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obrazové ohlédnutí

Svatomartinské trhy a Martiny na bílých koních
Přečetl jsem si v Listech Prahy 14 pozvánku na Svatomar-
tinské trhy. A ze zvědavosti jsem na ně vyrazil. MČ Praha
14 společně s o.s. Pod Platany tyto trhy uspořádaly letos
poprvé jako součást Farmářských trhů na Rajské zahradě.
Bylo trochu překvapivé vidět dva bělouše majestátně krá-
čející po chodníku naproti výstupu z metra. Člověka až
zaskočí, jak je kůň velké zvíře. A neobjevili se tu náhodou.
Vždyť bylo 11. listopadu a v tento den se dle pranostiky
zjevuje sv. Martin na bílém koni a přiváží sníh do našich
krajů. Na Rajské zahradě sv. Martina nahradily dvě sličné
policistky na koních, které ale okamžitě všichni návštěv-
níci přejmenovali na Martiny. Sníh sice nepřivezly, ale
uvítaly návštěvníky prvním mrazem a především přivezly
spoustu stánků se všemi možnými pochoutkami. 
Většina návštěvníků měla největší zájem o svatomartinské
víno. V nabídce ho bylo několik značek, prodejci ho roz-
lévali a prodávali i v lahvích. Já sám nejsem žádný velký
vinař, ale dvě deci jsem ochutnal s tím, že nakonec jsem
si domů odnesl i lahev. Padla ještě ten večer bez jakých-
koliv ranních následků, takže koupě stála určitě za to. Ke
svátku svatého Martina nemůže samozřejmě chybět peče-
ná martinská husa, případně i kachna. Osobně dávám
přednost kachně, a proto jsem zdejší na bídce neodolal.
Poctivé porce pečené kachny s knedlíkem a se zelím byly
za velmi přijatelnou cenu. Protože bylo počasí opravdu
celkem mrazivé, převládaly nákupy do plastových krabi-
ček, ale vyskytli se i odvážlivci, kteří výborné jídlo spořá-
dali přímo venku na lavičkách. 
Nabídka jídla se ale neomezila pouze na tradiční jídla čes-
ké kuchyně. Protože jsem měl ještě náladu na experiment,
ochutnal jsem i francouzskou rybí polévku, česky známou
jako bujabéza. Ta se vaří ze dvou druhů mořských ryb
a přidávají se do ní ještě různé dary moře. Horká v mrazu
skutečné zahřála a pro mě znamenala pří jemné osvěžení.
Podobně také nabídka uzených ryb a speciálních rybích
salátů do  plnila výběr tradičních domácích uzenin a sýrů.
Domů jsem si nakonec odnesl krabičku tresky v majonéze
a jedny pečenáče jako doplněk k vínu. K ochutnání
i zakoupení byl například ručně lisovaný a plněný olivový
olej. Bohužel tady jsem ale musel odolat, přece mám ještě
doma suvenýr z letošní návštěvy Řecka. K tomu všemu je
třeba dodat ještě vůni svařeného vína a teplé medoviny.
Otužilci a skalní příznivci pěnivého moku si mohli
vychutnat také pivo. Bylo co jíst a pít, bylo z čeho vybírat
a bylo co poslouchat. 
Svatomartinské trhy znamenají vyvrcholení letošní první,
podle mne úspěšné sezóny farmářských trhů tady u nás
na čtrnáctce. Teď v prosinci budou ještě Vánoční trhy
(pozvánka je uvnitř Listů) a pak prostor před výstupem
z metra na krátký čas osiří. Ale nic se nebojte. Příští rok
o Velikonocích bude tradice farmářských trhů na Rajské
zahradě opět pokračovat.
Radnice MČ Praha 14 společně s o.s. Pod Platany nasta-
vily laťku opravdu vysoko a budou mít v příštím roce na
co navazovat. Rád bych všem návštěvníkům, ale i těm,
kteří se na pořádání těchto trhů podíleli poděkoval
a popřál jim krásné vánoce a šťastný nový rok.

HP a KVA
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Voňavé Vánoce

tiráž

Vánoční svátky každý z nás prožívá po
svém. Někdo nakoupí dárky raději předem
a poslední dny před Štědrým dnem tráví
raději v klidu, jiný si předvánoční shon
vyloženě užívá. Přesto tyto rozdíly, máme
všichni Vánoce spojené s určitou specific-
kou vůní. Ať je to skořice a hřebíček ze sva-
řeného vína na vánočních trzích, čerstvě
dopečené cukroví, jehličí zdobeného stro-
mečku či purpura na plotně nebo smažený
kapr. Ta příjemná vůně nás každoročně
provází celým obdobím Vánoc.
Pro nás na radnici znamenají přicházející
Vánoce také první rok ve funkcích. Když
jsem do funkce starosty nastupoval, mým
hlavním cílem bylo rozvíjet Prahu 14 pro
Vás – pro občany čtrnáctky. Jak se to daří,
zjišťuji z vašich reakcí každý den. Těší mne
podpora, kterou od vás dostávám já i ostat-
ní kolegové ve vedení městské části. Na dru-
hou stranu kritika naší práce, zvláště je-li
oprávněná, nastavuje zrcadlo kvality činnos-
ti radnice v očích obyvatel Prahy 14. A to je
potřeba si ve své práci neustále uvědomovat.
Pro čtenáře Listů Prahy 14 máme do Nové-
ho roku překvapení. Lednové číslo již vyjde
pod jiným názvem. Měsíčník dostane
novou, přehlednější grafickou podobu, kte-
rá reflektuje požadavky čtenářů. Články
budou kratší a budou obsahovat více foto-
grafií. Současně bude své čtenáře zajímavou
formou informovat o tom, co se v Praze 14
událo nebo co se naopak chystá. O spole-
čenských, kulturních i sportovních akcích
a objeví se také nové rubriky. Cílem této
změny je vytvoření nového, vizuálně atrak-
tivnějšího a obsahově zajímavějšího měsíč-
níku Prahy 14. Tak jako u každé významné
změny, a osobně se domnívám, že je oprav-
du výrazná a přínosná, očekávám reakce
vás, čtenářů. A řeknu otevřeně, že se na ně
těším, protože i to je možnost vyjádřit svůj
názor na práci radnice. Tímto bych také
chtěl poděkovat redaktorům za jejich práci
v 16-ti leté historii časopisu.
Na závěr, bych chtěl popřát všem občanům
Prahy 14 krásné Vánoce plné pohody
a vůní připomínajících tento slavnostní čas.
Zároveň také co nejlepší vstup do Nového
roku 2012. Mým novoročním přáním jako
starosty je, aby se nám všem, zde v Praze 14,
žilo co nejlépe. 

Váš starosta
Radek Vondra

• Vydává KVIZ Praha 14 • Ročník XVI • Náklad 21 000 výtisků • Adresa redakce: KVIZ
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Svobodová, Soňa  Tománková, Ing. Ilona Picková, Josef Kutmon, Jiří Šebek   • Reg.
č. MK ČR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s., Břeclav •
Distribuce Česká pošta, s.p. • Přetištění povoleno s uvedením pramene • Za věcnou
správnost pří spěvků od po vídá autor, za obsah čísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje
právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí •
Uzávěrka čísla dne 21. 11. 2011 • Toto číslo je distri buováno ve dnech 5.–9. 12. 2011
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend
nepojistných dávkových systému z Měst-
ských částí na Úřad práce České republiky.
Tento krok je učiněn na základě Sociální
reformy I. a jeho základním smyslem je sjed-
nocení místa a administrace dávek poskyto-
vaných Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Agendy dávek hmotné nouze, příspěv-
ku na péči, dávek pro osoby se zdravotním
postižením a posuzování nároku a vydávání
průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy bude od 1.
1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka
pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České
republiky a to prostřednictvím svých kon-
taktních pracovišť. 

Kontaktní pracoviště naleznete nejčastěji
v místě stávajících pracovišť vyřizujících dáv-
ky státní sociální podpory. Adresy jsou uve-
deny níže. 
Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat
nejen nově podané žádosti po tomto datu,
ale převezme i řízení o žádostech již zaháje-
ných v roce 2011 na jednotlivých Městských
částech a tato řízení dokončí. Úřední hodiny
budou shodné s příslušným pracovištěm
státní sociální podpory a na většině pracovišť
to bude  Po a St 8 – 17, Út a Čt 8 – 13, Pá
pouze po dohodě. Podatelny budou přístup-
né po celou pracovní dobu.
Další informace o sociální reformě je mož-

no nalézt na novém webu Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí htttp://socialnirefor-
ma.mpsv.cz.
Kontaktní informace:
Pro územní obvod Praha 14
Praha 14 – Černý Most, Generála Janouška
844/18
Pro územní obvod Praha 9
Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 324/14
Začátek ledna bude na nových pracovištích
úřadu práce jistě složitý, ale po rozběhu mohou
občané nadále počítat s tím, že kvalita práce
a vstřícnost pracovnic se nezmění. 

Text připravený ÚP hl. m. Prahy a zveřejnění je
na základě žádosti ÚP.

Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012

Na svém 24., 25. a 26. 
jednání ve dnech 24. 10., 7.
a 21. 11. 2011 Rada městské
části Praha 14 mimo jiné:

Nesouhlasila s pronájmem části pozemku
parc. č. 73/6 o výměře 41,5 m2 a 118/3
o výměře cca 187 m2, k. ú. Černý Most za
účelem rozšíření prodejny potravin super-
marketu Albert
Souhlasila s finančního krytím spoluúčasti
zřizovatele v případě přidělení grantu:
ZŠ Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most  –
Program I/1. Rekonstrukce a oprava škol-
ních hřišť. 
Vzala na vědomí poskytnutí nadačního
příspěvku od Nadace ČEZ na realizaci
akce „Alej v Praze 14“, souhlasila s dofi-
nancováním akce z rozpočtu OŽP a sou-
hlasila se zadáním realizace firmě AAA
Atelier, s. r. o.
Doporučila Zastupitelstvu městské části
Praha 14 
1. podání žádosti o dotaci ve výši 400.000

Kč do programu Podpora terénní práce
pro rok 2012 vyhlášeného Úřadem vlá-
dy ČR

2. schválit závazek finanční spoluúčasti
z rozpočtu městské části ve výši
290.169 Kč

Souhlasila s vypsáním soutěže na návrh
loga městské části Praha 14 a logomanuálu
jednotného vizuálního stylu

Souhlasila se jmenováním Niny Vatolino-
vé do funkce ředitelky mateřské školy, Pra-
ha 9 – Černý Most, Vybíralova 968
Odvolala Michala Tomka z komise územ-
ního rozvoje a životního prostředí a jmeno-
vala Ing. Viktora Nováka členem komise
územního rozvoje a životního prostředí
Schválila změnu organizační struktury
příspěvkové organizace KVIZ Praha 14
k 31. 12. 2011 – zrušení 3 pracovních míst
redaktor
Rozhodla jako zadavatel nadlimitní veřejné
zakázky na služby „Kompletní služby při
zajištění výroby časopisu pro městskou část
Praha 14 a výroby tiskovin pro její propa-
gaci“ o výběru nejvhodnější nabídky ucha-
zeče Princo International spol. s r. o.
Souhlasila
1. s návrhem  obecně  závazné  vyhlášky

hlavního  města  Prahy  o místním  po -
platku  za  provozovaný hrací přístroj,
koncový interaktivní terminál a herní
místo lokálního herního systému

2. s úpravou přílohy obecně závazné vy -
hlášky hlavního města Prahy, kterou se
stanoví místa a čas, na kterých lze provo-
zovat loterie a jiné podobné hry, kde je
navrhováno vypuštění objektu č. p. 1060
v ul. Generála Janouška, Praha 9 a žá-
dá o vypuštění navrhovaného objektu
METRO – stanice Černý Most

Schválila uzavření dodatku č. 2 „Základní
škola Gen. Janouška – energetická úspora
MČ Praha 14“, kdy vícepráce nad rámec
projektové dokumentace v tomto dodatku

činí 2.091.394,00 Kč včetně DPH a sou-
hlasila
1. s prodloužením termínu zhotovení díla

„Základní škola Gen. Janouška – ener-
getická úspora MČ Praha 14“ o 15
kalendářních dnů, tj. do 15. 12. 2011

2. uvolněním rezervy v rámci uzavřené
SoD č. 0259/2011/OSMI/1050

Seznámila se s oznámením zjišťovacího
řízení dle ust. § 6 zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů
(dále jen zákona)  k záměru  „ČSPH v km
2,250 Vysočanské radiály ve směru do
centra, Praha 14, Praha-Satalice“, požaduje
dodržet v dalším stupni projektové doku-
mentace a při realizaci stavby opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů podle kapi-
toly D.4. předloženého oznámení a souhla-
sila s další přípravou realizace předmětné-
ho záměru bez požadavku na zpracování
dokumentace podle přílohy č. 4 zákona   
Projednala návrh na dočasné uzavření sjez-
du z Vysočanské radiály a souhlasila s dopi-
sem určeným Doc. MUDr. Bohuslavu Svo-
bodovi, primátorovi hl. m. Prahy a Ing.
Kar lu Březinovi, 1. náměstkovi primátora
Souhlasila s návrhem na vypracování
Obecně závazné vyhlášky o stanovení pra-
videl pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství na území hl. m. Prahy jako podkladem
pro projednání a připojuje se tím  k inicia-
tivě MČ Praha 4 a uložila Soně Tománko-
vé, zástupkyni starosty městské části Praha
14 specifikovat vhodné lokality pro umís-
tění ploch pro volný pohyb psů.
Nesouhlasila se záměrem na pronájem čás-
ti pozemku parc. č. 1204/1 v k. ú. Kyje,
za účelem zřízení oploceného parkovacího
stání pro SVJ Žehuňská 846. ■

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
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Pozor na spalování
(pálení)
Problematika spalování (pálení) různých
materiálů na zahradách je ošetřena zákonem
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v plat-
ném znění § 3 odst. 5, kde je stanoveno kde
a co lze spalovat. Pro informaci citujeme:
„V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo otevřených grilovacích zařízení
lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určena
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo
materiály nesmějí být kontaminovány che-
mickými látkami. Suchým rostlinným
materiálem se rozumí suché větve bez listí.“

Pálení jakýchkoliv jiných materiálů lze
považovat za spalování odpadů a tím za
závažné porušení výše citovaného zákona,
kdy v případě správního řízení hrozí udě-
lení pokuty až do výše 150 000 Kč. V pří-
padě, že ve vašem okolí bude někdo spalo-
vat jiný materiál než bylo výše citováno,
obraťte se na Městskou policii, která toto
počínání ukončí, prošetří a v odůvodně-
ných případech předá OŽP – orgánu
ochrany ovzduší ÚMČ Praha 14  k řešení. 
Spalování jiných paliv než jsou určena
výrobcem domácích topenišť (kotle, kam-

na, krby, apod.) je považováno za pálení
odpadů (tzn. pet láhve, pneu, chemicky
ošetřené dřevo, apod.), a tím dochází
k porušení zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně
ovzduší a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
V domácích topeništích je spalování od -
padů zakázáno a každý, kdo spalování
odpadů provádí, se dopouští porušení výše
citovaných zákonů a tím se vystavuje
správnímu řízení s udělením pokut za
porušení každého výše citovaného zákona.

Odbor životního prostředí
ÚMČ Praha 14
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Nouzové zásobování
pitnou vodou
Vzhledem k tomu, že v případě havárií
vodovodního řadu se objevovaly nedostat-
ky v přistavování cisteren pro nouzové
zásobování pitnou vodou, proběhlo na
toto téma jednání se společností PVK, kte-
rá tuto činnost zabezpečuje. PVK, a.s.
nedostatky přiznává a zároveň žádá obča-
ny, aby v případě, že cisterna s vodou
nebude při havárii přistavena na obvyklém
místě nebo kdekoliv jinde, kde by místo
vyžadovalo její přistavení, neprodleně
nahlásili tuto skutečnost dispečinku spo-
lečnosti a to na zákaznickou telefonickou
linku 840 111 112. Dispečink má mož-
nost, dle včasného požadavku, usměrnit
přistavení cisterny. Doba opravy vodovod-
ního řadu se obvykle pohybuje v rozmezí
6–8 hodin.

MV ČR oznámilo nutnou technologickou odstávku centrálního systému pro přijí-
mání žádostí a výdej občanských průkazů (OP) a cestovních pasů (CP). K této
odstávce dojde v souvislosti s přechodem systému na vydávání OP s biometrickými
prvky (zatím foto a podpis), obdobně jako u pasů. K technologickým úpravám dojde
jak na úrovni celého integrovaného systému, tak na stávajících výdejových praco-
vištích jednotlivých úřadů.

Vzhledem k uvedenému dojde k těmto omezením:
1. OP: U OP starého typu bude možno podat žádost nejpozději dne 14. prosince

2011 v místě svého trvalého pobytu (TP). O nový typ OP bude možno
požádat až 2. ledna 2012. V době odstávky bude možno v nutných přípa-
dech vydat OP s platností na dobu 1 měsíce.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

2. CP: O e-pas bude možno požádat nejpozději dne 19. prosince 2011, znovu pak
až 2. ledna 2012.V době odstávky nebude také možno vydávat zhotovené
pasy. Bude ale možno požádat o tzv. pas „blesk“ (s platností půl roku).

Pracoviště osobních dokladů je připraveno řešit po dohodě případné problémy žada-
telů i mimo úřední hodiny. (tel. OP: 281 005 553, CP: 281 005 366)

Mgr. Jiří Kryštof, 
vedoucí občanskosprávního odboru

Informace k omezení vydávání OP a pasů

Ze systému hl. m. Prahy 
Svépravická • Šestajovická 7. 12.
Poříčanská • Klánovická
Konzumní • Na Obrátce
Zámečnická • Mochovská
Nehvizdská • Zelenečská
Kardašovská u obch. střediska
Hejtmanská • Vranovská 8. 12.
Kukelská • Chvaletická
Tálínská u č.p. 15
Zvíkovská • Dářská
Rožmberská • Podlišovská
Šimanovská • Za Školou
Vírská • Branská 14. 12.
Jordánská • Svárovská

Babylonská • Jordánská
Světská • Lipnická
Sicherova
Vodňanská • Skorkovská
Koclířova • Kačínská 15. 12.
Vlkovická • Dvořišťská
Lásenická • Lipnická
Jezdovická • Froncova
Lipenské náměstí

Velkoobjemové kontejnery 
jsou přistavovány do 14 hodin dne 
dle rozpisu a odváženy 
následující den. 

Upozornění: velkobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domác-
ností, který není možné pro jeho objem
odložit do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic). Jedná se především
o části nábytku a podlahových krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou urče-
ny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné
složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod
pokutou dle platných předpisů.

OŽP ÚMČ Praha 14

Velkoobjemové kontejnery na prosinec
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Tak, jako tomu bylo v předchozích třech
letech, kdy se Praha potýkala s jejími roz-
mary nebývale intenzivními a časnými, na
což jsme v letech předcházejících nebyli
příliš zvyklí. Přestože loňská zima nepřed-
čila množstvím napadlého sněhu rok
2009, kdy byla situace doslova kalamitní,
bojovat se s ní dařilo ve městě jen s velký-
mi obtížemi. Na Praze 14, která je speci-
fická majetkovými poměry k po zemkům
a tedy i příslušnými kompetencemi, byl
úklid sněhu a boj s náledím problémem
č. 1 vždy a vždy to bylo nepříjemné jak pro
občany městské části, tak pro místní rad-

nici. Proto vedení městské části Praha 14
začalo s přípravami na letošní zimní sezó-
nu již s dostatečným předstihem a přede-
vším s cílem udělat vše proto, aby se situ-
ace na našem území v zimním období
maximálně zlepšila. 
Prvními a zásadními kroky bylo rozhod-
nutí změnit smluvní firmu, která nám
v předchozích letech zimní úklid zajišťova-
la a zahájit intenzivní vyjednávání o zkva-
litnění služeb s TSK, která má na starosti
úklid sněhu na pozemcích v majetku hlav-
ního města Prahy a kterých je bohužel na
naší městské části většina. 
Druhým krokem byl skutečně systémový
přístup k celému plánu zimní údržby.
 Přistoupilo se k vytvoření nového plánu na
mapových podkladech tak, aby se ma -
ximálně zohlednily potřeby obyvatelů

 jednotlivých částí, aby byly zajištěny bez -
problémové přístupy na MHD, ke zdra -
votnickým zařízením, do škol apod.
Mapové podklady byly digitalizovány
a aktuální stav bude brzy vyznačen pomocí
vrstev i v naší Infomapě, která je přístupná
z webových stránek městské části Praha 14
http://netmap2.planstudio.cz/praha14/
O další podrobnosti ohledně zimní údržby
na našem území jsme požádali paní mís-
tostarostku Tománkovou, která má tuto
oblast pod svým vedením. 
„Ano, máte pravdu, s přípravami na zimní
sezónu jsme začali skutečně brzy, prakticky

jsme začali celou problematiku řešit již
v průběhu minulé zimní sezóny. Podařilo
se nám digitalizovat všechny mapové pod-
klady a propojit náš systém se systémem
TSK, abychom tak maximálně mohli
koordinovat naši práci. Dalším důležitým
krokem bylo vyhlášení výběrového řízení
na firmu zajišťující údržbu komunikací.
S výběrovým řízením jsme si dali skutečně
záležet a podmínky jsme nastavili v celku
tvrdě s cílem získat opravdového „partne-
ra“, který bude komunikativní, operativní,
spolehlivý, rychlý a poskytne kvalitu a při-
tom ještě za rozumnou cenu. Nutno říci,
že výsledek tendru dává naději na to, že
naše očekávání budou naplněna. Vítězem
soutěže se totiž stala společnost Pražské
služby a.s., tedy firma s bohatými zkuše-
nostmi, velkou kapacitou a solidní techni-

kou. Navíc, pokud bude mít zima stan-
dardní průběh, podaří se nám oproti před-
chozím rokům ušetřit částku až 2,5 milio-
nu korun ročně!
Pokud jde o samotnou tvorbu plánu údrž-
by, kladli jsme důraz na „logiku“, tedy na
to, aby byla vždy zajištěna schůdnost „hlav-
ních tras“. Došlo také k mírnému rozšíření
úseků, které se letos budou udržovat. 
Soustředili jsme se také na trasy, které vyu-
žívají handicapovaní občané a při tvorbě

plánu jsme spolupracovali se sdruže ním
Slunečnice, která nám pomohla vytipovat
místa s největší prioritou. Tímto bych
veřejně chtěla sdružení Slunečnice podě-
kovat, neboť jejich pomoci si velmi cením. 
Tedy abych to vše shrnula. Vytvořili jsme
nový plán zimní údržby, podařilo se nám
získat firmu, která svojí prestiží, zkušenost-
mi a vybaveností dává naději na to, že se
nám s ní bude dobře spolupracovat. Letoš-
ní novinka (možnost využívat k posypu
chemického materiálu) by nám také mohla
značně ulehčit situaci, samozřejmě pokud
nebudou panovat tuhé mrazy nebo kala-
mitní stavy.
Nadále samozřejmě budeme využívat i slu-
žeb Armády spásy, kapacity lidí vykoná -
vajících veřejně prospěšné práce a v ne -
poslední řadě i zaměstnance odboru
hos podářské správy z naší radnice. Jsem
mírná optimistka…, myslím, že máme
nakročeno k tomu, aby letošní zimní sezó-
na byla pro občany na naší městské části
„snesitelnější“. 
Na druhou stranu a na závěr je nutné
ovšem zmínit také smutný fakt, že přes
všechnu snahu se nám nepodařilo vyjednat
o moc lepší podmínky s firmou TSK, kte-
rá zajišťuje úklid na pozemcích města a tak
ani letos Rada hlavního města Prahy nes-
chválila zahrnutí komunikací Nehvizdská,
Mochovská, část Zelenečské ulice, komu-
nikaci Svépravická a Rochovská v katast-
ru Hloubětín do jejího plánu zimní údrž-
by, ačkoliv jsme se o toto výslovně snažili.
Tedy ač mohu upřímně říct, že máme za
sebou velký kus práce, i do dalších let je
stále co vylepšovat.“ 

KS OKO

6

informace

Zimní údržba na Praze 14 
Přestože pravá zima na sebe letos ještě stále nechává čekat a podle
předpovědi by k nám snad měla být milosrdná i bě hem prosince, je
třeba počítat s tím, že i v této sezóně nás může překvapit bohatostí
sněhové nadílky, tuhými mrazy a následnými oblevami.

Ilustrační foto – infomapa z webových stránek MČ Praha 14

01-07_praha_14_11  30.11.11  13:39  Stránka 6



7

Společnost ROPID předložila v rámci
úsporných opatření návrh změn, který
v konečném důsledku snižoval počet auto-
busových linek na území MČ Praha 14
v takové rozsahu, se kterým vedení měst-
ské části nesouhlasilo. Po mnoha jedná-
ních, vedených s tímto organizátorem
Pražské Integrované Dopravy, se zástup-
cům radnice podařilo zachovat většinu tras
s tím, že na některých linkách došlo
dokonce i ke snížení intervalu či posílení
vazby na trasu metra A - Depo Hostivař.
Na druhou stranu si vedení městské části
uvědomuje i důsledky negativních dopadů
pro cestující, kteří denně využívají MHD,
a to obzvláště zrušením linky 208 v oblasti
Jiráskovy čtvrti, zkrácením trasy linky 109
a nutností přestupu na linku 163 či 250,
které cestující dopraví na sídliště Rohož -
ník, a navýšením intervalu na lince 273
vedoucí do Ocelkovy ulice a dál do Hor -
ních Počernic. 
Vedení radnice chce ubezpečit všechny
občany, že i nadále vede jednání se spo -
lečnosti Ropid s cílem zvrátit výše uvedená
rozhodnutí a zmírnit tak negativní dopady
těchto změn na dopravní dostupnost na
celém území Prahy 14. 
Pro celkovou představu přikládáme detail-
ní popis změn na autobusových linkách,
tak jak by měly vejít 11. 12. 2011 v plat-
nost.
V oblasti Jahodnice dochází k posílení vazby
na linku metra A ve stanici Depo Hostivař.
Namísto dosavadní linky 208 bude spojení
s metrem trasy A zajišťovat celotýdenně lin-
ka 263, která bude mezi MČ Praha Štěrbo-
holy a zastávkou Dolní Po černice vedena
ulicemi Nedokončená a Čes kobrodská.
Linka 208 bude zrušena. Oblast Dolních
Počernic a Jahodnice navíc získá častější
spojení se stanicí metra B Palmovka
a tram vajovou zastávkou Spojovací pro -

střednictvím posílené linky 109, u které
dojde v pracovních dnech ke zkrácení
intervalu na polovinu a bude nově provo-
zována ve standardních vozech. Vzhledem
k posílení linky 109 zároveň dojde ke
zkrá cení linky 110 o úsek Hostavice –
Dolní Počernice, což spolu se zrušením

linky 208 také sníží zatížení autobusového
obratiště Dolní Počernice. Na lince 110
bude v ranní špičce pracovního dne zkrá-
cen interval na 10 minut, což umožní lepší
koordinaci jízdního řádu s linkou 273 (viz
dále). V oblasti Prahy 14 dojde rovněž
vzhledem k výsledkům přepravních prů -
zkumů k omezení provozu linky 273
v přepravních špičkách o polovinu, a to
pouze v úseku Černý Most – Hloubětín-
ská. Na základě přepravních průzkumů
bude vyhodnocen jízdní řád linky 221.
Linka 163 bude nyní nově v celotýdenním
rozsahu provozu zajišťovat přímé spojení
městských částí Praha 21 a Praha Bě -
chovice s oblastí Štěrbohol a metrem A ve
stanici Depo Hostivař namísto stávající

linky 109, která bude ukončena v obratišti
Dolní Počernice. Vybrané spoje linky 109
v přepravních špičkách pracovních dnů
budou však i nadále zajíždět do zastávky
VÚ Běchovice. 
Na lince 250 spojující Sídliště Rohožník
s Černým Mostem dojde vzhledem k vy -

hodnocení přepravních průzkumů k mír -
nému prodloužení intervalů v přepravních
špičkách v pracovních dnů (o 1 až 2 minu-
ty).
Na základě požadavků městských částí Pra-
ha 21 a Klánovice budou v návaznosti na
vlaky zavedeny midibusové linky 260
a 262 (viz samostatná dopravní opatření).
Linka 261 bude nově ve směru Klánovice
obsluhovat zastávku Nádraží Klánovice
(sever) a spoje ukončené v zastávce VÚ
Běchovice budou nově zajíždět do zastávky
Xaverov. Na základě požadavku městské
části Praha 21 a pro zlepšení návazností na
vlaky bude o víkendu v úseku Černý Most
– Koloděje zkrácen interval linky 303 ze
120 na 60 minut. KVA

Změny v autobusových linkách od 11. 12. 2011

V Praze byla 28. 11. 2011, po šesti letech
konečně dokončena stavba za dvě a půl
miliardy. Zprovozněna měla být už před
čtyřmi lety, ale její výstavbu brzdily problé-
my s výkupy pozemků. Řidiči směřující
z R8 na R10 nebo na hradeckou dálnici
D11 již nebudou muset jezdit přes Hlou-
bětín a Černý Most a tak se uleví zejména
obyvatelům v okolí ulic Kolbenova, K Hu -
tím a Chlumecká. 
Vysočanská radiála má v každém směru

dva pruhy. Zatím bude fungovat ve zku-
šebním provozu, protože na některých
místech chybí ploty proti zvěři. Kvůli
tomu bude snížena nejvyšší povolená rych-
lost na padesát kilometrů v hodině. Až
budou ploty hotovy, rychlost se zvedne na
osmdesátku. 
Součástí stavby jsou i dva takzvané bio-
mosty. Jsou to padesátimetrové mosty 30
a 40 metrů široké. Poslouží k bezpečnému
přechodu zvířat přes radiálu. Přes druhý

biomost vede také nová cyklostezka, která
navazuje na ulici Za Černým mostem
a pokračuje k Satalicím. Stavba bude
kompletně dokončena v polovině roku
2012. KVA

Vysočanská radiála otevřena
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     KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE RADNICE

PROSINEC
VÁNOCE VE STANU
V pondělí 12. prosince se na prostranství
u kašny na konečné stanici metra Černý
Most bude konat předvánoční trh ve sta-
nu. Zde od 13 do 17 hodin budou nezis-
kové organizace z Prahy 14 prodávat své
výrobky a drobné dárkové předměty.
Přijďte si i vy vybrat hezké vánoční dárky
pro své blízké.

VÁNOČNÍ KONCERT
Ve středu 14. prosince se uskuteční
v Galerii 14 od 18 hodin vánoční koncert.
Vystoupí Rožmberská kapela. Zazní hud-
ba evropského středověku a koledy. Vstup
volný.

LEDEN
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Ve středu 4. ledna 2011 bude v Galerii 14,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most v l7 ho -
din zahájena výstava fotografií Petra Víta
z cyklu Tváře. Bližší informace o vý stavě
přineseme v lednu.

Poznámka: Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ
PRAHA 14  
9. 12. (pátek) 

PETR LINHART 
JAN SPÁLENÝ TRIO 
Petr Linhart, český pís-
ničkář a frontman kapely
Majerovy brzdové tabul-
ky v hudebním spojení
s Janem Spáleným, mul-
tiinstrumentalistou, skla-
datelem a textaYem, kte-

rý hraje se skupinou ASPM, kterou založil
spolu s Petrem Kalandrou, nyní ve složení
Michal Gera, J+F Spálený. Jazz, blues,
folk. Kč 90/45. Od 19 hod.
10. 12. (sobota) 
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát vám k poslechu a tanci zahraje
kapela Jitřenka Praha. Kč 60/30 Kč. Od
14 hod.

11. 12. (neděle)
VÁNOČNÍ KOUZLO
Vánoční příběh – trochu tradiční a trochu
mimořádný. Divadýlko Kuba. Kč 50/40/
/140. Od 15 hod.
12. 12. (pondělí) 
U SKLENIČKY S… „VALÉRIE A JEJÍ HOST“

Zajímavé povídání,
čtení a možná i zazní
písnička v podání
Milady Vaňkátové,
hosta V. Zawadské.
Kč 90/45. Od 19
hod.

13. 12. (úterý) 
KOČKY
Ďábelsky odvážná jízda předních českých
TRAVESTI umělců. Tito muži svým oso-
bitým ztvárněním přivedou na scénu celeb-
rity jako je Lucie Bílá, Helena Vondráčková,
Tina Turner, Lady Gaga, Michael Jack son
a mnoho dalších. Cena v předprodeji
230 Kč – více info na www.travestikocky.cz.
Od 19 hod.
15. 12. (čtvrtek) 
CYNIC (USA), CHIMP SPANNER (UK),
HYPNO5E (FR.)
Koncert metalových kapel. Uvádí Obscure
Promotion. Cena v předprodeji 420 Kč,
info na www.obscure.cz. Od 19 hod. 
16. 12. (pátek) 
VÁCLAV NECKÁŘ 
Klubový večer vyprávění s pís němi. Zazní
i slavná „Půl noční“ v hudební úpravě Ja-na
Neckáře. Nenechte si ujít. Kč 220/130. Od
19 hod.
19. 12. (pondělí ) 
BESEDA O HISTORII – PRVNÍ GENOCIDA
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
aneb vyvraždění Slavníkovců 
O dějinách trochu jinak při besedě s histo-
rikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc, který
je navíc autorem mnoha zajímavých histo-
rických publikací. Kč 45. Od 18.30 hod.

KURZY KONANÉ V KD:
Kresba a malba (7–99 let) tel. 605 042 188. 
Grafologie (dospělí) tel. 602 277 019. 
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.
722 941 890 (12-16 hod.), 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy: tel.: 777 180 240, email:
z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každý pracovní den od 10 do
14 hod. v kulturním domě Kyje, Šima -

novská 47 Rezervace vstupenek: e-mail:
info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465,
266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vylosování soutěže 
„Esoterická sobota“
na téma: Koenzym Q10, který je součástí
výrobku JUWIT Q10, pomáhá a tvoří
energetickou látku ATP v … 
Správná odpověď: v srdečním svalu

Hodnotný balíček spol. JUWITAL
 získávají:
Dušánková, tel.: 721 …
Macháčová Lucie, email: lucka…
Hrdina Lukáš, email:: chobot …
Pleshinger, email: martin…
Ondřej Fráněk, email: franek…
Cenu si výherci mohou vyzvednout vždy
v pondělí 14–18 hod. v kulturním domě
v Ky jích.
V jiném dni a čase po dohodě: 
info@kavizpraha14.cz.

PROSINCOVÁ DÁMSKÁ JÍZDA
8. prosince můžete navštívit za zvýhodně-
né vstupné v Multikině CineStar Černý
Most Dámskou jízdu s premiérou filmu
Šťastný Nový rok. Romantická komedie
USA situovaná do New Yorku oslavuje
lásku, naději, odpuštění, druhou šanci
a nový začátek. Součástí tzv. Dámské jízdy
je také welcome drink, přivítání moderá-
torem, losování hodnotných cen a další
program šitý ženám na míru.

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

KVIZ Praha 14
přeje návštěvníkům 

kulturního domu Kyje 
i CVVI Černý Most 

hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v Novém roce.
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rozhovor, inzerce

Zveme Vás 
do znovuotevřených 

zrekonstruovaných 
prostor naší pizzerie 

na Černém mostě.
Rezervujte si včas místa pro Váš fi remní 

vánoční večírek (až 50 osob).

Pizzerie - Ristorante
Bobkova 787 - Černý most

tel.: 281 916 464

otevírací doba: 

Po-Ne 11:00-23:00
www.violete.cz

Co vás vedlo k rozhodnutí sponzorovat
akce související převážně se sociálním
programem radnice?
Restauraci Violete provozuji na Černém
Mostě již osm let a po té době již cítím
určitou sounáležitost. Sponzorování těchto
akcí je pro mne způsob, jak ukázat, že jsem
součástí života městské části. Chci se
i nadále podílet na zdejším dění, protože
tady žiji i podnikám a nejsem lhostejný
k tomu, co se děje v mém okolí. Rád bych
alespoň trochu přispěl k tomu, aby to bylo
příjemné místo pro život. Aktivně jsem se
zapojil i do práce pro městskou část, jsem
členem výboru pro místní Agendu 21
a školství. Prostě to takhle cítím.
Vím o vás, že pocházíte z Makedonie a do

ČR jste přišel před 15 lety. Kolik vám
tehdy bylo a jaké jste měl důvody k opuš-
tění své vlasti?
Do České republiky jsem přišel před 15
lety, bylo mi tehdy přes 20 let a chtěl získat
nové zkušenosti, poznat jinou kulturu a lidi.
Souviselo to samozřejmě i s tím, že jsem
hodně slyšel o Praze, takže jsem si ji vybral
jako zajímavé místo. Nevěděl jsem ale teh-
dy, že zůstanu tak dlouho. Na začátku to
bylo velké dobrodružství, musel jsem si
najít práci a naučit se česky, ale to šlo snad-
no, čeština pro nás není obtížná. Pracoval
jsem v různých restauracích v centru Prahy
a pak jsem si otevřel vlastní. Dá se říct, že se
tady dnes cítím doma. Chtěl bych si zde
založit rodinu a usadit se natrvalo. 

Tak k takovému kroku vám držím palce.
Zanedlouho budou Vánoce a do nich to asi
ještě nestihnete… Jak trávíte tyto svátky?
Tady v ČR nebo jezdíte za svou rodinou do
Makedonie? A jak vypadají Vánoce tam? 
Obvykle trávím část Vánoc v Makedonii,
ale u nás to jsou trochu odlišné svátky, než
tady. Vánoce máme 6. ledna. Sice si dává-
me malé dárky, máme stromeček, společ-
nou večeři apod., ale s atmosférou českých
Vánoc se to srovnat nedá, ta mne naprosto
okouzlila. Díky posunu v kalendáři mám
tak vlastně vánoční svátky dvakrát. 
Kde mohou příznivci pizzy vaše restaura-
ce najít a co všechno jim nabízíte?
V současné době provozujeme tři restaura-
ce s italskou kuchyní pod značkou Violete
(www.violete.cz) a to na Černém Mostě
v Bobkově ulici 787, v Zábavním centru
Černý Most a na Nové Harfě, v ulici Pod
Harfou 938/40. Do konce roku otevřeme
ještě provozovnu s rychlým občerstvením
v Bryksově ulici. Kromě pizzy, kterou dě -
láme podle receptury přivezené z Itálie,
nabízíme široký výběr salátů, těstovin,
masa a dezertů.
Děkuji za rozhovor a přeji krásné Vánoce
a radost z podnikání v naší městské části.

Alena Veselá

Cítím se tady doma
Na akcích zařazených do sociálního programu 
MČ Praha 14, akcích souvisejících s agendou 21 i na
některých sportovních akcích už několik let vídáme na
seznamu sponzorů mezi jinými i Pizzerii Violete. Jejím
majitelem, zakladatelem, šéfem a provozovatelem
v jedné osobě je občan makedonské národnosti 
Dejan Veljanovski, kterého jsme požádali o rozhovor
o pohnutkách ke sponzorování, Vánocích
v Makedonii a jeho podnikání.

inzerce
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ZAJÍČEK 
NA KONI
Zajíček na koni zve všechny své příznivce
na tyto prosincové akce:
Víkend na horách na Božím Daru 9.–11.
prosince. Přijeďte si s námi odpočinout od
příprav na Vánoce a užít si romantickou
přírodu. Sport, vyrábění a hraní pro
děti, večerní povídání u svařáčku.
22. 12. Tradiční vánoční bowling Na
Bělidle. Zahrajeme si společně kuželky,
děti kutálení obzvláště baví…nejde o to
vyhrát, ale zasmát se všem koulím hoze-
ným vedle :) 
A pak už jen přejeme krásné svátky a hod-
ně hodně pohodičky do roku 2012.
Nezapomeňte se přihlásit na zimní tábory
na únor 2012. 
Více informací www.zajiceknakoni.cz. 
Přihlášení na všechny akce: Mgr. Markéta
Šulcová, m.sulcova@zajiceknakoni.cz,
telefon: 731 009 645

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

Novinky v programech:
HERNA PRO NEJMENŠÍ (rodiče s dět-
mi do 3 let) – pondělí 15–17 hod.
KLUB CIZINCŮ – každý pátek 15–17
hod.
PESTRÉ ČTVRTKY 10–12.30 hod. –
budou zaměřeny na tvoření vánočních
ozdob, dekorací a drobných dárečků pro
rodiče i děti. Herna otevřena, programy
začínají v 10.30.
SETKÁNÍ RODIČŮ ANEB KAVÁRNA
II. proběhne v úterý 13. 12. od 20 hod.
Vánoční prázdniny: 22. 12.–1. 1. Pravi-
delný program začíná 2. 1. 2012. 
Odborné programy:
7. 12. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15
21. 12. Seminář pro rodiče Rozvíjíme tvo-
řivost dětí od 10.30
Poradenství plánovaného a zodpovědné-
ho rodičovství (i partnerských kompeten-
cí) navazuje na stimulační skupinu a semi-

nář. Nutno objednat: Marie Nováková
775 204 208 
Jednorázové akce: 
VOŇAVÁ MÝDLA a jiné vánoční tvoření
– rodinná tvůrčí dílna – středa 7. 12.
16–18 hod. Vstup 80 Kč/rodinu (v ceně 
1 mý dlo, kdo bude chtít tvořit více, dopla-
tí pouze materiál)
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – pondělí 5.
12. Přihlášení nutné, herna v tento den
odpadá. 
VÁNOČNÍ BESÍDKA HEREN – středa
21. 12. 9-12 hod. Vánoční příběh, Zpívá-
me a hrajeme koledy, ochutnávka cukroví,
výměna receptů, vánoční zvyky. Vstup
40 Kč
Přejeme všem dětem i rodičům krásné pro-
žití vánočních svátků a hodně štěstí v no -
vém roce.
Podrobné informace o programech na we -
bových stránkách MC Klubíčko. 

Farní charita 
Kyje-Černý Most
Maňákova 754, P–14, 
Černý Most
charita-kyje-cm@centrum.cz
739 203 254 
www.charitakyje.cz

DĚTSKÝ KOUTEK (po, st., pá 9–12
hod.), KLUB SENIORŮ (Út 10–12 hod.)
4. a 10. 12. od 13 hod. Kurzy první po -
moci – Vánoční speciály!
11. 12. od 15 hodin v kostele sv. Bartolo-
měje v Kyjích 
BENEFIČNÍ KONCERT souboru zob-
cových fléten AULOS 
2.–9. 1. 2012 Tříkrálová sbírka – největší
sbírka u nás. Pro nás prozatím hlavním
zdrojem financí pro provoz, a tak vaši
pomoc velice rádi uvítáme!

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OD HODNÝCH LIDÍ
S nadcházejícími svátky připravují naši
dobrovolníci drobné dárky pro seniory,
opuštěné lidi… Připojte se! Pomozte s vý -
robou přáníček. Přáníčko max. na přelože-
nou A4, s vaším podpisem a přáním posí-
lejte na adresu Prelátská 12, Praha 9, Kyje,
nebo po dohodě je možné předat osobně.
Mohou se zapojit děti i dospělí. Přání
dostanou i lidé žijící v domově seniorů na
Praze 14, při příležitosti  lednové Tříkrá-
lové sbírky. Předem děkujeme za každé
přáníčko, za každé dobré srdce. Dovolte

mi na závěr poděkovat za vaši přízeň
a popřát vám krásné Vánoce plné pohody
a Božího požehnání. Lucie Zemanová –
ředitelka FCH.
Veškeré další info na: 739 203 254,
www.charitakyje.cz

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

ENGLISH CLUB (12–19 let) středa
16.30–18.30 v Heřmánku (Vybíralova
969).
Konverzace, hry, diskuse s Američany.
ROYAL RANGERS (křesťanský skaut,
8–11 let) úterý 16–18 hod. v PTH (Sto-
liňská 2502/41B – areál Chvaly). Více na
www.royalrangers.cz
11. 12. PŘEDVÁNOČNÍ SLAVNOST
od 10 hod. v KD KYJE vánoční písně, pří-
běh, program pro děti. 
11. 12. DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAV-
NOST od 15 hod. v PTH (Pražský
 Ty ran nus Hall, Stoliňská 2502/41B).
Vánoční písně, vyrábění pro děti a ro-
diče.
11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT SIPE-
TO. Od 18.30 v Galerii 14.
Vánoční písně v podání tria Silva, Petr,
Tomáš (klavír, kytara, housle a perkusy). 
24. 12. PŮLNOČNÍ V GALERII 14 od
23 hod. Vánoční písně, čtení a zamyš -
lení. 
11.–18. 2. LYŽAŘSKÝ KURZ – JAR-
ŇÁKY (13–19 let). Krušné Hory.

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
MOTÝLEK
Vlčkova 1067, P-9
www.motylek.org
motylek@motylek.org
tel. 281 912 081, 775 964 765

MATEŘSKÉ CENTRUM
13. 12.(úterý) 18–20 hod. Relaxační
malování. Pokračování našeho výtvarného
putování kolem světa. Tentokrát navštíví-
me jihoamerický kontinent a jeho indián-
skou kulturu. 
Cena: 180,- Kč/osoba, studenti -100,-Kč.
15. 12. (čtvrtek) 17–18.30 hod. Výroba
andělů a náušnic z ovčího rouna. Přijďte si
s námi vyrobit originální náušnice z lehké-
ho ovčího rouna nebo anděla jako dárek
pro vaše blízké. Můžete přijít i s dětmi, kte-
ré vydrží pracovat pod vaším dohledem.
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neziskovky a občanská sdružení

Programy na prosinec
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Cena: 70 Kč, děti 40 Kč 
Na obě akce je třeba se předem přihlásit
(email: krisova @motylek.org, 
tel. 281 912 081)
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC
9. 12. (pátek) 14.30 Pečeme a zdobíme

perníkové stromečky
15. 12. (čtvrtek) 14.30 Vyrábíme svíčky 
16. 12. (pátek) 14.30 Vánoční pečení se
Simčou 
20. 12. (úterý) 14.30 Vyrábíme vánoční
přáníčka a jmenovky 
22. 12. (pátek) 14.30 Pacifická předvá-
noční party
Jako každý měsíc nás čeká pravidelně
v pátek keramika se Simčou a tancování
s Bárou.
Kromě toho v prosinci dvakrát navštívíme
kino, jednou s mladšími, podruhé se star-
šími klubáky.
Více informací k našim službám a aktivitám
naleznete na WWW.MOTYLEK.ORG
nebo na facebooku Komunitního centra
Motýlek a Nízkoprahového klubu Pacific.
Mnohokrát děkujeme firmě SCA HY -
GIENE PRODUCTS, s.r.o. za darování
kvalitních hygienických potřeb, potřeb-
ných pro celoroční provoz našeho komu-
nitního centra. 

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

Nízkoprahový klub Jahoda (6–15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14–19 hod. Níz-
koprahový klub Džagoda (12–18 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14–20 hod.
Terénní práce: Černý Most – pondělí
a středa 15–20 hod. kontaktní pracovníci
Monika a Martin (773 674 060). Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek 15–
20 hod. Kontaktní pracovníci Honza,
Monika, Martin (777 747 067). PIXLA je
otevřena v pondělí a středu za dobrého
počasí 15–16 hod., za špatného počasí
16–20 hod.
Benefice pro JAHODU 15. 12. od 20 hod.,
klub Cross. Více na www.jahodaweb.cz
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let, pondělí, úterý
a čtvrtek 8–12 hod. Školné: 250 Kč za
dopoledne pro jedno dítě, 350 Kč souro-
zenecká sleva. Možnost nákupu zvýhodně-
ných permanentek. Informace a rezervace:
Kateřina Cibulcová, tel. 721 601 333.
Klub – herna s programem, středa 9–11
hod., Klub – volná herna, pátek 9–12

hod., nově i čtvrtek 14–17 hod. 2.12. 9–
12 hod. Mikulášská nadílka Pro děti bude
připraven malý program, herna se spous-
tou hraček a nadílka od Mikuláše, čerta
a anděla. Na program je nutné se předem
přihlásit. Přihlášku můžete vyplnit v Ja -
hůdce každé dopoledne nebo se registrovat
na jahudka@jahodaweb.cz. Mikuláš bude
nadělovat balíčky, které si rodiče pro svá
dítka přinesou., 8. 12. 17–18.30 hod. Set-
kání s Dulou, 9. 12. 9–12 hod. Pečení
cukroví s Ritou, 14. 12. 9–10.30 hod.
s Jahůdkou do knihovny, 15.12. 17–19
hod. Job klub, 21. 12. 9–12 hod. Předvá-
noční Jahůdka. Informace a rezervace:
Kateřina Marinicová, tel. 777 674 060.
Informace o aktuálním dění v JAHODĚ
najdete na našich stránkách www.jahoda-
web.cz.

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

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po – Pá 8–12 hod. Zkušená lektorka vede
malou skupinku dětí. Docházku si libovol-
ně zvolíte: 1–5 dní v týdnu. Po drobné
informace najdete na našem webu. Cena
za jedno dopoledne 140–180 Kč. 
VOLNÁ MÍSTA V ODPOLEDNÍCH
KROUŽCÍCH:
VÝTVARNÉ HRÁTKY  ve středu 15.30–
16.15 hod.
TANEČKY v pondělí děti 3–4 roky
15.15–16 hod.
Zveme děti do Pohádky na HUDEBNÍ
ČAROHRÁTKY každou středu 16–16.45
hod. Se zkušenou učitelkou ze Základní
umělecké školy. Prosinec věnujeme miku-
lášsko-čertovské tematice a vánočním
koledám. Přijmeme předškolní děti i malé
školáčky.
Všechny kroužky si můžete vyzkoušet při
ukázkové hodině ZDARMA. Kdykoliv po
dohodě s lektorkou.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
přijďte si zacvičit a zatančit  s Luckou vždy
v úterý a čtvrtek. Relaxační cvičení: úterý
ve 20 hod.( prvky Jógy, Pilates, relaxační
techniky, masáže)
NOVĚ! Čtvrtek ve 20 hod. spontánní ta -
nec. Intuitivní tanec se neřídí žádnými
konkrétními kroky ani stylem, ale vychází
z našeho vnitřního  pocitu, momentálního
rozpoložení, nálady. Více informací najde-

te na našich webových stránkách. V přípa-
dě zájmu o naše aktivity prosím kontaktuj-
te: Jitku Šindelářovou, tel. 739 03 44 35,
jitka@pohadka-praha14.cz

KCR Heřmánek     
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most  

10. 12. Předvánoční Dny tvořivosti od 11
hod.
10. 12. Vánoční divadlo pro celou rodinu
od 10 hod.
Poslední šance do 31. 12. 2011 můžete
využít bezplatného poradenství v oblasti
prevence ztráty bydlení, ve finanční tísni či
podobných krizových situacích v KCR.
Zveme MAMINKY i TATÍNKY s dětmi
do Mateřského centra ST, PÁ od 9 do 12
hod.
Dále probíhají dětské kluby pro předškolní
a školní děti i dospělé – informujte se na:
www.prorodinu.cz, info@prorodinu.cz,
tel. 724 761 196, 281 862 342

ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768
Praha 9 – Černý Most
www.centrum14.cz
Kateřina Chvátalová tel. 724 767 622

Přijďte mezi nás si vyrobit výrobek pro
radost nebo si namalovat obrázek do vý -
tvarných kroužků. Máte-li dítě ve věku od
2,5 roku, přijďte rozšířit dětský kolektiv
naší miniškoličky. Je určena pro děti, aby
se lépe adaptovaly ve školce a zvykly si na
školkový režim. Přijďte si s námi hrát,
malovat, zpívat a tvořit, chodit ven, když
to počasí dovolí. Zkušené lektorky budou
s dětmi rozvíjet jejich schopnosti. Cena za
celé dopoledne od 8 do 12 hod. je 190 Kč
nebo je možnost cenově zvýhodněné per-
manentky. Dětem dejte s sebou svačinku
a pití.
Pro děti s problémy s výslovností pokraču-
je logopedický program po dohodě s lek-
torkou Ladou. V naší dílničce pro rodiče
a děti ve středu od 8.30 do 12 hod. si mů -
žete vyrobit něco pro radost.
Přijďte k nám na sobotní workshopy vždy
od 16 hod. Ceny Kč 130–250 Kč
3. 12. Výroba svícnů, skleněná mozaika se
Štěpánkou
10. 12. Výroba triček – savování, malová-
ní, razítka s Katkou a Štěpánkou 
17. 12. Výroba nepečeného cukroví s Kat-
kou

11

10_17_praha_14_11  30.11.11  14:00  Stránka 11



POZVÁNKA NA AKCE
5. 12. Mikulášská besídka během dopo-
lední miniškoličky
12. 12. Předvánoční setkání a prodej
drobných vánočních předmětů ve stanu
u vý stupní stanice metra Černý Most
19. 12. Předvánoční posezení Čtrnáctky
v Galerii 14, nám. Plk.Vlčka 686, od 16
hod. s prezentací kroužků dětí – flétna, kyta-
ra, keyboard, tanečky, výtvarné kroužky 

MATEŘSKÉ CENTRUM 
PASTELKA
Sadská 530, Praha 9-Hloubětín
tel. 723 118 104
www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka organizuje vzdělávání
a zájmové programy pro děti ve věkové
kategorii 0–6 let : ZÁPIS DO KROUŽ-
KŮ NA 2. POLOLETÍ ZAHÁJEN! Na
Mikuláše zahajujeme zápis do našich zá -
jmových kroužků na 2. pololetí. Jde o od -
polední a víkendové kurzy pro všechny
věkové kategorie, tedy pro mimina, bato-
lata, předškoláky a jejich rodiče. Kurzy lze
darovat jako vánoční dárek ve slavnost-
ním dárkovém balení!
MIMINA A BATOLATA: 
KURZ BABYMASÁŽÍ A ZÁKLADŮ
AROMATERAPIE (vhodné pro těhotné
a maminky s miminky a batolátky 2–18
měsíců, prevence koliky, nachlazení,
pomoc při neurologickém nálezu, uklid-
nění a navození spánkového rytmu
u miminek), MONTESSORI HRÁTKY
(vhodné pro maminky s batolaty 4–18
měsíců, které se chtějí seznámit s Montes-
sori metodou, první krůčky s Montesso-
ri), ZNAKOVÁNÍ BATOLAT (vhodné
pro batolata 8–18 měsíců a pro jejich
maminky a tatínky, kteří chtějí porozu-
mět svým dětem ještě předtím, než zač-
nou mluvit), ANGLIČTINA PRO BA -
TOLATA (vhodné pro batolata a děti
8–24 měsíců s rodiči, kteří vědí, že se dítě
do 5 let věku může naučit cizí jazyk jako
svůj rodný), MONTESSORI DÍLNIČ-
KA (vhodné pro batolata a děti 18–36
měsíců s rodiči, kteří chtějí začít s Mon-
tessori výchovou).
PŘEDŠKOLÁCI: 
DRAMAŤÁČEK (vhod né pro děti 2,5–
4,5 roku, bez rodičů, dramatizace básni-
ček, písniček, hraní divadla, vyjádření po -
hybem), MONTESSORI PRACOVNA
(vhodné pro děti 3–6 let, práce s Mon -
tessori pomůckami, rozvoj samostatnosti
a koncentrace), POHYBOVÉ HRY (vhod -

né pro děti 3–6 let, které rády cvičí, běhají,
blbnou a tančí), ANGLIČTINA S PRV-
KY MONTESSORI (vhodné pro děti 3–
6 let, výuka angličtiny netradičně, jinak,
efektivně a zábavně).
ŠKOLKA PASTELKA – zápis do školky
na 2. pololetí také zahájen! PASTELKA –
školka s prvky Montessori (pro děti 2,5–6
let) je otevřena denně 7.30–16 hod. Malý
kolektiv dětí, výchova v duchu Montessori
metody, připravené a motivující prostředí
pro vzdělávání dětí, práce s Montessori
didaktickými pomůckami, výchova ke
vztahu k přírodě a ekologii, bio stravování,
exkurze, výlety, angličtina v rámci dopo-
ledního vzdělávacího bloku, výtvarné
a kreativní činnosti, milé, klidné a přátel-
ské jednání s dětmi i rodiči.
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI (2–3
roky) – hurá jdeme do školky! Dopolední
příprava dětí na MŠ.
Prodej Montessori pomůcek, možnost
osobního odběru, ukázky a prohlídky
pomůcek a produktů. 
Více informací a přihlášky na všechny naše
aktivity najdete na www.mcpastelka.cz

DDM na Černém
Mostě
Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9

Vánoce se pomalu blíží a s nimi souvisí také
většina akcí, které pro vás připravujeme: 
Workshop ŠPERK
Sobota 3. 12. 16–18 hod. Věk: 13–99 let.
Cena: 120 Kč (cena zahrnuje: úvodní před-
nášku, profesionální vedení, materiál k výro-
bě jednoho šperku, zapůjčení nářadí + další
materiál se doplácí). Pro všechny, kteří mají
tvořivého ducha, nebo chtějí své blízké potě-
šit originálním vánočním dárkem. 
Mikulda to ví!
Pondělí 5. 12. 16.30–18 hod. Věk: 2–10
let + rodiče. Cena: 20 Kč
Pojďte s námi pomoci Mikuldovi! Bude
totiž zápasit a soutěžit s čertem Kuliferdou.
Čeká nás malá pohádka a několik nároč-
ných úkolů, které však společně s mamkou
a taťkou hravě zvládnete. A pro ty nejsta-
tečnější je připravena pravá mikulášská
nadílka. 
Bláznivé Vánoce s Asterixem a Obelixem
Pátek 9. 12. – neděle 11. 12. Věk: 7–13
let. Cena: 390 Kč
Tak je to pravda! Asterix s Obelixem se
vrátili do Krkonoš, aby pátrali po tajem-
ném kameni a kouzelné rostlině – ztrace-

ných přísadách zázračného elixíru druida
Panoramixe. Podaří se jim je najít? A co
z toho všeho nakonec bude? Pojeďte
s námi a uvidíte. 
Zimní tábor Kokosy na sněhu 
11.–18. 2. 2012. Věk: 8–13 let. Stýská se
vám po letním táboře? Zažijte táborové
dobrodružství na sněhu o jarních prázdni-
nách! Čeká vás celotáborová hra, bobová-
ní, možná i běžkování. 
Zimní příměstský tábor
13.–17. 2. 2012. Věk: 8–13 let. Cena:
100 Kč / den
Rodiče každé ráno odcházejí do práce, ale
co jejich ratolesti, které mají prázdniny?
To známe… Proto jsme i na období jar-
ních prázdnin připravili týden plný her,
zábavy a výletů. 
Od nového roku navíc rozšíříme naši nabíd-
ku o nové aktivity pro nejmenší. Od ledna
můžete každé úterý navštěvovat několik
kroužků nazvaných Hrátky s batolátky. Jsou
určeny pro maminky s dětmi od 8 do 14
měsíců, od 1 do 2 let a od 2 do 4 let.
Maminky s dětmi od 2 do 7 měsíců mohou
navíc chodit do kurzu Baby masáže. Ukáz-
ková hodina všech těchto aktivit se uskuteční
10. 1. 2012.

Centrum 
Slunečnice 
Mansfeldova 801/4, P – 9
centrum.slunecnice@cb.cz
www.centrum-slunecnice.wz.cz

Centrum Slunečnice rozšiřuje od prosince
2011 svou nabídku služeb o volnočasové
aktivity. Budou probíhat v odpoledních
hodinách (přibližně 15.30–18 hod.)
a jsou určeny vám všem, kteří máte zdra-
votní postižení a chcete žít navzdory svým
omezením aktivně. Prozatím nabízíme
programy zaměřené na sport (např. bow-
ling) a hudební program, v němž se může-
te naučit hrát na rytmické nástroje
(bubínky, ozvučná dřívka, tamburíny,
shakery a další). Během programů budou
k dispozici dobrovolníci, kteří vám budou
asistovat.
Pokud máte zájem si s námi ve volném
čase zahrát nebo zasoutěžit, neváhejte nás
kontaktovat e-mailem na adresu cen-
trum.slunecnice@cb.cz, 
telefonem: 222 957 248 (dostupný po–pá
9–15.30 hod.), či dopisem na adresu Pra-
ha 9-Černý Most, Mansfeldova 801. 

Jiří Červený 
koordinátor volnočasových aktivit 

Centra Slunečnice 
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Terénní program o.s. JAHODA rozšířil
svůj provoz o nové otevírací dny a díky své-
mu mobilnímu stanovišti „Pixla“ je připra-
ven na zimu. „Pixla“ je název pro buňku,
která je umístěna při ulici Mansfeldova
a slouží pro práci s dětmi a mládeží hlavně
v období nepříznivého počasí. Terénní
pracovníci obcházejí 4x v týdnu ulice Čer-
ného Mostu, Rajské zahrady, Hloubětína
a Le hovce, vyhledávají skupinky dětí
a mladých lidí a pomáhají jim řešit starosti,
které je trápí. Zároveň se snaží působit pre-
ventivní činností a omezit tak problémy,
které mo hou skupinky způsobovat. „Pixla“
je pro ně zázemím pro období, kdy jsou
ulice prázdné a umožňuje řešení konkrét-
ních komplikací v klidu. Slavnostní otevření
prostoru proběhlo letos v září za účasti sta-
rosty MČ Prahy 14 Radka Vondry a mís-
tostarostky Lucie Svobodové. GR

ného adepta pro udělení známky. Celý
projekt podporuje Nadační fond pro pod-
poru zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. 
Známku slavnostně přebírala ředitelka spo-
lečnosti Klára Pragerová na Večeru s českou
kvalitou z rukou Hany Potměšilové, ředi-
telky Nadačního fondu. Patronem známky
je Magistrát hlavního města Prahy. Společ-
nost se tak raduje z dalšího úspěchu ve
svém rozvoji, zejména však může tímto
oceněním svým klientům a zákazníkům
garantovat kvalitní a prověřené služby.   KP

A zase svítily…
Lampiony kulaté, placaté, šišaté, válcovi-
té, vždycky pestrobarevné a samozřejmě
vesele svítící do černočerné tmy. To je
každoroční podzimní podívaná, zvláště
pro děti, které jsou hlavními aktéry lam-
pionových průvodů. Skvělá atmosféra
byla podle slov učitelek v průvodu od ZŠ

Šimanovská, v němž děti ze školy před-
vedly své krásné lampiony 2. listopadu
v podvečer a neméně krásný byl 25. listo-
padu i tradiční průvod malinkých a před-
školních dětí z Ma teřského centra Klu-
bíčko YMCA Praha. Průvod, osvětlený
lampionky, došel z Vlčkovy ulice až do
Centrálního parku k Aloisovskému ryb-
níčku, kde se děti ještě vydováděly s prs-
kavkami. red

Ochranná známka pro
PEStrou
Pestrá společnost, o.p.s. (nezisková organi-
zace z Prahy 14, která se zabývá výcvikem
asistenčních a vodících psů) se stala 19. fir-
mou v České republice, která obdržela
ochrannou známku práce postižených. Spo-
lečnost se tak stala jediným výcvikovým sub-
jektem asistenčních a vodících psů, který
svou známku dostal za kynologické služby. 
Tyto služby přezkoumalo Sdružení pro
oceňování kvality a shledalo ho jako vhod-

„Jahodová Pixla“ pro děti a mládež 

Adaptační kurz
Díky grantu poskytnutému MČ Praha 14
se většina žáků 6. ročníků ZŠ Gen. Janouš-
ka mohla zúčastnit letos na podzim adap-
tačního kurzu v rekreačním středisku
Poslův mlýn. Na děti čekal zajímavý pro-
žitkový program. Formou her a drobných
dobrodružství v přírodě se učily „táhnout
za jeden provaz“. Ke zdaru akce přispělo
i krásné počasí a úžasný areál zasazený do
nádherného kraje pod Bezdězem. Žáci
i učitelé si odvezli společné prožitky, které
jim pomohou lépe zvládnout další roky
školní docházky. Marie Kučerová 
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V posledních týdnech se regulační plán pro
Prahu 14 stal předmětem mnoha diskusí na
nejrůznějších úrovních. Potřebujeme ho?
Není nadbytečný, když existuje územní
plán pro celou Prahu? Navíc máme na
ÚMČ Praha 14 Odbor výstavby a dopravy
i Odbor životního prostředí! To je sice
pravda, ale stále nemáme urbanistický plán.
ODS si ve svém volebním programu vyty-
čila úkol vytvoření odboru urbanistiky, kte-
rý by tuto veškerou problematiku koncepč-
ně řešil. Přestože nejsme součástí radniční
koalice, chceme v zájmu obyvatel naší měst-
ské části aktivně navrhovat řešení pro vytvo-
ření příjemného a sourodého místa k byd-
lení. Samozřejmě se vše nedá vyřešit za pár
dnů, je třeba začít vytipováním těch území,
která je potřeba koncepčně a odpovědně
řešit pro budoucnost. 
Pro snažší pochopení situace je dobré
vysvětlit některé pojmy ze stavebního záko-
na. Tyto znalosti by nás příště mohly ochrá-
nit od realizací podobných staveb, jako je
sídliště Jahodnice, anebo od těch zamýšle-
ných, kterým je například plánovaný pro-
jekt obřího logistického skladu Coca-Coly
v Kyjích-Hostavicích! 
Co je územní plán? Územní  plán stanoví
základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot,  jeho  plošného  a  pro -
storového uspořádání (dále jen „urba nistická
koncepce“), uspořádání  kra jiny  a  koncepci
veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné
území, plochy a koridory, zejména zastavi-
telné  plochy  a  plochy vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovné-

mu využití znehodnoceného území (dále jen
„plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů.
Ale teď prosím pozor, územní plán stanoví
jen základní koncepci!!! My však potřebu-
jeme víc než základní koncepci,  kterou
vytvořil Magistrát hl. m. Prahy, který logic-
ky musí řešit celou Prahu s jejími celoměst-
skými starostmi, někdy i celostátními pro -
blé my  a nemůže se tedy zabývat detailními
problémy městských částí. Ty si musíme ve
vlastním zájmu vyřešit my sami. 
Nebyla by řešením územní studie, která je
dalším stupněm územního plánování ve sta-
vebním zákoně? Co to vlastně je? Územní
studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů, případně  úprav
nebo rozvoj některých funkčních systémů
v území, například veřejné infrastruktury,
územního systému ekolo gické stability, kte-
ré by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspo řádání území
nebo jejich vybraných částí. 
Máme studii, tak co víc? Má to háček,
územní studie jen navrhuje a prověřuje, není
závazná! A proto nám dovolte poslední citaci
ze stavebního zákona: Regulační plán v řeše-
né ploše stanoví po drobné podmínky pro
využití pozemků,  pro  umístění  a  prosto-
rové  uspořádání  staveb, pro ochranu hod-
not a charakteru území a pro vytváření příz-
nivého životního prostředí. Regulační plán
vždy stanoví podmínky pro vymezení
a využití po zem ků, pro umístění a prosto-

rové uspořádání  staveb  veřejné infrastruk-
tury a vymezí veřejně prospěšné stavby
nebo veřejně prospěšná opa tření.  
Ano, chceme regulační plán proto, že stano-
ví podrobné podmínky pro využití pozemků
a nedovolí přetěžování území  předimenzo-
vanými stavbami v nevhodných lokalitách,
které nás pak dusí neřešitelnou dopravou
a infrastrukturou, škodami na životním pro-
středí a i nezvratným poškozením naší kra-
jiny. A naopak, regulační plán může umož-
nit vytvoření prostor pro nová přirozeně se
rozvíjející centra v logických místech naší
městské části a tím z ní udělat opravdu krás-
né město! 
O vytvoření a schválení regulačního plánu
může rozhodnout z podnětu vlastního nebo
jiného podnětu zastupitelstvo městské části
v ploše nebo koridoru řešeném územním
plánem. Řada velkých i středních měst již
k tomuto kroku dospěla. Je to pracný, pro
někoho možná nepopulární, ale v každém
případě potřebný krok. ODS ho bude
i nadále prosazovat. 

S použitím námětů odborné veřejnosti 
zastupitelé za ODS  

14

názory opozice

93. výročí vzniku
samostatnosti ČSR
Letos uplynulo již 93 let od vzniku
samostatné Československé republiky.
Vzpomínkovým aktem u památníku
padlých z I. světové války v Hloubětín-
ské ulici jsme si toto výročí připomněli
také v naší městské části, a to ve spolu-
práci s Obvodním výborem Českého
svazu bojovníků za svobodu v Praze 9
a s Městskou částí Praha 9. 

Regulační plán je prostředkem, jak z Prahy 14 udělat opravdové
místo pro život, pro podnikání i pro dobrou budoucnost!

Krásné vánoce a mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti v roce 2012
přejí všem občanům Prahy 14  
členové OSD 
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 Církev 
československá
husitská
Když očekáváme návště-
vu, obvykle se připravu-
jeme tím pečlivěji, čím
vzácnější je nám host, který nás má nav-
štívit. Chystáme pohoštění, uklízíme byt,
aby ani smítko prachu nikde nezůstalo. Je
zvykem (a hospodyňky o tom ví své), že
právě Vánoce jsou takovým obdobím, kdy
všechno doma musí být nablýskané a vo -
ňavé, a nachystané dobroty a dárky. Při-
pravujeme se a těšíme se na kouzlo Vánoc
a doufáme, že letos – letos se to určitě
podaří. Že letos to kouzlo Vánoc zachytí-
me a hluboce prožijeme – tak jako tehdy,
když jsme ještě byli malí… Ale zároveň už
tušíme, že to asi zase dopadne stejně jako
jiné roky – že si rozbalíme své dárky, potě-
šíme se z radosti námi obdarovaných,
a pak už jen povzdechneme se slovy – no
– a je po Vánocích…. Rok co rok zjišťu-
jeme, že přesto, že jsme si sáhli až na dno
svých sil i peněženek, kouzlo Vánoc tak
nějak prolétlo kolem, zavonělo v purpuře,
zablýsklo se s prskavkou a je pryč… To
jen v dětských očích se třpytí, zůstává tro-
chu déle a nejdelší noc v roce je prozářená
dětským úsměvem. Ale my dospělí, jako
bychom ztratili schopnost zhluboka se
nadechnout a nechat v sobě rozeznít tu
tajemnou strunu, o které víme, že tam
někde v hloubi srdce stále je – skoro nado-
sah…a možná, že se zachvívá… ale ne…
ne – už je to pryč. Už ji neumíme roze-
znít. 
Mnozí lidé si, ve snaze zachytit  kouzlo
Vánoc, řeknou: Dejme na stromeček víc
ozdob. Víc svíček a prskavek. A pod  stro-
meček víc drahých dárků. A na stůl víc jíd-
la a exotického ovoce… A když na to
nebudeme mít, tak si na to půjčíme. A po -
tom řeknou – vyzdobme ulice a ob chodní
domy už začátkem listopadu. Okna i stro-
my v zahradě omotejme barevnými světel-
nými řetězy a ke vchodu postavme Santa
Klause. Bude kývat hlavou se strnulým
úsměvem v gypsové tváři… Ale blikající
žárovičky nemohou ozářit temnotu v naší
duši. Prskavky nedokáží zapálit oheň

v našich srdcích a skleněné ozdoby neza-
hřejí naše zkřehlé ruce. 
Ať už jsme si toho vědomi nebo ne, Váno-
ce znamenají především setkání s láskou.
S láskou Boží, která v Ježíši přichází na
svět.  A protože dítě, které přichází, nechce
vstoupit do našich obýváků, ale do našich
srdcí, nebude se zajímat, zda jsou čisté naše
záclony, ale jsou čistá naše srdce. Je tedy
třeba, abychom uklidili všechno to, čím
jsme svá srdce v uplynulém čase zašpinili.
Abychom odstranili sebelásku, sebelítost,
sebestřednost a někde možná i závist, faleš
a zlobu. Abychom ve svých srdcích vytvo-
řili prostor pro Boží dítě, Betlémské jeslič-
ky, místo, kde se zrodí Světlo.  

Advent je příležitostí k zastavení, k ti -
chému zamyšlení nad tím, kdo vlastně
jsme.  Je časem k rozjímání nad Boží lás-
kou, která nás přijímá takové jací jsme
a přetváří nás, abychom byli takoví, jací
máme být. Jen si to musíme umět přiznat
– že nejsme dokonalí.  Jen si to musíme
přát – být lepší. Jen o to musíme prosit,
abychom byli schopni přijmout do svých
srdcí Světlo, které přichází. 
Tím Světlem je Boží Dítě, které přináší
lásku celému lidstvu, ale ani jedinému člo-
věku se nevnucuje. Boží Dítě otevírá dveře

víry, ale nenutí vejít. Lásku stejně jako víru
je totiž možné nabídnout, ale ne nařídit.
Láska stejně jako víra se zrodí ve chvíli,
kdy od srdce k srdci přeskočí tajemná jis-
kra. A když taková jiskra přeskočí mezi
Bohem a duší, pak teprve se dokážeme
zhluboka nadechnout a někde uvnitř nás
se rozezní ta skrytá struna, která prozáří
nejen čas adventu a Vánoc, ale celý náš
život. 

Marie Babická, 
kazatelka NO CČSH 

v Praze – Hloubětíně, Kbelská 250/30
Bohoslužby jsou každou neděli od 17 hod. 

Církev bratrská
Rajská zahrada
Dovolte mi, abych vám
vánoční příběh přiblížil
následujícím vyprávěním. 
Na jedné farmě žil muž,
který v Boha nevěřil, ale měl ženu, která
byla křesťankou. Jako každé Vánoce vyrá-
žela na půlnoční bohoslužbu, aby znovu
slyšela příběh o Ježíšově narození. I tento-
krát prosila svého muže, zda by nešel s ní,
ale on jako vždy odmítl. A tak, když ode-
šla, zůstal doma sám. 
Později téhož večera venku zesílil vítr
a začala sněhová vánice. Když se muž podí-
val z okna, viděl jen bílou chumelenici.
Sedl si ke krbu a byl rád, že je v teple
a nemusí do té zimy. V tom něco narazilo
do okna! Ale protože nebylo vidět dál než
na krok, nezjistil, co. Když fujavice trochu
polevila, vyšel ven, aby se na to podíval.
Kousek od domu uviděl hejno divokých
hus, které ve vánici zmateně poletovaly
v kruhu jako slepé. 
Najednou mu jich bylo líto a chtěl jim
pomoci. „Ve stodole by jistě mohly najít
před bouří útočiště“, napadlo ho. „Je tam
teplo a v bezpečí tam vánici přečkají.“
Došel ke stodole a otevřel její veliká vrata.
Doufal, že si toho husy všimnou a vletí
dovnitř. Ale nezdálo se, že by to zpozoro-
valy, a že by jim došlo, co by pro ně otev-
řená stodola mohla znamenat. Pokusil se
tedy získat jejich pozornost, ale tím je
vyděsil a ještě se od něj vzdálily. Vzal tedy
chléb a snažil se je do stodoly nalákat ces-
tičkou z úlomků, které vedly přímo k ní,
ale ani to nezabralo. Obešel je tedy a snažil
se je dovnitř zahnat křikem, ale ony se ještě
více vyděsily a rozletěly do všech možných
směrů, jen do stodoly ne. Nic z toho, co
dělal, je nemohlo dostat tam, kde by byly
v teple a bezpečí. Byl z toho zničený. „Proč
nejdete za mnou?“, volal v zoufalství.

15

čas vánoční

Vánoční a novoroční svátky
Poslední dny roku bývají zpravidla časem k zamyšlení, a protože Vánoce
jsou vý znamným křesťanským svátkem, položili jsme zástupcům církví
působících v naší městské části stejnou otázku: Co byste před
vánočními a novoročními svátky rádi vzkázali čtenářům Listů Prahy 14?
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„Nevidíte, že toto je jediné místo, kde se
můžete zachránit před sněhovou bouří?“ 
Stál tam a přemýšlel. Došlo mu, že jeho
následovat nebudou. „Kdybych tak jen
mohl být husou, pak bych je mohl zachrá-
nit.“ Pak dostal nápad. Zašel do stodoly,
vzal do náruče jednu ze svých vlastních hus
a obloukem s ní divoké husy obešel tak, že
se jim dostal do zad. Potom ji pustil. Jeho
husa prolétla hejnem divokých hus přímo
dovnitř – a jedna za druhou ji i ostatní
husy následovaly do bezpečí. 
Chvíli tam v údivu a úlevě stál a tu mu
i ten vánoční příběh začal dávat smysl.
Bůh se stal jedním z nás, aby nám ukázal
cestu domů a zachránil nás před jistou
smrtí. Ačkoli přišel do svého vlastního, jeho
vlastní ho nepřijali. O prvních Vánocích
se pro něj nenašlo místo jinde než ve
chlívku. Těm však, kteří ho přijali, dal moc
stát se Božími dětmi. I letos na vás o Váno-
cích čeká jeden speciální dárek – možná,
že jste ho zatím nerozbalili. Neodmítejte
ho, najděte ho a rozbalte. I kvůli vám
a pro vás se narodil. Vždyť Bůh tak milo-
val svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl
život věčný.

Mgr. Pavel Trefný,
kazatel Církve bratrské

Rytířský řád  
křižovníků 
s červenou
 hvězdou

Milí spoluobčané,  přátelé,
opět si vás dovoluji pozdravit v tomto pod-
zimním čase, kdy krátké dny, šero a pada-
jící listí nám dávají poznat pomíjejícnost.
Pozvolna se možná těšíme na Advent, kdy
bude sice příroda spát, ale my budeme
moci zakoušet neopakovatelé kouzlo jakési
předehry Vánoc. Advent, který slavíme po
čtyři neděle, už tradičně provází naše
domácnosti věnec se čtyřmi svícemi
a nestačíme se divit, jak jedna neděle běží
za druhou. Dovolím si malou radu. Zkus-
me se přátelé v neustálém pražském shonu
pozastavit nad smyslem adventní doby. Co
pro nás znamená? Nebylo by fajn si
poslechnout starobylé adventní písně-rorá-
ty třeba při zapálených svících onoho věn-
ce? Nebo navštívit originální rorátní boho-
služby, které se konávají právě v tuto
dobu. Čas tajemný, s nádechem posvátné-
ho, kdy mráz štípe do tváří, ale přesto
niterné písně hlásají velkou naději. Naději
v příchod Ježíše, kterého přivítáme o půl-

noci Štědrého dne. Zvu vás srdečně také
na další vánoční bohoslužby. S přáním sní-
žení stresu a shonu v předvánoční době.

váš Marek Pučalík 
z řádu křižovníků s červenou hvězdou,

administrátor farnosti v Hloubětíně

Římskokatolická
farnost Kyje
Milí a vážení čtenáři,
dovolte, abych vám všem
už dnes na začátku Ad -
ventní doby, teda přípra-
vy na Vánoce, ze srdce
popřál. Žijeme v době a systému, kdy jsme
čím dále tím více ovlivňováni moderní
rychlostí a konzumismem. Aniž bychom si
všimli, už jsme uchváceni nutností nákupů
a dárků, kterými chceme vyjádřit přízeň
a lásku k nejbližším. Ovšem i samotná
evropská krize, i politické úsilí dnešní doby
můžou nám jen poukázat na jinou, třeba
důležitější součást našeho života. Materiál-
ní a hmotný svět je pro člověka, má mu
sloužit, ne opačně. Proto nejlepší ukázka,
jak se neztratit v člověčenství je na člověka

myslet, s člověkem se setkat a mít pro něj
čas, ten vzácný dárek dnešní doby. Přeji
vám i sobě, abychom náladu předsváteční
a zejména vánoční využili k duchovnímu
růstu. Ať ta doba uspěchanosti servírova-
ná našemu okolí nás neodřízne od otázky,
kam že jsme to vlastně v duchovní úrovni
dospěli, my všichni lidé dnešní chytré
doby. Krásné a duchovní Vánoce, naplně-
né Božím požehnáním přeji vám všem. 

váš farář P. Edward Walczyk

Bohoslužby a koncerty
v čase Adventu a Vánoc
Církev československá husitská
Bohoslužby jsou každou neděli od 17 hod. 

Církev bratrská Rajská zahrada
11. prosince v 10 hod. předvánoční slav-
nost v KD KYJE. Vánoční písně, příběh,
program pro děti.
11. prosince v 18.30 hod. vánoční koncert
tria SIPETO v Galerii 14
24. prosince půlnoční bohoslužba v Gale-
rii 14 od 23 hodin.

Rytířský řád křižovníků 
s červenou hvězdou
Rorátní mše s lidovým zpěvem starobylých
českých písní budou v kostele sv. Jiří
v Hlou bětíně vždy v úterý a pátek v 18
hodin, v neděli pak v 8.30 hod. Vánoční
bohoslužby se uskuteční na Štědrý den ve 22
hodin, na Boží hod vánoční 25. 12. v 8.30
hod., stejně tak na Sv. Štěpána 26. prosince.

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí
prožít společně události v Betlémě oné
noci, kdy se narodil Ježíš. 

V pátek 23. 12. 2011 v 18 hod. 

(zahájení u hlídaného parkoviště pod za -
stávkou autobusu Doležalova) 
Společně s pastýři se vypravíme za hvěz-
dou až k jesličkám, kde si zazpíváme zná-
mé koledy. 
Vezměte si s sebou lampion nebo lucer-
ničku a teplé oblečení. 
Po skončení akce se můžete zahřát tep-
lým čajem a domů si odnést betlémské
světlo. 
V případě zvláště nepříznivého počasí se
akce překládá na příští rok! 
Pořádá římsko-katolická farnost Kyje –
Černý Most. 

16

čas vánoční

Vánoční betlém
na Černém Mostě
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Svoz odpadu 
v době svátků
Jako každý rok bude zajištěn nadstandard-
ní svoz směsného i tříděného odpadu
v období vánočních a novoročních svátků
na území hl. m. Prahy. Program svozu
bude zorganizován tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich
nepořádek.
Svoz směsného odpadu bude ve dnech 24.
– 31. prosince zajištěn dle sobotních, ne -
dělních a normálních pracovních směn dle
příslušných svozových programů. Svoz tří-
děného odpadu bude ve dnech 24. -  26.
12. 2011 a 1.1. 2012 probíhat v rozsahu
normálních sobotních a nedělních resp.
pondělních programů. Ve dnech 19. – 31.
prosince se kromě příslušných svozových
programů počítá rovněž s mimořádným
svozem skla.

Svoz vánočních
stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu od 25. 12.

2011 až do 28. 2. 2012. Vánoční stromky
je třeba odkládat vedle nádob na odpad,
aby nedocházelo ke snižování jejich kapa-
city. A v žádném nepatří na stanoviště
separovaného odpadu ani na stanoviště
nádob směsného komunálního odpadu
umístěných v domech.

Důležitá telefonní
čísla
Během vánočních a novoročních svátků si
přejeme mít hlavně klid, ale i tak je třeba
si raději připomenout důležitá telefonní
čísla, protože člověk nikdy neví.
Policie ČR 158
Městská policie           156
Hasiči                          150
Záchranná služba        155
Služebna Policie ČR v Praze 14
281 912 399
Služebna MP Prahy 14
281 918 886
Nem. Bulovka, lék. pohotovost dospělí
283 842 222
Nem. Bulovka, lék. pohotovost děti
283 842 224

Loučení s nadějí
Příprava vánočních  Listů Prahy 14 je kaž-
doročním vyvrcholením redaktorské práce
při tvorbě tohoto měsíčníku. Podíleli jsme
se na nich 17, 9 a 7 roků. Letos jsme je při-
pravovali už naposledy, protože naše
redakční trio dostalo k 31. 12. 2011 výpo-
věď z organizačních důvodů.  A tak se
chceme se svými věrnými čtenáři rozloučit

a poděkovat jim za přízeň, kterou nám za
těch dohromady 33 let práce v Listech
 Prahy 14 projevovali. Je svým způsobem
symbolické, že loučení přichází právě po
do vršení Kristových let a ještě navíc v ad -
ventním čase, kdy každý jen trochu pře-
mýšlivý člověk je tak trochu naměkko, kdy
hodnotí své skutky a snaží se víc než kdy
jindy pomáhat bližnímu svému. Ovšem
každé loučení nebývá bolestné, často se
loučíme s nadějí, že se opět někdy setká-
me. Což je také případ naší trojice, která
v Praze 14 žije dohromady už téměř 130
let, na různých místech naší městské části
se setkala s tisícovkami lidí, má tu své záze-
mí, stovky známých a desítky přátel. A tak
chceme věřit tomu, že se budeme potkávat
i v letech následujících, v letech po Listech
Prahy 14.

S úctou a pokorou 
Alena Veselá, Renáta Rudolfová 

a Pavel Vokurka

17

PEStrá společnost o.p.s. a občanské
sdružení KIMÁK
zvou na pestrý vánoční večírek
9. 12. od 17 hod. 
do TA KAVÁRNY
Na Topolce 2, Praha 4
(takavarna.cz). 

Na programu 
mimo jiné 
předání 
asistenčního 
psa Jacka, 
vycvičeného 
v Praze 14.
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Zkrátka, mluví se o velkém comebacku
napříč generacemi.  Jak to cítíte vy sám?
Pro mne je to velké překvapení. Podobné
písně zpívám víc než 40 let a některé mám
stále i v repertoáru. Poprvé se ale taková
písnička představila publiku v premiéře
prostřednictvím videoklipu na internetu.
Tady se v praxi ukázala moc tohoto média.
Rozhovory v médiích, titulky v časopi-
sech. Zvládáte ten nápor dobře?
Díky mému bráchovi se to dá zvládnout.
On je sice muzikant a kapelník, ale teď je
i můj mluvčí.
Je to jen pár měsíců, kdy jste křtil trojCD
„ Život - Zlatá kolekce“. Budou si ho
moci diváci na koncertě 16. 12. 2011
v kulturním domě v Kyjích od vás kou-
pit?  A co vlastně v kolekci mohou najít?
Nejen toto 3CD, ale i jiná alba vydaná
v reedici na CDéčkách firmou Supraphon.
„Život“ – Zlatá kolekce“ obsahuje tři póly
v mém repertoáru. První CD „Jak ten čas
letí“ je odlehčené a zaměřené na pop, dru-
hé „Křižovatky“ je tvrdší, rockové a třetí
„Život“ je intimní s baladami.
Bacily navíc letos slaví čtyřicátiny…
chystáte nějaké nové písně?  Někde jsem
četla, že vás bratr Jan trochu prohání…
Bacily mají datum narození 4. srpna 1971,
v den, kdy se narodila bratrovi jeho první
dcera. V současné sestavě Bacilů hrají:
Otakar Petřina (el. kytara, šp. ky tara),
Peter Mahrik (el. kytara, šp. kytara), Miloš
Rábl  (baskytara), David Hofrichter (bicí)

A můj brácha Honza (klávesy, violoncello).
Na předvánočním posezení s písničkami ve
vašem kulturním domě ale budu jen se
svým bratrem. Bacily by se asi sem se svou
aparaturou nevešly. Brácha se ale na to při-
pravil a patřičně vyzbrojil i s mým synem
Václavem juniorem. Společně vám zazpívá-
me třeba Ša-la-li, Stín katedrál, Tu kytaru
jsem koupil kvůli tobě, Svatovítský chrám

a Půlnoční, i když taky bez Umakartu.
Chlapci z Umakartu, Dušan a Jaromír mi
právě připravují další písně. Ty by se v příš-
tím roce 2012, někdy z jara měly objevit na
CD vydavatelství Supraphon. Doufám, že
to zvládnu a společně to stihneme…
Asi budu mluvit za hodně vašich fanouš-
ků z Prahy 14, když řeknu, že se na váš
předvánoční koncert v Kulturním domě

v Kyjích moc těšíme. Byl jste někdy v naší
městské části a znáte ji trochu?
Znám okolí. Více asi Černý Most  –  tam
je golf, který sice nehraju, ale vedle v Po -
černicích je park, ve kterém jsem v květnu
zpíval pro dětský domov. Takže okolí je
mi vlastně známé a známé z fanklubu,
Vlasta, Jirka a Bohouš Pecharovi  tu bydlí
v ulici kp. Stránského. 
Kde všude ještě budete před Vánoci kon-
certovat?
Více koncertů je naplánováno až po No -
vém roce, ale před Vánoci budeme napří-
klad 10.12. na plese ve Vimperku, v hotelu
Zlatá hvězda, další koncerty 14.12. v Kra-
lupech nad Vltavou a 20.12. v Jablonci
nad Nisou. Pak také budeme vystupovat
na charitě pro nevidomé děti ve škole Jaro-
slava Ježka.
Určitě se vás na to už někdo ptal, ale pře-
sto – jaký máte nejkrásnější vánoční záži-
tek?
Nejkrásnější zážitky na Vánoce mám ze
svého dětství, kdy jsme si s bráškou, s ma -
minkou a babičkou zpívali koledy u stro-
mečku…
O Vánocích už mnohokrát běžela v tele-
vizi pohádka „Šíleně smutná princezna“,
v níž hrajete a zpíváte spolu s Helenou
Vondráčkovou. Když se na tuhle pohádku
díváte, co se vám honí hlavou?
Mám radost, že už několik generací dětí se
s radostí dívají na tuto pohádku a zpívají si
z ní písničky…

Je to pár dní, kdy mne zastavil před
naším KD dredatý mladík a ptal se.
„ Jé, dobrý den, bude u vás zase
nějaké reggae? A Vašek Neckář?“
„Vašek bude“, říkám já, 
„16. prosince, od sedmi“.  „Tako to
je paráda, to určitě přijdu…Víte, ta
jeho Půlnoční… to je prostě
bomba…“

Comeback 
napříč 
generacemi

Skupina Bacily 2011

vánoční rozhovor
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V á n o č n í  t r h y  n a  R a j s k é  z a h r a d ě
středa až sobota
14. – 17. prosince
od 10.00 do 18.00 hod.

Rychlým krokem se blíží čas adventů, 
purpury a vánočních stromků. Opět, 
jako každý rok, na nás začíná působit 

atmosféra vánočních koled, zvonků, ale také ná-
kupního šílenství. Vánoční nákupy, ale nejsou totéž 
co obyčejný „šopink“. Je s ním spojeno to zvláštní 
citové pouto, které mnohem víc než kdy jindy v roce, 
nás nutí přemýšlet o našich blízkých a všech těch, 
které máme rádi.

Farmářské trhy na Rajské zahradě 
sice pro letošek již skončily, ale 

v době adventu ožijí znovu jako „Vánoční trhy Rajská 
zahrada“. Ve dnech od 14. do 17. prosince (středa 
až sobota) mezi 10 až 18 hodinou, si zde budete 
moci nakoupit kromě již tradičních farmářských po-
travin a delikates, také vánoční stromečky a ozdoby, 
cukroví, ryby či dárečky a hračky pro naše nejmenší. 
A tak Rajská zahrada, která se z pouhého výstupu 
z metra nejprve transformovala na podzimní trh, se 
možná teď, v prosinci, dál promění na místo, kudy 
vede cesta do vánočního Ráje.

farmářské trhy

Rajská

zahrada

Projekt Farmářské trhy na Praze 14 je financovaný  z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

M ě s t s k á  č á s t  P r a h a  1 4  a  o b č .  s d r u ž e n í  P o d  p l a t a n y

Jestli se nebudete zlobit, následující otázka
zamíří trochu víc do vašeho soukromí…
Máte za sebou atak mozkové mrtvice a váš
současný zdravotní stav je až neuvěřitelně
výborný. Můžete ostatním v podobné
situaci prozradit, jak se vám to podařilo?
Po mozkové příhodě mi hodně pomohla
paní logopedka MUDr. Marcela Michalič-
ková. Stav ale až tak výborný není. Musím
stále na sebe dávat pozor a dbát rady léka-
řů. Také mi hodně pomáhají lidi kolem
mně. Rodina, kamarádi, kluci z kapely
a nebo  „fanclubáci“. Hodně mi teď pomá-
há brácha Honza, který se stará o mou
správnou životosprávu. Často si také
musím opakovat texty písniček. 
Co byste si vy sám v životě přál nejvíc?
Zdraví, zdraví, zdraví….
Prozraďte nám své životní krédo?
Nevzdávat se!
Jaký je váš názor  na soutěže typu Česko
Slovensko hledá talent, Superstar  atd.?
Koukal jsem na Superstar. Bylo tam mno-
ho dobrých talentů. Například Gábina
Gunčíková. Osobně se také znám s Davi-
dem Spilkou a Zbyňkem Drdou, se který-
mi jsem společně zpíval na Silvestra na
Václaváku.
Šel byste do poroty, kdyby vás požádali?
Ani omylem…
Čemu se věnujete ve volném čase?
Relaxuji a procvičuji písničky…
Jaký vánoční recept nebo spíše jídlo vám
nejvíc chutná? Vaříte taky sám?
Nejvíce mi chutná to co vůbec nesmím
jíst. Tedy vanilkové rohlíčky mojí ženy
Jarky, smažený kapr a bramborový salát,
podle receptu naší maminky, který každé
vánoce připravuji sám

Myslím, že mohu i za naše čtenáře vy -
jádřit obdiv za odhodlání s jakým po -
kračujete v práci přes všechny zdravotní
i životní komplikace.  Teď s odstupem
času, navíc před Vánoci, co byste mohl
říct, že je pro vás v životě to důležité a co
byste popřál našim čtenářům?
Důležité je zdraví a štěstí, ale především je
to láska. Ta je na prvním místě.
Proto všem vašim čtenářům přeji spokoje-
né, klidné Vánoce, hodně lásky, štěstí
a zdraví. Těšíme se na vás 16. prosince!
Děkujeme  za rozhovor, přejeme příjem-
né vánoční svátky a od Ježíška hodně
zdraví.                                     

Ela a ves
Foto:  Alan Pajer, Jan Silpoch

S bratrem Honzou v roce 1984

„Život – Zlatá kolekce“
CD1. Jak ten čas letí
Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Bim
bam (Let The Bells Keep Ringing),
Lékořice, Stín katedrál, Až louky roz -
kvetou, Když vítr zafouká, Dobrá zpráva,
Massachusetts, Jak ten čas letí, Spěchám
(Neutral A.K.A. No Time),  Světská slá-
va - polní tráva, Dr. Dam di dam, Já ti
zabrnkám, To se stává, Co je to svět,
Chci tě líbat (When I Need You), Denně
přesně v 7.40, Tvým dlou hým vlasům,
My to spolu táhnem dál,  Je ráno, Anno,
Seno a stáj, Modrá z džín,

CD2. Křižovatky Ša-la-la-la-li (Sha-la-
la-la-lee), Víla (Ce cilia),  Náruč krás,
Křižovatky, Cesta za snem, Rok rok
střídá, Potulný hráč, Meteor, Hvězdné
nebe nad Atlantidou, Mademoiselle
Giselle, Apokalypsa duše, Až budu něk-
do, Věčný náhradník, Lásko ztracená,
Bludný kruh, Nádhernej den (A
Rockin´ Good Way), Pod ko mandem
lásky, Zeď (Another Brick In The Wall
Part II),

CD3. Život Lady Jane, Cena za místo
mezi lidmi, Nautilus, Podivný příběh,
Suzanne, Kdo vchází do tvých snů /má
lásko/ (Where Do You Go To /My
Lovely/), Život, Tomu, kdo nás má rád,
Jako kouzlem, Podej mi ruku a projdem
Václavák, Všechno je jenom jednou, Bal-
ada ze suterénu, Balada z parku, Jsem,
Motýlek, Můj Taxis, Píseň pro jockeye
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Imatrikulace v Galerii 14
Prostory Galerie 14 se v říjnu dvakrát zcela
zaplnily žáky a rodiči soukromých škol
ARCUS - osmiletého gymnázia a odborné
školy cestovního ruchu. Proběhla zde slav-
nostní imatrikulace žáků do prvních roční-
ků. Dvě primy gymnázia navštěvuje 50
žáků, na odborné škole byl otevřený jeden

první ročník. Slavnostní imatrikulace se
zúčastnil i starosta městské části Praha 14
Radek Vondra, který ve svém projevu při-
vítal žáky do této části Prahy a popřál jim
studijní úspěchy. Popřejme žákům prvních

ročníků hodně úspěchů při studiu, aby za
čtyři nebo za osm roků mohli opět v Galerii
14 slavnostně převzít maturitní vysvědčení.

ZÁ

Soutěžíme v Europarku!
Mateřská škola Jahodnice se zúčastnila před-
vánoční výtvarné soutěže v Europarku ve
Štěrboholech. Úkolem bylo výtvarně zpra-

covat dárek k Vánocům na kartonový papír.
Naše děti vyrobily celkem sedm exponátů
(jeden z nich je na snímku) a všechny jsou
rozvěšeny v hale Europarku. Nejhezčí dárek
vybere 3. prosince odborná porota. I když

ale nikdo z nás nevyhraje, dostali jsme za
účast v soutěži pro každé dítě ze školky
kupón na odebrání zmrzliny v Europarku
a k ní bude ještě i malý dárek. LB
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školství

Jak jsme slíbili, přinášíme informace o sta-
vu zateplení našich dvou základních škol.
Tyto informace jsou spíše technického
rázu, ale důležité je, že obě školy byly zko-
laudovány. 
ZŠ Generála Janouška 
Stavba byla zahájena 1. 7. 2011 s předpo-
kládaným termínem dokončení 30. 11.
2011. Termín dokončení díla bude úměr-
ně prodloužen v důsledku prací nad rámec
stanovený projektem. V předstihu probě-
hla dne 8. 11. 2011 kolaudace všech pavi-

lonů kromě tělocvičny, která je předmě-
tem výše uvedených stavebních prací nad
rámec stanovený projektem.
ZŠ Chvaletická 
Stavba byla zahájena dne 1. 7. 2011
s předpokládaným termínem dokončení
30. 9. 2011. Tento termín byl dodatkem
ke smlouvě prodloužen v důsledku prací
nad rámec stanovený projektem. Dílo bylo
dokončeno až dne 1. 11. 2011, kdy bylo
zahájeno přejímací řízení. Dne 10. 11.
2011 bylo od zhotovitele protokolárně

převzato. Kolaudace proběhla 15. 11.
2011.
Podrobnější informace přineseme již v no -
vém časopise. KS OKO

Pozvánka 
na koncerty ZUŠ
Čt. 1. 12. Koncert pěveckého oddělení
na Staroměstském náměstí u příležitos-
ti konání vánočních trhů. 16.45 –
17.20 hod.
St . 7. 12. Koncert žáků flétnové třídy
Z. Bandúrové a žáků klavírní třídy M.
Čermákové. Galerie 14 od 18 hod.
Po. 12. 12. Vánoční koncert žáků
ZUŠ. Galerie 14 od 18 hod.
So. 17. 12. Kouzlo Vánoc – koncert
žáků pěvecké třídy Z. Hejlíkové. Výsta-
viště Praha – Holešovice 14–15 hod.
Po. 19. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ
pro seniory. KC Domeček Horní
Počernice – od 14 hod.

Proběhla kolaudace zateplení 
ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Chvaletická

POPRASK v kopané SŠ
Naše škola se po delší odmlce zúčastnila
fotbalového turnaje středních škol v rámci
sportovní soutěže Pohár pražských škol
(POPRASK). Fotbalového turnaje se cel-
kem zúčastnilo okolo 120 středních škol
našeho hlavního města. Týmy byly velmi
vyrovnané. Hrálo se „na malé hřiště 5+1“
a utkání trvalo 2x10minut. Náš tým byl
sestaven z aktivně hrajících hráčů nebo
z hráčů, kteří aktivně hráli v minulosti.
Mohli jsme se splolehnout na skvělou
obranu s brankářem Jardou Pytlounem,
který náš tým několikrát podržel. Ve stře-
du hřiště hrál rychlý a technicky vybavený
kapitán týmu Ondřej Žitný, který se stal

i naším nejlepším střelcem. Na hrotu se
statečně a úspěšně rvali útočníci Martin
Dvořák s Jirkou Doleželem, kteří mnoho
golů dali a také připravili. Úspěch týmu
podtrhl skvělý trenérský výkon prof. Dvo-
řáka. Kvalifikačními zápasy jsme prošli bez
závažnějších komplikací. Po semifinálo-
vých zápasech jsme se probojovali do vel-
kého finále, kterého se zúčastnilo 6 nejlep-
ších týmů středních škol v Praze. Tam
jsme narazili na konečného vítěze celého
turnaje, gymnázium Opatov, a skončili na
5. místě v Praze. To je jeden z největších
sportovních úspěchů našeho gymnázia.
Doufáme, že se budeme moci zúčastnit
i v příštím školním roce.  studenti 3.C
čtyřletého Gymnazia na Černém Mostě

Paprsek 
Sluníčka
S příchodem podzimních dnů se v naší
školce rozjela činnost kroužků a většina
dětí si k pestrému školnímu programu při-
dala ještě něco navíc. Nejstarší děti se byly
poprvé podívat v místní knihovně, kam
budou chodit pravidelně jednou měsíčně.
Do pohádky nás zavedlo představení „ Pří-
běhy pejska Kubíka“. Podzimní náladu
jsme si provoněli při setkání rodičů mlad-
ších dětí v již tradičním odpoledni „Čas
jablíčkové vůně“. Děti pro rodiče upekly
jablkový koláč a společně s rodiči vyráběly
papírové dráčky nebo z keramické hlíny
dýně. JA
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Původní obchodní dům byl otevřen
v roce 2004. S rostoucím zájmem zákaz-
níků ovšem přestala být plocha 24 300 m2

do stačující a začalo se uvažovat o přestav-
bě. Ta začala letos na jaře a na přestavbě
pracovalo téměř 400 zaměstnanců a více
než 20 firem. IKEA ale myslela také na
své okolí a v rámci přestavby postavila
protihlukovou zeď, která zaujímá plochu
1 600 m2. Navíc během rekonstrukce
nebyl provoz ob chodního domu výraz-
ným způsobem omezen a denně bylo
standardně otevřeno od 10 do 22 hod.
Z původních 24 300 m2 se obchodní dům

rozrostl na 36 500 m2. Parkovat zde bude
moci o 230 automobilů více, celkově par-
koviště nabízí 1 350 parkovacích míst
a o pohodlí zákazníků se v obchodním
domě stará 370 zaměstnanců. Velikost
skladu se z původních 5 615 m2 zvětšila na
11 600 m2. Do větších prostor se nyní
vejde více nápadů na bytové zařízení,
zákazníci se tak mohou těšit na více než 
1 000 nových výrobků a zcela nově pojaté
přízemí obchodního domu s doplňky.
Zvětšené prostory nabízí také nová restau-
race. Aby se zde mohli všichni zákazníci
pohodlně občerstvit, byla restaurace zvět-
šena o 170 míst na celkových 550 míst
k sezení. Nejsou to ovšem pouze větší pro-
story, ale zvýšil se také komfort, který
nová restaurace poskytuje. Ostatně, to
mohly davy návštěvníků posoudit hned
při slavnostním otevření 17. listopadu,
kterého se jako jeden z hlavních protago-
nistů zúčastnil také starosta Prahy 14
Radek Vondra.      

vok, foto: Martin Voříšek
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Nový český rekord je na světě
Obchodní dům IKEA Praha – Černý Most dokončil rekonstrukci
a s plochou 36 500 m2 se stal největším obchodním domem s bytovým
zařízením v České republice, což den před jeho slavnostním
znovuotevřením potvrdili zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova.
Znamená to, že  v dalším vydání Knihy českých rekordů už bude IKEA
Černý Most uvedena jako rekordní. 

Mnoho občanů naší městské části ani
nevědělo o snaze rozšířit překladiště a vy -
budovat areál Citylogistiky v Ma lešicích.
Tento krok by vedl k dalšímu neúměrnému
navýšení dopravy na Praze 14 ulic Prů -
myslové a Kolbenově v kritické oblasti
Hloubětína – křižovatek s Poděbradskou
a Kbelskou. 
V roce 2007 se Magistrát hl.m.Prahy roz-
hodl zadat Útvaru rozvoje HMP zpracová-
ní konceptu nového Územního plánu
hl.m.Prahy. Tento koncept byl předložen
k nahlédnutí v roce 2009. Obsahoval
návrh rozšíření překladiště a vybudování
areálu Citylogistiky v Malešicích při ulici
Průmyslová. Ještě ve stejném roce Městská
část Praha 14 uplatnila své připomínky
k projednávanému konceptu Územního
plánu hl.m.Prahy a vyslovila zásadním
nesouhlas s rozšiřováním kontejnerového pře-
kladiště a city - logistik v transformační
oblasti (T/6) o výhledové území (územní
rezerva)“.  V průběžných projednáváních
však této námitce nebylo vyhověno.
Nové vedení radnice se však s tímto
výsledkem nesmířilo. Na jednáních

MHMP v květnu letošního roku byl opět
prezentován nesouhlasný názor s rozšíře-
ním překladiště a vybudováním areálu
Citylogistiky s tím, že tuto připomínku
MČ Praha 14 považuje za zásadní. Násled-
né jednání v září bylo opět neúspěšné
a tato zásadní připomínka byla zařazena
jako bod na jednání do Zastupitelstva
hl.m.Prahy (ZHMP) s návrhem ji zamít-
nout. Po intenzivních jednáních se poda-
řilo přesvědčit zastupitele  HMP z TOP09
a ČSSD o nevhodnosti této změny a ti ji
při hlasování ZHMP nepodpořili. Na stra-
nu TOP09 a ČSSD se také přidali zastu-
pitelé KSČM. S touto, pro Prahu 14 jed-
noznačně negativní změnou ÚP na
soukromých pozemcích, souhlasili pouze
zastupitelé ODS.
Tento úspěch koaličních partnerů na rad-
nici Prahy 14 ve vyjednávání na HMP tak
fakticky zabránil skokovému navýšení
tranzitní kamionové dopravy, která by při-
nesla zvýšení hluku, prašnosti a doprav-
ních problémů v celé Praze 14. „Jsme rádi,
že se nám společně s místostarostkou Lucií
Svobodovou podařilo přesvědčit naše kolegy

na MHMP o neúměrných rizicích spojených
s celkovým rozšířením překladiště a zabránit
tak výraznému zhoršení životního prostředí
tady u nás na Praze 14“, konstatoval po
hlasování Zastupitelstva HMP starosta
MČ Prahy 14 Radek Vondra.
„Budeme se zásadně bránit novým stavbám,
které by přinášely další zátěž pro stávající
nevyhovující dopravní infrastrukturu. Pro

náš případný souhlas je podmínkou dobudo-
vání dlouho odkládaných dopravních staveb
či úprav tak, aby dopad na obyvatele Prahy
14 byl co nejmenší. Ať už jde o oblast kolem
Průmyslové ulice, Hloubětín či Kyje - Hutě“,
dodává místostarostka Lucie Svobodová.

KVA

Překladiště v Malešicích se nebude 
rozšiřovat, tlak radnice přinesl výsledky
Zastupitelstvo hl.m.Prahy na svém jednání 4.11. 2011 neschválilo návrh
na změnu územního plánu – rozšíření překladiště a vybudování areálu
Citylogistiky v Malešicích při ulici Průmyslová. Praha 14 tak zůstane
ušetřena prudkého nárůstu kamionové dopravy.
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MČ Praha 14 spravuje prostřednictvím
Odboru životního prostředí v současné době
celkem 34 dětských hřišť a sportovišť. Z toho
počtu bylo letos nově otevřeno hřiště na Jahod-
nici a další tři prošla kompletní rekonstrukcí.
Pro Prahu 14, jako mladou a dynamicky se
rozvíjející městskou část, je dostatek kvalit-
ních dětských hřišť jednou ze zásadních
priorit. Tato hřiště ovšem neslouží jen jako
místo, kde se naši nejmenší mohou vyřádit
a vydovádět, ale setkávají se na nich i jejich
rodiče a je důležité, aby se i oni na nich cíti-
li příjemně a bezpečně. Radnice MČ Prahy
14 vypracovala koncepci rozvoje dětských
hřišť a sportovišť s výhledem do roku 2021
a 31. října uspořádala na toto téma veřejné
projednání, na kterém se veřejnost k němu
mohla vyjádřit. 
V úvodu přivítala místostarostka Soňa To -
mánková více jak 35 přítomných a v kost-
ce představila koncepci rozvoje dětských
hřišť a sportovišť na Praze 14. S pod -
robnějšími body této koncepce sez námil

účastníky setkání vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví David Beňák. Po
tomto úvodu diskutovali občané s tvůrci
koncepce, jednak o předložené koncepci,
ale také o současném stavu dětských hřišť
a sportovišť na naší městské části. Upozor-
ňovali na problémy, se kterými se setkávají
při návštěvách našich dětských hřišť,
a navrhovali způsoby, jakým by radnice
měla popsaný stav řešit. Největší problémy
podle přítomných občanů představují pře-
devším zanedbanost, nevyhovující vybave-
ní a ochrana před znečištěním těchto hřišť
a sportovišť. Všichni se také vyjádřili
k tomu, jak si představují ideální dětské
hřiště a jak by měla být hřiště a sportoviště
v blízkosti jejich domovů rozmístěna.
„Chtěla bych říct, že vše z vašich nápadů
a připomínek, které jsme si zde zaznamenali,
budeme dále posuzovat v pracovní skupině.
Po projednání ve skupině MČ Praha 14
dokončí koncepci rozvoje dětských hřišť a zač-
ne s její realizací“, uvedla Soňa Tománková

a jedním dechem dodala „tím to ale nekon-
čí. Radnice bude i nadále své kroky s občany
konzultovat a při výstavbě dětských hřišť se
bude veřejnosti ptát, zda zvolené řešení odpo-
vídá jejich potřebám.“ 
Nakonec paní místostarostka poděkovala
všem přítomným za jejich čas, nápady
a připomínky a zdůraznila, že spolupráce
s občany radnici významně pomáhá v nalé-
zání těch nejvhodnějších řešení pro ty, kte-
ří výsledky činnosti radnice poté využíva-
jí. A těmi jsme my všichni.        KS OUR

22

místní Agenda 21

Koncepce rozvoje dětských hřišť 
pod drobnohledem veřejnosti

Vysoké obrubníky na přechodech, úzké
a rozbité chodníky, logicky nenavazující
bezbariérové úpravy ulic, chybějící navi-
gační prvky pro nevidomé či nedotažené
rekonstrukce křižovatek - to vše jsou pro-
blémy, které Centrum Slunečnice již tře-
tím rokem mapuje na území Prahy 14.
S mapováním bariér jsme začali v blízkosti
našeho působiště, tj. sídliště Černý Most
a postupovali dále směrem k Rajské zahra-
dě. Cílem této aktivity je nejen bariérové
úseky v ulicích zdokumentovat, ale i navr-
hovat potřebná opatření a dále prosazovat
jejich realizaci (komunikace s odpovědný-
mi pracovníky úřadu Prahy 14 a prezenta-
ce na komunitních setkáních – např.
Zdravá městská část Praha 14).
Upozorňování na zjištěné problémy
a vstřícná reakce úředníků městské části
pak v letošním roce vyústily v užší spolu-
práci Centra Slunečnice s odborem Kan-
celáře  starosty (Oddělení územního roz-
voje) v podobě zakázky na zmapování
situace ve zbylých částech Prahy 14 a vyti-
pování možných průjezdových tras. 
Od května do července pak za tímto úče-
lem procházeli naši klienti (vozíčkáři) spo-
lu s pracovníky Centra ulice sídliště Leho-

vec a Hloubětína. Výsledek mapování však
není příliš potěšující. Zejména v oblastech
se starší zástavbou je kvůli úzkým a rozbi-
tým chodníkům pohyb vozíčkářů či jinak
pohybově indisponovaných osob v zásadě
znemožněn. Kupříkladu bezbariérový pře-
chod v úrovni ulice Pod Turnovskou tratí
vede ke schodišti, které nelze nijak obejít.
Výjimkou nejsou ani signální a varovné
pásy vybudované pouze na jedné straně
přechodu či nepřístupné autobusové za -
stávky v navazující ulici Slévačská. 
O přizpůsobení ulic a přechodů pro vozíč-
káře, nevidomé či rodiče s kočárky, nelze
na území Hloubětína a Lehovce hovořit
jako o uceleném systému. Pokud se někde
vyhovující úseky vyskytují, jde o výsledky

dílčích rekonstrukcí, které často nesledují
návaznost ani v rámci přechodu či kři -
žovatky. Situaci sice komplikuje velmi
nesouvislé rozčlenění správy komunikací
pod odpovědné úřady, nicméně vlivem
polovičatých řešení se mnohé křižovatky
a přechody stávají, zvláště pro nevidomé,
nebezpečnou pastí. 
V současné době pracovníci a klienti Centra
Slunečnice prověřují a vyhodnocují ještě
bezbariérovost ulic v Kyjích a v příštím roce
přijdou na řadu i Jahodnice, Hostavice
a oblast Na Hutích. Zájem širší veřejnosti
o mapování bariér se nám zatím nepodařilo
upoutat, proto potkáte-li členy našeho
týmu, většinou ve složení asistent-vozíčkář,
neváhejte je oslovit a přispějte svými pod-
něty a zkušenostmi s bariérami, s nimiž se
setkáváte ve vašem bezprostředním okolí.
Náměty můžete také psát e-mailem.
www.centrum-slunecnice.wz.cz
infocs@e-mail.cz

pracovníci Centra Slunečnice

Mapování bariér s Centrem Slunečnice
pod poruje: 

Mapovali jsme bariéry v ulicích

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti 

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořené-
ho v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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Urbanistické studie byly před dvě-
ma měsíci předloženy výboru
Územního rozvoje a životního

prostředí MČ Prahy 14 a setkaly se
s kladným přijetím. „Studenti si rozhodně
získali náš respekt. V pracích je mnoho
nových myšlenek. Přesně to jsme potřebova-
li, aby se na rozvoj naší městské části podí-
val někdo novým, ničím neovlivněným
pohledem,“ uvedl starosta Prahy 14 Radek
Vondra.
Praha 14 má oproti některým jiným měst-
ským částím jednu nevýhodu. Vznikla
víceméně administrativním spojením ně -

kolika tradičních území. Na jedné straně ji
tvoří sídliště Černý Most a na druhé tradič-
ní části Hloubětín, Hostavice a Kyje. Je
ohraničena páteřními komunikacemi, kte-
ré využívají nejen všichni Pražané, ale také
obyvatelé Středočeského kraje, kteří dojíž-
dějí do Prahy za prací či nákupy. Chybí zde
tradiční přirozené centrum, které by ji sjed-
nocovalo. A vezmeme-li si, že počet obyva-
tel se blíží 50 tisíc, což je středně velké měs-
to a odhady do budoucna říkají, že by toto
číslo mohlo dosáhnout až na sto tisíc, tak
jsme již na velikost krajské metropole. A to
jsou důvody, proč se radnice rozhodla najít
způsob, jak z roztříštěných částí vytvořit

jeden celek, který by také jako město sku-
tečně vypadal a fungoval. K tomuto účelu
by měla sloužit připravovaná urbanistická
studie Prahy 14, do které se mohou pro-
mítnout i nápady studentů. 
.„Je rozhodně na čem stavět. Přes uvedená
negativa je Praha 14 územím s velkým roz-
vojovým potenciálem“, popisuje situaci
doc. ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu
urbanismu Fakulty architektury ČVUT
a pokračuje „ jednou z největších výhod je
výborné dopravní spojení, dané jak trasou
metra B, tak i železniční tratí a hustou sítí
silnic. Na území je velké množství potencio-

nálních ploch pro bytovou výstavbu, průmy-
slových zón a také zelených území určených
pro odpočinek. Vždyť její samotné jádro tvoří
rozsáhlý přírodní park.“ 
Na setkání studenti jeden po druhém
představovali svoje nápady a návrhy, jak by
se Praha 14 mohla v budoucnu dále rozví-
jet. Věnovali se jak možnému dalšímu
umístění bytové zástavby, tak využití pří-
rodního parku. Velkou otázkou také bylo,
jak mezi sebou jednotlivé části Prahy 14
propojit, zda by mělo v budoucnu vznik-
nout jedno velké centrum, nebo naopak
několik menších, kde by tato centra měla
být a jakou roli by měla plnit. Po každé

prezentaci následovala diskuze, do které se
postupně zapojila většina přítomných. Ti
se také studentů ptali, jak by vyřešili napří-
klad dopravní obslužnost oblastí, kde by se
měly stavět byty, jak si poradit například
s přeložením elektrického vedení nebo tep-
lovodu, jestli se počítá i s demolicí někte-
rých budov a jestli někde nebude zástavba
až příliš hustá. Z otázek a odpovědí se
vyvinula plodná diskuze, která k daným
prezentacím přidala další zajímavé myšlen-
ky. 
„Doufám, že se nám podařilo ukázat, co je
možné. Chci ale říct, že se v tomto případě

nejedná o stanovisko či názor radnice. Jsou
to jen podněty a představy možného vývoje.
Nicméně snahou vedení městské části je
aktivně řídit svůj budoucí rozvoj a k tomu
nám tyto studie určitě pomohou“, řekl závě-
rem starosta Vondra. Také poděkoval
všem přítomným a zvláště pak docentu
Jehlíkovi a jeho studentům a doufá, že
tato plodná spolupráce bude dál pokračo-
vat. Již nyní totiž studenti řeší další zadá-
ní, ve kterém se území Prahy 14 budou
věnovat podrobněji, v menším měřítku
a opět se počítá s jejich veřejným předsta-
vením. 

KS OKO

Studenti představili Urbanistické studie Prahy 14 veřejnosti
Studenti fakulty architektury ČVUT přednesli 22. listopadu v KD Kyje své představy, jakým směrem by se mohl
ubírat vývoj Prahy 14 v následujících dvaceti či třiceti letech. Veřejnosti bylo představeno celkem pět
urbanistických studií, jejichž společným jmenovatelem je propojení zdánlivě nesourodých částí Prahy 14 do
jednoho soudržného celku. 
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11. 12. v multikině
s filmem Velká vánoční jízda
� Dárky pro každého dětského diváka

� Losování hodnotných cen před začátkem každého
představení filmu Velká vánoční jízda

� Dětský koutek - nestůj stranou a bav se (nejen) 
s Grannou! Stolní hry Granna, kuličková dráha
Quercetti anebo kouzelné vánoční kreslení 
s Blendypens - to vše na vás čeká v našem hracím
koutku!

Vstupné dle platného ceníku, nezapomeňte uplatnit svou kartu
CineStar Club pro získání slevy 20 Kč ze zakoupené vstupenky.

www.cinestar.cz

24. 12. zavřeno
25. 12. 12:00 – 22:00
26. 12. 12:00 – 22:00
27. 12. 14:00 – 22:00
28. 12. 14:00 – 22:00
29. 12. 14:00 – 22:00
30. 12. 14:00 – 22:00
31. 12. 11:00 – 21:00

1. 1. 14:00 – 22:00

O TEVÍRACÍ DOBA BĚHEM

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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Z Klubu seniorů
Čas utíká jako voda
a pomalu se blíží Váno-
ce. Členové našeho
Klubu využívají všech
možností, které se jim
nabízejí a tak jsme
v uplynulé době navští-
vili kino Ponrepo a při-
pomněli si spisovatelku

Jarmilu Glazarovou. Do Ponrepa jdeme
znovu 7. prosince na koncert houslistky
Terezy Přívratské. Oslavili jsme společně
dvě životní jubilea – 75 a 85 let, kterých se
ve zdraví šťastně dožily naše dvě jubilantky
– paní Beranová a paní Pávová. Zúčastnili
jsme se besedy o komunitním plánování
v kulturním domě v Kyjích a vyslechli kva-
lifikované rady záchranáře Davida Peřana
o po skytování první pomoci. 
Už teď se někteří z nás těší na zájezd na
trhy do předvánočního Regensburgu,
pořádaný příspěvkovou organizací KVIZ

25

naši senioři, divadlo Horní Počernice

Svatba po 50 letech
Galerie 14 byla v magické datum 11. 11.
2011 svědkem zlaté svatby manželů Ha -
ny a Miroslava Kaufmanových z Hlou -
bětína. Před 50 lety uzavírali sňatek přes-
ně ve stejný den, tedy také 11. 11.
a ačkoliv mnozí numerologové tvrdí, že
toto datum není vhodné pro uzavírání
manželství, v případě manželů Kauf -
manových dvojnásob platí, že výjim-
ka potvrzuje pravidlo. Starosta Radek
Vondra v roli oddávajícího připomněl
některé šťastné okamžiky jejich společ-
ného života a spolu s nimi se podepsal
do pamětní knihy. Společným přípit-

Předprodej vstupenek na prosinec
v pokladně divadla.

Od následujících dnů jsou možné interne-
tové rezervace a zakoupení vstupenek
v pokladně Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena po – čt
16–18 hod. a hodinu před každým před-
stavením.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena
denně 10–16 hod.
Sobota 3. prosince v 19.30 PREMIÉRA:
Agatha Christie – KORUNNÍ SVĚDKY-
NĚ
DS Právě začínáme. Hrají: Lucie Hendry-
chová, Alexandra Vytlačilová, Michal
Klich, Michal Pivarči, a další. Vstupné
120, 100, 80 Kč
Neděle 4. prosince v 15 hod. – BETLÉM-
SKÁ HVĚZDA
Hálkovo městské divadlo Nymburk. Vá -
nočně laděná výpravná činoherní pohádka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 6. prosince v 16 a v 18 hod. –
VÁNOČNÍ SHOW
Vánoční pořad plný soutěží a písniček
v přímém přenosu TV Amfora. Účinkují:
Jan Čenský, Petr Salava, Michal Nesvad-
ba, Tereza Mátlová
Jednotné vstupné 100 Kč. Internetové

rezervace vstupenek najdete v sekci Jiní
pořadatelé.
Středa 7. prosince v 19.30 – JEFFREY-
MU JE ŠOUFL
Produkce: agentura Vrkal. V sérii komic-
kých výstupů Jeffrey, čekající na hospod-
ského Normana, rekapituluje svůj život
a snaží se dobrat jeho smyslu. 
Hrají: Oldřich Kaiser, Rostislav Novák,
Jaroslav Hanuš a Karolina Kaiserová. 
Vstupné 350, 320, 280 Kč
Čtvrtek 8. prosince v 18 hod. – VERNI-
SÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ TÁNI MA -
CHOLDOVÉ
Sobota 10. prosince v 15 hod. – O ZA -
POMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM
AN DĚLÍČKOVI
Divadlo Pro malý. Poetická pohádka
o kouzelném vánočním čase. Hrají: Jarmil
Škvrna, Karel Zima a Agáta Zimová
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pondělí 12. prosince v 19.30 – OSKAR
/Claude Magnier/
Produkce: Anife Hassan Vyskočilová. Slav-
ná francouzská konverzační komedie plná
záměn a převleků. Hrají: Ivan Vyskočil/
Zdeněk Podhůrský, Michaela Dolinová/
Eva Čížkovská, Martin Sochor, Veronika
Nová, Anife Vyskočilová Hassan, Miroslav
Šimůnek a další.

Vstupné 240, 220, 200 Kč
Středa 14. prosince v 19.30 – NAĎA VÁ -
LOVÁ: S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
Jednotné vstupné 220 Kč
Internetové rezervace vstupenek najdete
v sekci Jiní pořadatelé.
Čtvrtek 15. prosince v 18 hod. – KON-
CERT ZUŠ
Sobota 17. prosince v 15 hod. – JOSÍFEK
A MARUŠKA MAJÍ DĚŤÁTKO
Divadlo Špílberg Brno. Divadelní inscena-
ce na motivy známého biblického příběhu. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 18. prosince v 17 hod. – ZPÍVÁ-
NÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném
přírodním divadle v zahradě svépravické
školy. Vstup volný.
Úterý 20. prosince v 19.30 – JIŘÍ SCH-
MITZER
Jiří Schmitzer ve svém recitálu sází na svůj
ostrý humor, skepsi a ironii. Pověstný je
svou bezprostředností a ochotou improvi-
zovat v jakékoliv situaci. 
Jednotné vstupné 200 Kč
Středa 28. prosince v 18 hod. – KON-
CERT PRO DVĚ HARFY A NEJEN
PRO NĚ
Krásná hudba v podání Jany Bouškové,
Libuše Váchalové, Jiřího Bouška a Jiřího
Kubity. 
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Změna programu vyhrazena.

Program divadla 
Horní Počernice

kem, blahopřáními a předáním dárečků
oficiální část zlaté svatby skončila. Oba
manželé si určitě svůj slavnostní den spo-
lu se třemi syny, jejich rodinami a přáteli
náležitě užili.

text a foto: ves

10. prosince. Každoročně se před Vánoci
scházíme na vánočním odpoledni, které
letos organizuje Hana Kunešová s progra-
mem Krása zralého věku – ve čtvrtek 15.
prosince. 

Protože toto jsou poslední zprávy v letoš-
ním roce, přeji všem seniorům v Praze 14
krásné Vánoce a mnoho zdraví a síl do
příštího roku. 

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

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

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

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svobo-
da, Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, 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. Starožitnosti Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. metra B –
Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440 po
10 hod. 01/01

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUŽÁLEK

• Kontejnery, sklápěč, valník      Tel.: 281 931 419
• Sutě, odpad, zemina                     Fax: 281 931 512
• Písky, drtě, kačírek                 www.sute-pisky.cz
• Recyklát a tříděná zemina
• Demolice–hydraul. kladivo                                      
• Deponie Praha 9                                                           

Mobil: 603 242 142

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Knihy i knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400. 05/11

• Zubní společnost Stomat spol. s.r.o. se sídlem
ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní
imlantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní
 hrazené péče (bez finanční účasti pacienta). Tel.:
266 006 192, 266 006 180, 266 006 163. Další
informace na www.stomat.cz. 06/06

• Cukrárna – občerstvení MM, Praha 9-Kyje,
Hodějovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
všechny příležitosti: dorty nízké, patrové, dětské,
minizákusky. Klasická výroba bez použití in -
stantních krémů a rostlinné šlehačky. Tel.: 
731 759 496. 07/09

• Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor. Tel.: 603 909 327, 281 914 562.
   04/01

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti,
sklep či půdu levně. Tel.: 777 227 840. 
   09/01

• Chcete zdravě zhubnout? Kontaktujte nás
774 221 099. 11/04

• Malířské, lakýrnické práce a úklid, kva -
litně a levně, P. Sus, tel.: 603 505 927. 
   11/07

• Pronájem vozů Škoda. Levně. Tel.: 
777 683 600. 11/10

• Projektuji RD, dokumentace na rekon-
strukci bytů, rod. domů, chalup, též přístav-
by a nástavby. Tel.: 731 759 496. 11/02

• Kulturní centrum Horní Počernice, přijme
divadelního technika  na poloviční úvazek nebo na
DPČ. Podmínkou vyhláška 50/1987 Sb. mini-
málně paragraf 5. Praxe v oboru vítána. Struktu-
rovaný životopis zasílejte na divadlo@pocernice.cz,
v případě dotazů volejte 281 920 326 12/02

• Pronajmu nebytový prostor 76 m2, Černý
Most, 608 031 478. 12/05a

• Účetnictví zpracuji, 608 031 478. 12/05b
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Skibusy z Černého Mostu
Natěšení vyznavači zimních sportů se v prosinci zpravidla dočkávají. Proto také
tento měsíc začíná společnost Snowhill pravidelně jezdit z Černého Mostu na
hory a její nabídku obyvatelé naší městské části hojně využívají. Autobusy vyrážejí
směr Herlíkovice z konečné metra každý všední den v 6.35, na večerní lyžování
ve čtvrtek a sobotu pak v v 16.40 a pro ty, kterým se o víkendu nechce tak brzy
vstávat, je vypravován ještě další spoj v 8 hodin. Za necelé dvě hodiny jste v areá -
lu, kde na vás čekají 2 čtyřsedačkové lanovky, 7 vleků a 12,4 kilometrů sjezdo-
vých tratí různých obtížností. Na místě jsou samozřejmě půjčovny a servis se špič-
kovým vybavením, lyžařské školy a školky s vlastním areálem, dětský park, snow
fun park, pro zájemce navíc měřená slalomová trať u lanové dráhy a pro všechny
pak stánky s občerstvením a restaurace. Co dodat? Snad jen infolinku
737 222 456, webovou adresu www.snowhilll.cz. a všem lyžníkům i snowbor-
ďákům popřát podobné podmínky, jaké jsou na snímku z vrcholu Žalého.
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Mimořádné výkony 
na bowlingu
V herně restaurace U sv. Bartoloměje v Kyjích se
uskutečnil další bowlingový turnaj o pohár staros-
ty Prahy 14, na kterém se představila devítka žen
a šestnáctka mužů. Koulelo se o sto šest skoro čty-
ři hodiny, odehráno bylo šest kol, ti nejlepší maxi-
málně zúročili své zkušenosti a dosáhli opravdu
mimořádných výsledků. Mezi ženami to byla třetí
Irena Švejkovcová s 835 body, druhá Jaroslava
Vaníčková (845) a vítězná Dagmar Bočková
(919), v kategorii mužů pak Stanislav Kubíček
(862), Robert Vyhnánek (884) a hlavně Hynek
Mrázek, který se součtem 954 bodů stal i absolut-
ním vítězem. A tak si kromě poháru odnesl domů
také mimořádný vánoční dárek od majitele herny,
poukaz v ceně 600 korun, a je už jen na něm, zda
tuhle částku prokoulí, propije nebo projí. Nejspíš
všechno a ještě se určitě podělí s přáteli.

20 let SK Shotokan
Neratovice
Stejně jako celá existence klubu, tak i jeho začátky
jsou naprosto neoddělitelně spjaty s osobou sen-
seie Zbyška Petržílka 3. Dan JKA WF hlavního
trenéra a předsedy SK. Ten v roce 1989 na tré-
nincích v Mělníku poznal Jana Pecku, během
dalšího roku se rozhodli založit oddíl karate pod
patronací TJ Spolana ZRTV v Neratovicích
a roku 1991 se tak stalo. Dnes jeden z nejúspěš-
nějších klubů v ČR otevírá v roce 2000 výuku šir-
ší veřejnosti, zakládá sesterské oddíly  v Líbezní-
cích, roku 2003 v Hloubětíně a v roce 2006 ještě
v Satalicích a v Byšicích. V současné době má
klub zaregistrovaných přes 250 členů všech věko-
vých kategorií, od sportovních přípravek v Nera-
tovicích a Hloubětíně až po ty nejlepší, kteří na
květnovém ME v Nizozemsku získali po šesti zla-
tých a stříbrných medailí, k tomu navíc dvě bron-
zové. A na listopadovém mistrovství České
republiky vybojovali celkem 30 medailí.stranu připravil vok

27_29_praha inz_14_11  30.11.11  14:09  Stránka 27



28

inzerce

PRAHA 14

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

za finanãního pfiispûní Evropské unie

nabízí v podzimních 
a zimních měsících 2011/2012
tyto počítačové kurzy:

Maňákova 745, 
Praha 9-Černý Most

e-mail: horesovska@cvvi.cz, 
mazurova@cvvi.cz.

CVVI dále nabízí: vysokorychlostní
internet, skenování, černobílý tisk doku-
mentů, laminování dokumentů, kopíro-
vání, kroužkovou vazbu

Dopravní spojení: Metro B – Černý
Most, bus 296, 223 a 273 (zast. Breit -
cetlova)

  První kroky s Internetem • Základy práce
na PC • Word • Excel • PowerPoint •
Základy tvorby www stránek (pomocí

zdrojového kodu HTML) • Psaní všemi deseti
(All Ten Fingers) • GIMP • Video-Spin 2.0 •
MovieMaker • Inkscape • GeoGebra

Každý kurz  7x à 400 Kč, pro seniory od 65
let a děti do 18 let za cenu 200 Kč. 
Informa ce na www.kvizpraha14.cz
Zájemci prosím hlaste se přímo v Centru
vzdělávání a veřejného internetu nebo 
na tel.: 222 940 932, 222 940 933, 602
161 731 

AKCE NA PROSINEC

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 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

• 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

Uzávěrka inzerce a příspěvků pro č. 1/2012 je 15. 12.
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Od prosince jsou na Praze 14 umístěny 2
červené stacionární kontejnery určené pro
sběr drobných vysloužilých elektrospotře-
bičů a baterií. Ke žlutému, modrému
a zelenému kontejneru tak nyní přibyla
nová nádoba na tříděný odpad. Červené
kontejnery byly na Praze 14 rozmístěny
díky spolupráci Magistrátu hlavního města
Prahy a neziskové společnosti ASEKOL,

zabývající se zpětným odběrem elektroza-
řízení. V Praze je celkem 122 červených
kontejnerů, po celé republice téměř 1 500.
Drobné elektrospotřebiče bohužel stále
často končí ve směsném odpadu a na
skládkách, kde z nich unikají nebezpečné
látky jako olovo nebo rtuť. I proto ASE-
KOL inicioval myšlenku vytvořit červené
kontejnery. Díky nim se k recyklaci dosta-
ne více elektra a budou tak ušetřeny dru-
hotné suroviny, které z nich lze získat.
Kromě plastů je to např. měď, zlato, stříb-
ro či platina. „Věříme, že červené kontejnery
občanům usnadní a zpříjemní třídění elek-
trospotřebičů, které jsou běžnou součástí
našeho života. Zároveň kontejnery mohou
přivést k třídění ještě mnohem více lidí, což
je naším cílem,“ uvedla Hana Ansorgová,
manažerka komunikace společnosti ASE-
KOL.   
Do kontejnerů patří baterie a drobná elek-
trozařízení jako například kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, disc-
many, telefony a elektronické hračky.
Naopak není určen pro sběr televizorů,
počítačových monitorů, zářivek, úspor-
ných žárovek a velkých domácích spotře-

bičů jako jsou třeba ledničky, pračky
a chladničky. Tato větší zařízení se vybírají
na sběrném dvoře, při mobilním svozu,
případně je možné je odevzdat v prodej-
nách nebo opravnách elektrospotřebičů.

Stanoviště červených stacionárních 
kontejnerů na Praze 14:
Kučerova x Mansfeldova  
Chvalská x Klánovická

• INSTALA PROFI s.r.o., provádí: veškeré insta-
latérské práce, voda, kanalizace, topení, plyn, stroj-
ní čištění kanalizace, revize potrubí videokamerou,
jádrové vrtání, výměny vodovodních a kanalizač-
ních stoupaček, odstranění havárií vody, topení
a  kanalizace, rekonstrukce bytů a bytových jader,
koupelny na klíč, tel.: 739 323 566. 12/07
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inzerce a informace

Po–Pá 9:00–19:00
So–Ne 10:00–13:00
    13:45–18:00
Nabídka platí do konce roku 2011

Vyzkoušejte vítěze!

Spokojenost zaručena, 
jinak vrátíme všechny poplatky.

Více informací v nové pobočce: 

Centrum Černý Most

Nejlepší mezi účty, již 4x po sobě

• Odvoz nábytku a elektrospotřebičů.
Od vezeme vám vše nepotřebné z vašeho
bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklí -
zení, bytů NP a sklepů. Provozujeme i auto-
dopravu + stěhování. Tel.: 774 574 710,  
e-mail: euroautodoprava@snadno.eu.
   07/03

Koňský hnůj zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

Nová barva v třídění odpadů je červená

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
inzerce
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obrazové ohlédnutí

Titul „Ekoškola“ potřetí
Určitě můžeme být hrdi na to, že máme
v naší městské části tak úspěšnou  školu.
Jde o základní školu Gen. Janouška, která
letos už potřetí  obhájila mezinárodní titul
„EKOŠKOLA“. Při této příležitosti se 
2. listopadu  v Galerii 14 sešli na slavnost-
ním setkání členové Ekotýmu školy s ko -
ordinátorkami Mezinárodního projektu
Ekoškola ze sdružení Tereza Jitkou Krbco-
vou a Petrou Šimonovou, s Miladou  Šve-
covou – předsedkyní Klubu ekologické
výchovy, Ladou Matouškovou z Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů a zástupci
Městské části Praha 14 Tomášem Kvasnič-
kou, Ilonou Pickovou a Jiřím Šebkem. 
Do projektu Ekoškola je zapojeno 47 zemí
celého světa a téměř 25 000 škol, z toho je
240 škol z České republiky. Od roku
2005, kdy probíhá program na meziná-
rodní úrovni, získalo v ČR tento titul cel-
kem 81 škol. ZŠ Gen. Janouška byla mezi
prvními 14 školami v ČR, které titul zís-
kaly a patří mezi 19 škol, které titul obhá-
jily potřetí. 
A co všechno do projektu Ekoškola patří?
Tak třeba alej žáků školy, kterou děti pra-
videlně každoročně rozšiřují o nové strom-
ky na zahradě školy, program třídění od -
padů a úklid, terénní ekologické pobyty,
pořádání zajímavých Dnů Země nejen ve
škole, ale i pro veřejnost, šetření vodou,
energiemi, péče o prostředí školy a mnoho
dalších větších i docela malých věcí.  Letos
poprvé dostala škola titul na celé čtyři roky
(dosud to bylo je na dva). Všichni si toho
moc váží a udělají vše proto, aby dokázali,
že si titul opravdu zaslouží.       ves
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Turnaj v režii
pošty
Další turnaj neregistrovaných hráčů ve
stolním tenisu o pohár starosty Prahy
14 se odehrál v hale vedle hloubětínské-
ho bazénu a prezentovalo se na něm šest
hráček a čtyřnásobný počet hráčů. Ženy
hrály každá s každou na tři vítězné sety,
stejně jako muži v osmi skupinách, ze
kterých dva nejlepší postupovali do
vyřazovacích bojů. V pohodové atmo-
sféře, kde všichni fandili všem, porazil
v malém finále Petr Smékal Karla Jiřič-
ka 3:0, mezi ženami pak byla nejlepší
Sylva Plášková (na snímku), druhá
skončila Mária Minárová a třetí Lucie
Kroutilová. Ve finále mužů porazil
Josef Sedlák po boji Davida Rychtaříka
3:1 a třetí skončil Hynek Šmíd, který
v ještě dramatičtějším utkání zvítězil 3:2
nad Tomášem Mádlem. Zajímavostí
soutěže určitě byl fakt, že vítěz mužů 
a druhá i třetí žena jsou zaměstnanci
České pošty, takže turnaj o pohár sta-
rosty Prahy 14 byl skoro pošťáckým
měřením sil. 

text a foto: vok
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