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obrazová aktualita

Nový domov
pro 12 dětí
Málokdo v naší městské části to asi ví, ale
sídliště Černý Most se letos stalo už po
čtvrté domovem pro děti z dětských do -
movů. Po dvou bytech – v ulici Bobkově
a Bryksově, byly 16. února slavnostně otev-
řeny další dva v ulici Anderleho a Bojčen-
kově. Nastěhovaly se do nich děti z dět-
ských domovů v Klánovicích a Dolních
Počernicích, které v bytech 4+1 bydlí po
šesti spolu s vychovatelkami, a toto nové
prostředí jim nahrazuje přirozený domov
a rodinu. Magistrát hlavního města tyto
byty uvolnil pro děti z dětských domovů ze
svého bytového fondu a na své náklady je
i vybavil. Otevření posledních dvou bytů
se účastnil náměstek primátora Antonín
Weinert a předsedkyně Výboru pro výcho-
vu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Pra-
hy Marie Kousalíková. Za děti poděkoval
ředitel Dětského domova v Dolních Počer-
nicích Martin Lněnička a vyslovil naději,
že se bude v tomto bohulibém trendu i na -
dále pokračovat. text a foto: ves
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Editorial

tiráž

Milí spoluobčané,

jsem velice potěšena, že vás mohu oslovit pro-
střednictvím úvodníku, ačkoliv si uvědomuji, že
jeho tvorba je pro novináře jednou z nejtěžších
činností, na které může člověk při žurnalistické
práci narazit. Já však nejsem novinářka – jsem
politička, která byla do odpovědné funkce zvo-
lena právě vámi, a proto si cením každé příleži-
tosti, kdy je mi umožněno podělit se s vámi
nejen o výsledky mé práce. Říká se, že správný
politik by nikdy neměl zbytečně šetřit slovy,
když jde o přímý kontakt se svými voliči a pře-
sto, že mým úkolem je dosáhnout efektivních
úspor, na vás rozhodně šetřit nechci! 
Uběhlo několik měsíců od chvíle, kdy byla zvo-
lena nová Rada městské části. Mnoho mých
přátel a občanů se mne ptalo, jak bude vypadat spolupráce s TOP 09, tedy se stranou,
která na vládní úrovni demonstruje sociální stát a jde zcela proti představám sociální
demokracie. S klidným svědomím mohu říct, že koalice vzešlá z podzimních voleb
funguje přesně tak, jak jsme si při podepisování koaliční smlouvy přáli. Spojení
pověstné šetřivosti zástupců TOP 09, usměrněné sociálním cítěním sociálních demo-
kratů funguje výborně. Na tuto otázku se mě ptala i tisková mluvčí ÚMČ Praha 14
Lucie Kučerová, která se mnou pro toto číslo připravovala rozhovor. Nakonec,
posuďte sami…
Začíná měsíc březen, po dlouhé zimě přichází tolik očekávané jaro a na zahrádkách
před domy (jistě nejen v Hloubětíně) vyrostly už první sněženky. Příroda se opět pro-
bouzí k životu a závan čerstvého vzduchu prozrazuje, že se pomalu, ale jistě „blýská
na lepší časy“. I naše koaliční úsilí nese první plody společné práce. Dosáhli jsme
významných úspor, a to bez nutnosti provádění personálních změn. To považuji za
veliký úspěch zvláště poté, co jsme se přesvědčili, že náš úřad je plný profesionálních,
pracovitých a vysoce kvalifikovaných úředníků. 
Politici často odrazují své voliče tím, že jejich text je plný sebechvály a možná, že takto
může vyznít i tento článek, ten je ale naštěstí skutečným odrazem současného stavu.
Upřímně vám všem přeji, abyste měli možnost vychutnat si naplno přicházející jaro,
a aby po občasných zimních depresích přišla jarní euforie a dobrá nálada podpořena
vědomím, že pro naši městskou část „ti z radnice“ dělají maximum.
Ujišťuji vás, že pokud se vládnoucí koalici něco nepovede, budete informování jako
první.
Zatím se nám ale všechno povedlo :-) Lucie Svobodová,

zástupkyně starosty
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Na svém 6. a 7. jednání 
ve dnech 27. 1. a 7. 2. 
Rada mimo jiné
Schválila návrhy na obnovu nájmu
v několika bytech v ulici Plk. Vlčka a v uli-
ci Kardašovská.
Nově jmenovala Ing. Radka Řezáče čle-
nem Komise pro rozvoj informačních
technologií, a také jmenovala členy a před-
sedu Komise bezpečnostní a protidrogové.
Jmenovala předsedou bytové komise pana
Lubomíra Vojtěcha.
Zrušila v rámci organizačních změn a sys-
tematizaci pracovních míst usnesením
č. 56/RMČ/2011 jedno pracovní místo na
úseku investic OSM, a to k 1. 4. 2011.
Schválila Návrh na změnu organizačního
řádu Úřadu městské části Praha14 ustano-
vením Oddělení komunikace s občany
(OKO) v působnosti Odboru kanceláře
starosty a zřízením samostatného Odboru
právního a matričního.
Schválila návrh na změnu organizační
struktury příspěvkové organizace KVIZ Pra-
ha 14 zrušením jednoho pracovního místa.
Z důvodu přípravy nové koncepce Listů
Prahy 14 a komunikace s občany obecně
přijala své předchozí usnesení. Do 30. 4.
2011 budou funkci redakční rady Listů
plnit členové uvolnění ze Zastupitelstva
městské části Praha 14.
Vzala na vědomí informaci o stanovení výše
odměn za výkon funkce neuvolněným čle-
nům Zastupitelstva městské části Praha 14
s účinností od 1. 1. 2011 v souladu s naří-
zením vlády č. 375 ze dne 17. 12. 2010
s tím, že došlo ke snížení výše odměn o 5%.
Přijala návrh na zrušení stávající Grantové
komise pro hodnocení projektů v oblasti spor-
tovních, kulturních a volnočasových akti -
vit a podporu realizace projektu Zdravá MČ
– MA21 a jmenovala komisi v novém slo-
žení.
Přijala návrh na zrušení stávající Grantové
komise pro hodnocení projektů v oblasti soci-
álních a návazných služeb a jmenovala
komisi v novém složení.
Schválila podání žádosti o státní účelovou
dotaci do Krajského programu prevence
kriminality hl.m. Prahy 2011
Schválila návrh k uzavření smlouvy
o monitoringu užívání návykových látek
na území městské části Praha 14 a zajišťo-

vání terénního programu v roce 2011 se
společností Eset Help o.s., s maximální
výší finanční spoluúčasti městské části P14
na projektu ve výši 26.470 Kč
Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
hodnocení nabídek obdržených k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby v oblasti
konzultační činnosti včetně právního pora-
denství pro zahájení a realizaci projektů
financovaných ze strukturálních fondů
Evropské unie. V souladu s doporučením
hodnotící komise pak stanovila pořadí
jednotlivých nabídek a rozhodla o uzavře-
ní smluvního vztahu se společností Wallet,
s.r.o.
Projednala návrh k revizi cen od obchodní
společnosti Telefónica O2 Czech Repub-
lic, a.s. a po diskusi ohledně stávajících
a nabízených cen jednomyslně souhlasila
s výpovědí smlouvy na telekomunikační
služby pevných linek pro ÚMČ P14 se
společností GTS Novera.
Souhlasila s provedením úprav v zadáva-
cích dokumentacích k veřejným zakázkám
na dodavatele stavebních prací k projek-
tům energetických úspor základních škol
spolufinancovaných ze strukturálních fon-
dů EU tak, jak bylo doporučeno organizá-
torem veřejné zakázky a s odesláním žádostí
Státnímu fondu životního prostředí o pro-
dloužení lhůty k předložení dokladů poža-
dovaných ke smlouvě o poskytnutí podpory
v OPŽP v rámci projektů energetických
úspor základních škol – ZŠ Gen. Janouška,
ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků.
Projednala a schválila návrh usnesení
č. 83/RMČ/2011 ke snížení cen mobilních
služeb uvedených v rámcové smlouvě uza-
vřené mezi společností Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., a městskou částí Praha 14.
V usnesení schválila též využití podmínek
rámcové smlouvy i pro organizace zřízené
městskou částí Praha 14 a uzavření dodat-
ku č. 1 k rámcové smlouvě ze dne 23. 12.
2004 mezi městskou částí Praha 14 a obch.
spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
jejímž obsahem budou snížené ceny služeb
mobilních komunikace.
Souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení
bezúplatného věcného břemene uložení
plynárenského zařízení do pozemků parc.
č. 2593/2, k. ú. Hloubětín a parc.
č. 2580/5, k. ú. Kyje se společností Pražská
plynárenská Distribuce, a. s.

Z Černého Mostu
Nesouhlasila s umístěním stavební buňky
sloužící jako kontaktní místo pro terénní
pracovníky OS Jahoda na pozemku parc.
č. 221/393 k.ú. Černý Most z důvodů
pochybností nad vhodností zvoleného
místa a komfortu zázemí pro zamýšlenou
činnost.
Souhlasila s připojením Základní školy,
Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
na pult poplachového a monitorovacího
systému zajišťovaného Městskou policií
hlavního města Prahy.

Z Kyjí
Souhlasila s návrhem k odstranění garáží,
které jsou v dezolátním stavu a s ukonče-
ním nájemních smluv na pronájem po -
zemků v ul. Za Rokytkou, v k. ú. Kyje
Neměla námitek k prodloužení provozu
výkupu druhotných surovin na části po -
zemku parc. č. 2670/21 v k. ú. Kyje pro
společnost AD.SBĚRNÉ SUROVINY
Praha, s. r. o. nacházející se v areálu spo-
lečnosti PERLIT Praha, s. r. o., Průmyslo-
vá č. p. 881, Praha 9 
Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
pokládky kabelu do pozemků parc.
č. 2711 a parc. č. 175, k. ú. Kyje se společ-
ností PREdistribuce, a. s., a smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene pokládky plynové přípojky do po -
zemků parc. č. 2711 a parc. č. 175, k. ú.
Kyje s investorem stavby, společností PMS,
s. r. o.

Z Hloubětína
Projednala žádost Odboru obchodních
aktivit Magistrátu hlavního města Prahy
o stanovisko k úplatnému převodu pozem-
ku parc. č. 1783/17 k. ú. Hloubětín a sou-
hlasila s úplatným převodem předmětné-
ho pozemku o výměře 2 m2 

Rada městské části Prahy 14
také vzala na vědomí
informace o:
– jednání se společností Veolia a její vy -
jádření ohledně problémů s dodávkou
a nedostatečným tlakem vody v k. ú.
Hostavice s tím, že na příští jednání Zastu-
pitelstva městské části P14 bude předlože-
na souhrnná zpráva k tomuto problému.
– zprávě o vyřizování stížností doručených
na ÚMČ Praha 14 v období od 1. 7. 2010
do 31. 12. 2010. 

Vážení spoluobčané,
konec ledna a začátek února s sebou přinesl další radniční jednání. Stejně jako ta minu-
lá, byla i tato velmi plodná. Abyste se nemuseli prodírat spletí byrokratických para-
grafů, připravila jsem si pro vás velmi stručný výtah toho nejzásadnějšího, co Rada na
svém šestém, respektive sedmém jednání projednala. Kompletní seznam usnesení je
možné najít na internetových stránkách městské části. Lucie Svobodová
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Komise bytová
předseda: Lubomír Vůjtěch 
tajemnice: Naďa Burešová
členové: Jaroslav Jenšík, Jindřich Pohl,
David Danko, Eva Pučová, Mgr. Lubo-
mír Bartoš, Bc. Miloslav Krejčíček 
Komise dopravní
předseda: Ing. Petr Hukal
tajemnice: Ing. Iva Rangotisová
členové: Josef Kutmon, Ing. Pavel Mixa,
Ing. Jiří Průša, Ing. Vladimír Vojta, Jan
Nápravník, Jan Führbach, Milan Bílý,
Renáta Slabá
Komise bezpečnostní a protidrogová
předseda: Mgr. Aleš Kuda
tajemník: Ing. František Štoural
členové: Mgr. Jakub Jiran, Ing. Bc. Dana
Hetzlová, Ing. Martin Stolín, Bc. Marek
Michal, Karel Matějka, Ing. Veronika
Pavlíková, Petr Tesař, Silva Habětínová
Komise majetková
předseda: Josef Ťoupal
tajemnice: Ing. Martina Mezenská
členové: Jiří Zajac, Tomáš Novotný,
Ing. Jiří Klíma, MBA, Bc. Miloslav Krej-
číček, Jiří Šebek, Ludmila Trnková 
Komise kultury a aktivit volného času
předseda: Pavel Mašek
tajemnice: Ing. Zdenka Rehbergerová
členové: Ing. Drahomíra Marečková,
Jaroslav Pivoňka, Martin Jaroš, Jitka
Krátká, PhDr. Eva Nováková,

Mgr. Tomáš Kvasnička, MBA, Filip
Žemlička, Ing. Tomáš Michal, Mgr. Ja -
ro slava Schmidtová, Jana Roulová, DiS. 
Komise pro komunitní plánování
předsedkyně: Mgr. Jitka Žáková
tajemník: Mgr. Jan Špatenka
členové: JUDr. Jana Bašná, Jiří Lichý, Bc.
Markéta Kalinová, Mgr. Lucie Kádnero-
vá, PhDr. Dana Oujezdská, PhDr. Zuza-
na Jelenová, Marie Nováková,
Mgr. David Beňák, Linda Kroupová,
Ivana Kadlečková
Komise pro rozvoj informačních
technologií
předseda: Jan Rambousek
tajemník: Ing. Jaromír Klička
členové: František Řanda, RNDr. Michal
Bejček Ph.D., Petr Chloupek, Petr Stieg-
ler, Tomáš Teska, Ing. Miroslav Skala,
Ing. Mgr. Radek Řezáč
Komise pro sociální věci
předsedkyně: Radka Novotná, DiS
tajemník: Mgr. David Beňák
členové: Vladimíra Petzoldová, Bc.
Michal Práger, MUDr. Jan Kaufman,
Hana Muhrová, MUDr. Jitka Nováková,
Adam Mezenský, Martin Pecka,
Mgr. Daniel Koláček 
Komise územního rozvoje a životního
prostředí
předseda: Ing. Jiří Feřtek
tajemník: Ing. Jana Lebedová

členové: Ing. Jaroslav Chládek,
MUDr. Kateřina Pavlíčková, Ing. Eva
Freylichová, Ing. Arch. Ivo Herman,
Ing. Arch. Milan Veselý, Ing. Arch.
Miroslav Soukup, Zdenka Jirková,
Michal Tomek, Ing. Daniel Košťák,
Ing. Luděk Lisý 

Grantová komise pro hodnocení
projektů v oblasti sportovních,
kulturních a volnočasových aktivit
a podpory realizace projektu 
Zdravá MČ – místní Agenda 21 
předsedkyně: Soňa Tománková
tajemníci: Mgr. Jan Špatenka (oblast
sportu, tělovýchovy a podpory MA 21)
Ing. Zdenka Rehbergerová (oblast kultu-
ry a aktivit volného času)
členové: Bc. Vojtěch Šebek, Ing. Luděk
Lisý, Ing. Ilona Picková, Ing. Mgr. Lucie
Svobodová, Pavel Mašek, Jitka Krátká
Grantová komise pro hodnocení
projektů v oblasti sociálních
a návazných služeb 
předsedkyně: Ing. Mgr. Lucie Svo -
bodová
tajemník: Mgr. David Beňák
členové: MUDr. Kateřina Pavlíčková,
Mgr. Aleš Kuda, Vladimíra Petzoldová,
MUDr. Jan Kaufman, MUDr. Lubomír
Kulíšek, Linda Kroupová,

Složení nově zvolených komisí Rady MČ Praha 14

Letos chceme navázat na minulou ple -
sovou sezónu a vytvořit novou tradici
nejen v zábavě, ale i v dobročinnosti.
Dne 5. března od 20 hodin pořádáme
II. Občanský ples, opět v prostorách
kulturního domu v Kyjích, Šimanovské
ulici 47, (www.obcanskyples.eu). K tanci
a poslechu bude hrát skupina City Band,
vystoupí zpěvák Ivan Hlas. Samozřejmě
je znovu připravena velmi hodnotná
tombola s mnoha cenami, zahraniční
zájezdy patří k těm nejlákavějším. V prů-
běhu večera proběhne dražba velice
atraktivních předmětů, věnovaných vý -
znamnými osobnostmi, jejíž výtěžek
bude darován Dětskému centru Paprsek.
A jak dopadl loňský ples?
Nikdy v životě jsem nic nevyhrála. A světe
div se! Poprvé a hned první cena. Stala

jsem se zcela neočekávaně na nějaký čas
majitelkou infrasauny. Proč na nějaký čas?
Slíbila jsem, že toto zařízení, které zlepšuje
funkci imunitního systému, pomáhá k léč -
bě kožních nemocí, umožňuje lépe spalo-
vat kalorie a eliminuje toxické látky z těla,
si nenechám pro sebe a daruji ho nezisko-
vému subjektu na Praze 14. Tak se také
stalo. Dnes mohou bla hodárné účinky
sau nování využívat děti z Dětského centra
Paprsek. Tato příspěvková organizace za -
bezpečuje in terdisciplinární komplexní
péči o děti a mládež se závažnými a kom-
binovanými postiženími s respektem k zá -
sadám mo derního humánního přístupu.
Přijďte se i letos pobavit a přispět na dob-
rou věc.

MUDr. Kateřina Pavlíčková, 
ODS Praha 14

Pozvánka na II. Občanský plesAnketa spokojenosti
občanů se službami
radnice Prahy 14
Stejně jako v loňském roce se rozhodla
radnice Prahy 14 i letos v měsíci dubnu
uspořádat anketu spokojenosti občanů
s jejími službami. Cílem ankety je zís-
kání informací, které budou podkla-
dem pro zkvalitňování služeb městské
části. Ve vstupním prostoru obou
budov radnice budou připraveny anket-
ní lístky, které návštěvníci úřadu vyplní
a při odchodu je vloží do předem při-
pravených schránek. Anketní lístek
bude umístěn i na webu městské části
Praha 14.
I vy můžete zlepšit činnost ÚMČ Pra-
hy14 a to tím, že vyplníte anketní lístek
a vhodíte jej do schránky. Vaše připo-
mínky a postřehy jsou pro nás důležité
víc, než si myslíte. Děkujeme.



Pane starosto, vy bydlíte s rodinou v Ky -
jích, v původní rodinné zástavbě. Jak jste
tu spokojeni?
Ve Starých Kyjích bydlím už přes dvacet
let. Loni jsme dokončili rekonstrukci
rodinného domu po mých rodičích a naše
děti tu chodí do školy. Na Praze14 jsme
opravdu spokojeni. Máme příjemné sou-
sedy a pohodová atmosféra, která panuje
v této části Kyjí (u kostela sv. Bartoloměje
a poblíž rybníka), se dá přirovnat k vesnici.
Přitom do centra Prahy je to jen 12 minut
vlakem a na metro trvá cesta autobusem
slabých 10 minut. 
Praha 14 je urbanisticky velmi nesourodý
celek. Nacházíme v něm čtvrti rodinných
domů se zahradami, šedivá panelová síd-
liště nebo rozlehlé plochy nákupních cen-
ter. Vnímáte tento vizuální kontrast jako
problematický nejen z hlediska zástavby,
ale také z hlediska specifických potřeb oby-
vatel?
Nejde přeci jen o zástavbu či celkový vi -
zuál ní dojem. Víte, že 2/3 obyvatel Pra-
hy 14 bydlí na sídlištích? Ta přitom zaují-
mají pouze třetinu plochy naší městské
část a řeší specifické problémy, které jsou
spojeny s anonymitou jejich obyvatel.
Těmi jsou zejména nepořádek kolem
domů, bezpečnost a omezené možnosti
parkování. Oproti tomu obyvatelé čtvrtí
s rodinnými domy se více zajímají o dění
a o životní prostředí okolo sebe. Praha 14
má dlouhodobě problém se svou novodo-
bou identitou. Poštovní adresu máme stále
na Praze 9 a hranici mezi Prahou 14
a ostatními městskými částmi netvoří žád-
ný výrazný prvek. Je potřeba se zaměřit na
všechny čtvrti, podporovat jejich přirozený
rozvoj, ale zároveň se pokusit vytvořit
funkční celek. Uznávám, že je zatím stále
ještě málo důvodů, proč by se lidé měli
cítit právě občany Prahy 14 a být na to
hrdi! A to je potřeba začít měnit.

Můžete čtenářům přiblížit svoji profesní
dráhu před zvolením starostou?
Vystudoval jsem strojní průmyslovku, ale
již během studia jsem se pracovně věnoval
počítačům a počítačovým sítím. Nejprve
jako zaměstnanec a pak více než 10 let jako
spolumajitel společnosti, která vyvíjí vlast-
ní informační systémy pro řízení podniků.
Poslední tři roky jsem se jako ředitel pro
operativu věnoval „rozjezdu“ čtvrtého
mobilního operátora v České republice
(U-fon).
Z předchozí odpovědi vyplývá, že jste nabyl
velké manažerské zkušenosti. Dají se tyto
principy uplatňovat i ve veřejnoprávní sfé-
ře a docílit tak například větší efektivnosti
a pružnosti?
Určitě ano. Jak při vedení podniku, tak při
práci starosty je potřeba si umět zmapovat
situaci, zpracovat strategii a efektivně reali-
zovat dohodnuté kroky. Vhodní spolupra-
covníci a odborníci okolo vás jsou základ-
ním předpokladem celkového úspěchu.
V soukromé sféře máte jako manažer větší
přímou rozhodovací pravomoc, ale také
nesete přímou odpovědnost za učiněné
kroky. V politice jde vše o něco pomaleji
a probíhá hned několik stupňů schvalování

a kontrol. Odpovědnost za zásadní rozhod-
nutí je širší a významnou roli má především
Rada a Zastupitelstvo městské části.
V čem hlavně spatřujete těžiště práce sta-
rosty?
Těžiště mé práce vidím především v ko -
munikaci s občany, zastupiteli, podnikateli
a dalšími zájmovými skupinami obyvatel.
Vlastně jsou to všichni, kteří mají k Pra-
ze 14 co říci. Mým úkolem je jim naslou-
chat, porozumět jejich potřebám a pokusit
se co nejvíce z těchto potřeb realizovat.
Starosta samozřejmě zajišťuje realizace roz-
hodnutí Rady a Zastupitelstva a zastupuje
městskou část na venek. 
Dokázal byste specifikovat tři nebo čtyři
nejpalčivější problémy naší městské části
tak jak je vnímáte vy?
Přiznám se, že problémů vidím více. Ale
mám-li se omezit na tři až čtyři, tak bych
uvedl: Bezpečnostní a protidrogová pre-
vence na ulicích a ve školách, nedostatečná
kapacita pošty, dále parkování obyvatel
Prahy 14, především na sídlištích, malá
kapacita předškolních zařízení v některých
čtvrtích Prahy 14…ale takto bych mohl
ještě chvíli pokračovat…
Proč právě malá kapacita předškolních
zařízení?
Praha 14 se urbanisticky velmi dynamicky
rozvíjí a vznikají nově hustě zastavěné
lokality. A je to taková přímá úměra. Nové
byty k nám přivádějí nové mladé lidi.
Ti mají malé děti, ty potřebují školky
a následně školy blízké svému bydlišti.
Celkově máme v rámci Prahy 14 relativně
dostatečnou kapacitu škol a předškolních
zařízení. Avšak jejich rozmístění není rov-
noměrné a neodpovídá současným ani
budoucím potřebám obyvatel. To považu-
ji tak trochu jako dluh bývalého vedení
radnice „budoucím obyvatelům Prahy14“,
že na tento problém nemyslelo a netlačilo
developery při schvalování nových projek-
tů zejména do výstavby občanské vybave-
nosti jako jsou jesle, školky, dětská hřiště.
A máte již nějaké představy?
Dá se říct, že ano. Je několik možností,
které zvažujeme, ale je možné, že se v kaž-
dé z částí Prahy 14 rozhodneme pro jinou
variantu, ale je potřeba to řešit a to rychle.
Do komunální politiky jste vstoupil, abyste
městskou část učinil „příjemným místem
pro život“. Jak už vyplývá z odpovědi na
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Radek Vondra, nový starosta 
Možnosti rozvoje Prahy 14 jsou mnohem větší
Po říjnových komunálních volbách došlo na radnici městské části
Praha 14 k zásadním změnám ve složení jejího vedení. Starostou se stal
Bc. Radek Vondra, reprezentující volebního vítěze – stranu TOP 09. Ještě
předtím, než byl zvolen do čela radnice, působil na Praze 14 v několika
občanských sdruženích a dalších organizacích. 
Byli jsme zvědaví, jak se nový starosta na radnici ve své pozici cítí, a tak
jsme jej požádali o schůzku. Pan Vondra nám nabídl dva termíny a my
jsme hned ten první přijali. Za dva dny jsme mu v jeho kanceláři
v 7. patře položili několik otázek a lehce se dotkli jeho soukromí.



předchozí otázku, problematika některých
oblastí je tak komplexní, že pozitivních
změn lze dosahovat pouze postupně.
Můžete nám přesto alespoň nastínit, jaké
změny můžeme v nejbližší době očekávat?
Nyní vytváříme novou koncepci kultury,
sportu a volnočasových aktivit. Tuto
oblast života Prahy 14 považujeme za vel-
mi důležitou. Chtěli bychom posunout
radnici blíže občanům tak, aby se stala
nejen pořadatelem akcí, ale i důležitým
podporovatelem aktivit ze strany našich
občanů. Pracujeme také na zlepšení systé-
mu péče o veřejné plochy a komunikace
a soustředíme se na bezpečnost v problé-
mových lokalitách. Vše je však také závislé
na rozpočtu a financování městské části
Praha 14 ve vazbě na rozpočet hlavního
města Prahy.
A v dlouhodobějším horizontu?
Velkým tématem bude tvorba strategie
nakládání s byty v majetku městské části
v souvislosti s budoucí politikou hlavního
města Prahy a výstavba v rozvojových úze-
mích. V návaznosti na pokračující výstav-
bu Vysočanské radiály a Pražského okruhu
budeme muset řešit transferovou dopravu
a ochranu proti hluku. A uvidíme, jak se
bude vyvíjet diskuze okolo celopražského
systému parkování. A samozřejmě i řešení
těch nejpalčivějších problémů, které jsem
pojmenoval před chvílí.
Jak jste již řekl, tak komunikaci s občany
vnímáte jako jednu z priorit. Můžete nám
prozradit, na jaká zlepšení se jako občané
můžeme těšit?
Je potřeba si uvědomit, že komunikace
má vždy dva směry – od radnice k obča-
nům a od občanů k radnici. Obě cesty
musíme intenzivně posilovat. Směrem
k občanům potřebujeme informovat do -
statečně předem o plánovaných akcích
a využít k tomu veškeré možnosti. Listy
Prahy 14 budou postupně procházet změ-
nou struktury s důrazem na vyšší užitnou
hodnotu a obsahovou náplň. Zpřehlední-
me a rozšíříme internetové stránky MČ
Prahy14 a mnohem více je provážeme
s Listy Prahy 14 a dalšími komunikačními
kanály. Také bychom chtěli rozšířit pově-
domí spoluobčanů o akcích, které již na
Praze 14 proběhly, a kterých se i sami
aktivně účastnili. Ve směru od občanů
k radnici chystáme koncept komunikace
prostřednictvím veřejných projednání ke
všem významným projektům připravova-
ným radnicí. Důležitou roli ale musí hrát

přímé setkávání vedení radnice, zastupite-
lů a úředníků s občany, ale i aktivita obča-
nů vůči radnici. Tímto přístupem bych
tak velmi rád zmírnil to zaběhlé: „MY
a ONI“.
Pane starosto, vy jste si ponechal ve své ges-
ci agendu „Zdravé městské části“. Proč je
pro vás tak důležitá?
Místní Agenda 21, nebo jak vy jste řekla
„agenda zdravé městské části“, je projekt,
který se zaměřuje na kvalitu místní veřejné
správy, místní partnerství apod. Cílem
takové činnosti je vytvoření a realizace cel-
kové strategie podpory kvality života
a zdraví obyvatel. Vytváří se s občany a pro
občany. Je to vlastně „cestovní mapa“
toho, kde jsme a kam se chceme dostat při
respektování principů trvale udržitelného
rozvoje.
Komunální politika má jistá specifika
v tom, že je více orientovaná na praxi,
resp. její výsledky, jsou pro občana „hma-
tatelnější“. Také motivace politika je v této
sféře více konkrétní. Co pro vás bylo tím
nejdůležitějším popudem, proč jste se roz-
hodl věnovat komunální politice?
Několik let jsem pracoval v občanském
sdružení. Ve volném čase jsme sháněli
obtížně dostupné informace o plánova-
ných projektech na území Prahy 14, psali
připomínky, sledovali vyhlášky a zákony,
dohadovali se s vedením městské části. To
vše s naprosto mizivým výsledkem. Komu-
nální politika ovlivňuje přímo naše nej-
bližší okolí – to, co se děje v místě, kde trá-
víme podstatnou část života. Pokud chcete
něco kolem sebe ovlivnit, musíte se do
politiky zapojit. Jarní parlamentní volby
ukázaly, že lidé změnu chtějí. To mě nabi-
lo pozitivní energií. Věřil jsem, že změnu
je reálné prosadit také u nás na Praze 14.

A výsledky podzimních komunálních
voleb to jen potvrdily.
Spoluúčast občanů na veřejném dění v obci
bylo téma, kterým se zabývali již staří filo-
zofové. Jak si tento termín představujete
v praxi?
Spoluúčast občanů na veřejném dění
vidím ve dvou rovinách. Ta první rovina
je přímá, aktivní a je prostřednictvím člen-
ství občanů v odborných komisích na
 úřadě. Mám na mysli např. kulturní nebo
školskou komisi. Občan je tak přímo
v centru dění, má nejčerstvější informace
a může některé věci svým hlasováním pří-
mo ovlivnit. Tu druhou vidím v různých
akcích, které pořádají dobrovolné spolky
spoluobčanů či sportovní oddíly, z vlastní
vůle a iniciativy a vytvářejí tím příjemnější
život na území MČ Prahy14.
Pane starosto, občanům jste se představil
již ve volební kampani. Mohl byste přesto
krátce zmínit, co děláte nejraději ve vol-
ném čase?
V současné době mne nová práce a našich
pět dětí vytěžuje tak, že na mé záliby a ko -
níčky není naprosto čas. Věřím ale, že se to
do budoucna změní. Mnoho let se účast-
ním a pořádám orientační závody na hor-
ských kolech, vedu sportovní klub a hraji
na piano a kontrabas. Dříve jsem se ještě
věnoval černobílé fotografii. V návaznosti
na předchozí studium na Evangelické teo-
logické fakultě mne zajímá křesťanská
 teologie.
Co říkají vaše děti a manželka na to, že
mají tatínka starostou Prahy 14?
Bez podpory manželky bych „do toho
nešel“, ale jak jsem již říkal, máme pět dětí,
nová práce mi zabírá opravdu hodně času
a manželka je tak na vše sama. Mám tak
trochu výčitky svědomí a jak je to možné,
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snažím se rodině věnovat. Mladší děti si
změnu neuvědomují, protože je práce jako
práce. A ty školou povinné slyší o tatínkovi
starostovi od spolužáků, přečtou si o mně
v novinách, a tak si mne občas dobírají..
A poslední otázka – co byste občanům naší
městské části rád vzkázal?
Byl bych rád, kdybychom všichni brali
prostředí, ve kterém společně žijeme,
a vlastně celou městskou část, jako svojí
vlastní. Abychom byli ochotni přiložit
ruku ke společnému dílu a vytvořit oprav-
du místo, kde se budeme dobře cítit a kde

budeme moci být pyšní, že žijeme právě
zde. Často se však stává, že se věnuje popi-
su problémů a stížnostem takové úsilí, že
kdyby se polovina tohoto času strávila
jejich přímým odstraněním, tak by neexi-
stovaly.
Mým úkolem je přesvědčit občany, že
aktivní přístup má smysl, a že je městská
část vedena někým, kdo má na společném
výsledku opravdový zájem.
Pane starosto, děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů. ■

LKU
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• MČ Praha 14 pořádá v dubnu dvě
veřejné kampaně. Dne 8. 4. od 13 hod. se
u stanice metra Černý Most uskuteční
oslava Mezinárodního dne Romů, v jehož
průběhu budou moci návštěvníci ochutnat
tradiční romská jídla, shlédnout ukázky
tradičních romských řemesel a potěšit se
bohatým hudebním programem, včetně
vystoupení Jana Bendiga.

• Ve středu 27. 4. se od 10 hod. uskuteč-
ní u stanice metra Rajská zahrada oslava
Dne Země, pořádaného ve spolupráci se
základními a mateřskými školami na Pra-
ze 14. Letošní oslava se ponese v duchu
Roku lesa. Zejména pro dětské návštěvní-

ky budou, tak jako
loni, připraveny
tématické poznávací
soutěže.

Projekt Městská část Praha 14 – Zavádění
místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění
aktivní participace veřejnosti a zvyšování
efektivity samosprávných činností byl podpo-
řen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu
MŽP.

BB KLUB  

pavel.trefny@cb.cz, 
775 024 742, 281 021 311
www.cb.cz/rajska.zahrada

ENGLISH CLUB (12–18 let) středa
16.30–18.30 (Heřmánek, Vybíralova 969)
ČAJOVÝ VEČER PŘÍBĚHŮ PLNÝ stře-
da 16. 3. v 19.15 hod. (HEŘMÁNEK,
Vybíralova 969)
Roger Eales – 25 let učitelem v AFRICE.
Čaj a něco dobré k zakousnutí.

Dětský koutek – pondělí 9–12 hod., do -
polední „školička“ – 130Kč/3hod.
Dramaťáček – pondělí 16.30–17.30
hod., děti 5–10 let; 35 Kč/hod. (poslední
místa!)
„Školy se nebojíme“ – program pro
předškoláky s rodiči, středa 16.30–17.30
hod. – 1/14 dní, info. a přihlášky na
www.jiratova.cz/ESS, tel. 607 728 279,
email: michala.travnickova@email.cz

Aktivity pro cizince z třetích zemí

Za podpory Evropské unie, z Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků
třetích zemí
 Český jazyk – 2x týdně, začátečníci, po -
kročilí, 35 Kč/lekce (2 vyučovací hodiny)
– pro děti, dospělé, maminky s dětmi –
možnost zajistit hlídání dětí

Pokročilí: Po a St 17.40 až
19.10; 
Začátečníci: Út a Čt:
8.30–10 hod.
Út a Pá 17–18.30 hod. 
Dále zdarma! Job poradna – Pondělí
17.40–19.40 hod.
Březen: setkání na téma „Trvalé pobyty“
– prosím, hlaste se!
Duben: výlet na Pražský hrad, Počítačo-
vé kurzy a další aktivity v kontaktech níže.
Zájemci především o aktivity hlaste se
na tel.: 739 203 254 (i sms), nebo na
mailu: 
charita-kyje-cm@centrum.cz. Nebojte
se nám napsat také vaše tipy a připo-
mínky!
Maňákova 754, P-14, IČ: 73634531;
Č. účtu: 112789309/0800  
www.charita-kyje-cm.wz.cz   

Farní charita Kyje – Černý Most

Josefská veselice
I. Občanské sdružení Hloubětín zve na
Jo sefskou veselici, která se uskuteční
18. břez  na od 18 hodin v Čínské restau-
raci (Ha vana). Přijďte se pobavit, přijďte
si zazpívat i zatancovat. Hrát budou přá-
telé, dobrovolný příspěvek na režii a na
tombolu (do tomboly) je vítán.

Pozvánky na duben

Pozvánka
Na svod psů mysliveckých plemen v ne -
děli 27. března od 9 hodin v ulici Na
svěcence v Horních Počernicích na po -
zemku u chaty mysliveckého sdružení.
Pořádá Obvodní myslivecký svaz Pra-
ha 9. Vítán je každý majitel takového
psa, který chce mít doklad o chovnosti.



 Už počtrnácté se v hloubětínském bazénu
uskuteční závody mladších a starších žákyň
v synchronizovaném plavání se vzpomín-
kou na předčasně zesnulou trenérku akva-
bel. Letos proběhnou druhý dubnový den
a představí se na nich ke dvěma stovkám
nadějí tohoto sportu z celé republiky a Slo-
venska. Sportu, který je ve znamení mládí,
krásy, nápadité choreografie sestav a pest-
rého výběru doprovodné hudby. Ostatně,
po celou sobotu se o tom můžete při me   -
 moriálu přesvědčit na vlastní oči. Hana

Cinková byla jednou z největších osobnos-
tí synchronizovaného plavání u nás, a tak
jsme se sešli s její dlouholetou kamarád-
kou i spolupracovnici Kateřinu Vostárko-
vou (na snímku uprostřed), která stála
u zrodu memoriálu a dodnes je jeho ředi-
telkou. Takže, kdy jste se potkaly poprvé?
„Hanka se narodila ve Vsetíně a když jí bylo
deset, tak se rodina přestěhovala do Brna,
kde se také záhy přihlásila do oddílu akvabel.
V pětadvaceti přešla do Prahy, kde jsme
v roce 1972 ještě s Helenou Postráneckou
založily ve Slávii první oddíl akvabel v hlav-
ním městě. Hanka až do roku 1976 ještě
závodila za brněnský oddíl Zetor, pendlovala
mezi oběma městy, začala trénovat a stála
také u zrodu nově vzniklé sekce synchronizo-
vaného plavání. Spolu jsme také vydaly prv-
ní pravidla tohoto sportu u nás, připravily
rozbory povinných figur a přednášely na ško-
leních pro trenéry i rozhodčí.“
V roce 1978 odjíždí Hana Cinková jako
divák na první mistrovství světa v západ-

ním Berlíně, všechno tam točí na 8mm
kameru, aby pak doma dokumentovala,
jak vypadají akvabely ve světovém měřít-
ku. Není náhodou, že pak její svěřenkyně
Barbora Niederlová (na levém snímku
z roku 1987 s trenérkou Cinkovou v Mni-
chově), dcera herce Iva, spolu s Janou
Koškovou obsazují v témže roce na prv-
ních oficiálních závodech u nás první
a druhou příčku v sólech a vítězí v párech.
Mimochodem po jejich vítězství jsem teh-
dy s touto sympatickou trojicí točil televiz-

ní medailónek, bylo to mé první setkání
s Hanou Cinkovou, se kterou jsme se
později často potkávali v hloubětínském
oddílu synchronizovaného plavání s ná -
zvem Poseidon club. I když cesta do Hlou-
bětína nebyla tak přímočará.
„Začátkem osmdesátých let zaniká oddíl
akvabel TJ Slavia IPS a my s Hankou pak
v Praze společně zakládáme další oddíl, nej-

dříve pod hlavičkou PKOJF a v roce 1982
v TJ Slavoj Hloubětín, kde jsme všichni našli
velice příznivé podmínky a vybudovali silný
klub. V příštím roce tedy budeme slavit tři-
cetiny. Nejdříve to byl Poseidon club, od
roku 2000 pak SK Neptun Praha. Ale zpět
k Hance. Ta v roce 1987 odjela do Vídně na
MS v hokeji, odkud emigrovala do tehdejší
NSR, kde se usazuje v městečku Hildenu
nedaleko Düsseldorfu. Po pádu komunistic-
kého režimu se vrátila domů, opět pendluje
mezi Prahou a Brnem, a aby to nebylo niko-
mu líto, tak padesátiny v roce 1996 slaví na
poloviční cestě mezi oběma městy, tedy na
Vysočině. O rok později jde na operaci tlusté-

ho střeva a 17. července bohužel náhle umírá
na embolii plic. Hned v roce 1998 jsme
uspořádali její memoriál, který tedy začát-
kem dubna bude už počtrnácté. Pokaždé to
strašně prožívám a s jejím odchodem se ne   -
 mohu vyrovnat doteď. I když pohled na to
množství akvabel, ze kterého má tam nahoře
určitě radost také Hanka, tuhle bolest výraz-
ně utišuje.“ ■ vok

9

sport a senioři

Přijďte si zacvičit
Mnoho zdravotních potíží má svůj původ
v nedostatečném množství pohybu. Tento
fakt je zvlášť alarmující u lidí vyššího věku
a my jsme průzkumem v našem Klubu
seniorů zjistili, že 50 % jeho členů doma
vůbec necvičí. Proto v rámci setkávání se -
niorů probíhají každou středu od 13 hod.

v kulturním domě v Kyjích zajímavá cvi-
čení. Jednoduché formě cvičení se věnuje
pravidelně kolem 50 lidí, tai či cvičí každý
týden 12 seniorů a dalších 10 si oblíbilo
speciální náročnější typ cvičení. Nabízíme
všem našim seniorům – i těm, kteří nejsou
v klubu – možnost bezplatně se zúčastňo-
vat našeho cvičení a udělat tak něco pro
své zdraví. JF

Nabídka rekreace 
pro seniory
Seniorům nad 60 let nabízíme rekondiční
pobyt v Jánských Lázních v termínu 2.–9.
července s plnou penzí za 3010,– Kč.
Doprava autobusem se platí zvlášť. Zájem-
ci hlaste se předsedkyni Klubu seniorů
Božence Merclové na tel. 733 580 351.

Memoriál Hany Cinkové
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co se děje

2. 3. (středa) VERNISÁŽ Radnice zve do Galerie 14 na vernisáž výstavy Milana Dufka. Výstava potrvá
do 31. 3., otevřena bude vždy v úterý, středu a čtvrtek 14–18 hod. a v neděli 14–17 hod. vstup volný
5. 3. (sobota) DRUHÝ OBČANSKÝ PLES Přijďte si k nám zatančit. Začínáme ve 20 hod. Kč 211,– /
VIP 2011,– (V ceně VIP vstupného je zahrnut bohatý raut)
6. 3. (neděle) BABIČKA A JEJÍ MAZLÍČCI dětský hudební kabaret malé Jany Kepkové. Vše o zvířátkách
a jejich legracích. Písničky, scénky, vtipy, improvizovaná písnička na přání. Hudba jazzband K. Vavreka.
Zábava pro děti od 6 do 106 let. Začátek 15 hod.
7. 3. (pondělí) HRDINA ZÁPADU Humorné činoherní představení v podání hornopočernického diva-
delního souboru ochotníků „Právě začínáme“. 19–20.30 hod. 
9. 3. (středa) FILMOVÝ KLUB KYJE: Nowhere Boy (2009) Filmová novinka! Dobové drama přináší
pravdivý příběh problémového dětství Johna Lennona. 18–19.30 hod.
11. 3. (pátek) BROUCI BAND (Beatles revival) Revival světoznámé a legendární kapely Beatles tentokrát
zavítá do Kyjí. Zazní Twist and shout, All my loving, A hard day’s night, Help! a spousty dalších. 19–20.15
hod. Doporučujeme rezervaci vstupenek.
12. 3. (sobota) DÁMSKÁ JÍZDA: Péče o tělo. Večer pro slečny, paní a dámy na téma Pravidelná péče
o tělo. Teplý nápoj na uvítanou zdarma. 18–20 hod.
12. 3. (sobota) VELIKONOČNÍ KONCERT v 18 hodin vystoupí v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
vedoucí folk-rockové skupiny Oboroh Slávek Klecandr. V sólovém recitálu zazní úpravy středověkých
a renesančních pašijových písní.
13. 3. (neděle) VÝSTAVA PANENEK: Ručně háčkované oblečky. Panenky Barbie, Steffi a další. Histo-
rické i moderní šatičky, botičky a další doplňky. Cca 150 různých modelů (i k zakoupení). 10–17 hod.
14. 3. (pondělí) CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Jižní Amerika. Martina Křenová a František Čer-
vinka z Prahy 14, kteří se zaměřují na zdolávání vysokých horských vrcholů. 18.30–20 hod.
15. 3. (úterý) U SKLENIČKY… S hercem Jiřím Lábusem a básníkem Pavlem Vránou. Neformální pose-
zení plné humoru. Doporučujeme rezervaci vstupenek. 19–20 hod.
16. 3. (středa) CCTV ALLSTARS Mezinárodní kapela vytvářející vlastní hudební žánr „Full Rhytm
Music.“ Což je v podání CCTV Allstars směsice sk a, reggae, hip-hopu a folku. 19.30–21 hod.
18. 3. (pátek) JAHŮDKOVÝ KARNEVAL Zábavný program a soutěže pro malé děti. 9–11 hod. O.s.
Jahoda, Vybíralova 969
19. 3. (sobota) JOSEFOVSKÝ FESTIVAL VÍNA Ochutnávka kvalitních vín, grilování, hudba a další.
Pro odborníky i veřejnost. 11–18 hod. Vstup volný!
20. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – Malované písničky. Známá pohádková země plná skřítků
paní Vítězslavy Klimtové. 15–16 hod. 
23. 3. (středa) VRAŽDA V PENZIONU STARŠÍ DÁMY Divadelní představení oblíbeného souboru
„PROMĚNA“ (občanské sdružení Remedium). Čeká vás osobitý a vkusný humor 17–18 hod. 
23. 3. (středa) KONCERT V Galerii 14 se uskuteční koncert komorní hudby Vivat tango! Začátek kon-
certu je v 18.30 hod.
26. 3. (sobota) TURNAJ VE STOLNÍM TENISU Turnaj pro neregistrované hráče od 15 let proběhne
ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 8. Prezentace 8.30–8.50 hod., startovné
50,– Kč na osobu. Začátek v 9 hod. Vstup pouze v sálové obuvi.
27. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Kominíček a štěstí. Divadélko Kubec na motivy známé pohád-
ky. 15–16 hod.
30. 3. (středa) FILMOVÝ KLUB KYJE: Control (2007) Posledních 7 let života Iana Curtise, zpěváka
legendární britské skupiny Joy Division. 18–19.30 hod.
Jarní burzy dětského oblečení: 29. 3. od 15 hod. MC Klubíčko, Vlčkova 1067, 16.–19. 3. Občanská
inspirace, Kučerova 14 (více na str. 14–15)
Každou středu: KLUB SENIORŮ
Předprodej: každé pracovní úterý od 14 do 18 hod. v kulturním domě Kyje
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 281 863 361

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v kulturním domě Kyje.

Kalendárium akcí na březen 
(pořadatelé: KVIZ Praha 14 a radnice MČ)

OMLUVA REDAKCE
V lednových Listech jsme v pozvánce na výstavu obrazů Štefana Škapíka uvedli chybně jeho příjmení. Moc se panu architektovi i čte-
nářům omlouváme.   
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PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

První kroky s Internetem – seznámení se
s prostředím internetových vyhledavačů
Základy práce na PC – poprvé u počí tače
Word – nejrozšířenější program pro práci
s textem
Excel – nejrozšířenější program pro tvor-
bu tabulek a výpočtů

na jarní měsíce roku 2011 
připravuje tyto počítačové kurzy

Maňákova 745,
Praha 9

Černý Most

ce o jednotlivých kurzech naleznete na
www.kvizpraha14.cz Zájemci prosím
hlaste se přímo v Centru vzdělávání
a veřejného internetu nebo na telefonních
číslech: 222 940 933, 222 940 932 
nebo 602 161 731 či e-mailem: 
horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz.

Dopravní spojení do CVVI: Stanice met-
ra Černý Most či autobusová zastávka
Breitcetlova linek 296, 223 a 273.CVVI
nabízí dále tyto služby: vysokorychlostní
internet, skenování, černobílý tisk doku-
mentů, laminování dokumentů, kopíro-
vání, kroužkovou vazbu

Vážení a milí čtenáři, 
poznávat nové věci je stejně zajímavé jako
cestování. Proto si dovoluji nabídnout
vám krátký „poznávací zájezd“ do života
běžného faráře. Dříve jsem dělal ledaco, ale
nakonec jsem se stal farářem. Proč vlastně
tato životní volba? A co obnáší být fará-
řem? Pokusím se to stručně popsat.
Kodex Církevního Práva říká: „Farář je
vlastním pastýřem sobě svěřené farnosti
(společenství věřících), a vykonává pas -
torační péči o sobě svěřené společen -
ství pod řízením diecézního biskupa“
(CIC. 519). Tento text je poněkud kom-
plikovaný, a proto si ho dovolím zjedno-
dušit – řekněme, že farář je služebník
a pečovatel o všechny, kteří patří do jeho
farnosti. Pro mne to tedy znamená, že
bych měl sloužit a pečovat o všechny obča-
ny na území naší farnosti (Kyje, Černý
Most, Štěrboholy a Hostavice).
Hlavním posláním faráře je samozřejmě
duchovní služba, ta ale nekončí v kostele
či na faře. Tato služba není limitována
a často vyžaduje „přesčasy“, je zajisté ná -
ročnější než běžné zaměstnání… Proto
farář, aby mohl lépe sloužit druhým, musí
obětovat svůj soukromý život, rodinu
a zavázat se k celibátu. Každý kněz studuje
filozofii, psychologii, teologii, ale hlavně
spiritualitu, tedy maximum pro to, aby
do kázal žít skutečně du chovním životem.
Farář se tedy musí umět správně modlit za
sebe i za druhé, ale měl by také umět řešit

problémy a konflikty ji -
ných. A to zdaleka není
záležitostí pouze studia,
mluvíme spíše o životních
zkušenostech a nekoneč-
ném vzdělávání v každo-
denním životě. Kněz s lid-
mi sdílí radost z narození
dítěte, ale i bolest ztráty
nejbližších. Farář má být
nablízku všem a v každé situaci, má být
téměř „na dosah ruky“ vždy, kdy je to
potřeba, tedy ve dne i v noci. Proto kněž-
ství není obyčejným zaměstnáním, ale je
službou. Proč jsem si tedy zvolil takovýto
život, poznamenaný osamělostí a nejisto-
tou, ve kterém místě budu v budoucnu
působit? Odpověď není jednoduchá. Své
rozhodnutí jsem dlouho odkládal, dnes
jsem však moc rád, že mohu být farářem
tady v Čechách, a farnost Kyje – Černý
Most považuji za tu nejlepší odměnu mé
životní volby. Mé rozhodnutí stát se kně-
zem bylo ovlivněno mnohými skutečnost-
mi, přičemž za zásadní považuji především
dva důvody. Říká se, že „příklady táhnou“.
V mládí jsem poznal opravdu dobrého
faráře a setkal jsem se s dobrými svědky
víry. Jako malý kluk jsem byl fascinován
jejich prací (tedy službou) a ministroval
jsem třeba i v 6.30 ráno a díval jsem se, jak
se kněží modlí za mou farnost. Druhým
důvodem bylo zjištění, že i přesto jak mě
myšlenka stát se knězem přitahovala, záro-

veň jsem před ní utíkal.
Upřímně jsem hledal prav-
du sám o sobě a ta mi na -
konec dala jistotu správného
rozhodnutí. Zde v Čechách
se všichni faráři hodně vě -
nují administrativě ve far-
nosti a opravám kostela,
fary či blízkého okolí.
Základní povinností kaž-
dého faráře je však udílení
svátostí a především služba
mše svaté. A co je to svá-

tost? To je Boží dar, „pomůcka“, prostře-
dek, který slouží a pomáhá na cestě do věč-
nosti. My všichni můžeme tyto pomůcky
(svátosti) poznávat, ale také poznávat životní
hodnoty jako je láska, štěstí, dobro, radost,
bohužel ale i utrpení a bolest. Toto zkoumá-
ní je velmi náročné, týká se totiž víry i vědy.
Často kněz i ostatní farníci potřebují pomoc
nejen lidskou, ale i pomoc přesahující naše
schopnosti a možnosti – tu Božskou.
Rád bych vám všem, kteří máte zá -
jem, chtěl nabídnout možnost posílat mi
vaše dopisy či dotazy, na které se budu
snažit vždy odpovědět. Stačí je poslat na
www.farnostkyje.cz nebo na poštovní
adresu Listů Prahy 14. 
Jak jsem již napsal, cesta kněžství je zvlášt-
ní způsob života a mnohdy vyžaduje
i zvláštní jednání. Osobně bych si velice
přál, ať je zdejší farář dobrým služebníkem
všech občanů naší farnosti a ku prospěchu
všech farníků. Snad se to podaří. ■

Váš farář 
Edward Walczyk

Farář – kněz a služebník

PowerPoint – program pro tvorbu prezen-
tací
Základy tvorby www stránek (pomocí zdro-
jového kodu HTML)
Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)
GIMP – úprava digitálních fotografií
VideoSpin 2.0 – úprava videa pomocí časové
osy, vkládání zvukových efektů 
MovieMaker – základní program pro úpra-
vu videa
Inkscape – tvorba jmenovek, vizitek, letáků
GeoGebra – matematika zábavnou formou

Každý kurz je rozložen do sedmi lekcí za cenu
400,– Kč, pro seniory od 65 let a děti do
18 let za cenu 200,– Kč. Bližší informa -

představujeme



Paní místostarostko, shrňte, prosím, ve
třech větách rozpočtové změny, které
ovlivní obyvatele Prahy 14 v následujících
čtyřech letech.
Občané se díky skutečnosti, že v Radě
městské části zasedá i sociální demokracie,
nemusí obávat zásadních škrtů, které jsou
dnes zcela běžné na vládní úrovni. V rámci
šetření se samozřejmě zaměříme na výda-
jové položky rozpočtu, budeme se ale pri-
márně snažit zamezit zbytečnému plýtvání
a celkově zefektivnit naše hospodaření.
V současné chvíli ale městská část operuje
pouze s provizorním rozpočtem.
To není za stávající situace v Praze nic
neobvyklého. Magistrátní koalice byla
ustanovena až v listopadu, což způsobilo
zpoždění v projednání celoměstského roz-
počtu. Zastupitelstvo hlavního města Pra-
hy projednalo rozpočet až v polovině úno-
ra a rozpočet jednotlivých městských částí
se logicky odvíjí od toho magistrátního.
Proto až nyní můžeme přikročit k vypra-
cování návrhu našeho rozpočtu, tato pro-
dleva nám nicméně umožnila zaměřit
se na hloubkový průzkum rozpočtových
možností městské části a nalezení oblastí
možných úspor. Právě úspory byly před
volbami prioritou obou stran, které nyní
utvořily koalici.
Hovořme tedy o konkrétních úsporách.
Můžete nějaké jmenovat?
Do rozpočtu jsme promítli celou řadu
úspor, které se nám podařilo vyjednat,
ráda bych zmínila všechny, ale vymezený
čas by nám tak docela nestačil, proto se
zaměřím na čtyři základní věci. Dosáhli
jsme především markantního snížení výda-
jů za elektřinu pro radnici a školská zaří -
zení, v následujících letech tak ušetříme
z původní částky rovnou třetinu. Ročně se
jedná zhruba o milion korun. Po minulém
vedení radnice jsme také zdědili nevýhod-
nou smlouvu s firmou O2, jejíž platnost
vyprší roku 2012 a není možné ji vypově-

dět bez následných sankcí. Obratným
vyjednáváním se nám podařilo získat vý -
raznou slevu a navíc zajistit výhodnější
podmínky telefonování i pro školská zaří-
zení, díky čemuž můžeme očekávat další
úspory hrubým odhadem v rozsahu 35 %
ročně.
Je tedy úspora na chodu radnice a správě
školských zařízení tím hlavním, na co se
hodláte ve funkci zaměřit?
Je tomu tak, ale nejsou to zdaleka jediné
úspory, kterých chceme společně dosáh-
nout. Zároveň jsou však tyto dvě položky
právě tím, co můžeme velmi rychle a efek-
tivně ovlivnit. Další dvě dosažené úspory
se také týkají právě chodu radnice. První
z nich je úspora na úklidu radničních pro-
stor, kde se nám podařilo snížit nákla -
dy o 400 tisíc korun ročně a druhou úspo-
rou je výrazné zlevnění ostrahy o dalších
800.000,– Kč ročně.
Počítám-li správně, za tři měsíce ve funkci
se vám podařilo dosáhnout úspor pro ten-
to rok ve výši okolo tří milionů? A to pou-
ze na provozních nákladech?
Ano, je možné to takto shrnout. 
Jak se tato úspora promítne do chodu
radnice? 
Tato konkrétní úspora se nijak nedotkne
občanů a kvality poskytovaných služeb
radnice, ale nemusíme díky ní dělat na
úřadě personální čistku. Úředníci naší rad-
nice jsou vysoce kvalifikovaní a ve své práci
efektivní, navíc jsou ve srovnání s další-
mi městskými částmi adekvátně platově
ohodnoceni. Proto bych jen velice nerada
přikročila k personálním změnám, to na -
víc díky zmíněným úsporám ani nemusím.
Občané tak i nadále budou moci využít
služeb radnice, aniž by se šetření projevilo
na personálním zabezpečení poskytova-
ných služeb. Z pozice sociální demokratky
je pro mě naprosto klíčové hledat úspory
primárně v efektivitě hospodaření městské
části.

Takže se úředníci nemusí bát propouštění
ani do budoucna?
Budu prosazovat, aby k tomu nedošlo.
Pokud nastane v budoucnu situace, kdy
bude nutné učinit některé personální změ-
ny, bude to primárně v oblasti samosprá-
vy, kultury a vydávání Listů Prahy 14. Zde
vidím potenciální rezervy. 
V tomto sociálně šetrném přístupu k hos-
podaření ale může nastat spor mezi vámi
a vašimi koaličními partnery, myslím tím
TOP 09.
Narážíte nejspíše na politiku současné
vládní koalice, naši partneři v rámci měst-
ské části však můj přístup k hospodaření
radnice sdílejí a spolupracují i na takových
opatřeních, pod které by se pan ministr
financí nejspíše nepodepsal (smích). Spo-
lečným úsilím jsme schválili plán dvoule-
tých sociálních grantů a jejich navýšení
o dvě stě tisíc korun na 2,2 milionu. Takže
se o konflikt v žádném případě nejedná,
naše koalice šlape jako hodinky.
Dobře, to by byly okamžité úspory.
Jakým způsobem ale plánujete šetřit i do
budoucna?
Chtěli bychom se zaměřit především na
zefektivnění služeb, poskytovaných měst-
skou částí. Tam se nemusí jednat nutně
o finanční úsporu, ale spíše o lepší využití
vynakládaných prostředků. Zkrátka a dob-
ře, budeme požadovat za peníze daňových
poplatníků po firmách adekvátní proti-
služby.
Zaměřme se nejprve na zmíněné zefektiv-
nění, myslím, že toto je téma, které obča-
ny zajímá nejvíce.
Máte pravdu, občané za námi chtějí vidět
kus odvedené práce, která jim zpříjemní
život, ne pouze sledovat hodnoty v tabul-
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náš rozhovor

Rozpočet MČ Praha 14
Finance, úspory, rozumné vynakládání s veřejnými prostředky. To byly

jedny z hlavních témat předvolebních hesel nakonec vítězné TOP 09.

Výsledkem koaličních jednání bylo však svěření této agendy do

kompetence sociálnědemokratické zástupkyně starosty, Ing. Mgr. Lucii

Svobodové. Teprve 28letá mladá žena se ve své funkci uvedla

energickým a přímočarým jednáním s jasně proklamovanými cíli. 

Chtěli jsme se prostřednictvím tohoto rozhovoru dozvědět něco více

nejen o zmiňovaných cílech a prostředcích k jejich dosažení, zajímalo

nás také, jak se tato tradiční pravicová témata dají sladit s obecně

vnímanou filozofií sociálnědemokratických myšlenek.



kách. A právě zde je důležitá má spoluprá-
ce s kolegyní Soňou Tománkovou. Ta je
odpovědná hned za sedm gescí a ve většině
z nich pracuje na koncepčních řešeních.
Společně tedy pracujeme na tom, aby
občané za vynaložené peníze dostali odpo-
vídající, respektive lepší servis a ideálně
abychom ještě navíc ušetřili. Ať už se jedná
o údržbu zeleně, zimní úklid komunikací,
IT servis na úřadě nebo kulturu na Praze
14, uvědomujeme si nedostatky v těchto
oblastech a společně usilujeme o to, aby-
chom dosáhli maximálního komfortu pro
naše občany a to i s úsporou. Negativní
stránkou koncepčních řešení je skutečnost,
že kvalita služeb stejně jako již zmiňované
úspory nepřicházejí ihned. Z mnoha růz-
ných důvodů lze první změny očekávat na
přelomu roku, ale i tak děláme maximum.
Promiňte, že odbíhám od tématu, ale víte
o tom, že právě vy a paní místostarostka
Tománková jste na úřadě označovány
doslova jako „princezny“? Těší vás to?
(dlouhý smích) Myslím, že mohu mluvit
i za kolegyni Tománkovou, tedy že jako
princezny si momentálně rozhodně nepři-
padáme. Obě dvě jsme opravdu vytížené,
možná až přetížené, ale myslím, že ani jed-
na z nás si od nástupu do funkce nic jiné-
ho neslibovala. Přinejmenším první půlrok
je velmi náročný, poté snad přijdou vetší
úspěchy a zasloužené zvolnění. Je ovšem
pravdou, že se nám spolupracuje moc dob-
ře a osobně si myslím, že mladých žen je
v politice potřeba jako soli. Snad se v bu -
doucnu dočkáme více mladých žen i ve
vyšších politických kruzích a jsem přesvěd-
čena, že to bude jen ku prospěchu.
Dobrá, vraťme se k rozpočtu. V tuto chví-
li tedy šetříte na běžných výdajích. Je ale
jasné, že i radnice musí investovat pro
rozvoj městské části. Nelze tedy pouze
šetřit, musí přece dojít i k nějakému roz-
voji.
Vámi zmiňovaný rozvoj se financuje z in -
vestičních výdajů. Doposavad jsme se ba -
vili o běžných, neboli provozních výdajích.
Říkáte, že nelze pouze šetřit, nicméně opak
je pravdou. Dá se šetřit i v oblasti investič-
ních výdajů.
Předpokládám, že máte nějaký příklad.
Můžete ho tedy uvést?
Samozřejmě, že mám. (smích) V současné
chvíli projednáváme priority v oblasti
investičních výdajů. Už teď je ale jasné, že
v rámci politiky šetření budeme využívat
i pomoci zvenku, a to například při reali-
zaci projektu zateplení tří škol naší městské
části. Na realizaci tohoto projektu máme
příspěvek ve výši 56,4 milionů od Státního
fondu životního prostředí, přičemž celko-

vé investice odhadujeme na plných 130
milionů korun. Vzhledem k tomu, že naše
investiční možnosti se pohybují mezi šede-
sáti a sedmdesáti miliony korun ročně,
které nelze využít pouze na zateplení,
pohybujeme se na hranici, možná i trochu
za hranicí našich investičních možností.
Jak tedy hodláte tuto situaci řešit? Dočka-
jí se školy zateplení?
Nebojte se, dočkají, navrch dostanou
i hezkou novou fasádu. Pevně věřím, že
nám s financováním tohoto projektu po -
může pražský magistrát a projekt se pove-
de po etapách uskutečnit. V tomto roce by
se měly zateplení a fasády dočkat základní
školy Generála Janouška a Chvaletická.
V příštím roce by mělo dojít na Vybíra -
lovu a Bratří Venclíků. Pokud se tyto
investiční akce povede dotáhnout do kon-
ce, a pro mě to je prioritou, bude to zna-
menat pro naší městskou část velký krok
dopředu. 
Když mluvíte o tom, že se pohybujete na
hranici svých investičních možností, je
tedy zateplení vaší jedinou plánovanou
investiční aktivitou?
Nikoliv. V současné chvíli řešíme možnos-
ti výstavby hřišť Vlčkova, na Jahodnici,
skatepark na Černém Mostě a parkoviště
u kulturního domu v Kyjích. Další inves-
tiční aktivity zatím prozrazovat nebudu. 
Zatím jsme hovořili pouze o výdajích.
Pojďme se na chvíli také zaměřit na příj-
my. Kde vidíte prostor pro jejich navý -
šení?
Samozřejmě se budeme snažit o navýšení
a efektivní využívání dotací z městského
rozpočtu a evropských fondů, nebojíme se
ani privatizace, ve které vidíme náš velký
dluh vůči občanům. Budeme se pomocí
privatizace snažit zefektivnit správu byto-
vého fondu. Zároveň však chceme udržet
stávající úroveň sociálního bydlení v naší
městské části.
To znamená?
Budeme usilovat o rozšíření služeb městské
firmy, která spravuje bytové jednotky.
Mojí osobní prioritou je zvýšit její příjmy
prostřednictvím nabídky na správu budov
i pro bytové jednotky ve vlastnictví druž-
stev či sdružení vlastníků jednotek. Tyto
příjmy pak městská část samozřejmě vyu-
žije na další rozvoj a kultivaci stávajícího
obecního bytového fondu.
Takže de facto budete jako městská část
podnikat.
Nejspíše se jedná o mojí profesní deforma-
ci plynoucí ze skutečnosti, že jsem před
vstupem do politiky pracovala v soukro-
mém sektoru. Podle mého názoru by měs-
to nemělo svůj majetek pouze spravovat,

ale také usilovat o jeho postupné navyšo-
vání a zhodnocování.
Sama jste zmínila svojí předchozí profesní
kariéru. Mohla byste se o svoji minulost
s námi podělit?
Pokud vás to vážně zajímá, tak určitě.
V minulosti jsem pracovala pro dceřinou
společnost v mezinárodní skupině Gaz de
France SUEZ jako podniková právnička.
A co vás tedy přivedlo do politiky?
Mnoho mých přátel se mě ptá na stejnou
otázku. Pro mě však není rozhodující pří-
jem, který je logicky ve státní správě niž-
ší, než v soukromém sektoru. Vzhledem
k tomu, že jsem sociální demokratka a člo-
věk zajímající se o dění kolem sebe, bylo
jen otázkou času, kdy vstoupím do politi-
ky a začnu měnit věci nejen v soukromém,
ale i veřejném sektoru. Chci ukázat, že i ve
státní správě je možné efektivně nakládat
se zdroji a na vyhazování prostředků da -
ňových poplatníků nelze donekonečna
jenom nadávat. Je nutné sebrat odvahu
a mít chuť něco změnit. 
Zmínka o efektivním hospodaření zní
poněkud překvapivě od sociální demo-
kratky.
To je velký omyl české veřejnosti. Sociál-
nědemokratická myšlenka není o bezhla-
vém vyhazování veřejných prostředků, ale
o efektivním a adresném hospodaření.
Dalším faktem je skutečnost, že politická
příslušnost samozřejmě předurčuje směr,
kterým se politik vydá, ale nakonec stejně
nejvíce záleží na lidském faktoru jednotli-
vého politika. Zvláště v komunální politice
je to, jak se říká, o lidech.
Co byste na závěr vzkázala občanům Pra-
hy 14?
Přestože by se některým mohlo jevit spo-
jení pravicové a levicové strany zvláštní,
není na tom nic překvapivého – spojuje
nás snaha o zefektivnění městského hospo-
daření a zlepšení životní úrovně obyva-
tel. Pověstná šetřivost zástupců TOP 09 je
doplněna o sociální cítění naší strany.
Myslím, že tato kombinace bude obyvate-
lům naší městské části prospěšná a věřím,
že toto budou moci brzy sami pozitivně
ohodnotit. LKU

Poznámka autorky: Ačkoliv je rozhovor
s Ing. Mgr. Svobodovou poněkud obsáhlejší
a více odborně orientovaný, ponechala jsem
jej bez jakýchkoliv úprav. Čtenář by si sám
měl udělat obrázek o kompetentnosti a pro-
fesionalitě jím zvolených zástupců, a to je
možné jen tehdy, když se jejich slova a vyjá-
dření nebudou přizpůsobovat ani prostoru,
ani vkusu redakce. 
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neziskovky a občanská sdružení

Zajíček na koni,
o.s.

Nabízíme poslední volná místa na zimních
táborech:
Termíny: 20.–27. 3. a 27. 3.–3. 4. 
Cena od 70 Kč/osoba/noc.
Pro více informací volejte či pište: 
Mgr. Markéta Šulcová, 731 009 645,
      m.sulcova@zajiceknakoni.cz

KCR Heřmánek     
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most  

Malujeme s angličtinou pro děti 3–5 let
(úterý 15.30–16.30)
Balet pro děti od 3 a od 5 let (středa
15.30–16.15, resp. 16.15–17 hod.)
Irské tance pro děti od 7 let (středa 18–19)
Dramatická výchova pro mladší a starší
děti (čtvrtek 15.40–16.25, 16.30–18).
Cvičení na míčích (pondělí 18–19, středa
19–20 hod.)
Soukromá MŠ a jesle Heřmánek:
Pozor! Poslední 2 volná místa do MŠ Heř-
mánek ve věku 3–6 let. Více informací na
www.prorodinu.cz/skolka nebo na mailu
kristyna.hejlkova@prorodinu.cz
Soukromá základní škola Heřmánek
Ve středu 23. března od 14 hod. vypisu-
jeme 2. kolo ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ
A MŠ HEŘMÁNEK, více na 
www.prorodinu.cz/skola, kontaktní te -
lefon 774 077 753
I letos pokračujeme i v BEZPLATNÉM
ZÁKLADNÍM PRÁVNÍM PORADEN-
STVÍ A ASISTENCÍ NA ÚŘADECH
při problémech v oblasti bydlení, finanční
a dluhové poradenství. Možnost sjednat
schůzku v KCR Heřmánek či KC Mo -
týlek, kontaktní telefon: 724 761 196,
martin.jaros@prorodinu.cz

Za podporu občanské po radny děkujeme
MMR ČR. Více na www.prorodinu.cz.

Občanská inspirace 

Kučerova 14, Černý Most, 
tel. 281 918 473, 
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Nevíte, kam s dětmi ve volném čase?
Občanská inspirace již deset let připravuje
na Černém Mostě volnočasové aktivity
pro děti od 2 let a školáky. 
Pro maminky nabízíme aktivity pro jejich
mrňousky, takže si mohou vyřídit po -
třebné věci a nákupy v klidu. Pro jejich
děti od 2,5 let nabízíme celodopolední
Školičku v pondělí a čtvrtek 8–12 hod.
Program her rozvíjejících řeč, dovednosti
a obratnost dětí, nácvik na kolektiv. Cena
za dopoledne je 190,– Kč., bohatý pro-
gram a vycházky ven dle počasí.

Pro školní děti, které rodiče nechtějí
nechat se toulat po ulicích nabízíme stře-
deční Klub Inspirace – hry, vycházky
poznávání zajímavého. Jen 50,– Kč jeden
program. 
Logopedická cvičení jsou je určena dětem
od 3 let, které se potřebují  pod vedením
logopedky „rozmluvit“, či naučit správné
výslovnosti. Individuální práce s dítětem,
konzultace po lekci s rodiči, vstřícné a přá-
telské prostředí. 
Jarní burza dětského oblečení 16.–19.
března – potřebujete prodat kvalitní věci,
ze kterých vaše děti vyrostly nebo koupit
jiné? Příjem věcí do prodeje – dětské oble-
čení velikost 110 a větší (max. 30 věcí ) od
čtvrtka 10. března do úterý 15. března
(pracovní dny). 
Prodej: středa 16. – sobota 19. března.
Více informací na našem webu nebo na
telefonu 281 918 473. 
Bezplatné sociálně právní po   radenství

V Občanské ins   piraci poskytujeme regist-
rované sociálně právní poradenství zdar-
ma díky grantové podpoře MPSV a MČ
Praha 14. U nás v kanceláři právní porad-
ny, Kučerova 14, Černý Most jsou vám
čtyři dny v týdnu k dispozici pracovníci

poradny. Objednat se můžete i k našim
spolupracovníkům – právníkům – spe -
cialistům na rodinné a občanské právo.
Telefonické dotazy a objednání na tel.
774 707 744. Dotazy můžete zasílat 
i e-mailem: poradna@obcanskainspirace.cz
nebo poštou. Další poradenské dny zajiš-
ťujeme na pracovišti v Břevnově. 

DDM na Černém Mostě

Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Vítání jara 10. března 15–17 hod. Koneč-
ně nastal čas, kdy můžeme v klubu Most
přivítat jaro! Nebo sem ještě nedorazilo a je
potřeba ho k nám nalákat? Ať tak či tak,
budeme malovat vše, co k jaru neodmysli-
telně patří, a to v pěkně pestrých barvách. 
Bang a další deskové hry 17. března 16 až
19 hod., cena 20 Kč. Bang, Střelené kach-
ny a Ubongo. Tři oblíbené karetní a des-
kové hry. Odpoledne je určené pro všech-
ny nadšené hráče i pro ty co se chtějí jen
pobavit nebo se naučit nové hry. Možné je
přijít i jen na část odpoledne.
Barevné zdobení textilu 18. března 14–16
hod., cena: 20 Kč. Jedinečná možnost jak
za pomoci barev na textil vytvořit originál-
ní tričko nebo ozdobit látkovou tašku,
šátek nebo jakýkoli kus oblečení. Využít
budete moci nejen základní barvy na textil,
ale i třpytivé a svítící. Ty z nudného star-
šího trička udělají nový svěží outfit.

Dětské studio 
Pohádka
Bobkova 777, 
Praha 9-Černý Most
www.pohadka-praha14.cz
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

Školička Pohádka

PO–PÁ.: 8–12 hod. Pro děti od 3–6 let,
které si potřebují zvyknout na kolektiv vrs-
tevníků.
Máme VOLNÉ MÍSTO v pondělním
kroužku „Hrajeme si s angličtinou“, ve
čtvrtečním „Hrajeme divadlo“ a v páteč-
ním „Tancujeme, cvičíme“.Cena za jedno
dopoledne 140–180 Kč.
Máme ještě několik VOLNÝCH MÍST
V ODPOLEDNÍCH KROUŽCÍCH.
Jóga pro děti 4–6 let, 6–10 let. První ukáz-
ková hodina ZDARMA kdykoliv po do -
hodě s lektorkou. Výtvarné hrátky 3–4
roky 5–7 let.

Programy na březen
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TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO
ČM  máme ještě několik volných míst.
Přijmeme od druhého pololetí nové děti
ve věku 3–4 roky 5–6 let 7–10 let se
zájmem o tanec, hudbu a pohyb. Děti
budou mít možnost vystoupit na celopraž-
ské přehlídce scénického tance. První
ukázková hodina ZDARMA.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY

Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky
Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže)
V BŘEZNU se vypravíme s dětmi z dopo-
lední školičky do knihovny, kde nám paní
knihovnice připraví krátký program.
V případě zájmu o n aše aktivity prosím
kontaktujte: 
Jitku Šindelářovou, tel. 739 034 435,
jitka@pohadka-praha14.cz

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
MOTÝLEK

www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy

Akce Mateřského centra

Úterý 22. března 18–20 hod. proběhne
další setkání z cyklu relaxačního malování
na téma Cesta kolem světa. Tentokrát
budeme hledat inspiraci v Irsku. 
V úterý 29. března 18–20 hod. vás srdečně
zveme na třetí workshop z cyklu Partner-
ské dovednosti – klíč spokojeného života
na téma JE POTŘEBNÁ ZAMILO -
VANOST PRO SPOKOJENÝ VZTAH?
aneb: „Romantické telenovely vs reálný
svět“. Jak se podílí začátek vztahu na jeho
průběhu? Ztrácíme počáteční zamilova-
nost, co s tím? Úskalími zátěže osobní
minulosti vás provede opět manželský
poradce Lucian Kantor. Pomůže vám
pochopit mnoho zažívaných nedorozu -
mění a získat nástroje, jak efektivněji ře -
 šit  přítomnost a radostněji konstruovat
společnou budoucnost. CENA: 250,–
Kč/jednotlivec, 400,– Kč/pár. Přihlášky
na tel. 775 964 765, 281 912 081 nebo
 krisova@motylek.org
Akce nízkoprahového klubu Pacific

Středa 9. března Filmový klub – od 16.30
hod. v Pacificu. 
Pátek 11. března Vaření. 14–17 hod. Pro-
nikněte s námi do tajů klubové kuchyně!
Čtvrtek 24. března  Bezpečně v klubu –
15–16.30 hod. Malý kurz o tom, jak se
v klubu chovat bezpečně a vyvarovat se
všech rizikových situací.

Neděle 27. března Febiofest – kino: opět
navštívíme festival Febiofest, kde shlédne-
me film. Více informací přímo v Pacificu
nebo na tel. 775 964 796 a 777 964 754.

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
www.jahodaweb.cz

Stále probíhá zápis do nových kurzů
a kroužků. Více informací najdete na
www.jahodaweb.cz.
Nízkoprahový klub Jahoda má otevřeno
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–19 hod.
Nízkoprahový klub Džagoda má otevřeno
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–20 hod. 
Terénní práce: kontaktní pracovníky Ka -
rolínu a Martina můžete potkat na ulici
v pondělí a středu 15–20 hod. 
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let má otevřeno v pon-
dělí, úterý a čtvrtek 8–12 hod. Školné:
250 Kč za dopoledne pro dítě, 350 Kč
sourozenecká sleva. Možnost zvýhod -
něných permanentek. Info: a rezervace
u K. Cibulcové na čísle 721 601 333. 
Klub – herna s programem je otevřen
v pátek 9–11 hod. Za jednu návštěvu 40 Kč. 
Klub – volná herna je otevřen ve středu
9–11 hod. a v úterý od 15 hod. 

S Jahůdkou do knihovny – středa 9. břez-
na 9–10.30 hod. Setkání Klubu Jahůd -
ka v Městské knihovně Gen. Janouška
2/1060 s programem. 
Jahůdkový karneval – pátek 18. března
9–11 hod. Zábavný program, soutěže.
Pyžámková noc – pátek 25. – sobota
26. března. 18–10 hod. – vždy poslední
ví kend v měsíci nabízíme hlídání dětí od
1 roku přes noc! Cena za jedno dítě je
400 Kč, za dva sourozence 600 Kč. Re -
 zervaci  u Kate řiny Cibulcové, tel.:
721 601 333 nejpozději do středy 23.3.
Více informací o aktuálním dění v JA -
HODĚ najdete na www.jahodaweb.cz   

Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha

Vlčkova 1067 – přízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Novinky v programech:
Taneční a dramatický kroužek – středa
15.30–16.15 hod. Přihlášení nutné.
Rodinná tvůrčí dílna – Sádrové odlitky
(zápichy, závěsy) – pondělí 7. března 16 až
 18 hod. Vstup 80 Kč za účastníka.
Možnost objednat se na Klasickou olejo-
vou masáž – J. Purkyt, tel. 777 006 942
Odborné programy:
16. března – sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči Hrátky s ptákem Zlobi-
vákem od 10.15 hod.
23. března – seminář pro rodiče na téma
Jak porozumět svému dítěti od 10.15 hod.
Poradenství plánovaného a zodpovědné-
ho rodičovství (i partnerských kompeten-
cí). Nutno objednat: Marie Nováková
775 204 208 
Jednorázové akce: 
Sportovní odpoledne v klubu Lefík –
pátek 11.března. Sraz v 15 hod. na metru
Rajská zahrada (směr centrum).
Korálková dílna – sobota 26. března od
14 hod. Přijďte si vyrobit originální šper-
ky. Vstup 80 Kč/rodinu + za materiál
20–80 Kč. Prosíme o přihlášení.
Jarní burza oblečení a hraček – úterý
29. 3. od 15 hod. Přijďte prodat to, co již
nepotřebujete a koupit si „nové“ věci.
Vstup 10 Kč prodávající, využití herny
35 Kč.
Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 1. a 15. března od 19 do 20 hod.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

Mateřské centrum 
při KC Motýlek

Poukázka v ceně 200 Kč
na jeden volný vstup do herny 

s programem 
a na jeden vstup do herny 

pro nejmenší.
Tato poukázka vás opravňuje 
k jedné bezplatné návštěvě 

herny pro nejmenší 
(Otevřeny jsou v PO, 14–17, 

ČT 8.30–11.30 a 14–17, 
PÁ 8.30–11.30 a 13–15.30)

a jedné herny s programem
(ty probíhají v pondělí a v úterý

8.30–11.30 a na ně je nutné 
se předem přihlásit na tel. 
281 912 081 nebo e-mailu 

krisova@motylek.org)
Poukázka platí na jedn orázovou

návštěvu pro jednu, 
dosud nezaregistrovanou rodinu.

Rádi bychom vám tímto představili
naše mateřské centrum a umožnili

vám poznat naše služby, které 
 budete moci v případě zájmu

následně využívat. 



informace

V březnu se uskuteční sčítání lidu, domů
a bytů v České republice. Rozhodným
okamžikem, ke kterému sčítání pro -
běhne, bude půlnoc z 25. na 26. března
2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země  EU z nařízení Evropské
komise v jeden společný rok. Přípravu,
organizaci, samotné provedení sčítání,
zpracová ní a zpřístupnění jeho výsledků
zajišťuje na základě zákona č. 296/2009
Sb. Český statistický úřad. Smluvním
partnerem pro provedení terénních prací
při sčítání je Česká pošta. Sčítání lidu,
domů a bytů v roce přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyví-
její informační technologie, ale také se
zkušenostmi z předchozích sčítání. 

Český statistický úřad při sčítání lidu
2011 žádným způsobem nezjišťuje vyba-
venost domácností ani jejich příjmy
a výdaje.

Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automo -
bilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácnosti je pro
statistiku důležitá pouze otázka, zda má
rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu. 
Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání infor-
mací patří v současnosti mezi nejbezpeč-
nější vůbec. 
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % pří-
padů pracovníci České pošty. Právnickým
osobám bude ČSÚ ve většině případů
posílat domovní a bytové listy prostřed-
nictvím datových schránek. V době sčítá-
ní bude všem k dispozici bezplatné tele-
fonní centrum s operátory, kteří budou
připraveni pomoci se všemi dotazy o sčí-
tání. ■

Březnové sčítání

Původně plánované krátké zamyšlení nad
otázkou, zda a proč podporovat či nepod-
porovat mezinárodní kampaň Vlajka pro
Tibet, kterou v České republice organizuje
občanské sdružení Lungta, se rozrostlo na
trochu více řádek, ale snad chápavý čtenář
promine.
Dovolím si citovat z výzvy občanského
sdružení Lungta, která popisuje životní
situaci řadového obyvatele Tibetu následo-
vně: „Je velmi pravděpodobné, že budete
nevzdělaný, nezaměstnaný nebo budete žít
pod hranicí chudoby.“ Ano,
situace v Tibetu jistě není
růžová a životní podmínky
jsou s těmi našimi nesrovnatel-
né. Nicméně v době, kdy nad
touto krásnou a mystikou
zahalenou zemí vlála ona pro-
klamovaná vlajka, tedy v pade-
sátých letech minulého století,
byla dle oficiálních statistik
OSN v Tibetu 97 procentní
negramotnost, možnost vzdě-
lání v klášterech měli pouze
chlapci z movitých rodin
a průměrná délka život dosa-
hovala 35 let. Ona 3 procenta
gramotných obyvatel si tehdy

mohla přečíst o tom, že v jiných částech
světa existuje vodovod, kanalizace či elek-
trická energie, která lidem usnadňuje život.
Tibetský národ bezesporu nepožívá „lu -
xusu“ svobody slova či shromažďování,
korupce, cenzura a útisk ze strany Číny
jsou nezpochybnitelné, stejně jako je ne -
zpochybnitelné krvavé potlačení povstání
v roce 1959. Z druhé strany negramotnost
obyvatelstva klesla o více než 60 procent,
o 30 let se prodloužila průměrná délka
života, byly prakticky vymýceny dětské

choroby, zavedena základní
zdravotní péče a zpřístupněno
vzdělání.
Náboženská svoboda, o které
se Lungta zmiňuje ve své
výzvě, zajisté není srovnatelná
s tou, kterou si může dovolit
občan demokratického státu,
zásahy čínské strany do záleži-
tostí tibetských budhistů jsou
veřejným tajemstvím, ale v re -
gionu, kde je třetina všech
obyvatel mnichy, ano, největ-
ší podíl mnichů na počet oby-
vatel na světě, se dá předpo-
kládat, že obyvatelé mohou
určitým způsobem projevovat

své náboženské cítění. Vlajka Tibetu byla
symbolem uzavřeného státu s teokratic-
kým režimem, který příliš neuznával právo
člověka na vzdělání, zdraví, o právech žen
nemluvě. Prakticky neomezená moc du -
chovních, v rámci které mělo ještě v minu-
lém století své místo otroctví a lidské oběti,
má pramálo společného s demokracií, po
které, pod vlajkou se sluncem, sněžnými
lvy, kteří symbolizují jednotu světského
a duchovního života, volají aktivisté.
Vše má svůj vývoj, Tibetská exilová vláda
v čele s 14. dalajlámou, která nyní používá
jako symbol vlajku Tibetu, přehodnotila
mnohé postoje svých předchůdců, zasazuje
se o zachování jazyka a kultury Tibeťanů,
její představitelé se snaží mírovou cestou
bojovat proti potlačování lidských práv
a svobod v Tibetu, ale je stále nositelkou
teokratických tradic. 
Pokud tedy chceme podpořit demokrati-
zaci, lidská práva a svobody v Tibetu či
kdekoliv jinde ve světě, pokusme se najít
prostředek, který bude tyto hodnoty vysti-
hovat jednoznačně. Svoboda a demokracie
si zasluhují naši pozornost mnohem více
a nejen jednou ročně pod vlajkou pro
Tibet. Linda Kroupová,

členka Rady MČ Praha 14

Vlajka pro Tibet – názor zastupitelky
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školství

pro školní rok 2011/12
30. 3.–31. 3. vydání přihlášek
13. 4. vrácení přihlášek
11. 5. vydání rozhodnutí
O přijímání k předškolnímu vzdělávání
rozhoduje ředitel mateřské školy dle § 34
odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zá -
kon, v platném znění. 
Pravidla pro přijímání dětí do mateřských
škol MČ Praha 14 pro školní rok 2011/12
budou k nahlédnutí ve všech mateřských
školách. Kontakty na deset mateřských
škol zřizovaných Městskou části Praha 14
naleznete na www.praha14.cz.

Pravidla pro přijetí dětí do MŠ:
• Bydliště na území MČ Praha 14
• Děti předškolního věku a děti s odkla-
dem školní docházky 

• Zaměstnanost zákonných zástupců
• Dovršení 3 let dítěte ke dni 31. 8. 2011 
• Děti, jejichž sourozenci navštěvují MŠ 
• Děti přihlášené na celodenní docházku 
Další kritéria: Splňují-li všechny děti sta-
novené podmínky, rozhoduje věk dítěte
(od nejstarších). V případě nevyhovění
žádosti, může být zákonnému zástupci
dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Pra-
ha 14 s volnou kapacitou. Dovršení 3 let
dítěte ke dni 31. 12. 2011 
Při podání žádosti zákonní zástupci před-
loží svůj občanský průkaz, rodný list dítě-
te, případně doklad prokazující bydliště
(nájemní/kupní smlouva).
Pravidla pro přijímání dětí do mateřských
škol MČ Praha 14 pro školní rok 2011/12
budou k nahlédnutí ve všech mateřských
školách. 

Termíny zápisu dětí do mateřských škol v Praze 14
Daniel je nejlepší

v matematice 
z 10 500 dětí 
Základní škola Hloubětínská prověřuje
každoročně znalosti svých žáků pomocí
testů SCIO.
Posledních srov-
návacích zkoušek
SCIO šestých tříd
základních škol se
vedle na šich šesťá-
ků zú častnilo dal-
ších téměř 10 500
žá ků. Ocenění za
nejlepší výsledek
v Praze obdržel
Da niel Dvořák,
který již od 1. tří-
dy navštěvuje naši základní školu.
Všechny zadané úkoly Daniel vyřešil
správně, a tím dosáhl ma ximálního
počtu bodů. Ve škole jsme mu slavnost-
ně předali ocenění za nejlepší výsledek,
společně s vítěz ným pohárem a košem
plným sladkostí. Daniel dosahuje do -
brých výsledků ve všech předmětech,
ale matematika a informatika jsou jeho
nejoblíbenější. Rád sleduje vzdělávací
pořady, zejména o vesmíru a jeho záko-
nitostech. Jednou by rád sestrojil vlastní
stroj, který bude dokonalejší než všech-
ny ostatní. Nesedí však jen u počítače –
závodně hraje ping pong a věnuje se
bojovému umění taekwon-do. V tomto
školním roce se  rozhodl vyhrát ještě
matematickou olympiádu. Není ovšem
jediný, kdo chce dosáhnout těch nejlep-
ších výsledků v matematice, takže uvi-
díme…
Testování se již stalo tradicí vždy v 6.
a 9. ročnících v předmětech český jazyk,
matematika a anglický jazyk a testují
se i obecné studijní předpoklady. Ve
4. ročnících dále děláme testy čtenář-
ských dovedností. V loňském roce jsme
začali se zkušebním testováním 3. roč-
níků. Velkou výhodou testů SCIO je
srovnání výsledků v rámci všech škol,
které se testování účastní. A ve 3. roční-
cích mají naši žáci lepší výsledky než
80% zúčastněných škol. Podobně do -
padlo testování čtenářských dovedností
ve 4. třídách, kde jsme také patřili k nad -
průměrným školám s lepšími výsledky
než 80 % zúčastněných škol.

Ingrid Kemzová, Hana Maláčková

ymptomy puberty a dřívějšího psy-
chického dospívání se u dětí objevují
ve stále nižším věku. Logickým dů -

sledkem toho je, že ve stále ranějším věku
přicházejí do kontaktu se sexualitou. Od -
borníci reagují do poručeními o zavedení
co nejvčasnější sexuální výchovy do škol,
a to i mateřských. 
Citlivě, formou her pojatá sexuální výcho-
va, je někdy realizována i v mateřských
školkách. Sexuální výchova je obhajována
hlavně jako prevence nechtěných těhoten-
ství, sexuálně přenosných nemocí a také
sexuálního zneužívání. Krom toho má
vychovávat k toleranci k sexuálním menši-
nám a učit děti, jak říkat „ne“ nechráněné-
mu nebo nechtěnému sexu. Hranice mezi
primární prevencí a sexuální výchovou
nemůže být vedena nijak ostře. Většina
organizací, zabývajících se realizací preven-
ce na školách, má totiž do určitých bloků
zahrnuta také témata jako je např. partner-
ství, která se sexuality také dotýkají. 
Během programu, který uspořádalo Pro-
spe o.s. (projekt PROgram SPEcifické pri-
mární prevence), jež realizuje preventivně
zaměřené programy na školách MČ Pra-
hy 14, přišlo i na názorné předvádění, jak
se vlastně navléká kondom. Přestože to
bylo v souladu se zadaným tématem a na
základě zakázky školy, událost nezůstala
bez nejrůznějších reakcí. 
Koho tedy sexuál ní výchovou pověřit? Má
zůstat doménou školy nebo ji lze celou či
její část s některými tématy přenést na
organizace a jejich odborné lektory? Do

jaké míry má být sexuální výchova na ško-
lách realizována? Jak má být načasována?
Podobné a mnohé další otázky toto téma
vyvolává. Je tu ale také otázka přístupu ro -
dičů, kteří s takto pojatou sexuální vý -
chovou jejich dítěte mohou ale i ne musí
souhlasit, protože tato citlivá témata chtějí
ponechat na vlastní vý chově v rodině.
Právně jde o dvojí nárok. 
Prvním z nich je právo dítěte na kvalifiko-
vanou, ideologicky neutrální výchovu.
Druhý požadavek představuje právo rodi-
čů organizovat tuto výchovu podle svých
představ. 
Evropský soud pro lidská práva pod vli-
vem informací, že v některých zemích
a školách je sexuální výchova vyučována ve
smyslu: „Kondom je dílem ďábla!,“ roz -
hodl ve prospěch zmíněného práva dětí.
Jak se mají naše školy a jejich vedení k pro-
blému postavit? Má být sexuální výchova
podmíněna souhlasem rodičů, nebo to
není nutné? Odpovědnost osob, které mají
ručit za správná rozhodnutí v těch to
dilema   tických situacích je nezáviděníhod-
ná. Nicméně v aktualitě dnešního světa,
kdy je málokomu v partnerských a man-
želských vztazích opravdu dobře, kdy
pojítkem už nebývá láska, ale společná
hypotéka, kdy už často nemáme moc co
z rodinného života svým dětem předat,…
tady by jistě nějaká edukace na téma život
v rodině a partnerství prospěla, a to nejen
našim dětem, ale možná nám samým. ■

za Prospe o.s., 
PhDr. Alice Holečková

Sexuální výchova na školách
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Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie
a akumulátory.

Zastávky na sběrové trase A – čtvrtek 17. března
Zámečnická • Mochovská 15.00–15.20
Sadská • V Novém Hloubětíně 15.30–15.50
Klánovická • Liblická 16.00–16.20
Šestajovická • V Chaloupkách 16.30–16.50
Šestajovická • Svépravická 17.00–17.20
Cidlinská • Maršovská 17.30–17.50
Kukelská • Chvaletická • Žárská 18.00–18.20
Kardašovská (u nákupního střediska) 18.30–18.50

Zastávky na sběrové trase B – čtvrtek 31. března
Koclířova • Kačínská 15.00–15.20
Vírská • Burdova 15.40–16.00
Splavná • Okrouhlíkova 16.10–16.30
Světská • Jordánská 16.40–17.00  
Za Školou • Šimanovská 17.10–17.30
Jezdovická • Froncova 17.40–18.00
Vidlák • Novozámecká 18.10–18.30
Lipenské náměstí   18.40–19.00
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kontejnery a napsali jste nám

Ze systému hl. m. Prahy 
V Humenci x Sadská                      3. 3.
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická                 9. 3.
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská                   10. 3.
Tálínská u č. p. 15
Šimanovská x Za Školou
Vírská x Branská                        16. 3.
Jordánská x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Světská x Lipnická                     17. 3.
Stropnická x Za Černým mostem

Vodňanská x Skorkovská
Lásenická x Lipnická
Spolská x Mílovská                    23. 3.
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Jezdovická x Froncova
Vlkovická x Dvořišťská              24. 3.
Lipenské nám.
Nežárská x Jansova
Kardašovská u obchod. střediska   30. 3.
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Maršovská
Velkoobjemové kontejnery jsou přista-
vovány do 11 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému Mâ Praha 14
9. května x Písčitá                           7. 3.

Doubecká x Baštýřská                     8. 3.
Manž. Dostálových č.p. 1303         9. 3.
Trytova x Paculova                    10. 3.
Bří Venclíků x Vlčkova              14. 3.
Smikova x Gen. Janouška          15. 3.
Himrova x Gen. Janouška         16. 3.
Vašátkova x Doležalova             17. 3.
Dygrýnova x Breicetlova            21. 3.
Bryksova x Fejfarova                  22. 3.
Bryksova x Kpt. Stránského       23. 3.
Kpt. Stránského x Vybíralova       24. 3.
Mansfeldova x Kučerova            28. 3.
Bobkova proti č.p. 747              29. 3.
A. Valenty x Šeďova                   30. 3. 

Velkoobjemové kontejnery jsou přista-
vovány do 14 hodin dne dle rozpisu. 

Velkoobjemové kontejnery na březen

Napsali jste nám
Vážená redakce, 
už dlouho se chystám, abych vyjádřil uzná-
ní vaší práci a pochválil obsah i grafickou
úpravu Listů Prahy 14. Sice tady nebyd-
lím, ale mám na Černém Mostě sestru,
která mi váš měsíčník pravidelně schovává
a já jej tak mohu srovnávat s podobnými
tiskovinami v Praze 1 a 2, které jako oby-
vatel z centra pravidelně prolistuji. Záměr-
ně píšu prolistují, protože    s úrovní Listů
Prahy 14 se to nedá srovnávat. Tady jde
spíš o věstníky, které na rozdíl od vašich
Listů málokoho zaujmou. A proč vám ta
slova chvály píšu až nyní. Protože mně při-
padá, že i vy pomalu opouštíte žánrovou
pestrost, bohaté obrazové informace a čtivé
články, které postupně nahrazujete nezají-
mavými oficialitami. Odlišovali jste se
vynikajícím Gastroprůvodcem, původní-
mi reportážemi nebo třeba zajímavým se -
riá lem o podnikatelích, což jsem si vždyc-
ky s chutí přečetl, protože sám podnikám.
Proč od toho a dalších zajímavostí upou-
štíte? Vypadá to, že při tomto trendu při-
jdete o jednoho pravidelného čtenáře
z centra.

Cyril Oswald, Ostrovní 21  

Danuše Kukačková 
Doubecká 556
198 00 Praha 9,  
Praha 14-Hostavice-Kyje-Jahodnice

Toto je naše adresa – skoro jako pro slabo-
myslné – a žel ještě nestačí. Ono v ní totiž
chybí pořadové číslo domu. Takže našim

návštěvníkům a dodavatelům adresu musí-
me telefonem upřesnit, že bydlíme na
rohu Baštýřské a Doubecké, okolo rohu je
červenobílé zábradlí, dům má světlou ple-
chovou střechu atd. Jsme Praha 14, ale
s PSČ 198 00 to neladí, a tak nám nedo-
jdou ze zásilkových obchodů věci, vrací se
zpět jako nedoručitelné. Jsme ve vilové
čtvrti, jsou to Hostavice nebo Kyje? Pro
naše doručovatelky máme fakt vysoké
uznání. Došel nám pohled s adresou Karel

Kukačka, Praha – Jahodnice, a to jsme tu
bydleli sotva 2 měsíce. Stačila by nám
pořadová čísla. Díky za pomoc a řešení.
Srdečně zdravíme všechny naše zastu -
pitele a přejeme pracovníkům našeho
 úřadu úspěch při řešení všech úkolů. Ať
je zvládají ve zdraví. Z mailové adresy
 (svobodna.lidova@post.cz) poznáte, že
jsme také veřejná instituce, na kterou je
touto cestou též spojení.
Redakce si vyhrazuje právo dopisy krátit
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KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč

dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Svoboda a Nejtek s.r.o.

283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

Veterinární klinika pro malá zvířata

MVDr. Jan Mecera

Kpt. Stránského 999, Černý Most

Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika

Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží

Tel.: 326 991 099, 

po–so 9–12, 14–20 hod.

www.veterinainfo.cz

Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116

Koňský hnůj zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

• novostavby 
rodinných domů

• rekonstrukce objektů

• rekonstrukce bytů 
a kanceláří

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje
Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
www.inrepo.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

Komplexní veterinární péče o malá zvířata
Ordinační hodiny denně

pondělí až pátek         9.00–20.00
sobota a svátek           9.00–13.00
neděle                           15.00–19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9–Černý Most II.

Tel.: 281 918 862, 
mobil: 736 481 098

www.veterina–parnik.cz

d m nábytku ASTO
Chlumecká 1539, Praha 9 
(st. metra Rajská Zahrada)

WWW.ASON-INT.CZ

ROZKLÁDACÍ POHOVKY 
I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ

lamelové rošty   

úložný prostor

snímatelné potahy   

přes 500 druhů látek

ÚČETNICTVÍ
Zpracujeme Vaše: DE, PÚ MZDY, DPH, DANĚ,

REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

DALŠÍ ÚČETNÍ PRÁCE DOHODOU

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 4 je 15. 3.

AKCE NA B¤EZEN
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17. – 20. 3. 2011

www.abf.cz

KUPON NA 50% SLEVU NA VSTUP
U pokladny vyměňte za zlevněnou vstupenku

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

Zveme Vás
na soubor veletrhů:

18. veletrh bydlení, renovací a stavby

1. mezinárodní veletrh nábytku a nábytkového designu

5. veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky

�

31. 3. – 3. 4. 2011

www.abf.cz

FOR KIDS – potřeby pro děti
FOR SENIOR – aktivní stáří
FOR TRAVEL – cestování
FOR PETS – domácí mazlíčci

KUPON NA 50% SLEVU NA VSTUP
U pokladny vyměňte za zlevněnou vstupenku

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

Zveme Vás na
soubor veletrhů pro rodinu
a volný čas For Family:

�

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svoboda,
Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, Engel-
muller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová, V. Bukovac
aj. Za obraz lokomotivy, auta od Krei bicha nebo
Ronka zapl. cca 10 000,– Kč. Dále platíme hotově
zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.
kor. atd, porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Staro-
žitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
naproti st. metra B – Vysočanská. Tel.: 283 893 334,
605 829 440 po 10 hod.                               01/01

+420 774 642 854  

 

 

Vedení účetnictví a daňová evidence, 
zpracování mezd a vedení personalistiky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2010
PRO PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

Vám zajistí

MVM účetní servis
Podnikatelská 565
Tel.: 281 864 667

Praha 9-Běchovice
www.mvm-servis.cz

BLACK BRIDGE BIKES
Jarní servis

 

-

BB Bikes s.r.o.

-

-

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Kácení a řez stromů stromolezeckou techni-
kou. Tel.: 606 527 091.                            02/02

• Montáž sádrokartonu příčky, podhledy, pod-
kroví, tel.: 775 136 404.                           02/07

• Nehtová modeláž a manikúra – Iveta Prskavco-
vá, provozní doba: po–pá podle telef. objednávek,
tel.: 723 214 082, K Luhu 474, Praha 9-Hostavice,
www.nehtova–modelaz–iveta.webnode.cz 03/02

• Kadeřnictví a nehtové studio KASI, komp -
letní péče o vlasy a ruce (studenti 15–18 let
gel. nehty za 250 Kč), ZŠ Gen. Janouška,   
Praha 9, po–pá 8–18 hod., tel.: 281 91 21 53,
mobil: 605 212 422, 774 226 474, 
www.kadernictvi.kasi.text.cz.                    03/04

• Výměna bytu MILOVICE u Prahy za ČM,
hezkou obec. garsonku 38 m2 v rekostr. domě
i bytě v Milovicích, za gars. na ČM, telefon
721 144 969                                             03/06

• ŠPANĚLŠTINA–výuka španělštiny–Černý Most,
individuální i skupinová výuka, začátečníci i po -
kročilí, příprava ke zkouškám, kontakt: 
maestra@volny.cz, tel: 605 567 489.             03/09

• Zubní společnost Stomat spol. s. r.o. se sídlem
ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní
implantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní hra -
zené péče (bez finanční účasti pacienta). Tel:
266 006 192, 266 006 180, 266 006 163. Další na
www.stomat.cz.                                             03/08

• PRÁDELNA–MANDL–ŽEHLENÍ, nově otev-
řeno, pro hotely, penziony, ubytovny, restaurace
i širokou veřejnost. Kompletní povlečení od 23 Kč.
www.pradelna.abilityczech.cz. Najdete nás na adre-
se: Vašátkova 819, Černý Most. Tel.: 790 300 003.
                                                                     03/17
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Brány
-

-

více informací o aktuálním programu naleznete na:

yBrán
-

-

Zkuste GOLF 

pouze za 200 Kč/osobu!!!

Individuální lekce 

Kurzy pro začátečníky   

Golfové školy

Kluby 
 kroužky

M a k e  y o u r  l i f e g  r  e  e  n  e  r  !

jamek na hřišti

simulátory

restaurace

1 8

0 2

0 1

stání driving

2 6

BLACK BRIDGE GOLF ACADEMY

w w w . g r c m . c z



inzerce

22



obrazové aktuality

Karneval 
pro maminku 
a tatínka
Valentýnský karneval uspořádalo MC
Klubíčko YMCA Praha na Černém
Mostě 16. února pro děti na celé dopo-
ledne. Protože se konal právě dva dny
po sv. Valentinu, věnovali ho všem ma -
minkám a tatínkům, kteří do Klubíčka
s dětmi chodí. Historicky už 12. kar-
neval zahájila lektorka odborných pro-
gramů Marie Nováková a spolu s ve -
doucí a koordinátorkou MC Klubíčko
Lucií Pernicovou děti provedly celým
zajímavým programem. Děti převleče-
né za nejrůznější pohádkové bytosti,
zvířátka či profese se vyřádily při tanco-
vání, zpívání a soutěžení, při kterém
nechyběly zkoušky umu ani pohybové-
ho nadání. Nakonec dostalo všech
téměř 50 přítomných dětí ještě sladkou
odměnu od firmy Bramac.

text a foto: ves

Největším štěstím v životě člověka je vědo-
mí, že nás někdo miluje proto, jací jsme,
nebo spíš přesto, jací jsme. R. Rolland

Valentýnský den
V nízkoprahovém klubu Pacific (při KC
Motýlek) na Černém Mostě, letos svá-
tek sv. Valentýna trochu předběhli. Pro-
tože se ve čtvrtek vždycky schází spo-
lečně malý i velký klub (děti 6–12
i teenageři 13–18), udělali si Valentýna
už ve čtvrtek 10. února. Sami si nama-
lovali plakáty, pouštěli hudbu, hráli fot-
bálek a povídali si o citátech, které pro
všechny připravila zastupující vedoucí
Pacificu Simča Vittová. Vybrala záměr-
ně citáty laděné na lásku a přátelství
a společně si pak povídali o tom, co kte-
rá myšlenka znamená. text a foto: ves



Ples princů
a princezen
Letos proběhl už tradiční Ples princů
a princezen, pořádaný DDM na Čer-
ném Mostě, premiérově v kulturním
domě Kyje. Oproti malé zrcadlové síni
v DDM, kde byly tyto plesy až dosud,
měly děti nyní k dispozici celý velký sál
kulturního domu i s pódiem. A oprav-
du si ho užily! Zvláště pódium lákalo
malé tanečníky, neboť nabízelo onen
zvláštní pocit účinkujícího před napl-
něným hledištěm. Moderátoři v úborech
krále a královny sice chvílemi ztráceli nad
dovádějícími princátky kontrolu, ale
vzhledem k jejich velkému věkovému
rozpětí (nejmladší princezničce byly
teprve 3 měsíce – na snímku se sestřič-
kou), se ani nemůžeme divit. Zrak pře-
cházel nejen z nádherných rób, ale
i z umění tanečních skupin a šikovnos-
ti všech při královských soutěžích.

text a foto: ves


