora“ Pavlína Jurková
SPOLEČNĚ S JARMILOU VLČKOVOU ZALOŽILA PŘED DESETI LETY AUTORSKÉ DIVADLO LÁRYFÁRY, NAVÍC
DABUJE, HRAJE V DIVADLE V MLADÉ BOLESLAVI A STARÁ SE O ČTYŘI MALÉ CAPARTY. PŘESTO SE PŘED ČASEM
PAVLÍNA JURKOVÁ, KTERÁ ŽIJE V PRAZE 14, ROZHODLA PRO DALŠÍ VÝZVU. S VĚRNOU PARŤAČKOU VYDALY
KNIHU PRO DĚTI VIKTOR A ZÁHADNÁ TETA BOBINA.
TOUŽILA JSTE NAPSAT KNIHU
ODJAKŽIVA?
Když jsem byla malá, vyráběla jsem
knížky s jednoduchým příběhem
a spoustou obrázků. Těmi jsem pak
obšťastňovala všechny příbuzné. Snila jsem o tom, že budu spisovatelkou
a ilustrátorkou v jedné osobě. Ve škole jsem ráda psala slohovky. Byly pro
mě jedinečnou šancí, jak si zlepšit
známku z češtiny. Pak ale čas plynul,
nějak se zrychlil a vždycky bylo něco
důležitějšího než psaní. Naprosto zlomové pro mě bylo setkání s Jarmilou
Vlčkovou, se kterou jsme před deseti
lety založily autorské divadlo Láryfáry. Začaly jsme společně psát divadelní hry a pohádky pro děti, které se
dodnes úspěšně hrají. Viktor je naše
další společné dílo. Jde sice o naši
první knížku, ale v psaní nejsme žádní nováčci.
CHYSTÁTE SE V PSANÍ
POKRAČOVAT?
Snad to můžu prozradit, ale na přání
čtenářů jsme se s Jarmilou Vlčkovou
rozhodly napsat volné pokračování
Viktora. Právě dokončujeme poslední kapitoly. Nechci nic zakřiknout, ale
pokud vše dobře dopadne, v květnu
2019 se můžou čtenáři těšit na naši
novou knížku. Pracovní název je Viktor
a případ zmizelého psa. Byla bych moc
ráda, kdyby knih byla ještě spousta.
Nechci však nic lámat přes koleno.
KROMĚ PSANÍ KNIH MÁTE VELMI
NABITÝ PROGRAM, ŽE?
Je to tak. Kromě divadla Láryfáry,
kde píšu a hraju, hostuji také v Mladé Boleslavi ve hře Tajemství izraelské autorky a režisérky Hadar
Galron. Spolupracuji s Institutem
Williama Wilberforce, kde připravuji
a namlouvám dokumenty z Izraele,
věnuji se dabingu a učím na Mezinárodní konzervatoři budoucí muzikálové hvězdy předmět tvořivá dramatika. Nejvíce času a energie ale věnuji
rodině. Jsem maminka čtyř malých
dětí, které si chci co nejvíc užít, dokud

a vylepšujeme. Největší odměnou je
pro nás, když kňourají, že chtějí vědět, jak to bude dál, a stěžují si, že píšeme hrozně pomalu. Jsou to vlastně
takoví naši pokusní králíci. Doufám,
že tenhle článek nebudou číst, byly by
na mě naštvané. Tímto bych jim chtěla poděkovat. To, že má Viktor takový
úspěch, je i jejich zásluha.

Zdroj: Markéta Strnadová

o mě ještě stojí. Až odrostou a budu
mít víc času, možná se budu věnovat
psaní víc. Kdo ví?
JAKÁ BYLA VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
POHÁDKA V DĚTSTVÍ?
Jako malá jsem milovala knížku Korněje Čukovského Doktor Bolíto. Byla
to moje nejohmatanější knížka, plná
koleček od čaje a kakaa. Vždy když
jsem stonala, musel být Bolíto… Jako
větší jsem slouskla všechny foglarovky a mayovky. Naopak mě úplně minuly verneovky, které na mě asi byly
moc technické, a dívčí romány – ty
zase moc romantické.
ČTETE DĚTEM PŘED SPANÍM?
Po každodenním stresu se vždy těším
na večer, kdy nastává nejpříjemnější část dne. Společné čtení. Všechny
děti jsou v posteli a já předčítám. Klasické pohádky, dobrodružné knížky
i komiksy... A při psaní Viktora máme
s Jarmilou takový zlepšovák. Vždy
když napíšeme novou kapitolu, přečteme ji svým dětem. Poočku je sledujeme, zda jsou pozorní, baví je to,
jestli se smějí na správných místech…
Zapisujeme si, na co se zeptaly, čemu
nerozuměly a jaká slova neznají. Nedejbože aby si zívly! Na základě jejich
reakcí pak kapitolu ještě upravujeme

JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 14?
MÁTE TAM OBLÍBENÁ MÍSTA?
Přistěhovali jsme se sem před devíti lety
z Prahy 6. Jsme blízko metru, máme
bezvadné sousedy a navázali jsme tu
nejedno přátelství. Scházíme se společně s několika rodinami s dětmi, jezdíme na výlety, pořádáme ohně u Horního rybníka u řeky Rokytky, využíváme
cyklostezku, která vede z Vysočan až
do Hrdlořez. Naše děti tu mají možnost
věnovat se závodně sportu na vysoké
úrovni. Kluci hrají rugby za Pragovku.
Nejstarší dcera je akvabela ve sportovním klubu Neptun v hloubětínském bazénu. A ta nejmladší chce být rugbistka
i akvabela zároveň. Naštěstí jsou jí zatím
jen tři roky, protože představa rugbistky
s věčně odřenými koleny a monokly, jak
vystupuje s drdůlkem jako akvabela, je
fakt úsměvná… Abych to zkrátila, pro
rodinu s dětmi je život v Praze 14 dobrá
volba. 
mis
O ČEM JE KNIHA:
Devítiletý Viktor vyrůstá
v Praze jako jedináček ve velmi
dobře situované rodině. Rodiče
jsou však velmi pracovně
vytížení a nemají na něj čas, což
se neblaze ukazuje ve škole.
Dostane trojku z chování
a maminka ho na prázdniny
za trest pošle na venkov k přísné
tetě Bobině, která je ředitelkou
Domova pokojného stáří. Viktor
zpočátku běsní, ale postupně
se s tetou i se staroušky sblíží,
a prožívá nezapomenutelné
prázdniny.
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ROZLOUSKNĚTE VÁNOCE

DÁRKOVÁ KARTA
CENTRUM ČERNÝ MOST

INZERCE

1 rok
500 až 3 500 Kč

TIP NA DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ KAŽDÉHO
K DOSTÁNÍ NA NAŠEM INFOSTÁNKU
A VE VYBRANÝCH ČASECH NA CENTRAL PLAZA

KAM VYRAZIT V DOBĚ ADVENTU?
CENTRUM ČERNÝ MOST CHYSTÁ VÁNOČNÍ PROGRAM VE STYLU LOUSKÁČKA
Na prosinec si Centrum Černý Most připravilo pro své návštěvníky bohatý
adventní program. Děti se budou moci nechat provést všemi říšemi z ﬁlmové
pohádky Louskáček a čtyři říše, v jejímž stylu se zde konají celé Vánoce.
Těšte se na workshopy, focení vánočních přáníček, mikulášské bruslení
a mnoho dalšího!
Ve středu 5. prosince dorazí do centra jako každý rok Mikuláš s čertem
a andělem. Zúčastnit se můžete od 18:00 také Mikulášského reje na ledě
před západním vstupem. Pokud dorazíte s maskou, zabruslíte si s 50%
slevou. Víkend před Štědrým dnem bude možné nechat si zabalit dárky
japonskou technikou Furoshiki, která spočívá ve využití starého oblečení.
Výtěžek ze symbolického poplatku ve spolupráci s Armádou spásy pošle
Centrum na dobročinné účely. Každou sobotu od 11:00 do 18:00 si pak
před prodejnou Tezenis můžete nechat vyfotit anebo se v téže době zapojit
pod dohledem animátorů do tanečních průvodů v celém Centru.
A nyní to hlavní – 4 adventní neděle ve znamení tvůrčích dílen!

UNICM180031_inzerce_Klic_darkova_karta_Louskacek_188x264.indd 1

Louskáčkovo bruslení a vstupenka na film zdarma

26.11.18 11:25

Kromě jiného si děti budou moci každou neděli vždy od 10:00 do 11:00
zdarma zabruslit na venkovním kluzišti s postavami z Louskáčka. A co když
jste tuhle vánoční novinku ještě neviděli? Po předložení pohlednice z knihy
Louskáčka, která je k nalezení na Central Plaza, obdrží v CineStaru každý
ke své vstupence jednu další zdarma (nabídka platí pouze o adventních
víkendech). A chtěli byste ﬁgurku Louskáčka? Dostanete ji za každou
zakoupenou dárkovou kartu CČM v hodnotě 1 500 Kč. Více informací
naleznete na www.centrumcernymost.cz a na Facebooku Centra.

Novoročenka

RV1801442/06

Každou neděli vždy od 11:00 do 18:00 se budou v Centru konat tematické
workshopy. Hned ten první 2. prosince se ponese ve stylu Louskáčkovy

říše květin a návštěvníci si vyzkoušejí přípravu adventních věnců a dalších
OZDOBA
dekorací. Neděle 9. prosince je věnována říši VÁNOČNÍ
vloček a vyrábět
se budou
papírová vánoční přání nebo 3D ozdoby s designem
vloček. Následující
LOUSKÁČEK
týden se ponese v duchu Louskáčkových přátel
z říše loutek, takže
K NÁKUPU DÁRKOVÉ KARTY
děti si budou moci vytvořit malé andílky nebo speciální
V HODNOTĚvánoční
1 500 Kč* strom
z drátků, kamínků a korálků. Na závěr adventu
23.
den Apřed
*NABÍDKA
PLATÍprosince,
OD 1. 12. 2018 DOtady
VYDÁNÍ ZÁSOB
JE PLATNÁ
PRO ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU CENTRA ČERNÝ MOST
štědrovečerní nadílkou, dojde v rámci Louskáčkovy sladké říše například
ke zdobení perníčků.

Přejeme vám
krásné Vánoce
a mnoho zdraví,
štěstí a pohody
do nového roku

2019
12

Naše školy

Projektová výuka žáky baví a přináší své ovoce
ZNÁTE TO – ŠKOLNÍ ROK V PLNÉM PROUDU, UČENÍ AŽ NAD HLAVU, ALE KDYŽ JSOU NA SVĚTĚ UČITELÉ
A ŘEDITELÉ ŠKOL, KTEŘÍ SI UVĚDOMUJÍ, ŽE UČENÍ NENÍ JEN O SEZENÍ V LAVICÍCH, ZAČNOU SE DÍT NEVÍDANÉ
VĚCI. ŽÁCI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠIMANOVSKÁ V KYJÍCH SE O TOM JIŽ PODRUHÉ PŘESVĚDČILI V RÁMCI
ZAJÍMAVÉHO PROJEKTU.
Ve spolupráci s profesionálními artisty z cirkusu Happy Kids, kteří žáky
odborně vedli, se děti naučily různé cirkusové disciplíny. Každý žák si
mohl otestovat své hranice a zjistit,
že to, co z pohledu diváka vypadá jako
zábava, vyžaduje trénink, soustředění a pečlivou přípravu. Děti zjistily, co
je to vzájemná spolupráce a uvědomily si, že postavit se před publikum
doprostřed osvětlené manéže není

Zdroj: ZŠ Šimanovská

Zdroj: ZŠ Šimanovská

jen tak. Navíc v sobě musely najít notnou dávku odhodlání, aby se zbavily
trémy. Celým představením diváky
provázel medvídek Happy, kterého
ztvárnil žák 9. třídy. Spolu s malou
školačkou provedl diváky světem navštívili karneval v brazilském Rio
de Janeiru, egyptské fakíry nebo
třeba irské skřítky provazochodce –

podle toho ve které zemi se konkrétní
vystoupení „odehrávalo“.
Děti se na tyto dny proměnily v odvážné akrobaty a akrobatky na visutých hrazdách a lidských pyramidách,
ve fakíry chrlící oheň, kteří se nezaleknou ani chůze po skleněných střepech,
ladné provazochodkyně, kouzelníky,
klauny, žongléry nebo třeba v malé tanečníky ve fosforeskujících kostýmech.
Děti se do toho opřely naplno a nabídly divákům velmi hodnotné představení. Odhalily svůj doposud skrytý talent a překvapily jednoduchým,
svižným a přímočarým novým cirkusem, který sázel na příběh malé
školačky a propojení zeměpisu s tělesnou, dramatickou a multikulturní
výchovou. Odměnou za námahu spojenou s nácvikem byl dětem bouřlivý
potlesk z řad diváků. ZŠ Šimanovská
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PŮJČOVNA nn PRODEJNA nn SERVIS

Mochovská 535/38, Praha 9 - Hloubětín, 198 00
www.veterinahloubetin.cz
Tel.: 281 863 796

n

n

Oslavte s námi naše výročí!
Máme pro vás nachystané tyto slevy a akce:

n

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 Pro nově registrované pacienty dárek.

CELOSEZONNÍ PŮJČOVNÉ
- za skvělé ceny
NOVINKA
- neplatíte zálohy při krátkodobých zápůjčkách
ONLINE REZERVACE
- rychlá, platíte až při vyzvednutí

line na
ovat on
Rezerv
S.CZ

SKI S
WWW.

n

n

RV1802587/01

n

REZERVACE BEZ ZÁVAZKŮ
- zdarma, neplatíte žádné storno penále
HELMA ZDARMA - ke každému kompletu
VELKÝ VÝBĚR
- více než 300 párů lyží, snowboardů, a běžek
- přes 500 párů bot
- výběr i od prestižních značek ROSSIGNOL,
ATOMIC, VOLANT, KASTLE, LACROIX A BURTON…

n

KVALITNÍ SERVIS

n

OCHOTNÝ PERSONÁL

n

BEZKONKURENČNÍ CENY
Černý Most

n

Mansfeldova 783/15

n

info@skis.cz

n

222 944 557
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Více infomací na našich webových stránkách.

Naše školy

Děti z Obláčku Moderní technologie ve Sluníčku
na návštěvě
u Pata a Mata
Děti ze tříd Indiáni,
Vesmír,
Moře a Les navštívily
výstavu Pat a Mat
ve Chvalské tvrzi. Interaktivní výstava zavedla děti
do světa dvou pověstně nešikovných
kutilů, pro které není žádná komplikace překážkou a své kutění si
umí jaksepatří užít. Výstava nabídla
dětem animační dílnu s praxinoskopem, originální scény a loutky z oblíbeného večerníčku či hernu a fotokoutek „Na návštěvě u Pata a Mata“.
Děti zaujaly molitanové kostky, ze
kterých poskládaly veselé obrázky
s Patem a Matem. Nejvíc ale všichni ocenili možnost navštívit komorní
zámecké kino, kde se promítal film
PAT a MAT.
MŠ Obláček

Den otevřených
dveří v Gymnáziu
Chodovická
Rádi vás provedeme školou a zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se našeho gymnázia. Dozvíte
se vše potřebné o studiu i o přijímacích zkouškách, budete se moci
seznámit s naším školním vzdělávacím programem. Školou vás
provedou žáci 6. ročníku, připraveni odpovídat na vaše dotazy budou
i vyučující jednotlivých předmětů.
V každou celou hodinu proběhne
krátká informační schůzka s vedením školy. Zpestřením budou zajímavé pokusy předváděné v učebnách fyziky a chemie.
Obě budovy našeho gymnázia
(v Chodovické ulici v Horních Počernicích i detašované pracoviště ve Vybíralově ulici na Černém
Mostě) si můžete přijít prohlédnout ve středu 12. 12. 2018 a 6. 2.
2019 od 15.00 do 18.00. Další informace o naší škole najdete i na
www.gymnchod.cz.
Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Zuzana Suchomelová,
ředitelka gymnázia
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MODERNÍ TECHNOLOGIE JSOU V DNEŠNÍ DOBĚ VŠUDE KOLEM NÁS.
JEJICH VLIVU NENÍ MOŽNÉ SE ZCELA UBRÁNIT, PROTO JE LEPŠÍ NAUČIT
SE JE VYUŽÍVAT SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ. A S TÍM MŮŽEME ZAČÍT UŽ
I V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU.

Již několik let ve třídě u nejstarších
dětí využíváme jako doplněk třídních
aktivit interaktivní tabuli. Máme mnoho programů vytvořených právě pro
děti předškolního věku. Letos se nám
podařilo do druhé třídy předškoláků
zakoupit interaktivní panel MultiBoard.
Jeho velkou výhodou je velmi jednoduché ovládání a snadná manipulace bez
notebooku a dalších zařízení. Panel je
mobilní, takže se může využívat i pro
další třídu na patře. Děti si tato moderní zařízení, na nichž mohou plnit úkoly
jednotlivě i ve skupince, oblíbily. Mohou
na nich kreslit a obrázky si hned vytisknout. S dětmi procvičujeme témata, kterým se právě věnujeme podle třídního
vzdělávacího programu. Prostřednictvím programů – jako např. Les, Zvířátka, Čím budu, Dopravní školička, Má
vlast a další – se děti učí soustředění
a vzájemné toleranci.

Práci na interaktivní tabuli využíváme
pro zpestření výuky, s určitými pravidly
a časovým omezením. Víme, že děti se
s technikou setkávají i doma a že existují rizika spojená s nadměrným užíváním
těchto nástrojů (PC, televize, tablety, mobily atd.). Je vhodné i doma dětem pro
práci nebo hru s technikou stanovit určité časové hranice. Pokud jsou technologie využívány rozumně, mohou přispět
k celkovému rozvoji dítěte. MŠ Sluníčko

Sice se už nemilosrdně blíží Vánoce, ale
to nic nemění na tom, že jsme si i letos
podzim užili. Na obou školách probíhalo společné podzimní tvoření rodičů
a dětí, děti byly také na několika výletech – např. na Řípu, ve Chvalské tvrzi,
svíčkárně v Šestajovicích nebo třeba
i na naší nové rozhledně Doubravka.
Proběhlo také několik návštěv KC Kardašovská, navštívili jsme divadlo v Horních Počernicích a několik představení
proběhlo i u nás ve škole.
Asi největší naší akcí byl lampionový
průvod, letos doslova rekordní v po-

čtu dětí i rodičů… Tuto akci podpořili
i jedni z rodičů nákupem lampionů
s osvětlením či jízdárna Quo Vadis,
která nacvičila vystoupení na koních
pro všechny zúčastněné. Podpora přišla i ze strany maminek, které upekly
spoustu dobrot. Ráda bych také zmínila Městskou policii, protože bez ní bychom vzhledem k našemu počtu přes
rušnou Kolbenovou ulici bezpečně asi
nepřešli. Děkuji tímto všem za podporu a pomoc naší škole.
Za kolektiv MŠ Zelenečská
a Sadská H. Z.

Zdroj: MŠ Sluníčko

Podzim v MŠ Zelenečská,
Sadská a v Dětské skupině

Holanďané v ZŠ Generála Janouška
Začátkem října naši školu navštívili
studenti z Holandska. Budoucí učitele zajímal systém školství v ČR, způsoby výuky, metody rozvíjení znalostí
a dovedností našich žáků. A proto se
nizozemští studenti zúčastnili výuky
ve třetím, pátém a šestém ročníku ZŠ.
Byli jako pozorovatelé, ale také využili
možnosti zapojit se do vedení výuky.

V anglickém jazyce komunikovali v hodině angličtiny, diskutovali o řešení
úloh v matematice, vedli výuku tělesné
výchovy, tvořili ve výtvarné výchově.
Na závěr vydařené návštěvy proběhla
diskuse, kde si obě zúčastněné strany
předávaly zkušenosti. Akce se povedla
a těšíme se na další spolupráci.
ZŠ Generála Janouška

Komunity

Přijďte na Vánoční kreativní dílny
Po vyučení v Jedličkově ústavu nastoupil pan Pechar do chráněné dílny
v PROSAZU, kde šil látkové hračky, batikoval nebo vyráběl papírové krabičky.
Později se tu seznámil s výtvarnicí, která pletla výrobky z papírových ruliček
– jak se brzy ukázalo, jeden z nejžádanějších artiklů dílny – a zrodil se jeho
velký koníček.
Dnes už pan Bohumil pracuje v chráněné dílně v Běchovicích, kde se zaměřují
na jednoduché manuální práce jako třídění, balení nebo kompletace. Svému
oblíbenému výtvarničení se proto věnuje už jen doma spolu se svou maminkou
Vlastou Pecharovou, která upletené výrobky velmi ráda zdobí.
Z papírových ruliček pan Pechar dokáže uplést spoustu nádherných dekorací,
stromy, zvonky, podkovy, věnce, anděly,
sněhuláky, houby, náramky, misky, košíky, vázy nebo i talíře. Nejtěžší a nejsložitější na výrobu je jednoznačně anděl.
Skládá se z několika částí (tělo, hlava,
ruce a křídla), které se musí nejprve
uplést zvlášť a teprve potom se slepují
dohromady.
K výrobě je potřeba velké množství
materiálu. Základem jsou noviny nebo
papír. Pokud se rozhodnete plést z novin, zabere vám to více práce, jelikož

novinový tisk potřebujete zakrýt barvou.
Na druhou stranu se z novin plete nejlépe. Lze také použít papír do kopírky. Ten
je ovšem příliš krátký a tak musíte nasazovat pořád nové a nové trubičky. Můžete použít i barevné papíry nebo balicí
papír. Každá varianta má svá pro a proti
a časem člověk zkušenostmi vhodnost
papíru vytipuje. K motání ruliček je nejlepší použít pletací jehlici, která je dlouhá, dobře klouže a když se zašpiní, stačí
ji umýt pod teplou vodou. Dále potřebujete lepidlo Herkules a tavnou pistoli.
Pokud použijete jako materiál novinový
papír, upletený výrobek je potřeba nejprve natřít lepidlem zevnitř i svrchu, aby
se zpevnil. Poté musíte natřít mořidlem,
aby dostal barvu a zakryl novinový tisk,
a ve finále opět natřít lepidlem pro za-

Bohumil Pechar s maminkou Vlastou
Pecharovou. 
Zdroj: KC Kardašovská

fixování mořidla a dosažení lesku. Průměrná práce, ve které je zahrnuto motání ruliček, upletení výrobku, natírání
lepidlem, mořidlem a následné zdobení,
vyjde minimálně na čtyři hodiny.
S Bohumilem Pecharem a jeho maminkou Vlastou se můžete potkat na našich
Vánočních kreativních dílnách v sobotu
15. prosince, kde budete mít možnost
uplést si svůj vlastní zvoneček a vyzkoušet si tak celý proces výroby od motání
ruliček z novin přes pletení zvonečku
po natření lepidlem a finální ozdobení.
Tým KC Kardašovská

Ukázka výrobků z papírových ruliček.
Zdroj: KC Kardašovská

Centrum nabízí širokou paletu aktivit. Navíc zdarma
DITA LAMAČOVÁ JE PROJEKTOVOU MANAŽERKOU NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 A MÁ NA STAROSTI ŘADU
INVESTIČNÍCH I NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ JSOU FINANCOVÁNY Z DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ. AKTUÁLNĚ
„ŽIJE“ PROJEKTEM KOMUNITNÍHO CENTRA KARDAŠOVSKÁ, JEHOŽ PRVNÍ ČÁST PROVOZU KONČÍ S LETOŠNÍM ROKEM.
DITO, CO VŮBEC STÁLO
ZA VZNIKEM KC KARDAŠOVSKÁ?
Prvotní myšlenkou vedení MČ bylo mít
v každé části Prahy 14 komunitní centrum, které by sloužilo jako místo setkávání a podpory komunitního života.
Na Lehovci takové místo chybělo. Když
se objevila možnost záměr zrealizovat
díky dotacím z EU, Praha 14 podala
dvě žádosti (na rekonstrukci objektu
a na jeho provoz) a byla úspěšná. Vhodné prostory byly vytipovány v bývalé
prodejně hudebních nástrojů, která již
nějakou dobu chátrala. V dubnu 2017
začala kompletní rekonstrukce a v září
téhož roku centrum zahájilo činnost.

JAK KOMUNITNÍ CENTRUM PŘIJALI
OBYVATELÉ?
Zpočátku byla účast na akcích nižší, ale centrum postupně získávalo
na oblibě. V nabídce je široká paleta
aktivit zejména pro seniory a rodiny
s dětmi, nejrůznější výtvarné dílny a workshopy. Veškeré akce jsou
zdarma.
JAKÝ JE HLAVNÍ PŘÍNOS CENTRA?
Lidé jsou překvapeni a mile potěšeni, jak hezké rodinné prostředí u nás
máme. Centrum je pro ně obohacením možností, jak trávit volný čas, navazují zde také nová přátelství.

PROJEKT PO ROCE A PŮL MÍŘÍ
DO FINÁLE. JAK HO HODNOTÍŠ
A CO SE BUDE DÍT TEĎ?
Myslím, že projekt byl velmi úspěšný. Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům KC i kolegům z úřadu, kteří se na provozu
KC podíleli, lektorům jednotlivých
aktivit a především pak návštěvníkům centra, jejichž spokojenost je
tou nejlepší motivací pro naši další
práci. Podařilo se nám získat dotační prostředky na další dva roky,
aktivity tak mohou být i nadále
zdarma.
Tým KC Kardašovská
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KC Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha 14, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225,spolufinancovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

PAN BOHUMIL PECHAR Z ČERNÉHO MOSTU JE DVAATŘICETILETÝ NADŠENEC DO VÝTVARNÝCH TECHNIK,
VYRÁBĚNÍ, KRESLENÍ A OBECNĚ DO UMĚLECKÝCH ČINNOSTÍ. MOMENTÁLNĚ HO NEJVÍCE BAVÍ PLETENÍ
Z PAPÍROVÝCH RULIČEK, KTERÉ SE BUDETE MOCI NAUČIT I VY – NA KREATIVNÍCH DÍLNÁCH V KC KARDAŠOVSKÁ.

Participativní rozpočet

Čtrnáctka podle vás v roce 2018
ČTRNÁCTKA PODLE VÁS ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE. Z CELKEM DVANÁCTI OBČANSKÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ LIDÉ V RÁMCI PILOTNÍHO ROČNÍKU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ PODALI A KTERÉ DOSTALY „ZELENOU“ VE VEŘEJNÉM
HLASOVÁNÍ, JE JIŽ ŠEST HOTOVO. „DALŠÍ DVA MOMENTÁLNĚ REALIZUJEME ČI SPOLUREALIZUJEME A ZBÝVAJÍCÍ
MÁME NAPLÁNOVANÉ NA PŘÍŠTÍ ROK, KDY ZÁROVEŇ KONČÍ REALIZAČNÍ OBDOBÍ PRO PRVNÍ ROČNÍK ČTRNÁCTKY
PODLE VÁS,“ ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTKA MGR. IRENA KOLMANOVÁ, DO JEJÍŽ GESCE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET SPADÁ.
Mezi prvními již dokončenými občanskými projekty je Odpočinek v Divočině. Jeho cílem bylo navázat na práce,
které na původně zanedbaném území
na hranici sídliště Černý Most a parku
U Čeňku udělala příspěvková organizace městské části Praha 14 kulturní.
Ta nechala zarostlou plochu částečně
vyčistit a vytvořila zde cestičky a nové
pobytové plochy. Místo navíc doplňují i nedávno vybudované fitness hřiště
a opravený skatepark. „Připadalo mi
jako dobrý nápad přidat sem ještě hřiště
na pétanque a lavičky. Mohou se tu tak
potkávat všechny generace. Z výsledku
mám velkou radost, v létě a na podzim
jsem viděla mnoho lidí, kteří pétanque
využívali,“ upozorňuje autorka projektu
Monika Hillebrandová.
Hotová už je i Pěší cesta podél Kyjského
rybníka navržená Andreou Lacinovou.
Záměrem projektu bylo zpevnit prašnou
a za deště bahnitou pěší cestu, která je
pro obyvatele severního břehu rybníka
spojnicí mezi obytnou částí Kyjí a vlakovou zastávkou. Přibyly tu i lavičky, odpadkové koše a dva nové stromy.
PROJEKTY „MÍŘILY“ I NA JAHODNICI
Na rozvoj Jahodnice cílil projekt Otomara Slámy, který si dal za cíl revitalizovat
stávající dětské hřiště (za supermarketem Albert), rozšířit počet místních herních prvků a opravit oplocení. „K podání
projektu mě v první řadě inspirovala
manželka, která přinesla domů Čtrnáctku a upozornila mě na článek o participativním rozpočtu. A inspirovala mě
vlastně i v druhé řadě. Záhy otěhotněla,
díky čemuž se zrodil konkrétní nápad
na revitalizaci dětského hřiště na Jahodnici,“ uvádí Otomar Sláma. S tím, jak
se městská část s jeho projektem popasovala, je spokojený. „Realizace proběhla rychle a dle připraveného projektu.
Asi týden po dokončení hřiště jsem se
šel na místo podívat a k mému milému
překvapení bylo hřiště plné dětí. To mi
udělalo velkou radost,“ dodává.
Proměnou veřejného prostoru se zabýval i další z již realizovaných projektů – Výsadba stromů a gril zóna -, jehož
autorem je Jan Rambousek. Stejně jako
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Do proměny "Divočiny" se zapojili dobrovolníci.

v předešlém případě „mířil“ na Jahodnici, ovšem o několik desítek metrů vedle, kde v ulici U Hostavického potoka
před časem vyrostla nová sportoviště.
V okolí těchto ploch jsou nyní vysázené nové stromy a lidé mohou využívat
i nový prostor pro grilování.
Poslední dva zatím dokončené projekty jsou „dopravní“. První nese název
Osvětlení přechodu. Autorka Veronika
Spišáková chtěla jeho prostřednictvím
docílit bezpečnosti pěších pohybujících
se v Cíglerově ulici na Lehovci. V místě je
nyní přechod tzv. „třetí generace“. Jeho
součástí jsou výstražná světla, která
řidiče upozorní, že po „zebře“ přechází
člověk. Vedle toho je už hotový i projekt
Nájezdy na chodník navržený paní Boženou Reisovou. Jejím záměrem bylo vybudovat šikmé nájezdy na chodník v ulici
Kbelská, po kterém se chodí do zahrádkářské osady Třešňovka.
Na čem se momentálně pracuje, jsou
projekty Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků a Zahrádka mezi paneláky. Ve druhém případě autorka Alžběta
Suchelová získala dotaci na péči o komunitní zahrádku ve vnitrobloku při ulici
Bobkova a na organizování komunitních
akcí. Před Vánoci se tu chystá rozsvícení
stromku, na jaře Vítání jara. Projekt zaměřený na parčík na Hutích počítal s instalací informační nástěnky, s přechodem pro chodce, umístěním pouličních

Projekt Pěší cesta podél Kyjského rybníka

lamp, instalací bezpečnostních kamer
a s uměleckým prvkem, který by místu
vdechl další rozměr. Na umělecký prvek
momentálně „běží“ výtvarně-architektonická soutěž, kamery se budou řešit
v příštím roce, vše ostatní je hotovo.
V roce 2019 se městská část chystá
dokončit ještě projekty Kyjské terasy
(autorka Andrea Kosařová), Lidé uvnitř
sídliště (autorka Lucie Zárubová), Fotbalová liga mistrů Prahy 14 (autor Michal
Zábranský) a Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí (autorka Božena Reisová). O jejich realizaci budeme ve Čtrnáctce rovněž informovat.
Na pilotní ročník participativního rozpočtu radnice vyčlenila pět milionů korun – z toho milion na tak zvané malé
projekty do 200 tisíc korun a čtyři miliony na projekty velké do dvou milionů
korun. V internetovém hlasování, jež se
uskutečnilo prostřednictvím speciálně
zřízených internetových stránek a autorizačních SMS zpráv letos na jaře, lidé
vybírali z celkem 18 realizovatelných
projektů. 
red

Pozvánky

Internet a jeho
rizika z pohledu
seniora

Praha 14

má talent

Metody
podvodných
nabídek

SEMINÁŘ INTERNETOVÉ
BEZPEČNOSTI PRO SENIORY
PONDĚLÍ 10. 12. 2018
13.30–15.00
Komunitní centrum Kardašovská,
ulice Kardašovská 626/5,
198 00 Praha 14 - Hloubětín

Setkání je zaměřeno na přehled aktuálních rizik, která
v internetovém prostředí číhají na cílovou skupinu
seniorů. Podíváme se na metody podvodných
obchodníků, jak vypadá manipulativní e-mail, který
má vylákat přihlašovací údaje, vysvětlíme si, jak
se chovat při komunikaci v prostředí sociálních sítí
a jak rozpoznat podvodníky, kteří se v jejich prostředí
pohybují. Řekneme si základní chyby, kterých se při
užívání nejrozšířenějších služeb dopouští mnoho
uživatelů, a také proč je důležité zachovat si zdravý
odstup a nedůvěru.

Manipulativní
e-maily

16. 12. 2018

od 5-ti

LET

od 10,00 - 12,00 hodin

Komunikace
na sociálních
sítích

POLAROID

Umím
bezpečně
ovládat
internet?

pro vítěze

Staň se účastníkem
1. řady show Praha 14 má talent.
STARTOVNÉ: 30 Kč
Přijď předvést, co dokážeš a zažij pocit osobního vítězství.

Najde se talent i na Praze 14?
diváci vstupné: 40 Kč

místo konání:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Kontaktní osoba:

KD Kyje, Šimanovská 47
PŘIHLAS SE NA
www.ddmpraha9.cz

Mgr. Veronika Havlíčková, +420 225 295 450, veronika.havlickova@praha14.cz
INZERCE

A
N
s

ča dárky
Gastronomická
škola SOŠ a SOU,
Praha – Čakovice
RV180172/113

Generální partner
muzikálu Čas růží

Partner muzikálu
Čas růží

STUDIUM
NA GYMNÁZIU?

Cas_Ruzi_Vanoce_92x63_N_S_K.indd 1

zve k občerstvení
do své prodejny
v prostorách
polikliniky
Bioregena.

05.11.18 14:46

GYMNÁZIUM ČAKOVICE
Praha 9, nám. 25. března 100
www.gymcak.cz

RV1802344/02

Dny otevřených dveří
9. ledna 2019

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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RV1802183/05

4leté a 6leté studium
zaměření: cizí jazyky a informatika

9
Názory a politické komentáře

Možnost zveřejnění sloupku byla nabídnuta všem stranám / hnutím zastoupeným v ZMČ Praha 14.

Změny raději
neočekávejte
Nové volební období mnoho změn
nepřinese. Proč ta skepse? Protože
ve vedení radnice Prahy 14 se skoro
nic nezměnilo. Ačkoliv novou koalici tvoří Spojené síly, ODS a Piráti, jde
většinou o tváře z minulého období.
Ve Spojených silách bude stále mít
hlavní slovo TOP 09 a radní za Piráty jsou dva bývalí koaliční zastupitelé
Strany zelených. Nechci tvrdit, že je to
automaticky špatně, ale jsem zvědavá,
jaké bude mít tento tým výsledky.
Oproti dřívějšku totiž chybí bývalá
místostarostka Svobodová z ČSSD,
jejíž projekty tvořily až tři čtvrtiny
všech investic Prahy 14. Naneštěstí
se letos nedostala přes pětiprocentní
hranici. Většina voličů se ve větších
městech bohužel rozhoduje podle celostátní politiky, a ne podle lokálních
výsledků. Na rozdíl od vesnic se tolik
lidsky neznáme. Smutnější je však,
když se celostátní politika promítne
i do koaličního vyjednávání. V jeho
závěru jsme se totiž dozvěděli, že by
s námi jedna strana spolupracovala,
kdybychom nebyli členy ANO.
To byla spíše úsměvná poznámka, ale
zcela vážně mě znepokojuje, že v době
uzávěrky tohoto sloupku, tedy takřka
měsíc po ustavujícím zastupitelstvu,
stále nemáme zveřejněné programové
prohlášení nové rady. Tam bychom se
právě mohli dočíst, na co se chce vedení Prahy 14 zaměřit. Obávám se, že o to
příliš nejde, neboť, i když jsme při vyjednávání měli největší průnik se Spojenými silami a Piráty, daly tyto subjekty
přednost ústupkům ODS. Asi je jedno
jak, hlavně že budou ve vedení spolu.
Jedna věc je ale jistá. Protože došlo
ke změně vládnoucí garnitury na pražském magistrátu, která se podobá té
na Praze 14, nebudou snad už úvodníky tohoto časopisu obsahovat stížnosti
na „zlý“ magistrát, který brání rozkvětu
naší městské části.
Snad se tu pletu a nyní nastane období prosperity, kdy se věci rychle začnou
měnit k lepšímu, aby všechny strany
za čtyři roky neopakovaly stejné sliby
jako v letošních volbách. Z opozice na to
dohlédneme.
Šťastné a veselé Vánoce, milí sousedé, a hlavně hodně zdraví a optimismu
do nového roku!
Ing. Simona Kijonková,
za zastupitelský klub ANO
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Realita proti ideologii
Milí přátelé, v první řadě Vám všem
chci popřát krásné Vánoce a mnoho
štěstí do roku 2019. Pevně věřím,
že nadcházející rok přinese spoustu
dobrého nám všem. Mým přáním
je, aby Evropa opět začala uvažovat
racionálně, jak tomu bylo dříve. Můj
sloupek proto bude výjimečně globální.
Dynamický vývoj Evropy v posledních letech nemohl ujít nikomu. Ne
vždy ale směřuje k lepšímu. Lví podíl
na tom má i Evropská unie, která se
od svého vzniku změnila do podoby,
která je vzdálena původní ušlechtilé
vizi o spolupráci evropských států.
Jedním z příkladů je zbraňová směrnice. Tato směrnice přinese velké
zvýšení byrokracie při registraci
zbraní a prodlužování ZP (policistům z KŘ PČR přeji pevné nervy)
a omezování dosud legálních zbraní. V roce 2017 bylo objasněno 95
tisíc trestných činů. Z toho jich bylo
22 spácháno legálně drženou střelnou zbraní (kategorie A, B, C). Proč
tedy Unie směřuje své aktivity proti
legálním zbraním? České zbraňové
zákony patří k nejlepším. Nenechme
si do nich zasahovat. Pomoci můžete
na peticezbrane.cz.

Další problém vidím v emisní politice. Emisní limity v dnešní podobě
jsou opravdu přehnané, neboť tlačí
automobilky na hranici fyzikálních
zákonů. Víte, že nízkoobjemové motory mají při běžném provozu reálně vyšší spotřebu a kratší životnost
než velkoobjemové? A jaká je ekologická stopa při výrobě autobaterií?
Jak budou třeba občané na sídlištích
elektromobily dobíjet? Významná
část obyvatel Evropy je existenčně
napojena na automobilový průmysl, který není na elektromobily zatím připraven. Zatímco většina Asie
o ekologii nikdy neslyšela, my se
ženeme za miligramy CO. Norma
EURO 6c svět neochladí, apelujme
raději na státy, které se na znečišťování podílejí majoritně. Věřím, že
svět k alternativním palivům sám
dospěje, ale nesouhlasím s násilným
prosazováním tohoto trendu.
Tento sloupek je mým osobním názorem, mezi Piráty v těchto oblastech
panuje značná názorová diverzita.
Na rozdíl od otázek Prahy 14, kde
všichni zastupitelé držíme kurz!
Adam Palát,
předseda zastupitelského
klubu Pirátů

Vánoce jako svátky setkávání
Nastávající adventní čas by měl být
především dobou zklidnění a radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce

a dobročinnosti. Dobročinnost je
v Čechách velkou ctností. Tradičně
přispíváme na mnoho kont a nadací nebo finančně pomáháme při
nejrůznějších neštěstích a živelních pohromách. V roce 2016 vznikl
krásný projekt Ježíškova vnoučata,
který umožňuje opuštěným dědečkům a babičkám splnit pro ně již
vlastními silami nesplnitelná přání.
Dárci mnohdy prožijí větší radost
a štěstí, než když jsou sami obdarováni. Možná, že někde ve svém okolí
také máte osiřelého člověka, kterého by malý dárek a pozornost potěšil. Vánoce jsou svátky dobra, porozumění a setkávání lidí dobré vůle.
My jsme si v minulém roce udělali
na Štědrý den v naší ulici „Sousedské Vánoce“. Bylo to milé odpoledne a letos se těšíme na opakování.
Nechcete to také zkusit?
Požehnané Vánoce.
Josef Kutmon, radní za ODS

Inzerce

RV1802271/01

MĚSÍČNÍ ODMĚNA
3

19

Z městské části

Miliony korun pomohly sportovním spolkům
RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI DLOUHODOBĚ PODPORUJE KULTURNÍ ČI KOMUNITNÍ ŽIVOT V PRAZE 14, STEJNĚ JAKO
SPORTOVNÍ VYŽITÍ, A TO NEJEN ORGANIZOVÁNÍM NĚKTERÝCH AKCÍ, ALE SAMOZŘEJMĚ TAKÉ FINANČNÍ POMOCÍ.
NEJINAK TOMU BYLO LETOS, KDY NAVÍC VÝRAZNĚ STOUPLY DOTACE PRÁVĚ NA SPORT. TEN BYL V MINULÝCH
LETECH PODPOROVÁN ČÁSTKOU ZHRUBA 1,4 MILIONU KORUN.

Dotaci od městské části využil také softballový
klub Spectrum Praha.  Zdroj: Spectrum Praha

„Vzhledem k tomu, že mnohé spolky
a kluby potřebovaly opravit svá hřiště
nebo zázemí, městská část vypsala
investiční dotační program ve výši téměř šest milionů korun, který v březnu schválilo zastupitelstvo,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová,
do jejíž gesce v době schválení sport
spadal.
Částka byla rozdělena mezi čtyři subjekty v Praze 14. Oddíl TJ Kyje investoval 1 350 000 korun do rekonstrukcí
svých dvou sportovišť. „V komplexu
na Hamerské jsme kompletně opravili
sociální zařízení a u fotbalového hřiště

na Broumarské jsme zlepšili přístupové plochy položením nové zámkové dlažby. Také jsme vyčistili trávník
s umělým povrchem. Za poskytnutou
finanční částku a vstřícné jednání ze
strany MČ Praha 14 děkujeme,“ říká tajemnice oddílu Karolína Kestřánková.
Také klub TJ Slavoj Tesla Hloubětín
s radostí uvítal jeden a půl milionu
korun pro výstavbu sociálního zázemí. „Vybudovali jsme sprchy a záchody pro kluky a holky, kuchyňku a společenskou místnost. Pro cyklisty jsme
vybudovali šatnu, dílnu a sklad, pro
skauty a pro potřeby cykloturistiky
ještě jednu místnost navíc a další toa
lety. A svou místnost mají nově také
vedoucí a trenéři, aby bylo vše rozdělené. Abychom toto zázemí mohli
vybudovat, museli jsme také položit
izolaci a dlažbu na ‚terase‘ v patře.
Byla tam rovná plocha, takže by mohlo dolů zatékat,“ vysvětluje předseda
klubu Vojtěch Král.
Stejnou částku pro modernizaci hřiště získal také softballový klub Spec-

trum Praha. „Vybudovali jsme novou
přípojku pitné vody a také elektřiny,
což je příprava na osvětlení hřiště.
Dále jsme pořídili nové šatny a buňky
se sociálním zařízením přímo na hřišti, s čímž souviselo vybudování kanalizace. Dotaci jsme využili také pro
vybudování elektronického zabezpečovacího systému,“ popisuje předseda oddílu Jan Fuchs.
Necelý milion a půl korun pomohl
také klubu TJ Sokol Jahodnice, který
díky těmto financím vybudoval mimojiné venkovní posilovnu. „Svým vybavením bude v Praze 14 jedinečná,“
pochvaluje si Milena Kučerová, místopředsedkyně klubu. 
mis

Zdroj: Spectrum Praha

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.

14.-15. 12. Vánoční dobrodružná nocovka
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Novinka v PID / Pozvánka
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Nová kniha o Praze 14

Linka č. 141 - Kniha o Černém Mostě
Kniha nese název podle známé autobusové linky č. 141, která pravidelně jezdila z Českomoravské na Černý Most. A právě o Černém
Mostě je celý její příběh.
Rozsáhlá a podrobná publikace o krátké, ale bouřlivé historii této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Vyprávění mapuje vzpomínky
a pocity tamních obyvatel, kteří stejně, jako kdysi první osadníci na divokém západě, obsadili pustý prostor a časem zde vytvořili
svébytnou komunitu.
Originální obrazový a textový materiál začíná středověkem a končí žhavou současností. Součástí jsou také příběhy autentických
obyvatel, kdysi zatracovaného Čerňáku, kteří svou usilovnou prací a vůlí dokázali oblast povznést do dnešní podoby. Tu nejlépe
charakterizuje nynější výraz okolního respektu, kdy je místo označováno jako „Sídliště legenda“.
Kniha postupně nabobtnala na téměř 400 stran a podařilo se shromáždit unikátní materiál, jehož některé fragmenty znějí bezesporu zajímavě: 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.
Z toho všeho se postupně vyklubal barevný mnohavrstvý příběh, v němž chladný betonový prostor sídliště dostal nový rozměr
a duši. Zrodilo se vyprávění o tom, jak se z opovrhované noclehárny na okraji města stala soudržná komunita, nad jejíž existencí
sociální antropologové dodnes kroutí nechápavě hlavou.
Knihu pokřtí známý český herec a bavič Tomáš Hanák spolu
s autory dne 14. 12. 2018 od 20:00 hodin ve Víceúčeláku,
Generála Janouška 1060/2, Praha - Černý Most.
Knihu si budete moci koupit také na níže uvedených místech
od 15/12/2018:
Šenk na Rajské, Bouřilova 1105/8, Černý Most I.
Potraviny Max, Vybíralova 578/2, Černý Most II.
Pivní Bar Na růžku, Kpt.Stránského 998/3 , Černý Most II.
TotalBoardShop, Čertouská 23, Hloubětín
Úřad MČ Prahy 14, Bratří Venclíků 1073/8, Rajská zahrada
Internet: www.stopzevling.cz
Lístky na křest knihy lze zakoupit v prodejně TotalBoardShop
Autoři projektu: Vojtěch Havlovec, Pjeer Van Eck, Šimon Matějka
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Neziskové organizace

Poděkování KC Motýlek
Každý, kdo někdy daroval svůj čas,
peníze, nebo něco hmotného ve prospěch někoho druhého, jistě zažil hřejivý pocit. Stejný jsme nedávno zažili
i my v Motýlku – ačkoli z druhé strany.
Během léta Komunitní centrum Motýlek prošlo rekonstrukcí a v září uvítalo
klienty v novém kabátě. K jeho krásnému vybavení přispěla také firma Oresi
s.r.o., jíž děkujeme za darování kuchyně
do jedné z místností. Tato kuchyň bude

našim klientům se zdravotním znevýhodněním přinášet víc, než jen prostor
k přípravě občerstvení. Budou se tu
učit dovednostem potřebným pro život
v dospělosti. Připravit si jídlo a zvládnout jednotlivé kroky pro ně představuje dlouhou cestu. Proto je úžasné pozorovat jejich nadšení, když skoro sami
uspořádají oslavu kamarádovi.
Děkujeme.
Hana Urbanová, www.motylek.org

Potěšte blízké hezkým dárkem
Přijďte zažít milou atmosféru adventního trhu na náměstí Míru v Praze 2
a potěšte sebe nebo své blízké krásnými
dárky. V KC Motýlek je vyrábějí klienti
společně s lektory, přidávají se tvořiví
rodiče, přátelé a firemní dobrovolníci.
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky svíček
z včelího vosku, mýdel, ozdob, ale například i zajímavých šperků. Koupí potěšíte
obdarované, klienty KC Motýlek a věříme, že i sebe. Letos navíc můžete podpořit některý z firemních týmů, které se

zapojí do „Výzvy o nejvyšší denní tržbu
pro Motýlek“. Partnerem akce je rádio
Expres FM. Těšíme se na vás ve stánku
č. 62, denně od 10 do 19 hodin ve dnech
6.–16. 12. 2018.
Přejeme vám spokojené vánoční svátky,
a abyste nejen pod stromečkem nacházeli láskyplnou náruč někoho blízkého.
Hana Urbanová
Sdružení na pomoc dětem s handicapy,
z.ú., Vlčkova 1067, Praha 14,
www.motylek.org

Živý betlém
na Černém Mostě
Římskokatolická farnost Kyje
– Černý Most a Komunitní
centrum Motýlek zve všechny
zájemce na akci Živý betlém
na Černém Mostě. Uskuteční
se v pátek 21. 12. 2018 od 17 hodin. Setkání začne u hlídaného
parkoviště pod zastávkou MHD
Doležalova. „S pastýři se potom
vypravíme za hvězdou k jesličkám, před kterými společně
zazpíváme koledy. Vezměte si
s sebou lampion nebo lucerničku a teplé oblečení,“ uvádějí organizátoři. Po skončení
akce se příchozí budou moci
zahřát teplým čajem a odnést si
domů betlémské světlo. V případě zvláště nepříznivého počasí se akce neuskuteční. Více
informací na www.motylek.org
a www.farnostkyje.cz.
red

INZERCE

Pojďte dělat práci, která vás
bude bavit a ještě vám zlepší
fyzičku!

RV1802646/01

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici pracovníka přímé péče o lidi s
tělesným a kombinovaným postižením
rozsah: 1,0 úvazku

Koupím
Stadion
– Jawetta –moto
Pařez – Pionýr
Jawa – CZ …atd,
československé
v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,
výroby:popřípadě
pouze díly k těmto motocyklům.
Děkuji za nabídku.
Tel: 775
623 723 –
Stadion
– Jawetta

RV1802644/02

Koupím moto
československé výroby:

Pařez – Pionýr –
– CZ
…atd,
Od 1.listopadu 2018 jsme Jawa
otevřeli
novou

původním
neurologickou ambulanci nav"parníku"
nálezovém
– poliklinice na Černém
Mostě. stavu:
koroze, nekompletní,

popřípaděMOSTĚ
pouze
NEUROLOGIE NA ČERNÉM
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RV1802270/02

RV1802591/01

díly k těmto

Můžete se na nás obracet s bolestmi
zad, bolestmi
motocyklům.
hlavy a dalšími neurologickými obtížemi, objednání
na telef. čísle 735 135 391 v pracovní dny mezi
Děkuji za nabídku.
12–14 hodinou.
Tel: 775 623 723
MUDr. Jana Vošahlíková

Praha 14 kulturní

Na Svatomartinské slavnosti
přišlo více než tisíc lidí

Film na Plechárně:
King Skate

Husa a svatomartinské víno přilákaly do KD Kyje nečekaný počet návštěvníků. Když se hrály pohádky
pro děti nebo se promítal film, lidé
se do sálu skoro nevešli. Součástí
programu byl i lampionový průvod
nebo fireshow. Svoje umění předvedl kovář a děti se mohly projet
na bílém koni. „Uspořádali jsme
i výtvarnou dílničku pro nejmenší,
kde se vyráběly lucerničky,“ říká
Simona Vlašimská z KD Kyje.
Pro dětské návštěvníky organizátoři zařídili i tři pohádková představení. Jedno se věnovalo přímo
životu svatého Martina, další svatomartinským husám v úsměvné
hře Husy na tahu. Třetí byl klasický
pohádkový příběh. Po divadle následovalo promítání snímku Lišáci,
Myšáci a Šibeničák z roku 1970, kde
hraje i Jan Kraus. Den zakončila taneční zábava s kapelou Nigdynevíš.
Na prostranství před KD Kyje se
uvelebilo i několik stánků, kde se
kromě tradiční husy a vína prodá-

Vraťte se do dob, kdy jízda na skatu neznamenala jen adrenalin,
ale taky cestu za svobodou, a kdy
měnila normalizační šeď v pořádný mejdan. Film Šimona Šafránka o průkopnících skateboardingu
v 70. a 80. letech je velkou inspirací, stejně jako příběhem o volnosti
a přátelství. Budeme se tak věnovat
skateboardingu nejen jako sportu,
ale taky jako kulturnímu fenoménu.
KDY A KDE se bude promítat: 11. 12.
2018 OD 20 HODIN v centru Plechárna
na Černém Mostě.
Vstup zdarma. 
P14K

prosinec 2018

KD KYJE

valy sladkosti a další pouťové speciality. Nabízelo se tu ale i koření,
vařečky, polštářky, marmelády
nebo výrobky z korálků.
P14K

so
15:00

1 12

Divadelní pohádka:
Otěstánek

prosinec
STŘEDA

ne
19:00

12. 12. 19:00

Storyfest – Galavečer

BIOGRAF KYJE – EARTH:
DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
1. 12.
6. 12.
6. 12.
8. 12.
9. 12.
12. 12.
13. 12.
16. 12.
16. 12.
19. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (MČ P14)
VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI – NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
SLUHA DVOU PÁNŮ (DIVADLO BEZ DEBAT)
TANEČNÍ ODPOLEDNE
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU (DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA)
BIOGRAF KYJE – EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
VÁNOČNÍ PUNČ
PRAHA 14 MÁ TALENT
BYLA CESTA UŠLAPANÁ (DIVADLO STUDNA)
KONCERT – SPIRITUÁL KVINTET

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

pondělí (již od 5 let)

EVROPSKÁ UNIE

standardní a latinské tance v úterý a čtvrtek (0.–4. třída)
úterý a středa (6–14 let)
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pondělí, úterý, čtvrtek
začátečníci–pokročilí, úterý, čtvrtek
středa

so
14:00–21:00

8 12

Winter skate opening

Otevření další zimní sezony
ve vnitřní skatové hale na Plechárně. Závody – streetstyle,
best trick, Dj‘s.
Startovné 50 Kč, vstupné
pro diváky zdarma.

st
16:00–20:00

12 12

Naučte se odrátovat hrníček
a vyrobte si drátěnou ozdobu!
Máme místo pro 20 kutilů.
Rezervace na zuzana.vernerova@praha14kulturni.cz.
Zdarma.

st
16:00–19:00

5 12

Mikulášský bál

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

so
15:00

8 12

Divadelní pohádka:
Pinocchio

Přijďte na klasickou a moudrou pohádku o tom, že lež má
krátké nohy, ale dlouhý nos.
Vstupné 50 Kč.

so
15:00

15 12

Pohádka Vánoční příběh
a výroba loutek
Pohádka plná koled doplněná
výtvarnou dílnou. Vyrob si
opravdické divadelní loutky
s divadlem KAKÁ!
Vstupné 50 Kč.

Storyfest

1–2
12

Dvoudenní workshop zaměřený na storytelling a zakončený
závěrečným vystoupením.
Lektoruje Ester Kočičková
a další.
Zdarma, nutná registrace.

so
14:00–20:00

8 12

Perníčková sobota

Klasické perníkové dobroty
i netradiční perníkové
knedlíky se zvěřinou. Pro děti
od 16 hodin zdobení perníčků.
Zdarma.

út
20:00

11 12

Film na Plechárně:
King Skate

Film o počátcích skateboardingu v České republice nejen
pro milovníky tohoto sportu.
Zdarma.

pá
10:00–11:30

21 12

Vánoční Filharmoniště

Koncert na varhany a hoboj
se zpěvem pro rodiče s dětmi
od 0 do 3 let.
Vstupné 200 Kč (1 dospělý
a 1 dítě), za každé další dítě
60 Kč.

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.

středa

EVROPSKÁ UNIE

WWW.KDKYJE.CZ

Závěrečné vystoupení
studentů i lektorů. Ester
Kočičková, Slávek Janoušek,
Arnošt Frauenberg a další.
Vstupné 100 Kč, Goout.cz.

Workshop: Drátování

pondělí–čtvrtek (10–16 let)

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

2 12

Co když chcete upéct
chleba, a nakonec vám nakyne
Otěstánek? Nová verze
erbenovské klasiky.
Vstupné 50 Kč.

so–ne
14:00–18:00

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

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

Na Rajské zahradě
připravují program
pro celou rodinu
„Těší mě, že se pořád najdou lidé, kteří jsou ochotní

Pro dospělé návštěvníky pořádá Klubíčko cvičení

věnovat čas druhým,“ říká Lucie Pernicová, vedou-

a relaxační programy. Dodnes se v něm jedenkrát

cí Mateřského centra Klubíčko na Praze 14, které

měsíčně scházejí bývalé aktivní maminky, které stá-

funguje od roku 1995 dodnes. Centrum spadá pod

ly u jeho zrodu.

YMCA Praha a žije svépomocí, z grantů a ze sponzorských darů. A také díky dobrovolníkům, kteří se

„Snažíme se překonávat bariéry,“ říká vedoucí cen-

podílejí na programu. Nejdéle sloužící dobrovolník je

tra. Zapojení rodičů považuje za velice důležité, aby

Jirka, který vede cvičení pro zdraví a veselou náladu.

se kolem Klubíčka vytvořila komunita místních, kteří

Zároveň je to jediný muž, který v centru působí.

se tu mohou realizovat třeba jako Jirka. „Chceme,
aby se u nás lidé zabydleli,“ doplňuje Pernicová. „Dá-

Klubíčko se věnuje zejména podpoře rodiny a pro-

váme prostor těm, kteří se chtějí na chodu centra

gramům pro rodiče s dětmi. Děti získávají první zkuše-

podílet. Každý jsme trochu jiný, ale jde nám o stej-

nosti v kolektivu vrstevníků, rozvíjejí své schopnosti

nou věc.“

a dovednosti. Centrum pravidelně pořádá semináře
a přednášky o výchově a vývoji dětí, poskytuje i od-

Jedna z nejstarších organizací pro rodiny na Praze 14

borné konzultace a poradenství. Program doplňují

dala mnoho zkušeností i své vedoucí. „Jsem sociální

kroužky a jednorázové akce. Oblíbený je třeba Po-

a speciální pedagožka, v Klubíčku jsem se ale taky

hádkový les. Studenti z gymnázia ve Vysočanech

naučila jak spravovat web, jak na fundraising nebo

se převléknou za pohádkové bytosti a v lesoparku

jak zajistit potřebné opravy,“ vysvětluje Pernicová.

na Lehovci vytvoří stezku s úkoly pro mladší děti.

Mateřské centrum najdete kousek od stanice metra

V létě se zase pořádají výlety. „Vždycky se snažíme

Rajská zahrada ve Vlčkově ulici 1067. Nabídka kurzů

vyhovět přáním rodičů, aby se děti nenudily a objevi-

a aktivit je široká a vítán je každý.

ly něco zajímavého,“ usmívá se Pernicová.

Pracuje z bytu
na Černém Mostě.
Založila zajímavou firmu
Toužila po brýlích s dřevěnými obroučkami, nakonec si

spolupracovat,“ říká Marie. „Lukáš vyrábí kostky z buku,

je nejen pořídila, ale začala je i prodávat. Marie Hrdinová

záložky pak z dýhy vzácné ambroně západní.“ doplňuje.

založila firmu Woodenhero, která je pevně spjatá s Černým Mostem. Odvážná podnikatelka tu bydlí, a ve svém

Z jejího bytu je vidět na Plechárnu a do parku U Čeň-

panelákovém bytě má dokonce i showroom, kde zákaz-

ku. „Bydlím tady fakt ráda,“ usmívá se a drbe za ušima

níkům obroučky a další výrobky ze dřeva ukazuje.

svého zlatého retrívra Jokera. „Čerňák mi vyhovuje, protože když chci, je to tu jako ve velkoměstě, perfektně

„Živím se jako grafička, ale grafika mi nepřišla dostateč-

anonymní. Zároveň tu ale vládne sousedská atmosfé-

ně hmatatelná,“ vysvětluje Marie, proč se rozhodla, že

ra, taky díky Plechárně se tu lidé scházejí,“ vysvětluje.

firmu založí. V nabídce má kromě obrouček ještě nože

„Vlastně tomu tady říkám: u nás na vesnici,“ směje se.

nebo hodinky. I když ji lákalo založit si obchod s pečlivě
vybraným designovým zbožím, nakonec se rozhodla, že
v její nabídce nesmí chybět ani něco speciálního, co se
jinde pořídit nedá.
Ráda upozorňuje na opravdový unikát: demotivační
kostky. Nikdo jiný je nevyrábí. Utahují si z motivačních
citátů, takže když si hodíte kostkou, může vám padnout
třeba „vypadáš příšerně“. Marie má zkrátka ráda nadsázku.
Kostky a záložky pro ni vyrábí truhlář Lukáš. „Našla jsem
ho na jedné střední škole a po maturitě se mnou začal
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Kalendář akcí
P R A H A 14

Mikulášská nAdílkA

11:00
Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert dětem nadílku.
14:00

15:00

Předprodej na ÚMČ Praha 14.
Šimanovská 47, Kyje, MČ Praha 14, 30 Kč děti, 50 Kč dospělí

so

DivaDelní poháDka – otěstánek

15:00 Erbenovská klasika v novém kabátě. Pro děti od 4 let.

18:00

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

1– 2

stoRy fest

14:00 Dvoudenní workshop zaměřený na storytelling a zakončený závěrečným
vystoupením. Lektoruje Ester Kočičková.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma,
plecharna.com

2

19:00 Závěrečné vystupení lektorů a účastníků Story festu.

3

18:00 bolet v kRku

storyfest – Galavečer

Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 100 Kč,
plecharna.com

Ne

3–13

4

8

14:00

14:00

Otevřeno vždy od 14 do 18 hod.
nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, MČ Praha 14,
zdarma

přeDvánoční bazar hraček

14:00

koncert kapely Jazzevec

15:00

Přemýšlíte co koupit dětem pod stromeček? Přijďte vybrat dárky na náš
předvánoční bazar.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda, zdarma, neposeda.org

20:00 Hudební formace pohybující se na pomezí popu, jazzu a funku.

5

8:30

st

9:00

Mikulášská besídkA

MC Klubíčko navštíví Mikuláš, anděl a hodný čert, kteří dětem přinesou
nadílku. Přihlášení nutné.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
90 Kč /1 dítě s doprovodem, 130 Kč/2 děti s doprovodem
(balíček pro dítě je v ceně), mcklubicko.cz

MiXÉr – vánoční ozDoby z papíru

Zpříjemněte si dopoledne v našem mezigeneračním klubu výrobou
drobných dekorací na vánoční stromeček.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

9

15:00

11

18:00

Ne

út

20:00

tvořivÉ oDpoleDne

13:00 Nevíte co si s dětmi počít za sychravých dní? Přijďte tvořit! Adventní

tvoření pro děti.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda, 50 Kč vstup do herny,
neposeda.org

Mikulášský bál

16:00 Nebeská diskotéka, fireshow a taky unikátní básničkomat.

Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma,
plecharna.com

6
Čt

14:00

so

výstAvA „RePublikA 100“

Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

volnočasový klub pro Děti

13:50 – nároDní technickÉ MuzeuM

Zjistěte, co všechno se v ČSR vyrobilo a na co můžeme být hrdí.
Vypravíme se na skvělou výstavu.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, zdarma, kdkyje.cz

Praha 14 kulturní / prosinec 2018

Sociální pomoc není všemocná, ale je potřebná. Přijďte se dozvědět
o jejích možnostech.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 200 Kč, kdkyje.cz

14:00 Výstava Erika Lukase u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

út

přeDnáška – sociální poDpora

sluha Dvou pánů

Psychosomatika v praktickém životě. Naučte se číst signály svého těla.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

9:30

Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

19:30 Komedie Carla Goldoniho v podání Divadla bez debat.

MáM toho po krk aneb proč Mě začalo

Po

zpívání pro seniory

12

9:00

st

9:00

perníčková sobota

Perníkové latté, svařák, knedlíky se zvěřinou a další.
Od 16 hod dílna pro děti.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, vstup zdarma,
plecharna.com

WinteR skAte oPening

Zahájíme další zimní sezónu ve skatové hale na Plechárně.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, vstup zdarma,
plecharna.com

vánoční tvoření

Rodinná tvůrčí dílna – vánoční dárečky a výzdoba.
Prosíme o přihlášení do 4. 12.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
120 Kč/rodina, mcklubicko.cz

taneční oDpoleDne

Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

divAdelní PoHádkA – PinoccHio

Pohádka o tom, že lež má krátké nohy, ale dlouhý nos.
Hraje divadlo Toy Machine.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 50 Kč,
plecharna.com

poháDková neDěle – putování za vánoční
hvězDou
Přivítejte Ježíška s pohádkou, představení doprovodí koledy
z nejrůznějších zemí.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

tříDění oDpaDu na praze 14

Jak třídit odpad, co kam patří nebo nepatří, co se s odpadem děje dál
nebo co se z něj vyrábí?
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

filM na plechárně – kinG skate

Sídliště a skate vždy patřily k sobě. Film o počátcích skateboardingu
u nás.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, zdarma,
plecharna.com

MiXÉr – starÉ vánoční zvyky

Posezení u kávy a čaje s povídáním o předvánočním čase v rámci našeho
mezigeneračního klubu.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

poháDka – o veselÉM vánočníM stroMečku
Vánoční pohádka o tom, jak Hanička a Honzík Palečkovi píší dopis
Ježíškovi. Pro děti od 3 let.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

učíMe se se zlobivákeM

19:00

10:30 Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností a schopností
dětí, příprava na vstup do MŠ.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč/rodina (do herny), mcklubicko.cz

koMunitní vaření – ochutneJte aMeriku

16:00 Přijďte si s námi připravit klasické americké burgery.

Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

vánoční šperky z ovčího rouna

19

9:00

st

17:30 Vyrobte si šperk, buďte originální!

Gen. Janouška 1060/2, Černý Most, Dům dětí a mládeže Praha 9,
30 Kč, ddmpraha9.cz

9:00

cestopisná beseDa – pacifická hřebenovka

18:00 Vyprávění o zdolání stezky na západě USA – je 4286 km dlouhá a její
absolvování trvá cca 4–6 měsíců.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

9:00

Adventní konceRt

18:30 Vystoupí Dája Šimíčková & Shadde Yadda quartet.

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

9:30

bioGraf kyJe – earth: Den na zázračnÉ

19:00 planetě

13

15:00

Čt

15:00

14

17:00

Pá

14–15

15

18:00

9:00

so

15:00

16

10:00

Ne

15:00

18
út

15:00

Podívejte se na naši planetu očima zvířat. Uvedeme dokument
od zkušené BBC.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 40 Kč, kdkyje.cz

vánoční punč

Pro děti pohádka, pro dospělé punč. Zastavte se v podvečer, budeme
tvořit, zpívat a hodovat.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, zdarma, kdkyje.cz

it seMinář – nákupy a rezervace

Jak si z domova sám nakoupit či zařídit divadlo. Seminář probíhá formou
komentované prezentace.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

koncert žáků pěveckÉ tříDy
MARie sedlákové

V programu se představí žáci pěvecké třídy Marie Sedlákové, kteří
přednesou lidové písně a koledy.
Gen. Janouška 1060/2, Černý Most, ZUŠ Generála Janouška,
zdarma, zus-hp.cz

19:00

20

15:00

21

10:00

Čt

Pá

vánoční DobroDružná nocovka

Nepečené cukroví, výroba dárků, vánoční promítání a super Lasergames.
Přidej se, nudit se nebudeš!
Gen. Janouška 1060/2, Černý Most, Dům dětí a mládeže Praha 9,
350 Kč, ddmpraha9.cz

vánoční kreativní Dílny

Vánoční dílny s koncertem lidové hudby a povídáním o českých tradicích.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

poháDka vánoční příběh a výroba loutek

Pohádka plná koled inspirovaná vánočními tradicemi.
Hraje divadlo KAKÁ.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 50 Kč, plecharna.com

17:00

23

10:00

24

22:00

Ne

Po

koncert MužskÉ vokální skupiny vosk

Mužská vokální skupina bývalých i současných členů pražského
chlapeckého sboru Pueri gaudentes.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

MiXÉr – vánoční písně

Přijďte se společně s námi potěšit zpěvem u klavíru v našem
mezigeneračním klubu.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

vánoční besíDka se seMinářeM

Slavnostní vánoční herna s koledami a seminářem o práci s příběhem
při výchově dětí. Cukroví s sebou.
Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA Praha,
50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

slaDce, přesto zDravě

Pečení cukroví jak ho neznáte.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

rozloučení se zastávkou

Předvánoční posezení nad dobrou kávou a něčím na zub.
Bobkova 755/34, Černý Most, Neposeda, zdarma, neposeda.org

it seMinář – telefonuJeMe zDarMa

Voláme a telefonujeme zdarma. Seminář probíhá formou komentované
prezentace.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

konceRt – sPiRituál kvintet

Legendární kapela, která vystupuje od roku 1960 a která vyprodala
spoustu koncertů.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 300 Kč, kdkyje.cz

zpívání pro seniory s vánoční besíDkou
Ne nadarmo se říká, že hudba je lék. Přijďte se svátečně naladit!
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

vánoční filharMoniště

Koncert pro rodiče s dětmi na varhany a hoboj.
Hračky a deky si vezměte s sebou.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 200 Kč/dospělý
+ dítě, za každé další dítě 60 Kč, plecharna.com

vánoční koncert pěveckých sborů

V programu se představí pěvecké sbory Lísteček a Lístek sbormistryně
Marie Sedlákové.
Šimanovská 47, Kyje, ZUŠ Generála Janouška, zdarma, zus-hp.cz

Dětská vánoční slavnost

Vánoční příběh, divadlo, vyrábění, písně, tanec.
nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, Církev bratrská,
zdarma, cb.cz/rajska.zahrada

Gospelová půlnoční

Štědrovečerní půlnoční bohoslužba s gospelovým pěveckým souborem
a vánočním poselstvím.
nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, Církev bratrská,
zdarma, cb.cz/rajska.zahrada

PRAHA 14 Má tAlent

Ukažte, že jste nejtalentovanější v naší městské části. Přihlásit se může
kdokoli starší 5 let!
Šimanovská 47, Kyje, Dům dětí a mládeže Praha 9,
vystupující 30 Kč, diváci 40 Kč, ddmpraha9.cz

KoMPletNí PŘeHleD AKCí NAJDete NA stráNKáCH
www.PrAHA14.CZ/KAleNDAr-AKCi

poháDková neDěle – byla cesta ušlapaná
Před Vánoci ještě stihnete jedno cirkusové představení se sváteční
tematikou. Bude se i zpívat.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

koncert žáků klavírní tříDy
18:00 PetRy kolátoRové

KAleNDáŘ AKCí PŘiPrAVUJe PrAHA 14 KUltUrNí
Pro MĚstsKoU Část PrAHA 14.

V programu se představí žáci klavírní třídy Petry Kolátorové.
Baštýřská 67/2, Hostavice, ZUŠ Generála Janouška, zdarma,
zus-hp.cz
Praha 14 kulturní / prosinec 2018

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 občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?
PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

!!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

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

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

Regionální vydavatelství
(vydává Čtrnáctku)
rozšiřuje svou působnost a hledá

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

TALENTOVANÉ
OBCHODNÍKY
I ZKUŠENÉ
MANAŽERY
INZERCE!

n

n Sídlo pro OSVČ, SRO, neziskovky v Praze od 149 Kč/měsíc. Tel.:
728 991 247, unimoservis@seznam.cz, www.sidloprofirmupraha.cz

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091
n

Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garnýže, opravy a servis žaluzií. Zaměření a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, www.
interierservisgroup.cz
n

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

Hledám spolehlivou důchodkyni, flexibilní, k výpomoci pro
hůře chodící inv. důchodkyni. Nákupy, úklid, doprovod k lékaři za finanční odměnu. Tel.: 733 769 423
n

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní
poradce, manažery inzerce!
RV1800156/67

n Rychlý servis, seřízení a údržba oken, dveří (plast, eurookna).

Designed by Kues / Freepik

Nemovitosti

Interiery

Finance

Energie

Stavby

Development

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
RV1802334/04

+420 731 525 036
daniel.nevrkla@bidli.cz
www.danielnevrkla.cz

DERATIZACE MICHAEL BECKER
Trápí vás hmyz nebo hlodavci?

n Hledám byty k prodeji na Praze 11 a v jejím blízkém okolí. Finance

zajištěny. Za případné nabídky Vám děkuji. 736 525 036 – Daniel

Rekonstrukce, dlažby, obklady, malování, štukování, bytová
jádra, pokládka plovoucích podlah a jiné práce. Marián Vojtek,
tel.: 608 217 581, rekonstrukce.mv@seznam.cz
n

Koňský hnůj zdarma

doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, štěrku, betonů, zeminy
– objednávky po telefonu ,
odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14 tel.: 602 371 605, 602 207 116

RV1801460/05

RV1802469/02

Štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, potkani, atd...?
Volejte 24 hod. denně, 7 dní v týdnu – váš problém vyřešíme
okamžitě! Garance: 100% vyhubení, záruka na práci. Působnost Praha
a Středočeský kraj. Doprava zdarma. Diskrétnost zaručena.
Telefon 777 50 33 70

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

n

JSEM TU PRO VÁS

na Praze 14

Pravidelný servis prodlouží jejich životnost. Dod. předokenní
sušáky prádla. T.603 715 285
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Křížovka o ceny
Věta s tajenkou zní:

Spisovatelka Hana Hindráková přináší nový silný příběh z afrického prostředí,
tentokrát zcela skutečný. Kniha „Nezlomný“, která se nedávno dostala na
pulty knihkupců, popisuje příběh chlapce plný (tajenka) a odhodlání.

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. prosince 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 listopadového vydání časopisu Čtrnáctka (2018/11) zní: „KAPKA MEDU PRO VERUNKU.“ Vylosovaní výherci jsou: Jitka Kotková, Praha 9 - Černý Most; Alena Šrautová, Praha 9; Helena Barešová, Praha 9 - Hostavice. 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.

RV1802304/02

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

DÁRKOVÁ KARTA
CENTRUM ČERNÝ MOST

1 rok
500 až 3 500 Kč

TIP NA DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ KAŽDÉHO
K DOSTÁNÍ NA NAŠEM INFOSTÁNKU
A VE VYBRANÝCH ČASECH NA CENTRAL PLAZA

VÁNOČNÍ OZDOBA
LOUSKÁČEK
K NÁKUPU DÁRKOVÉ KARTY
V HODNOTĚ 1 500 Kč*

RV1801442/05

*NABÍDKA PLATÍ OD 1. 12. 2018 DO VYDÁNÍ ZÁSOB A JE PLATNÁ
PRO ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU CENTRA ČERNÝ MOST
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