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Vážení přátelé,
Vánocům i silvestrovskému veselí už
definitivně odzvonilo a my stojíme
na prahu nového roku. Moc bych si
přál, aby byl rokem splněných přání,
zvládnutých předsevzetí a osobních
i pracovních úspěchů nejen pro vás,
obyvatele městské části, ale i pro Prahu
14 jako takovou. Máme toho před sebou
hodně. Mezi první klíčová rozhodnutí,
která zastupitele letos čekají, je přijetí
rozpočtu městské části. Od jeho podoby se
odvine vše ostatní, mimo jiné i rozvržení
nadcházejících investic. Předpokládáme,
že
letos
mimo
jiné
dokončíme
a otevřeme nové komunitní centrum Hloubětínská 55
(H55), jahodnický park pro bikery nebo třeba tělocvičnu v kyjské
ZŠ Šimanovská.
Zároveň nás, pokud vše půjde dobře, čekají posuny i v projektech,
které na území městské části realizuje hlavní město Praha.
Mezi ty nejdůležitější patří bezesporu rekonstrukce vnitrobloků
na Černém Mostě a opravy komunikací v Hloubětíně. Dále by měla
pokračovat revitalizace parku U Čeňku, započíst dlouho očekáváná
rekonstrukce hloubětínského náměstí či výstavba lávky mezi
Rajskou zahradou a Hutěmi, včetně vlakové zastávky.
Doufám, že se v letošním roce dočkáme i dlouhá léta propírané
modernizace autobusového terminálu na Černém Mostě, protože
vleklé majetkoprávní spory snad již konečně směřují k dohodě.
Věřím, že po změně ve vedení hlavního města Prahy se k tomuto
úkolu magistrát postaví čelem a se zodpovědností, jakou si zaslouží.
Dlouhodobě deklarujeme, že v přípravě projektu budeme jako
městská část rádi nápomocni, po letech cítíme šanci, že by se
mohlo podařit záměr prosadit. Uděláme maximum pro to, aby se
to povedlo.
V letošním roce nás čeká práce nejen na investičních akcích, ale
i na aktualizaci strategických dokumentů – například strategického
plánu, generelu dopravy a systému pro komunikaci a zapojování
veřejnosti. Počítám i s tím, že se na pořad dne opět dostanou
i parkovací zóny.
Jak jsem naznačil už na začátku, do nového roku nevstupujeme jen
s pracovními, ale také s osobními předsevzetími. Aby se je podařilo
naplnit, chce to často notnou dávku sebezapření, vůle a někdy
i odvahy. Přeji všem, kteří se rozhodli takto nastartovat osobní
rozvoj, případně zlepšit svou fyzickou kondici, hodně sil a energie.
Dobrý pocit, že se předsevzetí, byť třeba i po malých krůčcích daří
plnit, je k nezaplacení.
Šťastný a úspěšný rok 2019!

31 	KŘÍŽOVKA O CENY

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

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

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi-tisk group s.r.o., Kyselovská 125,
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • Redakční
rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Ivan Břešťák, Bc. Tomáš Novotný, Soňa Tománková,
Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu
MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené
fotografie jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční
sděleni označujeme zkratkou (pr).

03

Rozhovor

V Praze 14 žije spousta skvělých lidí,
které baví měnit svět kolem sebe
„AUTOBUSOVÝ TERMINÁL NA ČERNÉM MOSTĚ VNÍMÁM JAKO JEDNOZNAČNĚ NEJVĚTŠÍ JIZVU PRAHY 14. PEVNĚ
VĚŘÍM, ŽE SE K PROMĚNĚ TÉTO BRÁNY DO METROPOLE MAGISTRÁT KONEČNĚ POSTAVÍ SE ZODPOVĚDNOSTÍ,
JAKOU SI ZASLOUŽÍ. MY PRO TO UDĚLÁME MAXIMUM,“ ŘÍKÁ V TRADIČNÍM NOVOROČNÍM ROZHOVORU PRO
ČASOPIS ČTRNÁCTKA STAROSTA PRAHY 14 MGR. RADEK VONDRA.
JE PO VOLBÁCH, NAČÍNÁTE SVÉ
V POŘADÍ JIŽ TŘETÍ OBDOBÍ
VE FUNKCI STAROSTY. JAKÝ JE TO
POCIT?
Samozřejmě příjemný. Lidé mě a mým
kolegům dali velmi silný mandát, čehož si vážím. Dokazuje to, že naše
práce má smysl. Na druhou stranu,
co si budeme povídat a řekl jsem to už
mnohokrát – je to obrovský závazek.
Nechceme lidi zklamat, ale v dobrém
naplnit jejich očekávání. Vzhledem
k tomu, že ze starostenské židle mám
už nemálo zkušeností, dobře si uvědomuji, že to není jednoduchý úkol.

KDYŽ UŽ MLUVÍTE O OČEKÁVÁNÍCH,
JAKÁ MÁTE PRO ROK 2019 VY?
Záludná otázka. Abych řekl pravdu,
má největší očekávání směřují spíš
za hranice Prahy 14, respektive k Magistrátu hl. m. Prahy. Od říjnových
komunálních voleb má i hlavní město
nové vedení. Současná koalice Spojených sil pro Prahu (pozn. red: TOP
09 a STAN), České pirátské strany
a občanské iniciativy PRAHA SOBĚ je
pro mě příslibem, že podřimující, ale
významné městské projekty na území
naší městské části dostanou nový impuls, že se konečně pohnou dopředu.

Minulá magistrátní koalice v tomto
obrovsky selhala a nebojím se říci, že
hlavní město prakticky paralyzovala.
Nová politická garnitura to teď má samozřejmě o to těžší.
O JAKÝCH PROJEKTECH
TÝKAJÍCÍCH SE PRAHY 14
MLUVÍTE?
Zmíním jen ty nejdůležitější. Rekonstrukce vnitrobloků na Černém Mostě a opravy komunikací v Hloubětíně, pokračování v revitalizaci parku
U Čeňku, dlouhá léta se vlekoucí rekonstrukce hloubětínského náměstí
či výstavba lávky mezi Rajskou zahradou a Hutěmi, včetně vlakové zastávky. Samostatnou kapitolou je pak autobusový terminál na Černém Mostě,
který vnímám jako jednoznačně největší jizvu Prahy 14. Jeho opravu léta
brzdily nedořešené majetkové vztahy,
nyní už vše směřuje k jejich narovnání. Pevně věřím, že se k proměně této
brány do metropole magistrát konečně postaví se zodpovědností, jakou si
zaslouží. My jsme to nenechali spát
nikdy, nicméně teď je větší šance, že
konečně budeme vyslyšeni. Uděláme
maximum.
PRAHA 14 JAKO TAKOVÁ MÁ
V SOUČASNOSTI ROZPRACOVANOU
ŘADU INVESTIČNÍCH AKCÍ,
Z NICHŽ MINIMÁLNĚ ČÁST JE
BĚHEM NA DLOUHOU TRAŤ. CO
PŘEDPOKLÁDÁTE, ŽE SE DOKONČÍ
LETOS?
Když všechno dobře dopadne, na jaře
otevřeme nové komunitní centrum
Hloubětínská 55, dále bychom v průběhu roku chtěli zprovoznit park pro
bikery na Jahodnici, dokončit výstavbu tělocvičny ZŠ Šimanovská v Kyjích
a pokračovat v projektech na rekuperace ve školních budovách. A když
se nebudeme bavit jen o projektech
a investicích, připravujeme také revizi
strategických dokumentů, tedy strategického plánu včetně akčního plánu, generelu dopravy a systému pro
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komunikaci a zapojování veřejnosti.
Počítám i s tím, že se na pořad dne
opět dostanou parkovací zóny.
UŽ JEDNOU JSTE V RÁMCI
PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
ZJIŠŤOVALI, JESTLI LIDÉ ZÓNY
V ULICÍCH CHTĚJÍ A VĚTŠINA
REAKCÍ BYLA NEGATIVNÍ. PROČ
CHCETE TOTO TÉMA ZNOVU
OTEVÍRAT?
Protože je to nezbytné. Nelze zavírat
oči před objektivními skutečnostmi.
Vzhledem k tomu, že okolní městské
části, konkrétně Prahy 8 a 9, parkovací zóny zavedly, u nás se situace
ještě víc zkomplikovala. Auta se „posunula“. A to nemluvím o tom, že je
jich zkrátka čím dál víc. Parkovací
zóny řeší celopražský koncept. S kolegy se sice dlouhodobě snažíme
aktuální stav zlepšit alespoň tím, že
jako městská část nabízíme výhodná
garážová stání v našich objektech,
případně tam, kde to jen trochu jde,
budujeme parkovací místa, ale pro
uspokojení poptávky to samozřejmě
nestačí. To všechno jsou důvody, proč
bych diskuzi o parkovacích zónách
chtěl znovu otevřít.
POČÍTÁ SE V ROCE 2019
I S POKRAČOVÁNÍM
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTOVÁNÍ, TEDY PROJEKTU
ČTRNÁCTKA PODLE VÁS?
Ano. Díky participativnímu rozpočtu
mají lidé příležitost změnit to, co se
jim nelíbí. A nejen to, mohou změnu rozhýbat osobně. Mohou podávat
vlastní projekty zaměřené na rozvoj
městské části. Vzhledem k tomu, jak
se osvědčil pilotní ročník, rádi bychom
v participativním rozpočtu pokračovali. Realizace projektů skončí v roce
2019. Během něho tudíž chceme připravit následující ročník, který poběží
od roku 2020. Všem lidem, kteří se dosud zapojili, mnohokrát děkuji.
VELKÉ TÉMA PŘEDSTAVUJE TAKÉ
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ, TAK ZVANÝ
BIOTOP, KTERÉ CHCE MĚSTSKÁ
ČÁST VYBUDOVAT V KYJÍCH. JAK
TO S TÍMTO PROJEKTEM VYPADÁ?
Nyní (pozn. red: v době uzávěrky lednového čísla, tedy 21. 12. 2018) jsme
ve fázi čekání na stavební povolení
a územní rozhodnutí. Pokud vše půjde podle plánu, obojí by mohlo být
vydáno v nejbližších dnech. Následně,
zhruba do poloviny ledna, podle toho,

kdy přesně stavební odbor stanoviska
vydá, poběží lhůta pro možná odvolání. Pokud se rozhodnutí stane pravomocným, městská část bude moci
přistoupit k přípravě výběrového řízení na dodavatele prací.
KDYŽ SE OHLÉDNEME
ZA UPLYNULÝM ROKEM, S ČÍM JSTE
SPOKOJENÝ A S ČÍM NAOPAK NE?
Začnu odzadu. To, s čím spokojený
nejsem, vychází z toho, co už jsem naznačil na začátku. Stejně jako dalším
obyvatelům Prahy 14 mi vadí, že se
zatím nepodařilo dokončit nebo alespoň viditelně rozhýbat klíčové projekty hlavního města na našem území.
S čím naopak spokojený jsem, je to,
že přímo za městskou částí je práce
vidět hodně. Na Čihadlech máme díky
spolupráci se soukromým investorem unikátní rozhlednu Doubravka,
část mateřinek má nové venkovní
učebny s mnoha edukativními prvky,
realizujeme projekty, které místní
lidé podali v rámci participativního
rozpočtu… Málo toho dle mého není.
UŽ PŘED VOLBAMI HODNĚ
REZONOVAL POŽADAVEK
OBYVATEL JAHODNICE
NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY. JAK SE K TOMU STAVÍTE?
Jsem si vědom toho, že přímo na Jahodnici by se základní škola hodila,
je to rychle se rozvíjející oblast, navíc

jsme tu nedávno otevřeli i úplně novou
mateřinku. Městská část sama za sebe
o vzniku nové základní školy rozhodnout nemůže, nicméně budeme hledat
možnosti, jak uspokojení tohoto požadavku místních dosáhnout. Ostatně,
základní školu by potřebovaly i Hutě.
NA ZÁVĚR TROCHU OSOBNÍ
OTÁZKA. PRAHA 14 SI LETOS
PŘIPOMENE 25 LET OD SVÉHO
VZNIKU. DÁVÁTE SI DO TOHOTO
ROKU NĚJAKÉ PŘEDSEVZETÍ? A CO
BYSTE MĚSTSKÉ ČÁSTI POPŘÁL?
Předsevzetí jsou ošemetná věc. Někoho motivují, jiného spíš stresují.
Já osobně zastávám názor, že člověk
má na sobě pracovat průběžně a brát
život tak, jak přichází, bez uměle nastavených milníků. Na druhou stranu
– věci, které bych u sebe chtěl zlepšit, samozřejmě existují. Rád bych si
našel více času na rodinu, sport, cestování… ovšem práce je fakt hodně,
tak nevím, jestli to, jak se říká, dám
podle svých představ. Praze 14 bych
nejen pro tento rok, ale i pro všechny
další, které přijdou, rád popřál, aby
se nadále pozitivně rozvíjela a posilovala své sebevědomí. Už dávno nejsme okrajovou městskou částí kdesi
na periférii, která nikoho moc nezajímá. Žije tu spousta skvělých lidí, které baví měnit svět kolem sebe k lepšímu. A to je něco, na čem se dá stavět.
red
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Čtvrtstoletí Prahy 14
BĚHEM ROKU 2019 SI PŘIPOMENEME 25. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. ÚZEMÍ PRAHY 14 VŠAK
ZA SEBOU MÁ MNOHEM DELŠÍ HISTORII. POJĎME SI I JI KRÁTCE PŘIBLÍŽIT.
Praha 14 vznikla
v roce 1994 spojením Černého Mostu,
větší části Hloubětína, Kyjí a Hostavic
s čtvrtí Jahodnice.
Dvě z těchto katasZnak městské části trálních území jsou
Praha 14
„zapsány“ i ve znaku
městské části, který
se stal oficiálním symbolem v roce
1997. Společně s praporem nese barvy červené, černé a žluté.
Hloubětín je zastoupen na pravé straně erbu červeným křížem a hvězdou
jakožto symbolem křižovnického
řádu, který právě na tomto území
dlouhá léta působil.
KOSTEL JAKO DOMINANTA
Kyje pak představuje věž kostela svatého Bartoloměje – nejstarší památky
na území městské části. Jeho přesný
vznik je nejasný, byl postaven přibližně mezi lety 1226–1235.
Podle nápisu na severní straně presbytáře, který byl objevený v roce 1781,
měl kostel založit pražský biskup Jan
II. právě ve zmíněném období. „Kyje
byly původně obklopeny rybníky a jejich poloha byla vysloveně obranná
a v místech dnešní farní budovy stála

ve středověku tvrz,“ píše se v knize
Praha 14 v zrcadle času.
Historie není pro městskou část
jen prázdné slovo, naopak se ji snaží opečovávat. Téměř tři desítky ulic
na Praze 14 nesou jména po leteckých hrdinech z druhé světové války.
Jistě znáte ulice, jako jsou Ocelkova,
Breitcetlova, Bryksova či Dygrýnova.
VOLNOČASOVÉ VYŽITÍ
Za dobu existence se Praha 14 výrazně proměnila. S centrem se spojila díky zastávkám metra Hloubětín,
Rajská zahrada a Černý Most, které
vznikly na konci devadesátých let.
Poslední dvě jmenované stanice jsou
navíc spojené v hlavním městě unikátním nadzemním tubusem.
Významnou událost nejen pro městskou
část, ale i pro celou Prahu, přinesl rok
1997, kdy na Černém Mostě vyrostlo
tehdy největší obchodní centrum. O 16
let později se jeho objekt navíc dočkal
kompletní rekonstrukce a rozšíření, což
z něj v té době udělalo nejmodernější
obchodní centrum v České republice.
V roce 2013 byla na Černém Mostě
otevřena také „Plechárna“. Někdejší kotelna dnes slouží jako místo pro
setkávání s širokou nabídkou volnočasových aktivit, což platí i o dalším

Exministr zahraničí ČR Josef Zieleniec za asis
tence tehdejšího starosty Prahy 14 Petra Rečka
přestřihává pásku při slavnostním otevření
polikliniky na Černém Mostě (1996).
Zdroj: kniha Praha 14 v zrcadle času,
Jaroslav Šmíd a kolektiv

 bdobně zaměřeném objektu – Kulo
turním domě v Kyjích. Od roku 1997,
kdy prošel rekonstrukcí, tu místní
mohou objevovat stále zajímavější
program plný koncertů, plesů nebo
třeba divadelních představení.
Když si Praha 14 připomínala své
dvacáté „narozeniny“, konal se zde
například koncert Václava Neckáře
nebo tematická výstava v Galerii 14
na Černém Mostě.
mas

Proměny Prahy 14 ve fotografiích
Máte doma 15 a více let staré fotky,
na kterých jsou zachycena místa v Praze 14, a chtěli byste se s nimi pochlubit?
Soutěžte s námi o nejhezčí „srovnávačky“. Jak?
PRAVIDLA
• Vyfoťte to samé místo i v jeho dnešní podobě a oba snímky nám v elektronické podobě (u starých fotek
je možný scan, u nových prosíme
zachovat původní velikost snímku
pořízenou fotoaparátem – tisková
kvalita) pošlete na adresu Veronika.
Berna@praha14.cz. Důležité: zasláním snímků do soutěže autor souhlasí s jejich zveřejněním v rámci
informačních kanálů městské části
(web www.praha14.cz, Facebook
a časopis Čtrnáctka) viz níže, záro-
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•

•

•

veň dává souhlas s tím, že u jeho fotografie bude zveřejněno jeho jméno a příjmení.
Zasláním snímků do soutěže se
autor zavazuje, že fotografie splňují podmínky platné legislativy ČR
v oblasti ochrany osobních údajů.
Sběr srovnávacích snímků potrvá do konce letních prázdnin, tedy
do 31. srpna 2019. Soutěžní snímky
mohou zájemci zasílat už nyní.
Během září a října 2019 redakce
časopisu Čtrnáctka vybere TOP 10
„srovnávaček“, které budou v listopadu 2019 (na tento měsíc připadá
výročí 25 let od vzniku MČ) zveřejněny na webu MČ, na FB MČ a v časopise Čtrnáctka. Redakce si vyhrazuje právo s ohledem na vývoj soutěže

•

•
•

stejným způsobem zveřejnit i další
soutěžní snímky mimo vybranou
TOP 10, případně dodatečně vyhlásit
ještě diváckou (hlasování na Facebooku) kategorii. Toto bude rozhodnuto po ukončení sběru fotografií.
Fotografie s vulgárním nebo jinak
škodlivým obsahem nebudou zveřejněny ani žádným jiným způsobem
zařazeny do soutěže. Právo na posouzení vhodnosti snímku si vyhrazuje redakce časopisu Čtrnáctka.
Na ocenění se mohou těšit autoři
všech TOP 10 „srovnávaček“.
Ceny pro první tři místa: vouchery na večeři (např. Café Imperial),
poukázky do kina s možností výběru filmu dle preferencí soutěžícího, dárkové balíčky atp.
Těšíme se na vaše fotky!
Redakce časopisu Čtrnáctka

Téma

Co si Čtrnáctka letos „odškrtne“
NA NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH PŘINÁŠÍME PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ, KTERÉ MAJÍ
LETOS FINIŠOVAT. PŘIPRAVOVANÝM ČI ROZPRACOVANÝM PROJEKTŮM JSME SE VE VELKÉM VĚNOVALI
TAKÉ V LOŇSKÉM ŘÍJNOVÉM V YDÁNÍ, JEHOŽ ELEKTRONICK Á VERZE JE DOSTUPNÁ NA WEBOV ÝCH
STRÁNK ÁCH MĚSTSKÉ ČÁSTI.
V HLOUBĚTÍNĚ SE OTEVŘE NOVÉ
KOMUNITNÍ CENTRUM
Není žádnou novinkou, že v Hloubětíně, konkrétně na volné ploše u kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického dvora, „roste“
nové komunitní centrum Hloubětínská
55 (H55). První návštěvníky s největší
pravděpodobností přivítá už na jaře.
Součástí projektu je i revitalizace
přilehlé zahrady. „Hloubětínu místo
pro setkávání lidí napříč generacemi dlouhodobě chybí. Vím to nejen
z pozice člověka působícího na radnici, ale i z pozice místního obyvatele.
‚Rozhýbat‘ H55 byl běh na dlouhou
trať, hlavně kvůli komplikacím kolem
vlastnictví pozemku. Jsem moc ráda,
že se vše konečně blíží ke zdárnému
konci,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce nyní
spadají investice městské části.
H55 nabídne multifunkční sál, pobočku městské knihovny, klubovny či kavárnu.
JAHODNICE BUDE
„PATŘIT“ BIKERŮM
Nic nebrání ani tomu, aby se letos začalo s výstavbou slibovaného parku
pro bikery na Jahodnici. Všechna potřebná povolení včetně stavebního už
městská část má. Park, který vznikne
za areálem TJ Kyje, nabídne hliněné
překážky s dvěma úrovněmi složitos-

Projekt Kyjské terasy. Zdroj: Andrea Kosařová

ti. Počítá se i s výsadbou nové zeleně,
cyklostezkou, dětským hřištěm či zázemím pro občerstvení.

naplánováno na letošek. Cílem je, aby
novou tělocvičnu mohly děti využívat
od začátku školního roku 2019/2020.

DĚTI SE TU 200 LET
UČÍ. LETOS SI V ŠIMANOVSKÉ
KONEČNĚ I ZACVIČÍ
Nová tělocvična, dílny, šatny a další
užitné plochy. To vše městská část
momentálně buduje v kyjské ZŠ Šimanovská, jejímž žákům dlouhodobě chybí plnohodnotné sportoviště.
Tělocvična bude stát v místě dvora
a dvoupodlažní kotelny, která se přesune do nové přístavby. Vznikne také
nový bezbariérový přístup do školního areálu, včetně bezpečného
předprostoru s návazností na uliční chodník. S výstavbou, respektive
s přípravnými stavebními pracemi se
začalo loni na podzim, dokončení je

HLOUBĚTÍNSKÝ VNITROBLOK SE
PROMĚNÍ V ODPOČINKOVOU ZÓNU
Jak už jsme uvedli v minulé Čtrnáctce, městská část už loni začala
s proměnou vnitrobloku mezi ulicemi Mochovská, Zelenečská a Neh
vizdská. Prostor se dočká mimo jiné
i úpravy zeleně, vybudování nové
cestní sítě či opravy chodníku. Přibydou zde i různé herní prvky pro děti.
V případě, že tomu nebude bránit počasí, revitalizace vnitrobloku skončí
letos v květnu.

V Hloubětíně „roste“ nové komunitní centrum Hloubětínská 55 (H55).

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS –
FINÁLE PILOTNÍHO ROČNÍKU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Pro pilotní ročník participativního
rozpočtování radnice uvolnila 5 milionů korun. Lidé v jeho rámci podali
18 realizovatelných občanských projektů zaměřených na rozvoj městské
části, přičemž „zelenou“ ve veřejném
internetovém hlasování dostalo 12
z nich. Polovinu z takto vybraných
projektů městská část zvládla zrealizovat už loni, zbývající polovina ji čeká
letos – například vybudování teras
u Kyjského rybníka. Celkové náklady
na v nadcházejícím roce realizované
občanské projekty vystoupají k částce zhruba 2,5 milionů korun. Podrobnosti o veškerých projektech zapojených do participativního rozpočtu
naleznete na www.praha14.cz. 
red
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Téma

Rozvoj železnice v Praze 14
AUT PŘIBÝVÁ A S NIMI I KAŽDODENNÍCH KOLON NAPŘÍČ METROPOLÍ. I TO JE JEDEN Z DŮVODŮ, PROČ LIDÉ ČÍM
DÁL ČASTĚJI DÁVAJÍ PŘEDNOST ŽELEZNICI.
Zatímco ještě v roce 2006 statistici
napočítali zhruba 16 milionů cestujících, v roce 2017 se jich vlakem svezlo
39 milionů. „Uvědomuje si to nejen
naše městská část, ale i ty okolní, s nimiž jsme loni v červenci podepsali memorandum o podpoře osobní železniční dopravy. Jízda vlakem je pohodlná,
rychlá a podstatně ekologičtější než
jízda autem,“ říká místostarosta Prahy
14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.
Už začátkem roku 2017 nechala Praha
14 zpracovat studii prověřující možnosti vzniku nových zastávek na trase mezi
Běchovicemi a Malešicemi, z níž vyplynul návrh na umístění nových stanic
v Jiráskově čtvrti, na Jahodnici a v Hostavicích. „Na základě této studie nyní
chceme zpracovat projekt, který bude
počítat i se zajištěním vhodných přístupových tras a parkovacích ploch. Tendr
na projektanta je kompletně připra-

I takto by podle studie mohla vypadat železniční zastávka v Hostavicích.  Zdroj: ALEJ – architektonický ateliér

vený. Vypíšeme ho hned, jakmile nám
hlavní město závazně přislíbí finanční
pokrytí nákladů za zpracování projektové dokumentace. Půjde o zhruba
13 milionů korun, což je na projekt relativně vysoká částka. Věříme, že peníze od města získáme, ostatně jedná se
o infrastrukturní projekt s celoměst-

ským významem,“ vysvětluje místostarosta Hukal. Hotový projekt radnice
podle něj předá Magistrátu hl. m. Prahy, aby jej využil pro samotnou realizaci
zastávek. Vedle výše zmíněných stanic
se dlouhodobě řeší také výstavba vlakové zastávky na Rajské zahradě.
red

SCHÉMA MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH LINEK, KTERÉ DOPLNÍ SÍŤ METRA – VÝHLED

Zdroj: ALEJ – architektonický ateliér
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Téma / Z městské části

Doprava v Praze 14 v roce 2019

V LETOŠNÍM ROCE ČEKÁ ČTRNÁCTKU ŘADA DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ. NĚKTERÉ SE BUDOU PŘIPRAVOVAT, JINÉ
UŽ PŘÍMO REALIZOVAT. HODNĚ REZONOVAT BUDE NAPŘÍKLAD PŘÍPRAVA SEVEROVÝCHODNÍ CYKLOMAGISTRÁLY.

S tou by mělo hlavní město
začít do dvou let. Půjde o jednu z největších cyklistických
staveb v historii metropole,
která propojí Balabenku (Praha 8) s Prahou
14 a Středočeským
krajem. „Navzdory názvu půjde o rekreační stezku nejen
pro cyklisty, ale i pro chodce či bruslaře, která se v maximální možné
míře vyhne komunikacím určeným
pro motorovou dopravu,“ nastiňuje místostarosta Prahy 14 Ing. Petr
Hukal, který má dopravu v městské
části na starosti. Před tím, než se
projekt začal zpracovávat, bylo podepsáno memorandum mezi Prahou 14
a okolními městskými částmi. „Příprava projektové dokumentace jde
částečně za námi. Aktuálně zpracováváme šestou etapu, která propojuje ulice Mladoboleslavská a Cíglerova, tedy Prahu 9 s Kbely a Prahou
14,“ vysvětluje místostarosta Hukal.
Veškeré podrobnosti k připravované

cyklomagistrále naleznete na webových stánkách městské části www.
praha14.cz (sekce Život v Praze 14,
záložka Sport).
ZATRAVNĚNÍ TRAMVAJOVÉHO
PÁSU V ULICI PODĚBRADSKÁ
Pokud se městské části podaří získat finanční prostředky od Magistrátu hl. m. Prahy, pustí se letos
do zatravňování tramvajového pásu
v hloubětínské ulici Poděbradská.
Travnatý povrch nahradí současný štěrkový v úseku od Průmyslové
po Slévačskou. „O stavební povolení jsme zažádali na podzim, nyní ho
již máme v ruce. Pokud se podaří
od hlavního města získat finance,
nebude nám už nic bránit v tom,
abychom vypsali výběrové řízení na dodavatele prací,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal.
Od zatravnění trati si slibuje nejen
příjemnější prostředí. „Přinese také
snížení prašnosti a hluku. Součástí
projektu je také zavlažovací systém,

díky kterému se nám nestane, že by
tráva v horkých dnech uschnula,“
dodává místostarosta.
NOVÁ OCELKOVA
Hlavní město Praha aktuálně připravuje projektovou dokumentaci
na vybudování tzv. Nové Ocelkovy.
Nově vzniklá komunikace by řidičům
umožnila vyhnout se při svých cestách Hutím, čímž by vyřešila aktuální
problémy s obtěžující tranzitní dopravou v této obydlené oblasti. Konkrétně Nová Ocelkova propojí ulice Skorkovská a Budovatelská, přímo naváže
na stávající Ocelkovu.
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Oblasti Hutí se týká i záměr městské části vybudovat kruhový objezd
na křižovatce ulic Za Černým mostem
a Cíglerova. „Jak vyplynulo i z podnětů obyvatel, v místě je třeba zajistit
bezpečnost a plynulost dopravy,“ říká
místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal.

red

Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové provizorium
NOVÍ ZASTUPITELÉ SE PŘED VÁNOCI SEŠLI NA SVÉM DRUHÉM JEDNÁNÍ. V ČERNOMOSTECKÉ GALERII
14 SE ŘEŠILO ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM, VYHLÁŠENÍ SOCIÁLNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NEBO ZPRÁVA
O NAPLŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU MÍSTNÍ AGENDA 21.
Přestože touto dobou by za optimálních podmínek zastupitelstvo městské části již schvalovalo rozpočet
na nadcházející rok, tentokrát to nebylo možné – předložen byl návrh pouze
na rozpočtové provizorium. „Protože
ještě není schválen státní rozpočet,
od něhož se odvíjí poskytnutí části finančních prostředků do obecních rozpočtů, volí tuto cestu řada městských
částí. Činnost úřadu ani aktuálně rozpracované projekty tato situace nijak
neovlivní,“ vysvětlil starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra, do jehož gesce
od loňských komunálních voleb ekonomika městské části spadá. Návrh
rozpočtu bude dokončen a předložen
zastupitelstvu ke schválení v nejbližším možném termínu.

Zároveň zastupitelé schválili vyhlášení sociálního dotačního programu
na roky 2019 a 2020. Celkem čtyři miliony korun (dva letos, dva napřesrok)
poputují žadatelům z řad organizací
poskytujících sociální a návazné služby
na území Prahy 14. Podrobnosti jsou
pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách městské části – www.praha14.cz.
Mezi posledními body schváleného
programu jednání byl také materiál
týkající se mezinárodního programu
místní Agenda 21 (MA21), respektive
výroční zprávy o jeho naplňování v loňském roce a výhledu na další období.
Jak už bylo ve Čtrnáctce informováno,
Praha 14 loni v rámci MA21 postoupila
do kategorie B. „Je to prestižní zále-

žitost, z městských částí v celé České
republice se to podařilo pouze nám,“
uvedla místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, která má MA21 na starosti.
V závěru jednání se diskutovalo ještě
o způsobu poskytování informací o klíčových investičních projektech směrem k opozičním zastupitelům a o aktuálním stavu kolem parkourového
hřiště v ulici Kpt. Stránského na Černém Mostě. Debatu o parkouru vyvolali občané, kteří si na jednání zastupitelstva přišli stěžovat na hluk linoucí
se ze hřiště. Starosta Mgr. Radek Vondra rozhodl, že se vytvoří „pracovní
skupina“ složená ze zástupců radnice,
opozičních zastupitelů, občanů a policie, která bude hledat řešení situace
přijatelné pro všechny.
red
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ANKETA
CO BYSTE OBYVATELŮM PRAHY 14 POPŘÁLI DO NOVÉHO ROKU?
veň držím palce, aby se vám podařilo
vypořádat se s překážkami, které vám
každodenní běh života postaví do cesty
– ať je to rok dosažených cílů a naplněného očekávání.  Jaroslav Šůs, NN14

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám
stejně jako v minulých letech popřál jménem všech členů a zastupitelů za ODS
na Praze 14 šťastný vstup do roku 2019.
Přeji vám zejména dobré zdraví, selský
rozum a osobní pevnost a statečnost.
Budeme je všichni potřebovat. Nespoléhejme se na to, že někdo vyřeší všechny
problémy a starosti za nás. Věřme sami
sobě a hledejme cestu, aby náš život
probíhal šťastně a spokojeně, bez přehnaných očekávání a trpkých zklamání.
Josef Kutmon, ODS

Milí spoluobčané, rádi bychom vám
a vašim blízkým do roku 2019 popřáli
hlavně hodně zdraví, spokojenosti, lásky a osobních úspěchů. Dále vám přejeme, aby se vám na Praze 14 příjemně
žilo. Městská část má na příští rok velké
plány, a co může pomoci jedněm, může
přitížit jiným. Je tedy potřeba nebát se
ozvat, třeba na náš e-mail praha14@
anobudelip.cz. Vážíme si vaší dosavadní
důvěry, a i nadále jsme připraveni vám
být nápomocni. Děkujeme.
Mgr. Mária Ševčíková, ANO

Tak jako každý, i já si dovolím všem našim občanům popřát do nového roku
2019 jen to nejlepší. Především však
pevné zdraví, aspoň trochu toho štěstí
a ze všeho nejvíce mnoho příjemných
lidí kolem sebe, protože právě naši blízcí
jsou tím nejcennějším, co máme. ZároBUDEME SE NA VÁS TĚŠIT I V ROCE 2019

PÁ
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Pololetky na ledě, buďme všichni v pohodě!
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Drazí sousedé, dvanáct měsíců
uběhlo jako voda a máme tu zase
nový rok, tentokráte rok 2019.
A tak bych vám za celý Pirátský zastupitelský klub chtěl popřát pevné
zdraví, protože to je základním kamenem všeho a bez něj se nikam
nehneme, štěstí a všeobecně mnoho úspěchů ve všech aspektech života. V neposlední řadě bych vám
rád popřál i to, aby se dařilo naší
společné snaze dělat Čtrnáctku
tím opravdovým místem pro kvalitní život. 
Jaroslav Verner, Piráti

Vánoce jsou pozitivní svátky, a byl
bych rád, kdybychom si pozitivní
atmosféru uchovali i po celý nový
rok 2019. Zkusme hledat především
dobré zprávy, kterých není nikdy
dost. Vyhněme se účelovým, podezřelým a nepravdivým zprávám,
které kazí náladu. Je tolik pozitivního, co nám zůstává skryto, a mohlo
by nám to přinést spoustu radosti.
O každou, byť i drobnou radostnou
událost, se, prosím, podělte a udělejte radost druhým. Budete se cítit
lépe vy i ostatní kolem vás.
MUDr. Jan Kaufman, TOP 09

WWW.DDMPRAHA9.CZ

Pozvánka

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

Anketa

2019.
9-16 hod

Projekty

Praha 14 zvyšuje úroveň svých služeb
JEDNÍM Z PROJEKTŮ, NA KTERÉ MĚSTSKÁ ČÁST V POSLEDNÍCH DVOU LETECH ČERPALA FINANCE Z EVROPSKÝCH FONDŮ, JE „OPTIMALIZACE PROCESŮ A PROFESIONALIZACE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14“. POD
TÍMTO KRKOLOMNÝM NÁZVEM SE SKRÝVÁ SÉRIE AKTIVIT, JEJICHŽ HLAVNÍM CÍLEM BYLO ZLEPŠIT SLUŽBY ÚŘADU VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI. PROJEKT ODSTARTOVAL V LEDNU ROKU 2017 A SKONČIL LONI V PROSINCI.
„Co se zmiňovaných aktivit týká, jednalo
se především o školení zaměstnanců.
Tato školení se zaměřovala na zefektivnění řízení, zkvalitnění komunikace
a posílení odbornosti. Absolvovala je
více než stovka pracovníků,“ řekl tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Luděk Lisý.
ÚSPĚŠNÉ ZÍSKÁNÍ „BÉČKA“
Podmínkou úspěšné realizace projektu byl také postup do kategorie B
v naplňování mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Tento
úkol, respektive posun z kategorie C
do B, se Praze 14 podařilo splnit loni.
„Všechny postupné kroky, kterými se
jako městská část snažíme rozvíjet,
zvyšovat životní úroveň, ale současně také šetřit životní prostředí, loni
na podzim vyústily v úspěšnou obhajobu kategorie, které kromě nás nedosáhla ještě žádná jiná městská část
v celé republice,“ uvedla místosta-

Law & Justice

v oblasti šetření energiemi v budovách
městské části. Ve všech, a to i v budovách místních základních a mateřských
škol, jsou nyní například plynoměry,
elektroměry a vodoměry vybaveny moderními odečítacími jednotkami, které
dokážou včas upozornit na zbytečné
ztráty. Například na únik vody.
V neposlední řadě byla součástí projektu „Optimalizace“ také tzv. Bezpečná
cesta do škol, realizovaná na ZŠ Bratří Venclíků. Ve spolupráci s místními
pedagogy i žáky se podařilo zmapovat
současný stav a navrhnout změnu přístupu v dopravě dětí do školy a ze školy.
V rámci projektu vznikla také dopravní studie úprav místní infrastruktury
do maximálně bezpečné podoby.
Projekt „Optimalizace“ byl hrazen
z evropského Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012).
red

Bezplatná právní poradna
Bezplatná právní poradna se po vánoční
pauze zájemcům opět otevře

9. ledna 2019.
Přijít můžete každou středu od 8 do 18 hodin
(ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1072, 4. patro,
místnost č. 419), ke konzultacím se není třeba
objednávat.
K dispozici vám bude JUDr. Ján Horňák, který
obdobnou službu poskytuje i v Komunitním
centru Kardašovská na Lehovci
(Kardašovská 626/5), konkrétně
ve čtvrtek od 13 do 18 hodin.

INZERCE

I L L U S T R A T I O N ·

Park Milovice
Nový projekt družstevního bydlení pro vás
Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Bez hypotéky

• Zahájení stavby – červen 2018

• Vyšší ochrana před
dlužníky v domě

• Předání bytů – začátek
roku 2020
• Stačí 25 % vlastních zdrojů
z pořizovací ceny
• nebo 10 % s podporou
stavební spořitelny

• Vhodné pro investice
• Bez věkového omezení
• Byt si budete moci převést
do osobního vlastnictví

Vlastní byt

od 300 tisíc
korun

Právní konzultace jsou zaměřeny na výklad
zákonů a prováděcích předpisů, poradenství
při uzavírání smluv a na podání k soudům
a státním institucím.
RV1802734/01

OZNÁMENÍ

· V E C T O R

rostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce MA21 spadá. Do obhajoby se
musely zapojit prakticky všechny odbory úřadu, jejichž zástupci se podíleli
na zpracování auditů v deseti oblastech udržitelného rozvoje a následně prezentovali výsledky své práce
před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 při
Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Program, který Praha 14 naplňuje od roku
2009, podporuje participaci veřejnosti
na rozvoji městské části. S tím souvisí
i aktivity zaměřené na zvyšování kvality správy věcí veřejných a strategického plánování, které představovaly
jeden z cílů projektu „Optimalizace“.
Jeho součástí byla rovněž i práce na zavedení energetického managementu.
Vznikla energetická koncepce městské části, která nastiňuje organizační
strukturu energetického managementu v rámci úřadu i jednotlivé kroky

www.BYDLENIsPRIRODOU.cz
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Praha 14 našla
své talenty
Pracovníci Domu dětí a mládeže
Praha 9 se nechali inspirovat televizním fenoménem posledních
let a ve spolupráci s městskou
částí vyhlásili první ročník soutěže Praha 14 má talent. Uskutečnil
se 16. 12. 2018 v Kulturním domě
v Kyjích a mezi přihlášenými dětmi „objevil“ opravdové šikuly.
Na první příčce se umístila Karolína Červenková, která předvedla krásné baletní vystoupení,
druhé místo obsadil hráč na hoboj Dominik Dolejš, třetí skončila
talentovaná recitátorka Anna Srbová. V porotě, která výkony soutěžících hodnotila, usedli zástupci
DDM, Žákovského zastupitelstva
a městské části.
red

Rozsvícení vánočního stromu
Prahy 14

Na prostranství před stanicí metra
Rajská zahrada se loni poprvé rozsvítil strom Prahy 14. Zazpívat adventní písně a naladit přítomné na tu
správnou adventní atmosféru přijely

děti z Dětského pěveckého sboru Lístek ZUŠ Ratibořická, pobočka Černý
Most. Akce se konala pod taktovkou
provozovatele farmářských trhů Prahy 14.
red

Na Černém Mostě se čertovsky řádilo
Srdečně vás zveme na koncert
komorní hudby, na kterém vystoupí SOUBOR ARTHARMONY
ve složení:
Zpěv: Dita Hořínková
Housle: Petr Maceček
Klavír: Pavel Voráček
Filip a Viktor Antonio

Na Plechárnu se 5. prosince vrátil Mikuláš, andělé i čerti. Přes 500 rodičů
a dětí se opět přišlo vyřádit na tamější Mikulášský bál. Čekala na ně
nebeská diskotéka, fireshow a taky

unikátní básničkomat. Dospělí si dali
svařák a všichni se nadlábli čertovským gulášem. Děkujeme a těšíme
se zase za rok!
P14K

Kdy: ve středu 23. ledna
v 18.30 hodin
Kde: Galerie 14,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most
Zazní skladby Leonarda
Bernsteina, A. Lloyda Webera,
Johna Williamse a dalších.
Vstup volný

Zdroj: Praha 14 kulturní

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.
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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.

Aktuality

Kupte si tričko s Doubravkou

Líbí se vám nová rozhledna Doubravka a chcete ji mít doma? Pokud ano,

můžete si toto přání
alespoň částečně splnit. V Informační kanceláři ÚMČ Praha 14
(Bratří Venclíků 1072,
přízemí) jsou nově
k prodeji dětská trička
s motivem Doubravky (informace o dostupných velikostech
naleznete níže). Cena
jednoho trička je 250
korun, platba pouze
v hotovosti. Chcete-li
si tričko zarezervovat a dohodnout se
na jeho vyzvednutí,
pište na Informacni.
Kancelar@praha14.cz,
případně volejte na tel.
číslo 225 295 270 nebo
225 295 561. Triček je
už jen velmi omezené
množství, proto příliš
neváhejte! Velikosti:
4 roky (96–104 cm), 8 let (118–128 cm),
12 let (142–152 cm).
red

Kam s vánočními
stromky?
Upozorňujeme, že vyhozené vánoční
stromky nepatří do nádob na směsný
odpad. Lze je volně odložit vedle nich,
v rodinné a činžovní zástavbě nejlépe
k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhazovat stromky by lidé
měli nejlépe den před svozem, aby
se nehromadily dlouhou dobu před
kontejnery. Jejich svoz bude probíhat
po celý leden a únor. 
red

Využijte
Víceúčelák
O Víceúčeláku jste už možná slyšeli
nebo ho i navštívili. Tento víceúčelový
klub na Černém Mostě (Generála Janouška 1060/2) nabízí různorodé možnosti trávení volného času. Můžete sem
zajít na pořádané hudební či taneční
akce, případně si zdejší sál rovnou pronajmout. Prostor je klimatizovaný a nabízí i výkonnou zvukovou aparaturu.
Více na www.viceucelak.cz.
red

INZERCE

PŮJČOVNA nn PRODEJNA nn SERVIS
n

RV1802195/02

n

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
n

RV1802270/03

NEUROLOGIE NA ČERNÉM MOSTĚ

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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RV1802499/02

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

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

n

Nejlepší ceny v naší půjčovně
- týden, víkend, den

Aktuality

Rozvoj nového centra Hutí očima architektů
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ZVE OBČANY NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE „LOKALITY
NA HUTÍCH, PRAHA – KYJE“, KTEROU POŘIZUJE MAGISTRÁT HL. M. PRAHY – ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE.
Setkání, na němž budou přítomni
i zástupci zpracovatele, se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 od 16 hodin
v sále Středního odborného učiliště (SOU) gastronomie a podnikání
(Za Černým mostem 3/362, Praha 9).
Další veřejné jednání na toto téma,
avšak i s dotčenými orgány, organizacemi a dalšími odborníky, mohou
zájemci navštívit na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 23. ledna 2019 v 15 hodin.

Uskuteční se v přednáškovém sále
Centra architektury a městského
plánování v budově IPR (CAMP – Vyšehradská 57, Praha 2).
Setkání přímo souvisí s aktuálně
připravovaným novým územním
plánem Prahy – tzv. Metropolitním
plánem. Většina řešené lokality
(viz mapa) se nachází na zastavitelném území, na kterém lze předpokládat stavební rozvoj. Projednávaná územní studie (zpracovaná

ve variantách A a B) navrhuje možnosti tohoto rozvoje a stanovuje podrobnější pravidla pro výstavbu. Ke studii
lze do konce ledna 2019 uplatňovat
připomínky. Přijďte se s návrhem
blíže seznámit a diskutovat o něm.
V elektronické podobě je k nahlédnutí na www.praha.eu (v sekci o městě → budoucnost města → odbor
územního rozvoje → územní studie,
https://bit.ly/2rzybTk).
red

MOŽNÁ PODOBA NAVRHOVANÉ ZÁSTAVBY A VEŘEJNÉHO PROSTORU – VARIANTA A

Zdroj: ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KAAMA, s. r. o.

Úspěšný rok Fit Studia D
Celý rok 2018 byl pro Fit Studio
D velice úspěšným. Dokazuje to
i fakt, že se tomuto klubu podařilo probojovat v rámci všech 78
registrovaných klubů v České
republice do první desítky. A co
víc?! Obsadilo, a tím tedy obhájilo krásné třetí místo! Za celý
klub Fit Studio D bychom touto
cestou rádi poděkovali všem závodníkům, rodičům a trenérům,

14

Tým Fit Studia D s prezidentkou FISAF
Mgr. Janou Havrdovou (třetí zprava)

protože bez nich by to opravdu
nešlo. Bez jejich píle, vytrvalosti,
odhodlání a lásky ke sportu jménem aerobic bychom nikdy nemohli získat takové ocenění jako
3. místo v ČR. Ještě jednou tedy
obrovské díky! Fit Studio D vám
do nového roku 2019 přeje hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu
a mnoho splněných přání a snů,
které máte! 
Fit Studio D

Rostoucí doprava v Praze 14
Začínáme nový rok a ve skrytu srdce
každý z nás doufá, že v novém roce
bude lépe, než bylo v tom předchozím. Někdo si určuje předsevzetí nebo
nové cíle, ale mnohem častěji jednoduše doufáme, že problémy, které se
vlečou, se podaří vyřešit, odstranit
nebo eliminovat. Jednou z problematik, na kterou si o Silvestru málokdo
vzpomene, ale která se týká každého občana Prahy 14, je stav dopravy
a parkování v naší městské části.
V roce 2016 byly provedeny studie
ohledně zón placeného stání. Podnětem bylo zavedení zón placeného stání v sousedních městských částech
a vytlačování potřeb mimopražských
vozidel k parkování. Mám důvodné
obavy, že kapacita parkovacích míst
bude v budoucnosti kritická, a proto
je důležité vybudování parkovacích
domů, které by byly schopny pojmout
vozidla hlavně dojíždějících obyvatel
do naší metropole. Přitom je potřeba
posílit parkovací kapacitu především
pro rezidenty Prahy 14. Je smutné,
když Pražané musejí za své parkovací místa ve svém bydlišti platit.
Z mého pohledu by modré zóny měly

být v celé Praze sjednoceny a Pražan,
který bydlí v jedné městské části, by
pak mohl parkovat v jiné, kde pracuje
nebo jede na návštěvu.
Zóny placeného stání a kapacita parkování však nejsou jedinými dopravními problémy. Co například zvýšení
dopravy především v ranních hodinách směrem do centra metropole,
kdy si mimopražští motoristé, vyhýbající se kolonám, zkracují cestu
i přes klidné obytné zóny? Tímto bych
chtěl apelovat na Radu městské části
k řešení dopravní situace.
Já osobně žiji na Praze 14 od narození a dobře vím, jaká hustota dopravy
byla v minulosti a jaká je dnes. Jsem
si vědom těžkého řešení a osobně se
chci podílet na zlepšení situace jako
nový zastupitel a člen dopravní komise. Zároveň bych chtěl oslovit i místní
obyvatele, aby se také zapojili a navrhovali podněty a nápady ke zlepšení
dopravy nebo parkování.
Za celý klub zastupitelů „Nezávislí
– Naše Čtrnáctka“ bych chtěl všem
popřát jen to nejlepší do nového roku
2019.
Jaroslav Šůs, zastupitel za NN14

Blahopřání do roku 2019
Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že jste prožili klidné a požehnané vánoce 2018 a vstupujete
do nového roku s řadou přání a předsevzetí. Já vám za klub zastupitelů ODS
přeji, aby se vám všechna přání a očekávání splnila.
Právě uplynulý rok 2018 znamenal pro
občany mnohá velká politická negativa.
V přímé volbě byl opětovně prezidentem
zvolen Miloš Zeman, který všem názorně ukazuje, kam chce směřovat Českou
republiku. Důsledně naplňuje všechny
černé scénáře, před kterými jeho kritici
varovali.
V roce 100. výročí založení republiky byli
hnutím ANO a ČSSD přizváni k moci komunisté! Babišovu levicovou vládu drží
pevně ve své moci. Vláda jen poslušně
plní jejich další a další nestoudné požadavky. Není překvapivé, když nereformovatelní komunisté požadují zdanění
náhrad za jimi ukradený majetek, je
smutné, když jejich názory papouškují poslanci ANO a ČSSD. Pozitivní je, že
volby do Senátu PČR vyhrála ODS a se-

nát tak může plnit svoji roli ústavní pojistky. ODS také uspěla v komunálních
volbách a stala se důležitou součástí
vládnoucích koalic v mnoha městech
a obcích. Na Praze 14 jsme se stali součástí koalice se Spojenými silami pro
Prahu a Pirátskou stranou. Naplnění
společného programového prohlášení
budeme věnovat maximální úsilí.
V květnu nás čekají volby do Evropského
parlamentu. Pevně věříme, že se potvrdí rostoucí podpora ODS a že i v těchto
volbách s pomocí vašich hlasů uspějeme.
Josef Kutmon, radní za ODS
(www.odspraha14.cz)

PF 2019
V nastávajícím roce mějte
pevné zdraví, hodně štěstí a užívejte
mnoho setkávání s lidmi dobré vůle.
Členové ODS Praha 14

Kam kráčíš,
Černý Moste?
V prosinci vyšla kniha „Linka č. 141“
o sídlišti Černý Most, která obdivuhodně vzešla z nápadu, práce a sbírky místních patriotů. Pojednává hlavně o minulosti a současnosti. Není teď
na čase bavit se o budoucnosti?
Přibližně polovina obyvatel Prahy 14
bydlí na Černém Mostě, jehož výstavba začala v 70. letech a částečně probíhá dodnes. Zatímco dříve se stavělo
podle komplexních vizí, dnes je rozvoj
řešen jednotlivě dle záměrů soukromých developerů. Město se postavilo
do pasivní role a většinou jen udržuje
stávající plochy a vybavení. V rukou
přitom drží nástroje možných změn,
jako je vlastnictví strategických pozemků a ovlivňování územního plánu,
který však nedosahuje potřebného
detailu vize. Proto by měla přijít
městská část, která má blíže k lidem
než magistrát, a vytvořit s jejich pomocí jasný plán rozvoje dané lokality.
Jedině tak se předejde nekoncepčním
rozhodnutím a půjde rozeznat vhodné
partnery pro spolupráci.
První vlaštovkou je pilotní participativní projekt Vybíralka 25, který řeší
obnovu části Černého Mostu kolem
ulice Vybíralova. To je směr, kterým
by se město mělo vydat i v jiných čtvrtích. Je na čase začít se bavit s občany a odborníky o obnově dalších částí
sídlišť na Praze 14. Kvůli tomu, jak
dlouze trvají přípravy, by se mělo začít co nejdřív.
Původní vize obsahovaly např. sportovní halu, atletický stadion, bazén,
gymnázium, domov důchodců, garáže
ale také třeba lázně, motel, učiliště
ČKD, hasiče, administrativu nebo další pobočku pošty. Některé věci dnes
mohou znít absurdně, ale sami nejspíš
cítíte, kde vznikl dluh. Já ho vnímám
hlavně u sportovišť. Tam, kde měla
stát, dnes máme obchodní centrum
Černý Most a rodinné domy Rajský
vrch. Část vybavenosti sice dodatečně
vznikla v rámci volných kapacit škol
a školek, díky čemuž nakonec máme
gymnázium, policejní stanici, městskou knihovnu nebo domov pro seniory. Jsou však tyto kapacity dostačující?
Minimálně z pošty a parkování víme, že
ne. Pojďme tedy společně vytvořit srozumitelnou vizi, ať víme, kam kráčet.
Bc. Tomáš Novotný,
zastupitelský klub ANO
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Možnost zveřejnění sloupku byla nabídnuta všem stranám / hnutím zastoupeným v ZMČ Praha 14.

Názory a politické komentáře

Komunity

Nové aktivity v KC Kardašovská
STARÝ ROK JE DEFINITIVNĚ ZA NÁMI A S NÍM I PRVNÍ PROVOZNÍ PROJEKT KOMUNITNÍHO CENTRA KARDAŠOVSKÁ.
PROTOŽE NA JEHO ČINNOST MÁME POZITIVNÍ OHLASY, NELOUČÍME SE A HNED OD LEDNA ROZJÍŽDÍME
POKRAČOVÁNÍ. DÍKY DOTACI, KTEROU SE MĚSTSKÉ ČÁSTI OPĚT PODAŘILO ZÍSKAT Z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA – PÓL RŮSTU ČR, BUDOU VŠECHNY AKTIVITY CENTRA NADÁLE ZDARMA. A CO VÍC? VEDLE OBLÍBENÝCH
POČÍTAČOVÝCH KURZŮ, ZPÍVÁNÍ PRO RADOST, CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI, KOMUNITNÍHO VAŘENÍ,
MEZIGENERAČNÍHO KLUBU MIXÉR NEBO TŘEBA SOBOTNÍCH KREATIVNÍCH DÍLEN NABÍDNEME I NOVINKY.
ZAMĚŘENO NA SENIORY
Pro seniory připravujeme například
kurz Tai Chi, které pro starší generaci
představuje jeden z nejvhodnějších druhů cvičení. Vychází z pomalých pohybů
s vědomým dýcháním a cvičení různých
pozic. Studie říkají, že se díky němu daří
například snižovat vysoký krevní tlak,
vyléčit syndrom karpálního tunelu, artritidu, odbourávat chronickou únavu či
stres a celkově zvyšovat obranyschopnost organismu. Další žhavou novinkou
je kurz sebeobrany pro seniory, během
kterého se účastníci učí, jak se zachovat v případě ohrožení, jak se vyhnout
útoku, případně jak útočníka zneškodnit. Do třetice se mohou senioři těšit
na kurz anglického jazyka pro začátečníky. Po absolvování kurzu si budou jistější na cestách v zahraničí, chytře poradí i zmateným turistům a své znalosti si
rozšíří i o informace z anglicky psaných
knih, časopisů či internetových stránek.
NA SVÉ SI PŘIJDOU I ŠKOLÁCI
Několik novinek máme připraveno také
pro dětské návštěvníky. Pro školáky
a případně i pro jejich rodiče nově nabízíme klub stolního tenisu. Cílí jak na nováčky, tak i na pokročilé. První skupina si v klubu osvojí základy techniky
a vstřebá mnohé cenné rady do začátku, druhá bude trénovat a maximálně
zlepšovat svou výkonnost. Klub povede
poradce komunitního centra za přispění
profesionálního hráče a dobrovolníků.
Počítá se i s pravidelnými pingpongo-

Zdroj: KC Kardašovská
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Zdroj: KC Kardašovská

vými turnaji. Další novou aktivitou pro
školou povinné děti je výtvarný kroužek,
kde se vedle běžných technik školáci
naučí i několik specialit – třeba základy kaligrafie nebo embosovací techniku. Děti, které baví hudba, budou moci
zamířit do nově vznikajícího pěveckého sboru. Zazpívají si tu za doprovodu
piana, osvojí si základní technické dovednosti i intonační techniky a dozví se
mnohé z hudební teorie. Pěvecký sbor
je vhodný pro děti od 10 let, které raději
zpívají v kolektivu než sólově a mají chuť
se učit novým věcem. Těšit se mohou
na písně lidové, popové, muzikálové,
zahraniční i na gospely. Pro děti, které

do školy teprve míří, centrum nabízí novinku v podobě přípravy na školu, tedy
na bezproblémový vstup do základní
školy. V „přípravce“ se pracuje v malých
skupinách, které umožňují individuální
přístup. Rodiče předškoláků mohou pro
své děti využít také skupinovou logopedii
zaměřenou hlavně na prevenci, správný
vývoj řeči a upevňování nacvičených dovedností.
Věříme, že vás nabídka nových aktivit
osloví a že v KC Kardašovská budete
opět rádi trávit svůj volný čas, rozvíjet
talenty a navazovat nová přátelství. Těšíme se na vás!
Více informací o termínech aktivit se dozvíte na internetových stránkách centra
(www.praha14.cz – sekce Život v Praze
14), na našem Facebooku (www.facebook.com/KCKardasovska/) nebo přímo v Komunitním centru Kardašovská.
Tým KC Kardašovská

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány z projektu Komunitní
centrum Kardašovská II, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/000069,
spolufinancovaného z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR.

Naše školy

Mikuláš v Zelenečské a Sadské

Zdroj: MŠ Zelenečská a Sadská H. Z.

Mikuláš s Andělem roznášejí dárky,
čerti se zase starají o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. V předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosince, společně obcházejí domácnosti
a každoročně zavítají i do naší mateřské školy.
Nebylo tomu jinak ani před měsícem,
kdy Mikuláš dětem opět přinesl další
kousek do mozaiky dětství. Do té svým

dílem přispěla také následná „Besídka“
ve třídách, při které si děti s rodiči užili
posezení u stromečku. Ostatně – právě společné chvíle v kruhu rodiny, a to
hlavně ty přímo „vánoční“, jsou těmi
nejdůležitějšími.
Na závěr bych ráda poděkovala novému
Kauflandu v Hloubětíně za sladkosti pro
naše děti. Za kolektiv MŠ Zelenečská

a Sadská H. Z.

Nabídka MC Pastelka
Montessori centrum PASTELKA organizuje vzdělávání a zájmové programy
pro děti ve věkové kategorii 0–6 let a pro
jejich rodiče. Zároveň provozuje celodenní školku pro děti od 2,5 do 6 let.
1/ DĚTI 2–4 ROKY – DĚTSKÁ SKUPINA PASTELKA – dopolední program
v Montessori školce pro děti od 2 let
(resp. 1,5 roku), který může dítě navštěvovat jednou až dvakrát týdně dopoledne, zápis na druhé pololetí 2018/2019
probíhá v lednu 2019.
2/ ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY
PRO PŘEDŠKOLÁKY: MONTESSORI
DÍLNIČKA (dítě 1,5–3 roky + rodič),
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM
(děti 3–7 let), SPORTOVNÍ HRY (3–6
let), KOUZELNÁ FLÉTNIČKA (3–7 let),
MONTESSORI KRŮČKY (rodič + dítě
1–2 roky). Zápis probíhá v lednu 2019.
3/ NOVÁ PŮJČOVNA HRAČEK A MONTESSORI POMŮCEK bude otevřena
v lednu 2019.
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách www.mcpastelka.cz nebo na telefonu 723 120 494.
Montessori Centrum Pastelka

INZERCE

SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
Ke Stadionu 623
Praha 9 – Čakovice

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Gastronomická
škola SOŠ a SOU,
Praha – Čakovice

www.sou-cakovice.cz, sekretariat@sou-cakovice.cz
tel.: +420 283 932 237
ČTYŘLETÉ OBORY – střední vzdělávání s maturitní zkouškou
• Chovatel cizokrajných zvířat
• Gastronomie / kuchař
• Gastronomie / číšník

zve k občerstvení
do své prodejny
v prostorách
polikliniky
Bioregena.

TŘÍLETÉ OBORY – střední vzdělávání s výučním listem
• Kuchař / číšník
• Kuchař
DVOULETÝ OBOR – střední vzdělávání s výučním listem
• Provoz společného stravování
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – pro absolventy tříletých oborů
středního vzdělávání s výučním listem
• Podnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří
vždy od 9: 00 do 17:00 hodin

RV1802183/06

16. ledna 2019
6. února 2019
27. února 2019

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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RV1802183/03

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.

Naše školy

Tuláčci
v Betlémské
kapli

Zdroj: MŠ Sluníčko

Vánoce jsou časem velkého očekávání a také nadělování. Proto jsme se
začátkem prosince jeli s Tuláčkem
podívat, jestli v Praze náhodou nepotkáme Ježíška.
Dorazili jsme až do Betlémské kaple na výstavu „Hravé Vánoce“. Byla
věnovaná hračkám a tak jsme mohli
přemýšlet, o co si ještě napíšeme Ježíškovi. Zacvičili jsme si s dřevěným
atletem, točili káčou, pouštěli kuličky
dlouhatánským labyrintem, zahráli
na opravdický flašinet a v krasohledu viděli barevné, měnící se obrazce.
Pozorovali jsme také řezbáře, který
zrovna vyráběl ptáčka. Viděli jsme
také spoustu ozdobených stromečků
a ještě více porůznu vyrobených betlémků. Na zpáteční cestě jsme viděli
odbíjet Orloj na Staroměstském náměstí a potkali jsme i Mikuláše s čerty. Ani nás moc nestrašili. Asi proto,
že jsme byli celý rok hodní.
MŠ Sluníčko

Děti si užily předvánoční čas s rodiči
Je až zarážející, jak rychle se s příchodem nového roku na vše staré zapomene a netrpělivě se už očekává,
co ten nadcházející přináší. Vánoční
čas je už minulostí, ale díky fotografiím v galerii na webových stránkách
školky si můžeme kdykoli oživit vzpomínky na společně strávené chvíle.
Nechybějí tam ani fotografie z akcí
teď již uplynulého roku jako bylo vánoční tvoření s rodiči.
Během něho se scházíme v jednotlivých třídách, děti si spolu s rodiči vyrobí
působivé vánoční dekorace, ochutnají
cukroví od spolužáků a představí se rodičům pásmem básniček a písní. Jsme
rádi, že si rodiče našli v předvánočním
shonu 11. prosince čas a pokud pracovní
povinnosti nedovolily, zhostili se návštěvy také prarodiče. Za zvuků koled jsme
i letos tvořili adventní věnce, vrkoče,
papírové ozdoby i řetězy na stromečky. Do nového roku všem přejeme energii, optimismus a hlavně pevné zdraví.

Zdroj: MŠ Vybíralova

Děti a zaměstnanci
MŠ Vybíralova 968

Bezpečně na internetu v pátých třídách
Ještě před vánočním shonem, nákupem
dárků a těšením se na Ježíška bylo pro
žáky pátých tříd v rámci výuky předmětu Základy informatiky připraveno
projektové vyučování, jehož výhodou je
propojení teoretických a praktických
poznatků. Tentokrát šlo o projekt „Bezpečné chování na internetu“. Toto téma
je v dnešní době plné sociálních sítí
a virtuální komunikace zařazeno v preventivním programu školy. Žáci pátých
tříd tak plynule navázali na přednáškovou aktivitu o kyberšikanování. Žáci

vyhledávali informace, jak se chovat
na sociálních sítích, jaké informace lze
zveřejňovat, jak si vhodně zabezpečit
své uživatelské účty či jak se chovat, pokud někdo získá a zneužije jejich osobní údaje. V praktické části tvořili plakát
s definovanými pravidly správného
chování ve virtuálním prostoru. Nabyté
vědomosti si na závěr prověřili v malém
testu. Páťákům se aktivita líbila a odnesli si řadu cenných informací.
PhDr. Martin Staněk,
vyučující INF ZŠ Vybíralova

Nové formy a metody předškolního vzdělávání
Využití interaktivní tabule k rozvoji poznání je pro děti v naší mateřské škole
už samozřejmostí. Digitálních dovedností, jako je přesouvání obrázků či jejich spojování, seskupování, zvětšování
či klonování podle pokynů paní učitelky, se zhostily děti velmi rychle, a tak je
úspěšně využívají.
Děti se takto učí rychle a zábavně matematickým dovednostem, práci se
slovy, zvládají záludnosti v logopedické
prevenci, mohou si cvičit grafomotoriku
a v neposlední řadě poznávají svět díky
široké škále velmi plasticky a názorně
podaných informací. Zapojení do operačního programu „Výchova, Vývoj,
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Vzdělávání“, tzv. šablon II, využila Mateřská škola Korálek, mimo jiné i k zís-

Zdroj: MŠ Korálek

kání financí na nákup deseti notebooků
s dotykovou obrazovkou.
Skupiny předškoláčků ovládají digitální
programy samostatně a vždy plní úkol
simultánně s tím, co paní učitelka předvádí na interaktivní tabuli. S výukou pomáhá také pedagogický asistent a je při
ní důležité, aby děti vždy slovně vyjádřily,
co právě udělaly.
Máme na paměti, že digitální edukační
obsah musí být doplňkem znalostí nabytých hravým standardním způsobem
v rámci běžné každodenní vzdělávací
nabídky, čemuž se věnujeme v rámci
projektu „Školka hrou“.
MŠ Korálek

Inzerce

MĚSÍČNÍ ODMĚNA
3

RV1802272/01

6 TÝDNŮ DOVOLENÉ
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Naše školy / Neziskové organizace

Otevřené
dveře

V listopadu byl na naší škole den
otevřených dveří. My páťáci už školu
moc dobře známe. Přesto se otevřela
právě pro nás. Dopoledne nás čekala
prohlídka druhého stupně. Nejen my,
ale i ostatní děti se mohly podívat například do učeben přírodopisu, fyziky
a pracovních činností. V učebně přírodovědy nás zaujala zajímavá práce
našich starších spolužáků. Ukázali
nám práci s mikroskopem a pomohli
nám s výrobou preparátů z mechu.
Pro zručné děti byly otevřené dílny
a my holky jsme si užily smažení palačinek v kuchyňce. Odpoledne následovalo vystoupení žáků z naší školy
a pak si prohlídku užívali rodiče. Já
chci na gympl, ale naše základka je
taky prima. Je pěkná, máme ji rádi.
Mamkám a taťkům se líbila.
Jana ze ZŠ Generála Janouška

Hodina moderní chemie

Zdroj: Gymnázium Chodovecká

Ve středu 7. listopadu 2018 k nám na hodinu chemie přijeli studenti z VŠCHT.
Nejprve nás seznámili s některými
prvky, které se později objevily v jejich
dechberoucích pokusech. Nám osob-

ně se nejvíce líbily pokusy s různobarevným ohněm, který byl např. zelený,
modrý nebo červený. Zajímavý byl také
pokus se změnou hlasu pomocí fluoridu sirového. Také jsme ochutnali oxid
uhličitý. Někdo ze spolužáků řekl, že
chutná jak kola bez koly. Hodinu jsme
zakončili s kapalným dusíkem, s jehož
pomocí jsme si vyrobili zmrzlinu. Naše
byla zelená s příchutí griotky. Hodina
moderní chemie byla nejen zábavná,
ale také jsme se dozvěděli mnoho nových informací z chemie. Byli bychom
rádi, kdyby takových hodin bylo více.
Adéla Brustmannová,
Klára Škvarová a Magdalena Zíková
(tercie B – Gymnázium Chodovecká)
Zveme vás na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 6. 2.
2019 od 15.00 do 18:00 hod. Bližší
informace na www.gymnchod.cz.

Klub Autobus pomáhá mládeži
AUTOBUS – TO NENÍ JEN DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK, ALE TAKÉ NÁZEV NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ, KTERÉ OD ROKU 2009 PŮSOBÍ NA JAHODNICI. JEHO CÍLEM JE POMÁHAT MÍSTNÍM MLADISTVÝM
V TOM, ABY PROŠLI OBDOBÍM DOSPÍVÁNÍ BEZ VĚTŠÍCH ŠRÁMŮ NA DUŠI I NA TĚLE, A ABY SI Z TÉTO ETAPY
ODNESLI CO NEJVÍC DOBRÉHO. AŤ UŽ TO JSOU ZÁŽITKY S PŘÁTELI, POCIT, ŽE V NĚČEM VYNIKAJÍ, NEBO TŘEBA
SCHOPNOST OVLÁDNOUT SVOU AGRESI.
Aby se dařilo tyto cíle naplňovat, pracují v klubu Autobus sociální pracovníci, kteří mají odborné vzdělání a dostatek zkušeností pro to, aby mohli
dětem a dospívajícím poskytovat kvalifikovanou podporu při řešení běžných i náročnějších životních situací.
V Praze 14 udržují pracovníci kontakt
s přibližně 70 mladými lidmi, kteří
buď navštěvují klub, nebo se s pracovníky setkávají venku v terénu.
Službu mohou využívat všichni, kteří
žijí nebo tráví svůj volný čas v Kyjích,
Hostavicích nebo Dolních Počernicích
a kterým je 9 až 16 let (v případě terénu až 26 let).
JAK TO V KLUBU VYPADÁ?
Klub Autobus je otevřený od pondělí do čtvrtka, vždy od 13 do 18 hodin.
V té době může přijít kdokoliv, kdo
spadá do výše zmíněné cílové skupiny
a kdo má zájem o:
• sdílení čehokoliv, s čím se zrovna
v životě potýká, ať už s pracovníky, nebo se svými vrstevníky,
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•

naplnění volného času – třeba
hraním stolního fotbálku nebo
deskových her,

•

účast na nejrůznějších akcích
– od fotbalových zápasů přes
prázdninové výlety po tematické
přespávačky,

•

poradenství a získání informací
o čemkoliv, co ho zajímá, nebo
s čím si sám neví rady,

•

podporu v rozvoji – ať už jde
o školní prospěch, sportovní talent nebo povahové vlastnosti.

Služby klubu, který se nedávno přestěhoval z areálu vily Baštýřská
do prozatímních prostor na adrese
Českobrodská 367, jsou bezplatné,
bez nutnosti sdělování osobních informací. Zřizující organizace Neposeda, z.ú. tu do budoucna plánuje vybudování nového zázemí, které umožní
ještě kvalitnější nabídku. Všechny

Zdroj: NZDM Autobus

informace a aktuality najdete na facebookových stránkách NZDM Autobus, instagramu klub.autobus nebo
na webu www.neposeda.org. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv
dotazem, který vám umožní poznat
naši službu lépe!
Bc. Karolína Matochová,
sociální pracovník
programu Autobus

Sport

Softball na Černém Mostě slaví 30 let
ROK 2019 BUDE PRO ČESKÝ SOFTBALL VELMI VÝZNAMNÝ A VÝRAZNĚ SE ZAPÍŠE DO HISTORIE. V PRAZE
A HAVLÍČKOVĚ BRODĚ PROBĚHNE VE DNECH 13. – 23. ČERVNA 2019 HISTORICKY PRVNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA
SOFTBALLU MUŽŮ NA EVROPSKÉM KONTINENTU. DO REPREZENTAČNÍHO VÝBĚRU SE DOSTALA I ČTVEŘICE
HRÁČŮ Z ČERNÉHO MOSTU – MICHAEL BALA, TOMÁŠ KLEIN, DAVID MERTL A TOMÁŠ PETR.
lí. Na přiložených fotografiích z archívu můžete vidět vývoj hřiště, které se
nachází v areálu Základní školy Bratří
Venclíků nedaleko metra Rajská zahrada. Domácí hřiště supů z Černého
Mostu (přezdívka klubu – pozn. autora) bude i místem klubových oslav
30 let od založení, které proběhnou
v květnu ve spojení s extraligovým zápasem mužů (termín bude upřesněn
dle termínové listiny).
Bc. Petr Vítů, Spectrum Praha

Rok 1994 – první softballové zápasy probíhaly na původním škvárovém školním atletickém hřišti.
Klub hrál chlapecké a mužské kategorie. Fotografie ze zápasu kadetů Spectrum Praha proti SVŠ
Plzeň. 
Zdroj: Archiv Spectrum Praha

Kromě vrcholné akce v podobě mistrovství světa je letošní rok významný i pro klub Spectrum Praha, který
slaví 30 let od založení. Od roku 1989,
kdy se parta nadšenců kolem Daniela
Pasiniho sešla poprvé, uplynulo hodně
času. Za tuto dobu prošlo klubem mno-

ho hráčů, trenérů a příznivců tohoto
pálkovacího sportu a především díky
nim se softball stává stále známějším.
V souvislosti s popularizací softballu
dochází v průběhu let i ke zkvalitňování podmínek pro hráče i fanoušky.
Ani v tomto ohledu Spectrum nezahá-

Rok 2014, kdy tým mužů oslavil vznik
travnatého hřiště ziskem 3. titulu mistrů ČR.
Areál je nadále vylepšován a zdokonalován
a to především díky finanční podpoře ze strany
městské části Praha 14 a Magistrátu hlavního
města Prahy.
Zdroj: Archiv Spectrum Praha

ÚSPĚCHY ZA
OBDOBÍ 2008–2018:
n Muži extraliga 4x titul mistr ČR

(2011, 2012, 2014, 2015)

n
Muži pohár ČSA 7x vítěz (2011,

2012 a 2014, 2015, 2016, 2017,
2018)

n
Muži

4x 3. místo Super cup
(mistrovství Evropy klubů)
v letech 2011, 2013, 2016, 2017

n Junioři 2. místo v extralize 2018
n 3. místo v extralize 2016
n Kadeti 1. místo v extralize 2008
n 3. místo v extralize 2017

Počet členů: 240
Pískové hřiště bylo otevřeno na podzim 1997, kdy muži Spectra postoupili do 2. ligy a klub prožíval
velmi dynamický rozvoj jak v chlapecké, tak dívčí větvi. Ten vyvrcholil postupem týmu mužů
do extraligy v roce 2000, ve které působí dodnes.
Zdroj: Archiv Spectrum Praha

Mládež do 19 let: 135
Dospělí: 105
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Participativní rozpočet

Parčík Splavná zkrášlí houby
s keramickou mozaikou
SOUTĚŽ O UMĚLECKÉ DÍLO DO PARČÍKU SPLAVNÁ NA HUTÍCH MÁ SVÉHO VÍTĚZE, TEDY V TOMTO PŘÍPADĚ VÍTĚZKU.
STALA SE JÍ DANIELA KARTÁKOVÁ, KTERÁ PŘED ODBORNOU POROTU „PŘEDSTOUPILA“ S NÁVRHEM NAZVANÝM
LESNÍ ZÁTIŠÍ. JEDNÁ SE O TROJICI SOCH VE TVARU HUB OSÁZENÝCH MOZAIKOU Z BAREVNÝCH KERAMICKÝCH
STŘEPŮ. „MAJÍ OŽIVIT A DOTVOŘIT PROSTRANSTVÍ, PŘIPOMENOUT PŘÍRODU, BÝT OSVĚŽENÍM PRO OKO DOSPĚLÝCH
I DĚTÍ. A MOHOU SLOUŽIT I JAKO LAVIČKY PRO ODPOČINEK KOLEMJDOUCÍCH,“ UVÁDÍ V POPISU DÍLA JEHO AUTORKA.
Betonové houby v keramickém kabátě
„vyrostou“ během letošního roku na pomezí parčíku a ulice Babylonská, nedaleko tamního dětského hřiště. „Do soutěže přišlo celkem šest návrhů, z toho
pět splnilo soutěžní podmínky. Každé
z děl mělo něco do sebe, a to jak plánovaným provedením, tak nápadem. Všem
umělcům, kteří se zapojili, moc děkuji,“
říká místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena
Kolmanová.
V porotě, která díla hodnotila, byla nejen
ona, ale i další zástupci radnice a zejména pak místních obyvatel a odborné
veřejnosti. U vítězného návrhu porota
ocenila především to, že vhodně zapadá
do přírodního prostředí parku. „Stylizovaná podoba hub je provedena ze současných materiálů a odpovídá projevům
současného umění. Z hlediska správy a následné péče je toto dílo vhodné
na veřejné prostranství,“ stojí v hodnocení poroty.
Její zástupci pozitivně hodnotili prakticky všechna zaslaná díla, přičemž
autoři na druhém a třetím místě získali
i finanční odměnu (2. místo – 5 000 korun, 3. místo – 3 000 korun). V případě
druhého návrhu – Císařská návštěva
od MgA. Matěje Görnera – porota ocenila snahu o připomenutí historické
události, tedy příjezd císařské rodiny
na území Hloubětína. Na druhou stranu
– pomyslné body za to zároveň strhla.
„Umístění v parčíku na Hutích s touto

Ze zaslaných návrhů vybírala porota složená ze zástupců radnice, obyvatel i odborné veřejnosti.

událostí nesouvisí,“ uvedli porotci, kteří
působivé dřevěné figury doporučili zasadit do prostředí, kam svým námětem
patří – tedy do Hloubětína. Návrh, který skončil na třetím místě, nese název
Šeptej a soutěžila s ním dvojice umělců
Tereza Hašková a Filip Bartoň. Přišli
s nápadem interaktivního živého díla
z ocelových trubek vyzývajícího ke hře
se zvukem. Přestože jej porota hodnotila pozitivně, musela vzít v potaz mimo
jiné to, že je pro parčík příliš rozměrné.
„Vzhledem k tomu, že by toto dílo vybízelo veřejnost i k jiným aktivitám, doporučujeme autorům řešit otázku bez-

pečnosti a certifikace díla,“ stojí rovněž
v hodnocení.
JAKO SOUČÁST PROJEKTU
ČTRNÁCTKA PODLE VÁS
Soutěž radnice vyhlásila začátkem loňského září. Návrhy mohli lidé podávat
do 12. listopadu. Podnět na umístění díla
do parčíku vzešel od místních lidí. Byl
součástí projektu „Kyje – Hutě: parčík
Splavná – doplnění chybějících“ prvků,
který v rámci pilotního ročníku participativního rozpočtu podala paní Barbora Vobořilová. Participativní rozpočet,
respektive zaštiťující projekt Čtrnáctka
podle vás spadá pod mezinárodní program místní Agenda 21, který Praha 14
v posledních letech naplňuje.
Maximální finanční limit pro umělecké
dílo v parčíku je 100 tisíc korun. Podrobnosti k soutěži, včetně jejích podmínek
a veškerých dalších informací k výsledkům, jsou uvedeny na webových stránkách městské části – www.praha14.cz.
red

Soutěž o umělecké dílo do parčíku Splavná vyhrála Daniela Kartáková s návrhem nazvaným Lesní zátiší. 
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Zdroj: Daniela Kartáková

INZERCE

Pozvánky

MICHAEL BECKER
Trápí vás hmyz nebo hlodavci?
Štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, potkani, atd...?

RV1802736/01

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
Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí

Srdečně vás zveme na výstavu
obrazů a kreseb JOLANY ČECHOVÉ,
která bude zahájena
9. ledna v Galerii 14,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most
a potrvá do 31. ledna.

OD
NA
LED 9
201

Otevřeno vždy v úterý, středu
a čtvrtek od 14 do 18 hodin

RV1802645/03

O P E R E T A
Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

TOTO JE fufÍk

fufík je spokojeně umístěný kocour

chtěl/a bys vlastního fufíka domů? Není nic snazšího!

Od 17. ledna

Glass ©2018

Umisťovací výstava opuštěných koček
PROGRAM: přes 100 koček bude hledat domov
veterinární poradna (s možností očipování vašeho mazlíka)
soutěže pro děti
ukázky výcviku asistenčních psů
benefiční tržiště

RV1802631/01

11.00 - 17.00 vstupné 35 kč

Od 31. ledna
plakát: holocats.cz

3.2.2019

l Studios

Universa

Ženy v běhu ©2019 Infinity Prague
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Praha 14 kulturní

Na skejtu se dá jezdit, i když mrzne.
Stavte se na Plechárně
MŮŽE PADAT SNÍH, MŮŽE BÝT VÁNICE, MŮŽOU PADAT TRAKAŘE, ALE I TAK SI NA PRAZE 14 „ZASKEJTUJETE“.
SKATEPARK NA PLECHÁRNĚ FUNGUJE I PŘES ZIMU, A PROTOŽE JE KRYTÝ, NEMUSÍTE SE BÁT, ŽE NASTYDNETE.
NA PLECHÁRNĚ MÁME VŽDYCKY ZATOPENO, PŘEKÁŽEK NA POŘÁDNOU JÍZDU A CVIČENÍ TRIKŮ JE TU TAKY DOST.
Skatepark najdete ve víceúčelové
hale hned za kavárnou, kde si můžete dát něco k pití nebo jídlu. Otevřeno
máme každý den od 14 do 20 hodin
kromě úterků a čtvrtků mezi 16. a 17.
hodinou, kdy v hale probíhá skate
školička pro nejmenší jezdce. V úterý
od 18:30 do 20 hodin je hala vyhrazena jen pro jezdkyně. Doporučujeme
podívat se na web Plechárny, kde jsou
vždy na měsíc dopředu vypsané dny,
kdy bude hala z důvodu pořádání akcí
(třeba skejtových závodů) uzavřena.
Vstupné na den stojí padesát korun
a když vás přestane skejt bavit nebo
se unavíte, můžete si dát pauzu v odpočinkové zóně, kde najdete i fotbálek. Na jaře se zase můžete těšit, že
se projedete ve venkovním skateparku, který s Plechárnou sousedí.
P14K

leden 2019

KD KYJE

leden

leden

51

so
15:00

13. 1. 15:00

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
5. 1.
13. 1.
19. 1.
20. 1.
23. 1.
27. 1.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH (CZIDIVADLO)
TANEČNÍ ODPOLEDNE
DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ (DIVADLO NAHOĎ)
BIOGRAF KYJE – VŠECHNO BUDE
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (DIVADLO DAM DAM)

DĚTI – pravidelné akce
JUDO
TANEC PRO DĚTI
IRSKÉ TANCE

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

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

EVROPSKÁ UNIE

WWW.KDKYJE.CZ
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pondělí, úterý, čtvrtek
začátečníci–pokročilí, úterý, čtvrtek
středa
středa

Francouzská sobota

Přijďte na další kulinářskou
sobotu a ochutnejte pravou
Francii. Budou quiche, cibulačka i víno.
Vstupné zdarma.

Menší a zavalitější Vochomůrka a vyšší a hubený Křemílek
v oblíbené pohádce pro děti
od 3 let.
Hraje Nezávislé divadlo.
Vstupné 50 Kč.

so
15:00

12 1

Tradiční zimní poetická pohádka pro děti od 3 let.
Hraje Divadlo Žlutý kopec.
Vstupné 50 Kč.

so
15:00

O Smolíčkovi

so
15:00

19 1

Kouzelný hrnec

Sněhová královna

22

Veselá pohádka Vlastimila
Pešky na známé motivy pro
děti předškolního a mladšího
školního věku.
Hraje Divadlo KK.
Vstupné 50 Kč.

12 1

so
14:00

Pohádky z mechu
a kapradí

NEDĚLE

akce

Pohádka s kreslením, zpíváním, počítáním a vařením
pro děti od 3 let.
Hraje Divadlo Harmonika.
Vstupné 50 Kč.

ne
11:00–17:00

so
15:00

26 1

Tři medvědi a drzá Máša

Medvědi šli na med a chaloupka je prázdná. Mášenka se
v lese nudí, a tak vleze dovnitř.
Jak to bude dál?
Hraje divadlo Loutky bez
hranic.
Vstupné 50 Kč.

32

Umisťovací výstava
koček

Přes 100 kočičích uchazečů
a uchazeček hledá teplý domov, hebkou dlaň a doživotní
pohodičku.
Vstupné 35 Kč.

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

Inzerce

Informace,
poděkování, prosba.
Římskokatolická farnost
při kostele sv. Jiří v Hloubětíně
Římskokatolická farnost při kostele sv. Jiří
v Hloubětíně získala od Ministerstva kultury na rok
2018 grant ve výši 400.000 Kč na opravu horní
brány / od Gyncentra / a odstranění vlhkosti stěn
kostela sv. Jiří. Na tuto akci přispěl dále částkou
200.000 Kč Řád křížovníků s červenou hvězdou
a zejména farníci a občané Hloubětína. Na opravu
kostela přispělo zatím částkou téměř 600.000 Kč
přes 90 jmenovitě známých občanů a mnoho dalších anonymních dárců.
Farnost při kostela sv. Jiří si tímto dovoluje poděkovat všem dárcům,
zejména anonymním, kteří od farnosti nemohli dostat písemné poděkování.
Bohužel pro náročnost prací a velkému rozsahu víceprací zatím nejsou
k dispozici potřebné finanční prostředky na dokončení této akce. Proto se
farnost dovoluje obrátit prostřednictvím měsíčníku Čtrnáctka na občany
Prahy 14, Prahy 9 a občany Hloubětína, aby svými třeba i drobnými
finančními dary pomohli při opravě historicky nejstaršího objektu
v Hloubětíně, který od roku 1217 po mnoho století byl centrem života
v Hloubětíně a dodnes je jeho dominantou. Darované finanční prostředky
budou použity na dokončení výše uvedené akce a případně na další plánované
akce na opravy kostela sv. Jiří v následujících letech. Finanční prostředky je
možno zasílat na transparentní účet u Fio banky číslo 2701441756/2010.

RV1802781/01

Nezisková farnost jako majitel kostela tímto
znovu děkuje všem dárcům v roce 2018
a předem děkuje všem novým dárcům, kteří
vyslyší v roce 2019 tuto naší prosbu a přispějí
na opravu kostela sv. Jiří jako na záchranu
historického dědictví v Hloubětíně.
25

Nabídka volnočasov ých aktivit
JEZDECKÝ KLUB FIDORKA Z.S.

KOMUNITNÍ CENTRUM KARDAŠOVSKÁ

Bodláková 241, Hutě, www.jezdecka-staj-fidorka.webnode.cz

Kardašovská 626/5, Hloubětín, http://bit.ly/KCKardasovska

ÚTERÝ AŽ NEDĚLE 10:00 - 19:00

Jízda na koni a péče o ně

PRAHA 14 KULTURNÍ
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz
PONDĚLÍ 15:00 - 18:00

Judo pro děti

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 18:00 - 22:00

Taneční kurzy pro dospělé

ÚTERÝ, ČTVRTEK 13:30 - 14:55

Taneční kurz pro děti ze ZŠ Šimanovská

ÚTERÝ, STŘEDA

Irské tance pro děti

ÚTERÝ, ČTVRTEK

Angličtina pro všechny

STŘEDA

Kurzy šití

STŘEDA 13:00 - 16:00

Klub seniorů

PRAHA 14 KULTURNÍ
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, www.plecharna.com

PONDĚLÍ A ČTVRTEK 9:00 - 10:00

Cvičení rodičů s dětmi

PONDĚLÍ A ČTVRTEK 10:00 - 11:00

Cvičení rodičů s dětmi

PONDĚLÍ 15:00 - 17:00

Klub maminek

PONDĚLÍ 15:30 - 17:00

Street dance I.

PONDĚLÍ 17:00 - 18:00

Hoop dance - tanec s obručí

ÚTERÝ 9:00 - 10:30

Trénování paměti - začátečníci

ÚTERÝ 10:30 - 12:00

Trénování paměti - pokročilí

ÚTERÝ 14:00 - 16:00

Ping-pong

ÚTERÝ 16:00 - 17:30

Pěvecký sbor

ÚTERÝ A ČTVRTEK 15:00 - 16:00

Odpolední škola

ÚTERÝ A ČTVRTEK 16:00 - 18:00

Hravá hodinka

ÚTERÝ A ČTVRTEK 18:00 - 20:15

Kurzy Čj pro cizince

STŘEDA 9:00 - 11:00

Mezigenerační klub Mixér

PONDĚLÍ 14:00 - 16:00

Klub seniorů

STŘEDA 13:00 - 14:30

Kurzy práce na PC - začátečníci

PONDĚLÍ 18:00 - 19:00

Jóga ﬂow pro vnitřní posílení

STŘEDA 14:00 - 16:00

Výtvarný kroužek

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 18:15 - 19:45

Box na Plechárně

ČTVRTEK 15:30 - 17:00

Street dance II.

ÚTERÝ 9:00 - 10:00

Zdravotní cvičení pro seniory

PÁTEK 9:00 - 11:00

Kondiční cvičení

ÚTERÝ 10:00 - 11:00

Cvičení na židlích pro seniory

PÁTEK 11:00 - 13:00

Rukodělný kroužek

ÚTERÝ 15:30 - 16:30

Cirkusová škola

ÚTERÝ, ČTVRTEK 16:00 - 17:00

Skate škola

ÚTERÝ 18:00 - 19:00

Relaxační jóga

ÚTERÝ 18:30 - 19:30

Angličtina s rodilým mluvčím - úroveň B2/C1

ÚTERÝ 18:30 - 19:45

Běžecký kurz pro ženy

ÚTERÝ 18:30 - 20:00

Skate klub pro ženy a dívky

STŘEDA 6:45 - 7:45

Kondiční tréninky

STŘEDA 16:00 - 20:00

Otevřená dílna

LICHÉ STŘEDY 18:00 - 19:30

Probuzení energie v nás

STŘEDA 18:30 - 19:30

Angličtina s rodilým mluvčím - úroveň A2/B1

ČTVRTEK 17:00 - 18:30

Muzikálová přípravka

268. ZKO KYJE

ČTVRTEK 17:00 - 19:30

Čeština pro Vietnamce

Národních hrdinů, Praha 9, www.kkkyje.estranky.cz

ČTVRTEK 19:15 - 20:45

Čeština pro Vietnamce

NEDĚLE 9:00 - 10:00

ČTVRTEK 18:00 - 19:00

Jógalates

ČTVRTEK 19:15 - 20:45

Ping-pong pro všechny

49. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS
Stoliňská 41b, Chvaly, 49ph.royalrangers.cz
ÚTERÝ 16:00 - 18:00

Schůzka skautského oddílu

STŘEDA 16:00 - 17:00

Konverzační angličtina s Američany

SPORT CLUB SPIRIT
ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most, www.SPIRIT-SPORT.cz
STŘEDA 17:00 - 18:00

Street dance - kids

ČTVRTEK 17:30 - 19:30

Volejbal / minivolejbal

SK KAMIWAZA KARATE
ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most, www.KAMIWAZA.cz
INFO NA WEBU 16:30 - 19:30

Karate pro děti

ÚTERÝ A ČTVRTEK 19:30 - 20:30

Karate pro dospělé

KARATEDÓ DÓJÓ SHUBUKAN ČR
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská, Hostavice, www.karate-shorin-ryu.cz
PONDĚLÍ A STŘEDA 17:30 - 19:00

Sebeobrana

FIT STUDIO D
Tělocvična ZŠ Vybíralova, Vybíralova 964/8, www.fitstudiod.cz
PONDĚLÍ, STŘEDA , PÁTEK 16:00 - 17:15

PIONÝR, z.s. - 93.PS ORION

Ovladatelnost psa

Aerobic pro děti 8-10let

PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK 17:15 - 18:30 Aerobic pro děti 11-13 let

Kpt. Stránského 994/6, Černý Most, www.93-oddilorion.wbs.cz
PONDĚLÍ 16:00 - 18:00

Schůzky dětského turistického oddílu

ČTVRTEK - 1X ZA 14 DNÍ 16:00 - 18:00

Klub Šikulky

PÁTEK 16:00 - 19:00

Klub deskových her

Praha 14 kulturní / leden 2019

PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK 18:30 - 19:45 Aerobic pro děti od 14-16 let
ÚTERÝ, ČTVRTEK 16:00 - 17:00

Přípravka aerobiku

ÚTERÝ, ČTVRTEK 16:00 - 17:30

Přípravka aerobiku pro pokročilé

STŘEDA 16:00 - 17:00

Děti na startu

na Praze 14
TJ SOKOL JAHODNICE

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA

Bezdrevská 26, Jahodnice, tjsokoljahodnice.cz

Bobkova 777, Černý Most, www.pohadka-praha14.cz

PONDĚLÍ 19:00 - 20:00

Trampolínky

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA 8:00 - 12:00

Dopolední školička Pohádka

ÚTERÝ 20:00 - 21:00

Aerobik

ÚTERÝ 16:30 - 17:15

Taneční a pohybová výchová pro děti 3- 4 roky

ÚTERÝ, PÁTEK 9:00 - 20:00

Pilates

ÚTERÝ 17:30 - 18:15

Sportík

ČTVRTEK 18:30 - 19:30

Step aerobik

ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK 18:30 - 19:30

Cvičení pilates pro dospělé

ČTVRTEK 19:30 - 20:30

Zdravá záda

STŘEDA 16:00 - 17:00

Výtvarné hrátky

NEDĚLE, STŘEDA 20:00 - 21:00

Jóga

STŘEDA 17:15 - 18:00

Taneční a pohybová výchova pro děti 5-6 let

NEDĚLE - ČTVRTEK 18:00 - 21:00

Body ﬁt

ČTVRTEK 9:30 - 10:30

Cvičení pro maminky s dětmi

PÁTEK 10:00 - 11:00

Cvičení pilates po porodu

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, Černý Most, www.mcklubicko.cz
PONDĚLÍ 9:00 - 12:00

Herna s programem

PONDĚLÍ 12:00 - 12:40

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – nejmladší

PONDĚLÍ 12:50 - 13:30

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – mladší

PONDĚLÍ 13:40 - 14:20

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – starší

PONDĚLÍ 14:30 - 15:10

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – mladší

PONDĚLÍ 15:20 - 16:00

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – starší

PONDĚLÍ 17:30 - 19:00

Meditativní jóga

PONDĚLÍ 19:30 - 21:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladu

ÚTERÝ 8:15 - 12:15

Školička Šikulka

ÚTERÝ 17:45 - 18:45

Cvičení pro zdravější záda – pokročilí

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

Cvičení pro zdravější záda – začátečníci

STŘEDA 9:00 - 12:00

Herna s programem

STŘEDA 16:00 - 16:45

Minitanečky

STŘEDA 17:00 - 17:55

Street dance

STŘEDA 18:00 - 19:00

Bodystyling

ČTVRTEK 15:30 - 17:00

Úspěšný školák

ČTVRTEK 8:30 - 12:00

Hlídací hernička

ČTVRTEK 18:00 - 19:30

Jóga proti bolestem zad

ČTVRTEK 19:45 - 20:45

Tchaj-ťi II. (pokročilí)

PÁTEK 8:30 - 12:00

Hlídací hernička

KOMPLETNÍ PŘEHLED VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ORGANIZACÍ.

pour_féliciter_2019

MUMRAJ Z.S.
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice, www.domumraje.cz
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 8:00 - 12:00

Školička - školka nenačisto s Montessori
pedagogickou

ÚTERÝ 18:00 - 19:30

Volný keramický klub

ÚTERÝ 15:00 - 16:00

Keramika pro rodiče s dětmi

STŘEDA 9:00 - 9:45

Létající jóga pro mámy a mimi – nechodící děti
od 5 měs.
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3

8:00

Leden
2019
Čich, hmat, sluch aneb co ještě
nevím?
Společně vyrazíme do Muzea smyslů, kde nic není
takové, jaké se na první pohled zdá být!

Čt

Generála Janouška 1060/2, Černý Most,
Dům dětí a mládeže Praha 9, 170 Kč, ddmpraha9.cz

4

8:00

Pá

Zábavný pátek v parku toboga
Obrovská herna s atrakcemi pro menší, větší
i největší! K tomu turnaje v deskových hrách
a pinčesu.

Kalendář akcí
P R A H A 14
10
Čt

12

5

Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

15:00

pohádky Z mechu a kapradí

7
Po

9

klub seniorů – balíme kufry

Zábavná vědomostní soutěž na téma svět. Přijďte se
pobavit a dozvědět se něco nového.

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

17:00

st

vernisáž výstavy fotografií
kc kardašovská

Zavzpomínejte s námi na uplynulý rok v Kardašovské
nahlédnutím do našeho fotoarchivu.
Kardašovská 626/5, Hloubětín, KC Kardašovská,
zdarma, bit.ly/KCKardasovska

9– 31

14:00

výstava obraZů a kreseb jolany
Čechové
Výstava se koná v Galerii 14 od 9. do 31. ledna 2019.
Otevřeno vždy út, st, čt od 14 do 18 hod.
nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most,
MČ Praha 14, zdarma

Praha 14 kulturní / leden 2019

Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu
kytary.

francouZská sobota
Přijďte na další kulinářskou sobotu a ochutnejte
pravou Francii. Budou quiche, cibulačka i víno.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna,
vstup zdarma, plecharna.com

15:00

sněhová královna

Tradiční zimní poetická pohádka pro děti od 3 let na
motivy H. CH. Andersena.

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

13

15:00

ne

pohádková neděle –
o princeZně, luciášovi
a makových buchtách

Co se stane, když princezna potká čerta a oba chtějí
svatbu? Zjistíte v zábavné pohádce s písničkami.

Menší a zavalitější Vochomůrka a vyšší a hubený
Křemílek v oblíbené pohádce pro deti od 3 let.
Nezávislé divadlo.

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

14:00

14:00

taneČní odpoledne

Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás
roztančí. Zveme na víkendové odpoledne s hudbou.

so

Zpívání pro seniory

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

so

Generála Janouška 1060/2, Černý Most,
Dům dětí a mládeže Praha 9, 200 Kč, ddmpraha9.cz

14:00

15:00

Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

14

14:00

Po

15

10:30

Čt

pohádka: Zvířátka a loupežníci
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let, ale zvládnou ji
i mladší. Délka představení je cca 45 minut.

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

10:30

st

17

Šijeme tašky na cestu kolem světa. Z banneru, tedy
reklamní plachty, které vdechneme druhý život.

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

út

16

klub seniorů – cestovní taška

uČíme se se Zlobivákem

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, mcklubicko.cz

15:00

it seminář: užiteČný internet

Internet je šikovný sluha, ale zlý pán. Naučíme vás,
jak se v něm vyznat.

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

19

14:00

so

taneČní odpoledne

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

27

15:00

ne

pohádková neděle –
dášeňka Čili život štěněte

V příběhu inspirovaném pohádkami Karla Čapka se
objeví i pejsek s kočičkou, takže bude zábava.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

15:00

kouZelný hrnec

Pohádka s kreslením, zpíváním, počítáním a vařením
pro děti od 3 let.

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

20

15:00

ne

pohádková neděle – draČí
království

Veselá pohádka s živou hudbou a téměř živým drakem
zábavně vypráví o princezně i sultánovi.

28

14:00

30

10:30

14:00

Po

23

klub seniorů – poutě a poutníci
Cestovat se dá různými způsoby. Jedním z nich je pouť.
Kdo a proč se na ni vydává?

st

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

16:00

spokojená máma, spokojené dítě
Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou
Ing. Mgr. Marií Novákovou.

Vlčkova 1067/12, Černý Most, MC Klubíčko YMCA
Praha, 50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

31
Čt

Podělte se s ostatními o svoje zážitky z cest.

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

Po

Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

21

klub seniorů – naše cesty

18:00

Zdraví na prvním místě

Což takhle dát si špenát? Přednáška o výhodách
špenátu s ukázkou jeho přípravy.

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

skotsko na talíři

Klasická skotská kuchyně. Co si pod tím představit
a co je to ten haggis?

st

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

18:00

poZnejte krásy skotska

Severní Skotsko – nádherná příroda, drsná země.
Povídání o této části Spojeného království.

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

18:30

koncert komorní hudby

Vystoupí soubor ArtHarmony. Zazní skladby
L. Bernsteina, A. L. Webbera, J. Williamse a dalších.
nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most,
MČ Praha 14, zdarma

19:00

biograf kyje – všechno bude

Vydejte se na dobrodružnou cestu republikou s dvěma
odvážnými kluky, kteří touží po svobodě.
Šimanovská 47, Kyje, KD Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

26
so

KoMPletní PŘeHleD AKCí nAJDete nA stránKáCH
www.PrAHA14.Cz/KAlenDAr-AKCi
KAlenDáŘ AKCí PŘiPrAVuJe PrAHA 14 Kulturní

15:00

tři medvědi a drZá máša

Pro MĚstsKou Část PrAHA 14.

Medvědi šli na med, chaloupka je prázdná, jak to bude
dál? Hraje divadlo Loutky bez hranic.
Bryksova 1002/20, Černý Most, Plechárna, 50 Kč,
plecharna.com
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Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
n

n

n

n

n

Získejte pro své dítě to,
co opravdu potřebuje!
n

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

spole n za
lep í d tství

RV1801601/20

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

n

n

n

 oupím ZNÁMKY, MINCE, VYZNAMENÁNÍ, BANKOVKY, ODK
ZNAKY a LP desky! Nejlépe celé sbírky, nebo pozůstalosti. Přijedu, ocením, zaplatím v hotovosti, odvezu. Solidní jednání. Tel:
603 938 271
 ledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc pro 2 osoby
H
– pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou, centrum do
30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji.
603 789 381
abízím vedení účetnictví jak PÚ, DAE, MZDY, veškeré
N
zpracování dokladů, zastoupení na úřadech, rekonstrukce
účetnictví, daňová přiznání. Dvořáčková 605 106 872
 souvislosti s tím, že zubař v ZŠ Chvaletická nové pacienty
V
nepřijímá a že jsem invalidní důchodce, který nemůže
cestovat mimo bydliště, prosím dobrovolníka, který se
stěhuje mimo naši městskou část, a tudíž by uvolnil volné
místo u lékaře, aby se mi ozval na tel. 605 977 875 a zašel se
mnou výměnu místa uskutečnit. Předem děkuji.
 ová mobilní pedikúra. Ráda za vámi přijedu až domů,
N
vždy úterky a pátky. Praha Kyje, Jahodnice, Černý Most,
Běchovice, Dolní Počernice. Volejte 722 968 811
I
nstalatérské práce, topení, zedn. práce. Výměna kuch.
desek a dřezů. Volek. Tel.: 602 649 359
římý zájemce, koupím byt. Seniora mohu nechat v bytě
P
na dožití. Na velikosti a stavu bytu nezáleží. Na vystěhování
nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.:
608 661 664
 okumentární film „Fenomén uzdravení“. Pomoci a uzdravení
D
duchovní cestou – nezávisle na víře, barvě pleti a kultuře.
Zprávy lékařů a přátel Bruna Gröninga z více než 35 zemí (http://
bruno-groening.org/cs). V Praze: 26. ledna 2019, 12:30–18:00 h.
(3 díly, 2 přestávky). Úřad městské části Praha 5, Štefánikova
13, zasedací místnost. Vstup volný. U metra Anděl. T:
739 055 210
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

RV1801460/06

RV1802698/04

ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO ROKU 2019
VÁM PŘEJE
TÝM
REGIONÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 773 484 056

30

Křížovka o ceny
Věta s tajenkou zní: V tajence najdete citát německého básníka, prozaika, dramatika,
historika umění a uměleckého kritika Johanna Wolfganga Goetheho.

Vylosovaní tři luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou
a svým telefonním číslem posílejte do 15. ledna 2019 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 prosincového vydání časopisu Čtrnáctka (2018/12) zní: „BOLESTI, STRACHU, VZDORU.“ Vylosovaní výherci
jsou: Zdenka Pokorná, Praha 14 – Hloubětín; Filip Sommer, Praha 14 – Černý Most; Alena Mandelíčková, Praha 9 –
Kyje. Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
Výhry si můžete vyzvednout 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.
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RAMÍNKA: JEHS + LAUB

RV1802421/01

PŘEDSEVZETÍ Č. 3
NAJDU SI SVŮJ STYL

