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Osmileté a ètyøleté gymnázium se všeobecným zamìøením,
zøizovatel hl. m. Praha

www.ceskolipska.cz

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
 13. 12. 2012 a 10. 1. 2013 vždy od 16 a 17:15 hod 

hodinový program 
pro uchazeèe i jejich rodièe

PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEÈISTOPØIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEÈISTO
ÈTVRTEK 7. 2. 2013

pro žáky 5. tøíd od 14:45, pro žáky 9. tøíd od 15:00

GYMNÁZIUM, PRAHA 9, ÈESKOLIPSKÁ 373GYMNÁZIUM, PRAHA 9, ÈESKOLIPSKÁ 373

p
la

c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e

VestavěnéVestavěné
skříně, skříně, 

kuchyně, kuchyně, 
nábytek
na míru

www.spilka-truhlarstvi.cz

Breicetlova 771, Praha 9Breicetlova 771, Praha 9
((HASSO - Černý MostHASSO - Černý Most)), tel.: 224 317 142, tel.: 224 317 142

Zimní slevy 30%

Zimní slevy 30%603 242 133
603 242 133

p
la

c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e

DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní
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věřím, že jste řádně oslavili příchod

Nového roku a ještě lépe jste do něj vy-

kročili. S nadějí očekávám, že tento rok

bude pro všechny lepší a úspěšnější.

Záležet určitě bude na každém z nás,

jak se nám podaří naplňovat vlastní

předsevzetí či plány. Musím přiznat, že

jenom v rámci městské části jich

máme pro letošek víc než dost. A to

i proto, že s příchodem nového roku se

dostáváme do druhé poloviny aktuální-

ho volebního období. Dotáhnout do „vítězného konce“ chceme

hlavně věci, které jsme před dvěma lety ve volbách slíbili.

Těší mě, že se zlepšuje komunikace mezi občany, úřadem a sa-

mosprávou městské části. Stále totiž platí, že tuto oblast nebe-

reme na lehkou váhu a její další zlepšování je jednou z našich

priorit. I proto jsme v rámci zahájení nového roku připravili pro

čtenáře Čtrnáctky hned několik novinek, a to nejen po grafické

stránce, ale zejména po stránce obsahové s řadou nových ru-

brik. Máte-li však další nápady, podněty či připomínky týkající

se obsahu tohoto periodika, neváhejte a kontaktujte buď redakci,

nebo přímo mne prostřednictvím kanceláře starosty na ÚMČ

Praha 14. Společně můžeme ještě ledacos vylepšit.

I Vánoce, které jsme sotva před několika dny prožili, byly

spojeny s řadou novinek a na konci loňského roku se podaři-

lo založit další tradice. Příkladem jsou vánoční stromy, které

jste mohli vidět ve všech čtvrtích městské části. Z vašich prv-

ních reakcí jsem byl velmi mile překvapen. Pozitivní ohlasy

vzbudila i kulturně-společenská akce Vánoce Prahy 14 s živě

zpívanou Českou mší vánoční. Pokud si udrží svou oblibu,

může se stát hezkou tradicí pro rodiny s dětmi i ostatní oby-

vatele městské části.

Leden je ale spíše měsícem předsevzetí a také očekávání toho,

co přinese tento rok. Čtrnáctka v tomto ohledu nabízí i mnoho

informací či tipů, třeba pro aktivní vyžití ve volném čase, což

pro někoho může být zároveň plnění určitého předsevzetí. Pro

někoho jiného zase zapracovat na svém kulinářském umění,

k čemuž mu pro změnu může napomoci připravený receptář,

nebo se může inspirovat na základě prezentovaných zkušeností

s vařením od seniorek z Prahy 14. Zabývat se budeme i bezpeč-

ností v městské části a praktickými radami, jak ochránit svůj

majetek a zdraví své i svých blízkých. Předsevzetí a přání

máme určitě všichni. Proto všem přeji, ať se v co největší míře

každému naplní!

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení čtenáři,
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VEDENÍ RADNICE MČ PRAHA 14 MÁ
ZA SEBOU DVA ROKY VE SLUŽBÁCH
VEŘEJNOSTI. JAK SE ZMĚNY PO
POSLEDNÍCH VOLBÁCH PROJEVILY
V ŽIVOTĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI, SI JISTĚ
POSOUDÍ KAŽDÝ Z OBČANŮ PODLE
VLASTNÍCH MĚŘÍTEK. MÍSTNÍ
ZASTUPITELÉ MAJÍ VŠAK PŘED
SEBOU NEJEN ROK 2013, JEHOŽ
PŘÍCHOD JSME JISTĚ VŠICHNI
ŘÁDNĚ OSLAVILI, ALE TAKÉ ROK
NÁSLEDUJÍCÍ, KDY SE OPĚT
VYDÁME K VOLBÁM. ŘEŠIT JEJICH
VÝSLEDEK JE NYNÍ ZCELA JISTĚ
PŘEDČASNÉ, POJĎME SI ALE
SPOLEČNĚ SHRNOUT, JAKÉ VIZE
MÁ SOUČASNÉ VEDENÍ RADNICE
PRO NASTÁVAJÍCÍCH DVANÁCT
MĚSÍCŮ.

Za uplynulý rok se změnilo mnohé,

asi nejvíce to mohli ocenit rodiče

malých dětí, pro které vzniklo vloni

hned několik nových hřišť. V součas-

nosti spravuje Praha 14 celkem 34

dětských hřišť a sportovišť. Z funkč-

ního hlediska je můžeme rozdělit na

22 samostatných dětských hřišť, 

5 sportovních ploch a 7 kombinova-

ných ploch, které slučují obě tyto

funkce. Další hřiště bude letos ote-

vřeno na základě požadavků měst-

ské části také u nových bytových

domů na Jahodnici, určeno je přede-

vším pro předškoláky a jeho výstav-

bu financuje společnost Skanska.

„V tomto roce zahájíme výstavbu

dvou velkých dětských hřišť, jejichž

podobu a vybavení jsme předem kon-

zultovali s místními obyvateli. Jde

o dětské hřiště v parku při ulici

Splavná Na Hutích, kde takové záze-

mí podle místních jednoznačně chy-

bí. Další velkou akcí bude kompletní

revitalizace hodně využívaného hřiště

v areálu Jahody ve Vybíralově ulici,“

přiblížil zástupce starosty Aleš Kuda,

který má tuto oblast rozvoje na sta-

rosti a osobně se účastnil i všech

projednávání s veřejností.

Kromě uvedeného je připravována

výstavba velkého areálu s hřištěm

pro děti i sportovišti na Hutích u by-

tových domů Ekospol Panorama.

„Jednáme také o zásadní proměně

využití plochy na Jahodnici mezi tratí

a ulicí Nedokončená, kde nyní stojí

tenisové kurty a rozestavěný dům.

Chtěli bychom zde vybudovat spor-

tovní a volnočasový areál s širokou

nabídkou aktivit pro nejen pro obyva-

tele Jahodnice a Hostavic. Vše je na

dobré cestě a věřím, že se záměr po-

daří dotáhnout do konce.“ říká Kuda.

ZAPOJÍME PODNIKATELE 
„Rádi bychom také zrealizovali dět-

ské hřiště Vidlák, které bude před-

mětem projednání s veřejností. Ve

spolupráci s o.s. Starý Hloubětín by-

chom chtěli v rámci akce „adoptuj si

svůj herní prvek“ zapojit podnikatele

a firmy, které působí v Praze 14,

a společně vybudovat nové dětské

hřiště ve Starém Hloubětíně za stat-

kem, kde je nyní nevyužívaný pro-

stor,“ dodal Kuda s tím, že záměrem

radnice je stavět atypická, zajímavě

navržená hřiště, která budou zapa-

matovatelná a budou mít svou „vlast-

ní tvář“. Takové by ostatně mělo být

i dětské hřiště v parku Pilská v areálu

hostavického zámečku, kde by mělo

současně vyrůst i multifunkční spor-

toviště a zázemí pro místní komunitu.

Větší pozornost chce v tomto roce ve-

dení Prahy 14 věnovat i volnočaso-

vým aktivitám pro mládež. V tomto

ohledu přitom radnice vychází přede-

vším z podnětů neziskových organi-

zací a podnětů místních mladých lidí,

kteří na podzim absolvovali work -

shop zaměřený právě na tuto oblast

veřejného života. Mezi konkrétní pro-

jekty patří například takzvaná pláž

u Kyjského rybníka, kde by měla

vzniknout odpočinková zóna a zázemí

pro obyvatele i návštěvníky Prahy 14. 

ŠKOLY A ŠKOLKY V NOVÉM KABÁTĚ
V loňském roce byly dokončeny re-

konstrukce a zateplení ZŠ Generála

Janouška, ZŠ Chvaletická a ZŠ Bří

Venclíků. „Jsem ráda, že vše proběhlo

VIZE 2013: NOVÁ HŘIŠTĚ,
PARKY I VĚTŠÍ BEZPEČÍ 
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Vizualizace ukazuje, jak bude vypadat dětské hřiště na Jahodnici, které financovala na základě
dohody s MČ Praha 14 developerská společnost Skanska.

V blízkosti současného hřiště TJ Kyje by měla
vyrůst nová multifunkční sportovní hala.
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s minimálním dopadem na provoz

škol a budovy jsou nyní nejen funkč-

ní, ale i velmi pěkné. Odezva od žáků

i rodičů je výborná a motivuje nás to

k dalším podobným krokům,“ říká

Lucie Svobodová, zástupkyně staros-

ty s tím, že v letošním roce bude 

zahájeno zateplení budovy ZŠ Bratří

Venclíků a jedna z mateřských škol

dostane nová okna. Zateplení budov

3 mateřinek pak podle Svobodové

radnice chystá na rok 2014.

Kromě škol je připravován projekt

rozšíření domova seniorů v Bojčenko-

vě ulici tak, aby kromě zvýšení počtu

lůžek došlo i k rekonstrukci vybavení

domova na vyšší úroveň. „Naše měst-

ská část si uvědomuje odpovědnost

za zajištění dobrého zázemí i pro se-

niory, kteří ve stáří potřebují rozsá-

hlejší pomoc, a proto rekonstrukci

domova připravuje. Rozsah a objem

potřebných prací je nad finanční mož-

ností městské části, ale věřím, že se

nám podaří s dobře připraveným pro-

jektem získat podporu u hlavního

města či z jiných fondů a rekonstrukci

zrealizujeme,“ říká Svobodová.

NOVÁ HALA A DALŠÍ ZÁZEMÍ 
PRO SPORT A KULTURU
Významné novinky mohou občané

očekávat letos i v oblasti sportu. Přes-

tože je sportovní infrastruktura v Pra-

ze 14 v současnosti na relativně sluš-

né úrovni, chystá se hned několik

významných změn. Asi největší z nich

je plánovaná stavba sportovní haly

v areálu TJ Kyje u Broumarské ulice.

Dalším velkým projektem pak je kom-

pletní oživení stadionu areálu v Hlou-

bětíně, kde je dnes zpustlé fotbalové

hřiště a torzo původní tribuny. Jednou

z možností je přeměna na hned něko-

lik travnatých sportovišť pro zápasy

i trénink, kryté sportoviště se záze-

mím, dětské hřiště a parkoviště pro

návštěvníky areálu. „Přes problema-

tické jednání s vlastníky pozemku se

podařilo nastartovat záměr a do bu-

doucna snad bude možné zrealizovat

kompletní revitalizaci tohoto areálu,

který byl v uplynulých letech pro Pra-

hu 14 tak trochu ostudou,“ přiblížil

starosta MČ Praha 14 Radek Vondra.

Velkou výzvou v rámci volnočasových

aktivit v městské části je podle jeho

slov i záměr na otevření takzvané Ple-

chárny, budovy sousedící se skatepar-

kem na Černém Mostě. Dnes jde o ne-

příliš pohlednou stavbu, která nemá

směrem k veřejnosti žádnou funkci, to

by se ale mělo ještě v letošním roce

změnit. „Ta stavba má obrovský poten-

ciál, je to přesně ten typ záměru, který

na Černém Mostě chyběl. Představte

si, že tu bude kavárna s občerstvením

a internetovým připojením, mohou tu

vzniknout ateliéry, dílny, zkušebny pro

mladé kapely nebo třeba grafické stu-

dio pro mladé talenty. Mladí lidé, kte-

rých se v této oblasti schází početná

skupina, tak získají zázemí a to je pro

smysluplné trávení volného času veli-

ce důležité. Dáte totiž mladým lidem

možnost, aby byli aktivní, aby sami ne-

byli jen konzumenty toho, co se jim

nabízí, ale aby kulturu sami utvářeli,“

přiblížil vizi ředitel KD Kyje David Ka-

špar, který společně s vedením měst-

ské části pracuje i na nové kulturní

strategii Prahy 14.

PARKY NEJEN V HLOUBĚTÍNĚ
Podle starosty Radka Vondry se bude

Praha 14 v tomto roce měnit i „na po-

hled“, což ocení zejména milovníci

procházek. Již vloni se začalo s revi-

talizacemi zanedbaných nebo ne-

vhodně osázených ploch zeleně v růz-

ných částech Prahy 14, mimo jiné

zmizely i někdejší enklávy bezdomov-

ců v ruinách garáží podél vlakové tra-

tě u ulice Na Hutích v Hloubětíně. Od-

straněny byly například nevhodné ja-

lovce před ZŠ Bratří Venclíků ÚMČ

Praha 14. V plánu je prořez náletů

a neupravených křovin na původní

parkové ploše ve Starém Hloubětíně

za statkem. Ten by se měl letos do-

čkat kompletní revitalizace stejně

jako zeleň v oploceném areálu Jaho-

da na Černém Mostě. Výrazně zlep-

šen by měl být i prostor bývalého „Ve-

tiškova“ náměstí v Hloubětíně.

Asi nejvýznamnější je ale z hlediska

zeleně dlouho očekávané zahájení

výstavby nového celoměstského par-

ku V Čeňku, který buduje hlavní

město Praha. Letos by měla být re-

alizována první etapa a další by měla

následovat v příštím roce. Dalším za-

jímavým projektem v oblasti zeleně

je výsadba stromů a izolační zeleně

podél Českobrodské ulice.

VEZMĚTE PEJSKA DO ŠKOLKY 
Zajímavou novinkou pro letošní rok je

také projekt takzvané Psí školky Pra-

hy 14. Jde o kurz sestávající zhruba

ze šesti lekcí na třech různých mís-

tech Prahy 14, kde se mohou pejska-

ři z městské části ve spolupráci

s míst ními kynology v týdenních cy-

klech naučit mnoho nového o výcho-

vě, výcviku psů a sami své čtyřnohé 

miláčky naučit novým věcem. K tomu by

se měly postupně přidat i nové vyhra-

zené psí loučky a obyvatelé se psy tak

získají na čtrnáctce důstojné zázemí.

Vloni se dočkaly školy v Praze 14 zateplení a dalších důležitých oprav, 
v letošním roce chce radnice v investicích do školských objektů pokračovat.

CO SE MIMO JINÉ CHYSTÁ
V PŘÍŠTÍM ROCE
• Strategický plán

• Černý Most – Park V Čeňku 

– 1. etapa, „Plechárna“, zázemí

pro kulturu a volný čas, hřiště

Jahoda

• Hloubětín – Vetiškovo náměstí,

Hloubětínská 55, hřiště za

statkem, stadion Hloubětín

• Hostavice – Park Pilská

• Jahodnice – hřiště Skanska,

Sportovní areál – příprava

• Lehovec – revitalizace

veřejného prostoru

Kardašovská

• Kyje Hutě – hřiště Panorama,

parčík a hřiště Splavná

• Staré Kyje – TJ Kyje nová hala,

pláž u rybníka, obnova hřiště 

„U Eriky“
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Téma – Praha 14 v roce 2013

Těšit se letos můžete i na tradiční

oblíbené akce, jako je festival Stop

Zevling, Dny Prahy 14, kampaně ke

Dni Země či setkání kultur u příleži-

tosti Mezinárodního dne Romů. Po-

kračovat budou i osvětové akce za-

měřené na prevenci. V novém se již

od podzimu prezentuje i KD Kyje,

který letos nabídne další novinky nej-

en v programové skladbě.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
I v letošním roce budou na území MČ

působit asistenti prevence kriminali-

ty, kteří ve spolupráci s městskou

policií pomohli výrazně zlepšit bez-

pečnost v kritických místech na Čer-

ném Mostě. Podle statistik policie

stále klesá počet řešených incidentů,

stále však zůstává několik míst, kte-

rá potřebují bezpečnost zlepšit, a to

za spolupráce všech – prací městské

části a policie počínaje a aktivní po-

mocí obyvatel konče. „Věřím, že kro-

ky, které připravujeme, výrazně zvýší

spokojenost obyvatel i v této oblasti,“

říká místostarosta Kuda, který má

bezpečnost na starosti.

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A ZELENĚ
S VĚTŠÍM ZAPOJENÍM LIDÍ, KTEŘÍ
OBTÍŽNĚ HLEDAJÍ PRÁCI
Protože na údržbu komunikací a ze-

leně není prostředků nikdy dost, MČ

se společně s dalšími partnery roz-

hodla založit sociální podnik a do

údržby ve velkém rozsahu a systema-

ticky zapojit skupiny znevýhodněných

občanů. „Přístup, který tady na čtr-

náctce volíme, je ojedinělý nejen

v rámci Prahy. Lidem, kteří dosud ne-

pracovali a rozhodnou se aktivně za-

pojit, nabízíme na jedné straně dobré

zázemí a pomoc, ale na straně druhé

budeme požadovat jasné výsledky

a ochotu přiložit ruku k dílu. Věřím,

že pozitivní výsledky uvidí občané již

v prvním pololetí v podobě zvýšeného

rozsahu a kvality údržby,“ říká místo-

starostka Svobodová, která má soci-

ální podnik na starosti. Velkou bolestí

je však rozdělení údržby komunikací

a zeleně na území, které spadá pod

MČ (Kyje, Hostavice), a území ve

správě hlavního města Prahy (celý

Černý Most a Hloubětín). Jednání

s TSK, která pro hlavní město úklid

zajišťuje, není jednoduché a občané

Černého Mostu a Hloubětína vznášejí

oprávněné výhrady vůči rozsahu

a kvalitě údržby. Kromě neustálých

urgencí musí MČ suplovat v kritic-

kých místech nekvalitní práci někoho

jiného a nedostává se pak prostředků

a sil na území, které MČ spravuje.

PRAHA 14 JEDE!
Vize Prahy 14 pro letošní rok se ale

zdaleka netýkají jen dětských hřišť či

zeleně. Podle vyjádření starosty Rad-

ka Vondry v rozhovoru, který najdete

o dvě strany dále, vedení městské

části „rozhodně neusíná na vavří-

nech“. Jednotlivé oblasti změn mají

dokonce svá pojmenování. Praha 14

je vidět. Pod tímto heslem chystá le-

tos radnice změny v komunikaci s ve-

řejností, a to nejen směrem k obyva-

telům Prahy 14, ale také vůči ostatní

veřejnosti. Změní se webové stránky

úřadu, vznikne nový web na propaga-

ci místní kultury, který by měl do Pra-

hy 14 přilákat i návštěvníky z okolních

obvodů a z celé Prahy. Novinkou, kte-

rá si klade za cíl lepší informovanost

veřejnosti, je také vznik plakátovacích

ploch, kde se místní dozvědí o všem,

co se chystá, a najdou zde i další in-

formace. Zlepšit by se měla i komu-

nikace prostřednictvím facebooku

a novinky v této oblasti chystáme i my

v časopise Čtrnáctka.

Návštěvníci úřadu jistě ocení nový in-

formační systém. V plánu je také

projekt přímého zaměstnávání zne-

výhodněných občanů a mnoho no-

vých volnočasových projektů. Do ulic

Prahy 14 by mohly vyjet vysavače na

úklid psích exkrementů a dalšího ne-

pořádku. 

PRAHA 14 SE ROZRŮSTÁ
Již vloni mohli návštěvníci sledovat

i změny v Centru Černý Most, které

budou letos pokračovat a směřovat

k otevření zcela nového centra

v břez nu. Mezi další velké projekty

patří i výstavba obytných souborů

Rajský Vrch a při ulici Bryksova na

Černém Mostě. Pokračovat bude vý-

stavba Ekospolu Na Hutích a výstav-

bu nízkoenergetických domů zahájí

společnost JRD v Hloubětíně. Zřej-

mou hrozbou je záměr společnosti

Coca-Cola na vybudování velkokapa-

citního skladu v areálu na Jahodnici,

kde MČ říká jasné ne této megalo-

manské stavbě, která by nenávratně

poškodila dané území.

(jam)

Na místě nevyhovujícího sportoviště v Šebelově ulici chce radnice ještě letos postavit nové fitness hřiště pro seniory. 
Letos by měl být k dispozici první stůl a přibližně polovina cvičebních prvků.
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Aktuality 

AKTUALITY

PLAVCI ZÁVODILI O POHÁR STAROSTY
Celkem dvanáct základních škol z Pra-

hy 14 a dalších městských částí nomi-

novalo své žáky do plaveckého závodu,

který se konal v polovině října v Hlou-

bětínském bazénu. Mladí sportovci byli

rozděleni do čtyř věkových kategorií,

nejúspěšnější byla tentokrát klánovic-

ká ZŠ Slavětínská 200. 

Zatímco medaile dostali úspěšní spor-

tovci přímo po závodech, slavnostní

přijetí a předání poháru z rukou sta-

rosty MČ Praha 14 Bc. Radka Vondry

se konalo v budově radnice až 4. pro-

since. Společně s pohárem starosty zí-

skaly děti i drobné dárky.

(jam)

DĚKUJEME SENIORŮM ZA POMOC NA PŘECHODECH

Oficiální poděkování od zástupců městské části Praha 14 a městské policie si

před Vánocemi vyslechlo celkem osm dam z Klubu seniorů Kyje, které se letos

zapojily do projektu pomoci při dohledu na bezpečnost školáků na přechodech

pro chodce. Osm seniorek pravidelně a bezplatně pomáhá strážníkům městské

policie při ranních a odpoledních dohledech na vybraných přechodech pro chod-

ce v okolí základních škol. 

„Musím vám moc poděkovat, protože děláte opravdu záslužnou věc. Bezpečnost

dětí je velmi důležitá a já osobně jako řidič vidím, že dohled na přechodech má

svůj smysl. Věřím, že vydržíte a budeme touto formou moci spolupracovat i do

budoucna,“ řekl starosta Radek Vondra při oficiálním přijetí seniorek. Vzhledem

k tomu, že jde o činnost dobrovolnou, připravili zástupci městské části pro dámy

jako dík alespoň hodnotné dárkové koše. „Vidíte, to ukážeme těm, kterým se do

hlídání nechtělo, třeba si to rozmyslí a zapojí se v příštím roce,“ vtipkovala Bože-

na Merclová, která jednak sama hlídá na přechodu u ZŠ Generála Janouška

a také byla jakousi hlavní propagátorkou a organizátorkou projektu v rámci klu-

bu seniorů. Další z osmi dam si mimo jiné pochvalovaly spolupráci se strážníky

a ředitelce Městské policie Praha 14 Dagmar Hetzlové vystřihly poklonu, když

pochválily přístup strážníků k obyvatelům městské části. „Projekt bude pokračo-

vat a my uděláme maximum pro to, abychom získali i další dobrovolníky. Pro

příští rok pro vás máme také připraveno nové vybavení, aby se vám pracovalo

lépe,“ dodal po vřelém poděkování i místostarosta Aleš Kuda, který je de facto

duchovním otcem celé myšlenky na zapojení seniorů do pomoci na přechodech. 

(jam)

SKLAD COCA-COLY:
MČ ŘÍKÁ JASNÉ NE

Nenadálý vývoj nabrala těsně před

loňskými Vánocemi kauza okolo za-

mýšlené výstavby obřích skladova-

cích budov, které chce ve svém

areálu v Kyjích při Českobrodské

stavět společnost Coca-Cola. Ta za-

hájila v prosinci bez konzultace se

zástupci městské části „nenápad-

ně“ řízení o vlivu stavby na životní

prostředí (EIA), což dokládá záměr

firmy stavbu prosadit. 

Stanovisko městské části je přitom

od prvního zveřejnění tohoto zámě-

ru stejné. Proti stavbě se jasně vyjá-

dřilo i ZMČ, a to včetně opozičních

zastupitelů. „Největší stavba má být

vysoká 36 metrů a má zabírat plo-

chu odpovídající dvěma fotbalovým

hřištím. Je to doslova megastavba

a podle záměru Coca-Coly by měla

vyrůst v jedné z nejcennějších loka-

lit Prahy 14 v sousedství rodinných

domků. Jen pro představu – do

skladu by se vešlo na šedesát na-

šich kostelů,“ popsal Ing. arch. Mi-

lan Veselý, hlavní architekt MČ Pra-

ha 14 a autor uvedeného zákresu,

který jasně ukazuje monstrózní

hmotu navrhované stavby. 

Jasné ne vyjádřila i Rada městské

části Praha 14, která se seznámila

s oznámením na svém prosincovém

jednání.  „Rada městské části Pra-

ha 14 nesouhlasí s předloženou do-

kumentací k oznámení o zahájení

zjišťovacího řízení záměru „nové

skladovací haly“,“ uvádí se v usne-

sení. Podle starosty Radka Vondry

není problém jen ve velikosti stavby,

ale hlavně v předpokládaném růstu

dopravní zátěže a s ním spojeného

zhoršení životního prostředí v bez-

prostředním okolí skladu i v celé

městské části. Vzhledem k závaž-

nosti celé kauzy, která se objevila

na scéně krátce před uzávěrkou, se

budeme tomuto tématu podrobněji

věnovat v příštím vydání Čtrnáctky.

(jam)
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VE FUNKCI STAROSTY MČ PRAHA 14
JE DRUHÝM ROKEM, TAKŽE
MŮŽEME HOVOŘIT O JAKÉMSI
POLITICKÉM POLOČASU. PROTO
JSME SE RADKA VONDRY PTALI
MIMO JINÉ I NA TO, CO SE ZA
UPLYNULÉ DVA ROKY ZMĚNILO
A CO SE CHYSTÁ DO ROKU 2013,
KTERÝ PRÁVĚ ZAČÍNÁ. CHCETE-LI
POZNAT SVÉHO STAROSTU
TROCHU BLÍŽE, POŘEČTĚTE SI
NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR.

ZAČÍNÁ NOVÝ ROK. 
JAK JSTE HO PŘIVÍTAL 
A S JAKÝMI PŘEDSEVZETÍMI 
DO NĚJ VSTUPUJETE?
Silvestra jsem strávil v rodinném

kruhu a s přáteli. Podobně jako celé

vánoční svátky. Chtěl jsem manželce

a dětem vynahradit celoroční absenci

kvůli práci. Každý volný den, který

vyšetřím o svátcích a dovolených, se

chci věnovat hlavně dětem a vyjet

s nimi na výlety nebo za nějakou zá-

bavou.

ZPĚT V PRÁCI TO UŽ TAK ZÁBAVNÉ
ASI NENÍ… JAK VŮBEC VY OSOBNĚ
HODNOTÍTE SOUČASNOU SITUACI
NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Nemohu si stěžovat. Podařilo se nám

radnici stabilizovat a zlepšit funkčnost

úřadu, a to zejména samosprávy.

Myslím si, že jsme vytvořili dobrý tým,

na kterém se dá stavět i do budoucna.

Díky tomu je dnes u nás daleko pruž -

nější vyřizování nejrůznějších agend,

což mohli už v uplynulém roce ocenit

hlavně občané Prahy 14, a své výsled-

ky to přinese i v dalších letech.

VZPOMENETE SI, CO BYLO PRO VÁS
JAKO NOVÉHO STAROSTU
NEJTĚŽŠÍ ZMĚNIT?
Tak to si vzpomínám úplně přesně.

Organizace úřadu fungovala dobře.

Ale v samosprávě toho moc nebylo,

na co jsme mohli navazovat. Chyběla

nejen strategie, ale i vize. O nějaké

koncepci se snad ani zmiňovat nemu-

sím. Na druhou stranu jsme se ne-

stačili divit, kolik tady bylo nevýhod-

ných smluv, které značně zatěžovaly

rozpočet městské části Prahy 14.

S tím jsme si postupně dokázali po-

radit a nyní úřad i příspěvkové orga-

nizace nakupují většinu služeb za řá-

dově výhodnějších podmínek. Dalším

nepříjemným překvapením bylo na-

prosto minimální čerpání prostředků

z fondů EU a jiných grantů. Ve velkém

kontrastu pak byla absence jakého-

koliv financování občanské vybave-

nosti z prostředků developerů, kteří

na Praze 14 staví nové projekty – to je

v Praze skutečně ojedinělé a mohu

jen spekulovat, co bylo pravým důvo-

dem tohoto přístupu předchozího ve-

dení. Snažíme se dohnat, co se dá,

ale mnoho ztracených let a granto-

vých výzev a jiných příležitostí pro zí-

skání prostředků je nenávratně pryč

a podepsalo se na podfinancování ob-

čanské vybavenosti na našem území.

Vedení úřadu se také dříve snažilo

kontakt s veřejností spíše minimali-

zovat, než aby vycházelo z potřeb

občanů…

BC. RADEK VONDRA

STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT
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Rozhovor

PODAŘILO SE VÁM UŽ NĚCO 
Z TOHO ZMĚNIT?
To byla naše prvotní snaha. Vypovědět

nevýhodné smlouvy nebo narovnat tyto

vztahy, otevřít úřad občanům, začít

plánovat a řešit konkrétní oblasti ve-

řejného života v Praze 14, kde vidíme

stále ještě nedostatky. Pořád můžeme

zlepšovat fungování úřadu, už v minu-

lém roce jsme se vrhli i na zkvalitňová-

ní správy komunikací, silnic a chodní-

ků i další infrastruktury. Proběhly

rozsáhlé investice do zateplení a oprav

škol, máme za sebou otevření několika

nových dětských hřišť v místech, kde

dlouhodobě chyběly.

Jako jeden z hlavních cílů ale vidím

stále zapojení lidí do rozhodování

všude tam, kde to je reálně možné.

Je to základ pro to, aby se lidem

v daném místě žilo dobře. V tomto

ohledu musím pochválit všechny,

kteří se podíleli na zavádění místní

Agendy 21. Tento projekt jasně uká-

zal, že mezi obyvateli Prahy 14 je

dost těch, kteří se rádi aktivně zapojí

do veřejných záležitostí a leží jim na

srdci budoucnost naší městské části.

Podle kritérií Národní sítě zdravých

měst jsme za ty dva roky práce po-

stoupili mezi zkušené městské části,

kde již ty základní věci fungují. Stále

je ale co zlepšovat, a mnoho lidí po

zkušenostech z minulých let nevěří,

že radnice skutečně bere názory lidí

v potaz. Ti, kdo se zapojili, měli mož-

nost se přesvědčit, že to opravdu

funguje. Rozhodně neusínáme na va-

vřínech. Projekt místní Agendy 21

ukázal mimo jiné i možnosti udržitel-

ného rozvoje městské části a místní

komunity, což je pro nás výzva přede-

vším k zodpovědnosti a vytváření

kvalitního ekonomického systému,

který tento rozvoj umožní i přes vněj-

ší vlivy, jako je současná krize a další

jevy. S tím vším se my, jakožto zvole-

ní zástupci občanů Prahy 14, musíme

vypořádat tak, aby naši nástupci měli

na čem stavět, aby mohli pokračovat

dál s daleko lepším základem, než

jsme měli při příchodu na radnici my.

Inspiraci čerpáme jak doma, tak

v zahraničí, kde máme díky evrop-

skému projektu možnost navštívit

města v jiných státech a diskutovat

jejich přístupy ke společným téma-

tům. Musím říci, že jsme přivezli

mnoho zajímavých podnětů, ale také

my jsme měli co nabídnout našim

zahraničním partnerům. 

VÝRAZNÉ ZMĚNY OSOBNĚ VIDÍM
ZEJMÉNA V OBLASTI KULTURY…
V této oblasti věřím, že se nám poda-

řilo vyrazit správným směrem. Velkou

zásluhu na tom jistě má osoba Davi-

da Kašpara, který již před svým pří-

chodem na místo ředitele příspěvko-

vé organizace Praha 14 kulturní

(dříve KVIZ) měl za sebou velkou zku-

šenost i skutečné reálné výsledky.

Společně s námi nyní pracuje na cel-

kové strategii kultury v městské části,

což je záležitost, kterou se v minulos-

ti nikdo nezabýval, která tu prostě ne-

byla. Přitom má Praha 14 v tomto

ohledu velký potenciál, a proto si moc

vážím vizí, které se snaží David Ka-

špar se svými spolupracovníky reali-

zovat a dále rozvíjet. Jsem přesvěd-

čen, že zaměřením se na komunitu

a snahou vyslat kulturu mezi lidi do

veřejného prostoru a přímo je do těch

aktivit zapojovat jsme toto téma

uchopili za správný konec. Potvrze-

ním je i narůstající zájem mladých

umělců a producentů o Prahu 14.

PŘIDRUŽENOU OBLASTÍ JE I VOLNÝ
ČAS. JAK VNÍMÁTE TYTO AKTIVITY
VY JAKO STAROSTA MĚSTSKÉ
ČÁSTI?
Svým způsobem to je pro občana tro-

chu podobné, ale z hlediska politiky

se obě oblasti trochu liší. V kultuře

jde především o samotnou strategii,

o to, aby byla vize a možnost nabíd-

nout lidem to, o co mají zájem. Vol-

nočasové aktivity zahrnují mnohem

širší spektrum a radnice se v této

oblasti neobejde bez partnerů, který-

mi jsou především školy a neziskové

organizace. Ty tvoří základ nabídky

a na nás zůstává jim v jejich činnosti

pomoci. Můžeme je podporovat, mů-

žeme s nimi spolupracovat a může-

me samozřejmě do budoucna vytvá-

řet co nejlepší podmínky, aby se

jejich aktivity mohly dále rozvíjet.

Dobrým příkladem, který navíc uka-

zuje, že kultura a volnočasové aktivi-

ty spolu skutečně souvisí, může být

v letošním roce plánované otevření

takzvané „Plechárny“ kreativního

a volnočasového centra u skateparku

na Černém Mostě.

Z hlediska radnice rozhodně toto

téma nepodceňujeme a do diskuse

zapojujeme i ty, kterých se to přímo

týká. Na setkání se školáky a mladý-

mi lidmi z Prahy 14 jsme načerpali

celou řadu podnětů, u kterých jistě

stojí za to se jimi dále zabývat. Po-

dobně je tomu i v oblasti sportu, v níž

v Praze 14 působí celá řada kvalitních

oddílů a klubů a konají se tu i tradiční

sportovní akce, které mají dosah da-

leko za hranice městské části.
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PRO RODIČE JE URČITĚ
POTĚŠUJÍCÍ I TO, ŽE SE NĚKDO
ZAJÍMÁ I TAKÉ O JEJICH NOVĚ
NAROZENÉ DĚTI. JAK SE PODLE
VÁS UJALA NOVÁ TRADICE VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ?
Právě dlouhodobý nezájem minulého

vedení mně zavedení této nové tradi-

ce značně ulehčil. První půlrok před-

čil všechna moje očekávání a v Gale-

rii 14 se nyní při vítání setkávám

s většinou nově narozených dětí.

Jsem přesvědčen, že vítání občánků

se může v budoucnu projevit na roz-

voji MČ, pokud děti a jejich rodiče zí-

skají vztah k Praze 14, a více se tak

spojí s naší městskou částí. Úřad se

jim ale musí v tomto ohledu patřičně

věnovat, což znamená od narození

přes školky, školy a dále až do doby,

kdy i z dnešních dětí budou dospělí

občané městské části, kteří budou

plánovat svou budoucnost, děti…

NA CO SE MOHOU OBČANÉ 
PRAHY 14 TĚŠIT V TOMTO ROCE 
NA RADNICI?
O konkrétních změnách, které nás če-

kají v tomto roce, se čtenáři mohou

blíže dočíst v této lednové Čtrnáctce,

proto zde odpovím jen stručně. Při-

pravujeme nový web městské části,

který nabídne nejen více přehledných

informací o chodu úřadu, ale nově

také aktuální zprávy z dění na měst-

ské části a přehled kulturních a volno-

časových aktivit. Vše v nové grafické

podobě a s možností přizpůsobení pro

každého návštěvníka webu. Stran kul-

tury a komunikace s občany to je i stá-

le se rozvíjející časopis včetně pláno-

vaných nových tematických příloh, fa-

cebookový profil radnice, pravidelná

setkávání s občany či zřízení plakáto-

vacích ploch, kde lidé najdou potřebné

informace přímo u míst, kudy prochá-

zejí, a dozvědí se tak o chystaných ak-

cích. Získali jsme grant na tvorbu

Strategického plánu městské části,

který začneme obratem připravovat

a bude stavěn na mapování potřeb

a komunikaci s veřejností.

Co se týká radnice, čeká nás celá řada

úkolů, které se mohou zdát nedůleži-

té, ale jsou nezbytné ke zlepšení fun-

gování úřadu. To se týká například in-

formačních technologií na úřadě,

které chceme výhodně vylepšit formou

outsourcingu, ale například i protiko-

rupční strategie, která je nutným zá-

kladem pro kvalitní fungování radnice.

A CO CHYSTÁTE PRO OBČANY
PŘÍMO V TERÉNU?
Velkým projektem bude výstavba

první etapy parku V Čeňku mezi Čer-

ným Mostem a Dolními Počernicemi.

Na zahájení se čeká již několik let,

a podařilo se nám zajistit uvolnění

prostředků z rozpočtu HMP. Připra-

vujeme architektonickou soutěž na

území starých Kyjí s cílem jasně spe-

cifikovat budoucí využití obecních po-

zemků podél ulice Broumarské. 

Budeme také reagovat na velmi pozi-

tivní odezvu na loňské úpravy přístu-

pu ke Kyjskému rybníku a připravíme

skutečné zázemí pro letní pohodu.

Máme za cíl zásadně obnovit veřejné

prostory na Vetiškově náměstí tak,

aby přestaly být noční můrou obyva-

tel Hloubětína. Připravujeme mapo-

vání možností využití prostoru Hlou-

bětínská 55, kde proběhl v loňském

roce archeologický průzkum, a je

připraven projekt komunitního cen-

tra. Původní projekt je však jasně

předimenzovaný a bude potřebovat

úpravy. Věřím, že uspějeme s žádostí

o finanční podporu projektu obnovy

parku v Pilské ulici, a Hostavice tak

dostanou nové nádherné zázemí pro

sport i volný čas. Připravujeme také

další revitalizace či zcela nová dětská

hřiště – zejména na Jahodnici a Na

Hutích. Musím zmínit i připravovanou

úpravu pásu zeleně mezi tratí a ul.

Českobrodská v Jiráskově čtvrti.

O všech těchto akcích vás budeme

postupně informovat. Na srdci mi leží

osud Hloubětínského fotbalového

stadionu, který zarůstá plevelem již

třetí rok, a jednání o jeho využití se

táhnou. Městská část je minoritním

vlastníkem pozemku a rozhodující díl

odpovědnosti je na Sokolu Hloubětín.

JE NĚCO, Z ČEHO MÁTE OBAVU?
Velkou akcí bude otevření nového

Centra Černý Most v březnu tohoto

roku. Na jednu stranu skončí hluk

a další zátěž obyvatel Černého Mostu

spojená s tak rozsáhlou výstavbou,

na druhou stranu nově otevřené cen-

trum přiláká řádově více návštěvníků

a přes všechny vypracované studie

teprve skutečné otevření ukáže, jak

prostupné jsou komunikace a jaká

bude skutečná dopravní zátěž. Věřím

však, že situaci investor zvládne,

a z naší strany poskytneme maxi-

mální součinnost – je to v zájmu oby-

vatel.

Musím přiznat, že obavou a velkou

neznámou je neustálé, a ne vždy sy-

stémově podložené snižování finan-

cování městských částí. A to jak ze

strany hlavního města, tak státu. Vět-

šina dosažených úspor tak padá na

vykrytí snížených příjmů, místo aby-

chom mohli posílit tolik potřebné in-

vestice. Naše městská část má při

přepočtu na obyvatele minimální roz-

počet a každé snížení příjmů citelně

omezuje možnosti rozvoje v souladu

s potřebami obyvatel.

Přes tuto skutečnost věřím, že to

společnými silami zvládneme, a v zá-

věru bych také rád popřál všem čte-

nářům Čtrnáctky mnoho štěstí

a úspěchů a splněných předsevzetí

do nového roku 2013.  

(red)

Rozhovor
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www.koupelnyza3dny.cz tel.: 274 810 848

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení
jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

LINEA pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

spol. s r.o.
V Olšinách 61,
P-10 (“M” Strašnická)
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Přistavování velkoobjemových kontej-
nerů (dále jen VOK) bude prováděno
od března 2013. Informace o přistave-
ní VOK bude zveřejněna na webových
stránkách ÚMČ Prahy 14 v druhé po-
lovině února a harmonogram pro daný
měsíc bude otištěn v měsíčníku „14“.

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u ná-

dob se směsným komunálním odpa-

dem budou odváženy při pravidelném

svozu od 25. 12. 2012 do 28. 2. 2013.
Prosíme občany, aby vánoční stromky

odkládali vedle nádob na směsný ko-

munální odpad, aby nedocházelo ke

snižování kapacity objemu nádob pro

ostatní odpad. Vánoční stromky nepa-

tří na stanoviště separovaného odpadu

ani na stanoviště nádob směsného ko-

munálního odpadu umístěných v do-

mech, popřípadě vnitroblocích, kde se

provádí vynáška nádob přes prostory

objektu. V tomto případě odkládejte

vánoční stromky před objekt, na místo

přistavení nádob k výsypu.             (red)

KAM S VÁNOČNÍMI STROMKY?



Zprávy 

12

ZPRÁVY Z RADNICE
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 50. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 3. 12. 2012 MIMO JINÉ: 
Schválila bezúplatný převod metodické

pomůcky, deskové hry „Cesta labyrin-

tem města“, ředitelům ZŠ zřizovaných

městskou částí Praha 14 v souladu

s přiloženými smlouvami. 

Souhlasila s přijetím věcného daru

40 ks LCD monitorů od ČSOB, a. s.,

Radlická 333/150, Praha 5, pro základ-

ní školu Praha 9 – Černý  Most,  Bří

Venclíků 1 140, které byl tímto rozhod-

nutím udělen souhlas k přijetí výše

zmíněného daru.

Souhlasila s poskytnutím příspěvku na

plat pedagogického asistenta MŠ  Bob-

kova a MŠ Vybíralova 967 a s uvolněním

finančních prostředků ze školného

k dokrytí platu asistenta pedagoga

u následujících škol: MŠ Šebelova, 

MŠ Štolmířská a ZŠ Gen. Janouška.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 NA SVÉM 10. ZASEDÁNÍ KO-
NANÉM DNE 18. 12. 2012 MIMO JINÉ:
Schválilo podání žádosti o dotaci ve

výši 400 000 Kč do programu Podpo-

ra terénní práce pro rok 2013 vyhlá-

šeného Úřadem vlády ČR a souhlasi-

lo se závazkem finanční spoluúčasti

z rozpočtu městské části Praha 14 ve

výši 285 491 Kč.

Schválilo poskytnutí finančního pří-

spěvku ve výši 200  000 Kč sportovní-

mu klubu Spectrum Praha na krytí

neinvestičních nákladů souvisejících

se stavebními úpravami softbalového

hřiště na pozemku parc. č. 89, k. ú.

Černý Most (areál ZŠ Bří Venclíků),

a návrh znění darovací smlouvy mezi

MČ a sportovním klubem. 

Vzalo na vědomí podání projektové

žádosti „Park Pilská“ s celkovým

rozpočtem 31 088 485,52 Kč v rámci

vyhlášené výzvy k předkládání pro-

jektových žádostí v Operačním pro-

gramu Praha – Konkurenceschop-

nost. Současně schválilo poskytnutí

7,5 % podílu způsobilých výdajů pro-

jektu z rozpočtu městské části Praha 14,

tj. 1 516 961,09 Kč, a financování ne-

způsobilých výdajů projektu ve výši

10 862 337,71 Kč.

Schválilo návrh Zásad pro hospoda-

ření v období rozpočtového provizoria

městské části Praha 14 na rok 2013

a návrh rozpočtového provizoria pro

1. čtvrtletí roku 2013 a poskytnutí

přechodné finanční výpomoci občan-

skému sdružení ČČK ve výši 

900 000 Kč a občanskému sdružení

Jahoda ve výši 300 000 Kč na úhradu

provozních výdajů, která bude v obou

případech městské části Praha 14

vrácena v průběhu roku 2013.

Souhlasilo s vyhlášením grantových

řízení pro rok 2013 v oblastech sociál-

ních a návazných služeb v celkové

částce 2  000 000 Kč, příspěvek na 

zajištění služby v celkové částce 

300 000 Kč, podpory sportovních

a volnočasových aktivit a místní agen-

dy 21 v celkové částce 600  000 Kč,

podpory kultury a umění v celkové

částce 200 000 Kč, podpory provozu

a údržby sportovišť v celkové částce

600 000 Kč s tím, že konečné přiděle-

ní prostředků podléhá schválenému

rozpočtu městské části Praha 14.

Vzalo na vědomí zprávu k průběžné-

mu hodnocení realizace Akčního plá-

nu rozvoje dětských hřišť pro roky

2012–2013.

Schválilo Zásady bytové politiky 

– koncepce přidělování, správy a od-

prodeje bytů městské části Praha 14.

Schválilo popis postupu výběru domu

pro odprodej bytových jednotek jako

přílohu Zásad bytové politiky.

Podrobné informace k tématu priva-
tizace pro vás připravujeme do úno-
rového vydání Čtrnáctky.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 51. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 20. 12. 2012 MIMO JINÉ: 
Schválila vyhlášení dvouletých gran-

tů pro oblast 1 – sociální a návazné

služby v celkové výši 4 000 000 Kč, tj.

2 000 000 Kč pro rok 2013 a 2 000 000 Kč

pro rok 2014, přičemž přidělení

grantů je podmíněno schválením

rozpočtu městské části Praha 14 na

rok 2013.

Schválila podání žádostí o poskytnutí

dotace v rámci programu „Prevence

kriminality“  na rok 2013 v hl. m.

Praze a současně i finanční spolu-

účast z rozpočtu městské části Praha 14

dle rozpočtů projektů, v případě sní-

žení dotace, nejvýše však ve výši roz-

dílu mezi rozpočtem projektu a výší

poskytnuté dotace.

Souhlasila s přijetím věcného daru

20 ks monitorů a finančního daru

účelově určeného  ve výši 9 706 50 Kč

na realizaci aktivit v rámci projektu

mezinárodní odpadové kampaně „Li-

ter Less“.

Prodej bytů do osobního vlastnictví
Prodej bytů do osobního vlastnictví bude realizován ve veřejné soutěži formou licitace
dne 27. 2. 2013 od 16 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most.

- byt o velikosti 2+kk (54,79 m2) v č.p. 625, Kardašovská ul., Praha 9, 
minimální výše kupní ceny: 1 400 000 Kč

- byt o velikosti 3+kk (68,58 m2) v č.p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9, 
minimální výše kupní ceny: 1 900 000 Kč

- byt o velikosti 3+kk (67,65 m2) v č.p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9, 
minimální výše kupní ceny: 2 000 000 Kč

Bližší informace vč. termínu prohlídek bytů jsou zveřejněny na úřední desce městské části Praha 14 
na adrese www.praha14.cz. 

vý
zv

a



Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ

13

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Věříme, že jste úspěšně vstoupili do

roku 2013 plni nových sil a splnitelných

předsevzetí. Zastupitelé za ODS vám

přejí, aby se vám dařilo všechna vaše

očekávání a předsevzetí naplňovat. My

vám budeme i nadále nabízet naši od-

bornou pomoc v oblastech, ve kterých

nenajdete pomoc a porozumění na

radnici. Naše názory se od názorů sou-

časného vedení radnice liší v mnoha

oblastech (především v oblasti hospo-

daření s finančními prostředky, údržby

komunikací, zeleně a rozhazování za

různé studie) a bez povšimnutí a ko-

mentářů nemůžeme ponechávat i ne-

plnění smělých předvolebních slibů.

Přesto v tomto roce musíme nalézt

společnou řeč ve dvou zásadních téma-

tech: Prvním z nich je pokračování sna-

hy společnosti Coca-Cola postavit na

území naší městské části obří logistic-

ký areál, který by nenávratně poškodil

životní prostředí celé naší městské čás-

ti a zvýšil již tak neúnosnou dopravní

zátěž nejen ve svém okolí. Tento pro-

jekt by zasáhl hrubě nejen do našeho

zdraví a bezpečnosti, ale také znehod-

notil investice do bydlení velké části

Kyjí, Jahodnice a Hostavic. Věříme, že

vedení MČ bude k odvrácení této po-

hromy odborně a argumentačně dosta-

tečně silné. My rádi pomůžeme naší

odbornou i politickou podporou. Stejně

pozorně musíme sledovat úvahy o ná-

hradním řešení části městského okru-

hu v nové trase Průmyslová – Kbelská,

který by víc než pravděpodobně nega-

tivně ovlivnil život občanů Hloubětína.

O vývoji v těchto důležitých záležitos-

tech vás budeme samozřejmě průběž-

ně a objektivně informovat.

Josef Kutmon, ODS

V  závěru roku 2012 byl na diskusním

fóru rozsáhle probírán úsporný návrh

náměstka Noska na vedení městské-

ho okruhu skrz Hloubětín a dále po

zkapacitněné komunikaci Průmyslová. 

Téměř současně ovšem přišel ma-

gistrát s další úpravou, která se vý-

znamně dotkne obyvatel Prahy 14,

a to zejména na Černém Mostě.

V prosinci byl předložen návrh na

změnu územního plánu pro rozšíření

silničního okruhu od Běchovic po Sa-

talice o dva jízdní pruhy. 

Tato změna se bezprostředně dotkne

především sídliště Černý Most, pro-

tože díky ní mají být na tuto komuni-

kaci přivedeny další tisíce aut

a vzhledem k plánovanému rozšíření

se ještě více přiblíží k hlukem již

dnes zamořeným domům v přímém

sousedství. Mám pochybnosti i o pl-

nění slibů na protihluková opatření.

Vzhledem k tomu, že hlukové limity

jsou neustále navyšovány a nyní reál-

ně hrozí jejich úplné zrušení, budeme

se zřejmě těžko domáhat drahých

opatření na snížení nadměrného hlu-

ku. Kromě toho toto rozšíření hrubě

zasáhne např. do Přírodního parku

Klánovice-Čihadla, stopa silnice je

dokonce navržena přímo jedním ze

Svépravických rybníků. Rozšíření by

se týkalo také mostu v Dolních Po-

černicích, který vede přímo nad chrá-

něným Počernickým rybníkem s vý-

znamnou ptačí rezervací, a nezbytné

rozsáhlé stavební úpravy by ji silně

poškodily.

Přes všechny tyto problematické dů-

sledky – nebo možná právě kvůli

nim – se o tomto významném kroku

magistrátu moc nemluví a vše probí-

há více méně v tichosti. Přesto jsme 

návrh včas zachytili a podařilo se

nám iniciovat podání připomínek

k tomuto návrhu od městských částí,

kterých se tato stavba přímo dotýká. 

Připomínky podala samozřejmě

i Praha 14. Pevně věřím, že se spo-

lečnými silami podaří této obludnosti

zabránit a prosadit odborné posou-

zení variantní trasy, která je navrže-

na mimo zastavěná území, je výrazně

levnější a šetrnější k okolí a vede

skutečně kolem Prahy.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

PRAHA 14 V SEVŘENÍ OKRUHŮ
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TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
V SYNCHRONIZOVANÉM PLAVÁNÍ,
LETOS JIŽ JEDNATŘICÁTÁ VÁNOČNÍ
CENA PRAHY, OPĚT PŘILÁKALY 
DO BAZÉNU V HLOUBĚTÍNĚ
AKVABELY Z ŘADY EVROPSKÝCH
I ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ. O TOM, 
ŽE JDE O TRADICI OBLÍBENOU MEZI
TÝMY, SVĚDČÍ NEJEN VELKÁ
NÁVŠTĚVNOST, ALE PŘEDEVŠÍM
FAKT, ŽE SE I LETOS DO PRAHY SJELY
ZÁVODNICE SVĚTOVÉHO FORMÁTU.

Synchronizované plavání dává plavá-

ní zcela jiný rozměr a pro mnohé pří-

znivce a fandy je zážitkem na pomezí

sportu a umění, podobně jako tomu

je například u krasobruslení či mo-

derní gymnastiky. Ostatně i akvabely

mají pořádně „nadřeno“, což bylo

v Hloubětíně vidět jak na plavkyních

z domácího klubu SK Neptun Praha

a dalších závodnicích z různých kou-

tů České republiky, tak i na všech za-

hraničních hostech. 

Málokdo z těch, kteří podobný podnik

nikdy neviděli „naživo“, si dovede

představit atmosféru podobné akce.

Skromný, byť perfektně vybavený

hloubětínský bazén byl po celý víkend

doslova v obležení dívek a žen ve

sportovním outfitu i fanoušků tohoto

jedinečného sportu. Celou halou kry-

tého bazénu tepala energie, umoc-

něná navíc mohutným povzbuzová-

ním jednotlivých závodnic, ovacemi

za podařené figury akvabel a hlavně

hudbou, která doprovázela jednotlivá

vystoupení. 

A rozhodně se bylo na co dívat. Plav-

ky připomínající pestré kostýmy v du-

chu brazilského karnevalu a namalo-

vané tváře akvabel tvořily však tu

nejdůležitější kulisu k baletním kre-

acím, které dívky a ženy na hladině

i pod ní předváděly. 

Závodů se v sólových výstupech,

v duetech, kombinacích a družstvech

zúčastnilo přes dvě stovky dívek

a žen ze šestnácti zemí světa včetně

Hloubětínský bazén zaplnily akvabely z různých koutů světa.

BALET NA HLADINĚ 
HLOUBĚTÍNSKÉHO BAZÉNU
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Reportáž 

současné špičky, do které bezesporu

patří Japonky, Rusky či Kanaďanky.

Přijely ale také akvabely z Turecka,

Běloruska, Skandinávie či našich

sousedních států.

I přes velkou konkurenci se nakonec

dařilo i dívkám z domovského SK Nep-

tun. Sólové sestavy ovládly sestry

Koubkovy, starší Natálie vybojovala

v kategorii seniorek zlato za technické

sestavy, mladší Aneta pak prvenství ve

volných sestavách. Své kvality pak obě

společně potvrdily i vítězstvím ve vol-

ných sestavách dvojic. Mezi seniorka-

mi pak kvality hloubětínského oddílu

potvrdil i tým SK Neptun ve volných

kombinacích, kde společně plavou

starší žákyně se seniorkami.

I mezi staršími žákyněmi, kde byla

konkurence zejména ze strany Japon-

ska, Turecka a Ruska podstatně těžší,

se podařilo získat pěkná umístění.

V sólech uhájila osmou příčku v nabi-

tém startovním poli Šárka Kociánová,

která pak se svou kamarádkou Eliškou

Kratochvílovou získala dokonce sedmé

místo mezi duety. Společně s dalšími

závodnicemi pak domácí plavkyně zí-

skaly dokonce bronz v celkovém hod-

nocení týmů, byly jen těsně za Kana-

ďankami a prvními Ruskami.

Opět se tak potvrdilo, že tradice syn-

chronizovaného plavání má v Hloubětí-

ně hlubokou tradici a také vysokou

úroveň ve srovnání se světem. Zahra-

niční týmy si navíc nemohly vynachválit

jedinečnou atmosféru samotných zá-

vodů i samotného ducha našeho hlav-

ního města. Mnohé z přítomných akva-

bel se podle vlastních slov právě pro

tento neopakovatelný zážitek  na Vá-

noční cenu Prahy chystají i napřesrok. 

(jam)

p
la

c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e
p

la
c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e
p

la
c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e

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

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
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KOLA - PRODEJ, SERVIS
Náchodská 708

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVIS

PŮJČOVNA
BAZARLYŽE

Uzávěrka inzerce do čísla 2/2013 
je 15. 1. 2013

Kontakt pro inzerenty: 
inzerce@casopis14.cz, tel.: 296 114 911, 

PRINCO International, spol. s r. o., 
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Naše školy

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU
S KAPŘÍKEM ŠIMONEM

RODIČE A ZEJMÉNA PAK BUDOUCÍ
PRVŇÁČCI Z KYJÍ MĚLI V POLOVINĚ
PROSINCE MOŽNOST SI
„NANEČISTO“ VYZKOUŠET, JAKÉ
TO BUDE, AŽ PO PRÁZDNINÁCH
USEDNOU DO ŠKOLNÍCH LAVIC
V ZŠ ŠIMANOVSKÁ. PŘEDZÁPIS 
SI ALE DĚTI UŽILY FORMOU HRY,
JEJÍŽ HLAVNÍ POSTAVOU BYL 
PRO TENTOKRÁT KAPŘÍK ŠIMON. 

Pro děti i rodiče škola připravila již

před termínem předzápisu i den ote-

vřených dveří, kdy se mohli všichni

budoucí žáčci seznámit s tím, jak to

ve škole v Šimanovské vypadá, s uči-

teli a také mohli nahlédnout přímo

do výuky. Tuto možnost využila řada

místních rodičů a většina z nich od-

cházela s dobrým pocitem. 

Samotný předzápis měl být pro školu

jakousi přípravou na skutečný zápis

připravený na 16. a 17. ledna od 14.

do 17. hodiny. A nakonec se ukázalo,

že zájem ze strany místních rodičů

bude nemalý. Jen za první hodinu,

kdy se škola rodičům otevřela, se při-

šlo podívat na dvě desítky budoucích

prvňáčků. Také z této akce všichni

odcházeli spokojení. „Překvapilo mě,

jak je škola pěkně vyzdobená, a mu-

sím říci, že pro prvňáčky připravili

krásné přivítání. I atmosféra byla

moc příjemná a syn vypadal spokoje-

ně. Paní učitelky měly připravené hry

i malé dárečky, takže si myslím, že se

bude syn do školy těšit,“ pochvalovala

si jedna z přítomných maminek. 

Aby ne. Učitelé i několik starších

školáků totiž dětem připravili příjem-

né přivítání a hned několik her, které

se točily právě okolo pohádkového

kapříka Šimona. Akce se konala

v jedné z učeben v přízemí školy

a hned na chodbě před vyzdobenou

třídou čekal na děti sympatický vod-

ník a krásná víla s věnečkem z květin

na hlavě. 

Tady mohli budoucí školáci vyzkoušet

svou šikovnost při lovení kartonových

rybiček z improvizovaného rybníčku.

Stěny i okna zdobily sítě s ručně ma-

lovanými kapříky nejrůznějších barev

a velikostí, které pro své budoucí

spolužáčky z prvních tříd připravili

místní školáci. 

Další hry, tentokrát již zaměřené na

budoucí školní dovednosti, si mohly

děti za asistence svých budoucích uči-

telek a rodičů vyzkoušet i přímo

v učebně, která byla také v duchu akce

vyzdobena. Za úspěšně splněné úkoly

dostali malí předškoláci různé drobné

dárečky a bylo vidět, že je hry baví. 

Spokojení odcházeli i rodiče, kteří

měli při obou akcích možnost vidět,

jak to ve škole vypadá, jaké nabízí

svým žákům zázemí, mohli si poho-

vořit s pedagogy. Poznat mohli i sa-

motnou atmosféru školy, kterou ještě

umocňovala aktuální sváteční výzdo-

ba, na které se také podíleli přede-

vším místní žáci. 

(jam)
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Sport v Praze 14

ZBAVTE SE STRESU 
A NAPĚTÍ

Taoistické tai chi je jemné umění,

které podporuje zdraví a dobrý život-

ní pocit lidí všech generací. Tai chi

postupně procvičuje všechny svalové

skupiny, klouby a šlachy. Zlepšuje

držení těla a rovnováhu, zvyšuje sílu

a pružnost. Pravidelné cvičení pro-

spívá páteři a přináší úlevu od bo-

lestí zad. Pomalé protahovaní, stří-

dající se s hlubokým uvolněním,

pomáhá odstraňovat nahromaděné

napětí a stres. Cvičení taoistického

tai chi je relaxační, vyvážené a ne-

vystavuje tělo prudkým zátěžím. Cvi-

čení je vhodné pro každého, včetně

seniorů a zdravotně postižených. Cí-

lem Sdružení je pomáhat lidem

zlepšit jejich zdraví, a to nejen po-

mocí tohoto cvičení. Všichni, kdo

pracují ve Sdružení, jsou dobrovolní-

ci včetně instruktorů.

Novou skupinu pro začátečníky za-

čínáme v úterý 5. února 2013 od

18.30 hod. v ZŠ bratří Venclíků. Cvi-

čení se koná jednou týdně v úterý.

Seznámit se se sestavou 108 pohy-

bů taoistického tai chi trvá 4 měsí-

ce. Cvičení povede akreditovaný in-

struktor. Instruktoři jsou povinni se

neustále vzdělávat a každý rok zno-

vu žádají o udělení instruktorské

akreditace. Úvodní navštívená hodi-

na je ukázková, a tedy zdarma.

S sebou pouze pohodlnou obuv, vol-

ný oděv a dobrou náladu. Srdečně

zveme všechny zájemce.

Kontakt: Sdružení taoistického tai chi,

Haštalská 11/710, 110 00 Praha 1,

tel.: 224 819 619, e-mail: 

info@taoist.cz; www.taoist.cz.

Hana Mrzenová, Sdružení taoistic-

kého tai chi.

TAOISTICKÉ TAI CHI
Vnitřní umění pro zdraví. 
Od 5. 2. 2013, Út 18.30–20.00,
ZŠ bratří Venclíků, 
Praha 9 – Černý Most.

ZDRAVÝ POHYB PRO MALÉ I VELKÉ 
TJ Sokol Jahodnice přeje

všem čtenářům Čtrnáctky

vše nejlepší v novém roce

2013 a k přání pevného zdra-

ví přidává pozvánku na pravi-

delné a nepravidelné lekce

cvičení pro děti, mládež

a dospělé, které jsme pro

vás opět připravili. 

Baby aerobik a tanec hrou

pro nejmenší, aerobik pří-

pravka a sportovní hry pro děti až do 18 let. Pro dospělé aerobik, step aero-

bik, posilování, cvičení na velkých míčích (fitbally), pilates, power jóga, dy-

namické cvičení na trampolínkách. Všechny lekce jsou vedeny zkušenými

lektorkami. Ceny lekcí začínají již na 35 Kč/lekce.

K dispozici jsou dále stoly na stolní tenis, v tělocvičně si můžete zahrát líný te-

nis či florbal. Jako každý rok připravujeme pro vás i nepravidelné sportovní i spo-

lečenské akce. V sobotu 15. prosince jsme oslavili svátek sv. Lucie již tradiční

procházkou Jahodnických světlušek. Na první sportovní akci vás zveme již

v sobotu 5. ledna – Vyndej cvičky, schovej špíčky aneb jak se cvičí na Jahodnici.

Více informací o činnosti TJ Sokol Jahodnice na 
www.tjsokoljahodnice.cz nebo na telefonu 605 277 979 M. Kučerová. 

22 LET TRADICE KARATE OSLAVILI 
25 MISTROVSKÝMI TITULY

Dvacet pět mistrovských titulů, šest vicemistrů a osm bronzových medailí

vybojovali členové střediska vrcholového sportu Sk Shotokan Neratovice-

-Hloubětín na letošním mistrovství České republiky svazu J.K.A., které je

vrcholnou postupovou soutěží a kde se zápasy odehrávají v systému K.O.

bez repasáží, bez rozdílu vah a barvy pásků. Na tuto specifickou a prestižní

soutěž roku se účastníci musejí kvalifikovat z národních pohárů a krajských

kol, kde bývá v jednotlivých kategoriích od dvaceti pěti až do osmdesáti sou-

těžících. Shotokan tak korunoval svou celoroční úspěšnost v téměř všech

kategoriích a rozšířil sbírku mistrovských titulů na sto čtyřicet. Japan Kara-

te Asociation ČR patří (spolu se svazem sportovního karate ČsKe) k jediným

svazům karate, které splňují kritéria MŠMT pro udělení statutu státní repre-

zentace. Díky dlouholetému přímému napojení na HQ v Tokiu je přímým po-

kračovatelem odkazu japonského karate založeného v roce 1958 žákem

G. Funakoshi, mistrem M. Nakayamou.

Celkové výsledky na www.shotokan.cz, nebo na www.jka.cz, kde se také

můžete podívat na dominantní postavení našich svěřenců v jednotlivých ka-

tegoriích v letošním roce. 

(jam)
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Teen Age Area

ZIMA JE OBECNĚ ČASEM, KDY 
SE SPORTOVCI STAHUJÍ DO TEPLA
KRYTÝCH HŘIŠŤ ČI RŮZNÝCH HAL
A TĚLOCVIČEN. MILOVNÍCI
ZIMNÍCH SPORTŮ NAOPAK
VYTAHUJÍ ZE SKLEPŮ A GARÁŽÍ
BĚŽKY, BRUSLE A DALŠÍ NÁČINÍ
A VYRÁŽEJÍ ZA AKTIVNÍM
POHYBEM VEN DO PŘÍRODY.
PRAHA 14 NABÍZÍ V TOMTO
OHLEDU PRO KAŽDÉHO NĚCO. 
KAM TEDY VYRAZIT ZA SPORTEM?

Protože je sezona v plném proudu

a zatím příliš nemusíme řešit nedo-

statek sněhové pokrývky, začněme

se zimními sporty. Pro vyznavače

klasického lyžování, tedy pro běžka-

ře, je Praha 14 místem přímo

ideálním. Vzhledem k své poloze na

okraji hlavního města i ve vztahu

k sousedním městským částem je

totiž naše městská část jakýmsi vý-

chozím uzlem různých turistických

tras. Záleží proto na každém, kterým

směrem se vydá, na jak dlouhou vy-

jížďku se cítí a zda vyráží sám, nebo

třeba s dětmi. 

V posledním jmenovaném případě je

asi nejvýhodnější zvolit některou

z místních tras a držet se „ve měs-

tě“. Stačí zamířit třeba na Čihadla,

do Hostavic nebo směrem k Dolním

Počernicím. V tomto směru se nabí-

zejí příjemné běžecké trasy a na ně-

kolika místech se mohou sportovci

zahřát a občerstvit v některé z re-

staurací. 

Pro ty, kteří si sbalí termosku s čajem

a jejich hlavním cílem je urazit co nej-

více kilometrů ve stopě, se pak nabízí

spíše východní směr. Podél cyklostez-

ky lze překonat městský okruh a po-

kračovat ve směru na Horní Počerni-

ce a dále do polí. Nabízí se také mož-

nost zvolit trasu z některé z blízkých

obcí, jako jsou třeba Jirny, kam se

z Černého Mostu každý dostane snad-

no autobusem a potom podle turistic-

kých nebo cyklistických značek může

vyrazit směrem k domovu. 

Když bude přát počasí a mráz delší

dobu nepoleví, můžeme se těšit i na

oblíbené bruslení, a to nejen na Kyj-

ském rybníku, ale také na dalších

vodních plochách. Vzhledem k zázemí

a možnostem občerstvení na obou

březích je však právě největší rybník

v Praze 14 stále tím hlavním favori-

tem.

Hlavně pro malé děti jsou pak k dis-

pozici zasněžené svahy a stráně

v různých částech Prahy 14. Z Černé-

ho Mostu to je nejblíž na Čihadla,

v Jahodnici se doslova nabízí halda

navezené zeminy, která v létě fungu-

je jako bruslařská dráha. Hloubětín-

ští najdou stráně na Chaloupkách,

ale také v Bažantnici. 

INDOOR 
Ne každý má zimu rád a ne každý

holduje výše zmíněným radovánkám.

I přesto nemusí nikdo z aktivních

sportovců sedět doma a čekat na pří-

chod jara v obýváku u televize. V Pra-

ze 14 funguje hned několik krytých

sportovišť, která jsou přes zimu do

různé míry vytížená. 

Prostor ke sportu nabízí například

zázemí hloubětínského bazénu, kde

se vedle různých forem cvičení hraje

třeba stolní tenis. Hned vedle je

k dispozici krytá hala pro tenis. Další

kryté sportoviště má například i ZŠ

Bratří Venclíků a také další školy

zpravidla nabízejí své zázemí a tělo-

cvičny veřejnosti. Stačí se proto obrátit

na webové stránky té které školy, pří-

padně se se školou telefonicky spojit. 

Další možnosti ke sportu nabízejí

i rozličné sportovní kluby či tělový-

chovné jednoty v Praze 14. Jejich se-

znam a kontakty na ně najdou zá-

jemci na www.praha14.cz v sekci

volný čas (vlevo dole). Zde je přehled-

ně zobrazena kompletní nabídka

sportovních klubů včetně kontaktů

a dalších informací. 

(jam)

Bruslení na Kyjském rybníku je oblíbenou zimní zábavou pro děti i řadu dospělých z Prahy 14.

KAM ZA SPORTEM 



ZPRÁVY Z ULIC
V PRAZE 14
Dne 4. 12. 2012 prováděli strážníci

kontrolu míst, kde se zdržují osoby

bez domova, při této kontrole na-

lezli a předali Policii České republi-

ky muže, po kterém bylo vyhlášeno

pátrání.

Dne 6. 12. 2012 zastavila hlídka vo-

zidlo, jehož řidič nerespektoval do-

pravní značení, lustrací řidiče bylo

zjištěno, že nevlastní k řízení vozid-

la příslušné oprávnění, proto byl

hlídkou oznámen k dalšímu řešení

Policii České republiky. 

Dne 8. 12. 2012 řešili strážníci

mladou dívku, která společně se

svým komplicem vynášela z firmy

Coca-Cola prostříhanou dírou

v oplocení přepravky, které společ-

ně nakládali do svého vozidla a do

příjezdu hlídky již měli ve vozidle

devatenáct kusů přepravek. Tímto

svým jednání se dopustili trestného

činu, proto byla věc postoupena

k dořešení Polici České republiky.

Dne 9. 12. 2012 nalezla hlídka

v terminále Černý most osobní vo-

zidlo, jehož řidič porušil dopravní

značku zákaz vjezdu. Při řešení to-

hoto přestupku vyšlo najevo, že ři-

dič nevlastní příslušné řidičské

oprávnění a registrační značky

umístněné na vozidle si řidič sám

vyrobil – kombinace písmen a čís-

lic patřila nákladnímu vozidlu Avia.

Na místo strážníci přivolali Policii

České republiky, která po dalším

šetření řidiči zakázala další jízdu.

Následně nato bylo za využití ka-

merového systému zjištěno, že ři-

dič tento zákaz nerespektoval

a z místa odjel, toto bylo také ze

strany strážníků policii oznámeno.

V rámci každodenního výkonu
služby strážníci řeší přestupky
proti veřejnému pořádku, jde
např. o znečišťování veřejného
prostranství, požívání alkoholic-
kých nápojů na místech, kde je to
zakázáno, rušení nočního klidu
a drobné občanské neshody.
V dopravě pak zejména řeší stání
vozidel na chodnících nebo mís-
tech, kde je to dopravním znače-
ním zakázáno. Obracejí se na ně
také občané s prosbou o pomoc či
radu v různých osobních problé-
mech. 

(MP)
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HNED ČTVEŘICE STRÁŽNÍKŮ
MĚSTSKÉ POLICIE Z OBVODNÍHO
ŘEDITELSTVÍ V PRAZE 14 BYLA 
NA ZAČÁTKU PROSINCE OCENĚNA
ZA VĚRNOST. DVA MUŽI A DVĚ
DÁMY ZÍSKALI SPOLU SE STRÁŽNÍKY
Z JINÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍHO MĚSTA
STUŽKU, DIPLOM A VĚCNÉ DARY 
ZA VĚRNOU SLUŽBU V ŘADÁCH
MĚSTSKÉ POLICIE. 

Věrnost, ale také mimořádné zásluhy

pražských strážníků ocenil při slav-

nostní ceremonii v Brožíkově síni na

Staroměstské radnice osobně praž-

ský primátor Bohuslav Svoboda, kte-

rý má na starosti mimo jiné i oblast

bezpečnosti.

Vedle stužek „Za věrnost – 20 let“,

kterou získali výše zmínění strážníci

z Prahy 14, rozdával pražský primá-

tor také medaile „Za záchranu lid-

ského života“ a „Za statečnost“

a čestné odznaky.

„Jménem Pražanů bych především

rád poděkoval těm, kteří pomohli li-

dem v ohrožení života či v mimořád-

né situaci projevili osobní statečnost,

ale i všem, kteří službě městu a ve-

řejnosti věnovali dvacet let. Mezi

dnes oceněnými je i řada těch, kteří

svůj život nedělí na službu a volný

čas. Dokládá to i dopis, který jsem

obdržel od majitele restaurace

z Kostelce nad Labem, jemuž členka

pražského sboru nejen zachránila ži-

vot, ale nezištně pomohla tím, že se

postarala v době jeho pobytu v ne-

mocnici o jeho psa. Jsem rád, že jí

mohu i já osobně poděkovat,“ řekl

mimo jiné primátor Svoboda s odka-

zem na mimořádný čin Hany Pelc-

manové.

(jam)

Krimi

Ocenění za věrnost převzali na Staroměstské radnici zleva Miroslav Sychra, ředitelka městské
policie v Praze 14 Dana Hetzlová, Květoslava Hrabalová a Petr Dorážka.

20 LET POMÁHAJÍ
V ULICÍCH PRAHY 14

OCENĚNÍ STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ
POLICIE Z OŘ V PRAZE 14
Ing. Bc. Dana Hetzlová – ředitelka

OŘ Městské policie Praha 14 

– stužka za věrnost – oceněna 

za 20 let služby (u městské policie 

od r. 1991)

Mgr. Květoslava Hrabalová –
strážník specialista okrskář – stuž-

ka za věrnost – oceněna za 15 let

služby (u městské policie od r. 1995)

Miroslav Sychra – zástupce vedou-

cího směny – strážník roku OŘ MP

Praha 14 (u městské policie 

od r. 1997)

Petr Dorážka – strážník specialista

okrskář – stužka za věrnost – oce-

něn za 10 let služby (u městské po-

licie od r. 2002)
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Ohlédnutí

Hloubětínu dodala sváteční atmosféru pěkně ozdobená borovice nedaleko stanice metra.

VÁNOCE V KAŽDÉ ČTVRTI
VÁNOČNÍ STROMY V PRAZE 14

HLOUBĚTÍN
u stanice metra – borovice 6 m

HUTĚ
Jordánská – modřín 12 m

JAHODNICE
Park legionářů – smrk 15 m

KYJE
Rožmberská – smrk 12 m

LEHOVEC
Slévačská – stříbrný smrk 7 m

ČERNÝ MOST
Bří. Venclíků 1072 – borovice 5 m

ANKETA
Jak hodnotíte letošní vánoční výzdobu v městské části a jak se vám líbil nápad radnice ozdobit v každé čtvrti Pra-
hy 14 jeden vánoční strom?

Veronika Harsová, 22 let
„Ozdobené vánoční stromy se moc povedly, určitě tento nápad hodnotím kladně, protože Praha 14 nemá

jedno centrální místo, kde by mohl být vánoční strom, který by za svůj brali všichni zdejší obyvatelé. I sa-

motný výběr stromů, které byly nazdobené, byl dle mého názoru podařený. Vím, že je třeba šetřit, kde se

dá, proto chápu, že byla výzdoba spíš střídmá, nicméně navodila příjemnou sváteční atmosféru, což podle

mě potěšilo zejména děti a starší lidi.“

Zdenek Blažek, 27 let
„Moc to nesleduji, ale zaregistroval jsem nějaké ozdoby na ulicích a také osvětlené stromy na několika

místech. Překvapilo mě, že naše stromy nepůsobí kýčovitě jako barevné a ozdobami přeplácané stromy

v centru Prahy. To se myslím povedlo. Osobně Vánoce moc neřeším, ale určitě je to hezké pro děti. Zimu

trávím na horách, kde je sváteční atmosféra o Vánocích bez ohledu na výzdobu, ale ve městě to asi smysl

má. Určitě je dobře, že jsou stromy na různých místech, protože jinak by to možná ani nemělo smysl

a užila by si to jen část místních lidí. Takže pozitivní hlas.“

Kateřina Sekerková, 30 let
„Výzdoba nebyla nijak pompézní a to je asi dobře – k vánočním svátkům by měla patřit především skrom-

nost a lidé by se měli zaměřit na své blízké. Vánoční strom je ale symbol, který ke svátkům patří a vždy

i patřil. Je to hezké, když můžete vzít děti a postát chvilku u nastrojeného stromku.“ 

TRADICE „STROMŮ REPUBLIKY“ 
JE SPOJOVÁNA S OSLAVAMI VÁNOC
JIŽ OD POČÁTKŮ PRVNÍ REPUBLIKY.
PŘES SNAHY KOMUNISTŮ
PŘETRVALA A PO ROCE 1989 SE
OPĚT ROZŠÍŘILA DO VĚTŠINY OBCÍ
V ČESKU. K TRADICI SE PŘIPOJILA
I PRAHA 14 A MYSLELO SE NA
VŠECHNY OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Vzhledem k tomu, že městská část Pra-

ha 14 nemá na svém území přirozené

urbanistické centrum a je tvořena ně-

kolika čtvrtěmi s vlastními centry, roz-

hodlo se vedení radnice v loňském roce,

že zajistí vánoční ozdobení a osvětlení

celkem čtyř předem pečlivě vybraných

stromů na veřejných prostranstvích.

S příchodem adventu se tak rozzářily

do tmy menší i větší stromy na Lehovci,

v Hloubětíně, v Kyjích, na Hutích a také

mohutný smrk v Parku legionářů na

Jahodnici. Ten byl se svými patnácti

metry největším z ozdobených stromů,

nejmenší byla naopak pětimetrová bo-

rovička před budovou Úřadu městské

části Praha 14 v ulici Bratří Venclíků.

Na své si tak přišli obyvatelé každé

z čtvrtí, které tvoří území městské části

Praha 14, a podle pozitivních ohlasů ze

strany veřejnosti se zdá, že nová tradi-

ce se může uchytit. Největší radost sa-

mozřejmě přinesly stromy dětem, je-

jichž úsměvy zase jistě potěšily

každého rodiče. Pochvalu si ale radnice

za tento krok zasloužila i od seniorů

a dalších obyvatel Prahy 14 bez ohledu

na věk. A co si oslovení čtenáři Čtrnáct-

ky pochvalovali nejvíce? Právě to, že

měla každá z lokalit svůj strom, který

dotvářel sváteční atmosféru. 

(jam)



Doprava

MILIONY DO ÚDRŽBY SILNIC
A CHODNÍKŮ

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ JE JEDNOU
Z OBLASTÍ, KTERÉ KAŽDOROČNĚ
SPOTŘEBUJÍ NEMALOU ČÁST
ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI. 
JDE PŘITOM JAK O MÍSTNÍ
KOMUNIKACE, TAK I O CHODNÍKY
V PRAZE 14. MY JSME SE PŘED
KONCEM UPLYNULÉHO ROKU
ZAJÍMALI O TO, KTERÉ KONKRÉTNÍ
KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ 
MČ PRAHA 14 SE V ROCE 2012
DOČKALY OPRAVY A JAKÉ FINANČNÍ
PROSTŘEDKY SI Z ROZPOČTU TYTO
OPRAVY VYŽÁDALY. 

„Údržba komunikací, ať již se to týká

silnic nebo chodníků, je jednou z dů-

ležitých součástí správy majetku

městské části. V loňském roce si za-

jištění nejakutnějších oprav na moto-

ristických i pěších komunikacích vy-

žádalo přes 3 a půl milionu korun.

Rozpočet městské části na příští rok

bude projednáván Zastupitelstvem

MČ Praha 14 až v lednu 2013, objem

financí na opravy je navrhován ve

stejném objemu jako v roce 2012.

Mohu ale říci, že městská část bude

v opravách silnic i chodníků pokračo-

vat i v příštím roce,“ slíbil zástupce

starosty Mgr. Aleš Kuda, který má na

starosti mimo jiné i oblast dopravy. 

Předně je třeba vysvětlit, že mnohé

a často ty nejvýznamnější opravy sil-

nic neprovádí městské části, ale

hlavní město Praha prostřednictvím

Technické správy komunikací (TSK).

Tak je tomu i v případě Prahy 14, kde

se TSK stará o většinu hlavních tahů. 

Pro mnohé místní obyvatele, zvláště

pak ty, kteří jezdí pravidelně automo-

bilem nebo používají autobusovou

dopravu, jsou však často důležité

i drobné opravy na místních trasách

mimo hlavní dopravní tahy. A právě

takové rekonstrukce zpravidla zajiš-

ťuje prostřednictvím odboru dopravy

a ochrany prostředí zdejší úřad.

Z přehledu, který jsme pro vás při-

pravili, je patrné, že některé závady si

vloni vyžádaly větší, jiné jen menší

opravu. Ve většině případů šlo o jed-

norázové opravy s cílem odstranit vý-

tluky v povrchu vozovky, které moto-

ristům znepříjemňují jízdu a bez

zásahu by mohly způsobit i závažnější

poškození vozidla nebo komunikace. 

Vedle běžných oprav se vloni řešilo

například i odvodnění Šimanovské

ulice nebo kaverny vzniklé v Milovské

a Velkoborské ulici. Ulice Lomnická,

Doubecká a 9. května se zase dočka-

ly opravy povrchových trhlin zálivkou,

která zajistí kompaktnost pojížděné

vrstvy. V Hodějovské ulici pak došlo

k úpravě poškozené krajnice a zmi-

zely i betonové kvádry, které tu ne-

měly žádnou funkci. 

Opraveny byly vloni také chodníky

v Klánovické a Vranovské ulici a sou-

časně i pěší komunikace u zastávky

městské hromadné dopravy v Jahod-

nici. V průběhu roku 2012 byly také

demontovány a nově instalovány do-

pravní značky v celkové hodnotě

93 177 Kč. Stávající svislé a vodorov-

né dopravní značení na komunika-

cích v MČ Praha 14 vloni bylo oprave-

no za celkovou částku 56  009 Kč.

Stálým úkolem i pro další období je

realizace kvalitního dopravního zna-

čení na přechodech a v nebezpeč-

ných úsecích.

(jam)
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Ulice Druh opravy
Sklenská výtluk hloubka 8 cm

Tálinská výtluk hloubka 7 cm

Vajgarská výtluk hloubka 8 cm

Hodějovská výtluk hloubka 8 cm

Lednická výtluk hloubka 8 cm

Hůrská výtluk hloubka 8 cm 

Bratří Venclíků výtluk hloubka 15cm

Hruškovská výtluk hloubka 15 cm

Pospíchalova výtluk hloubka 5 cm

Sklenská výtluk hloubka 15 cm

Hodějovská
úprava krajnic vč. 

likvidace bet. kvádrů

Klánovická oprava chodníku

Vranovská oprava chodníku

Milovská výtluk hloubka 8 cm

Osická výtluk hloubka 8 cm

Kališťská výtluk hloubka 7 cm

Hamerská výtluk hloubka 5 cm

Osická výtluk hloubka 5 cm

Poděbradská výtluk hloubka 10 cm

Dářská výtluk hloubka 10 cm

Šimanovská
odvodnění 
komunikace

Centr. park výtluk hloubka 8 cm

Vetiškovo nám. výtluk hloubka 15 cm

Milovská oprava kaverny

Horoušanská výtluk hloubka 10 cm

Novozámecká výtluk hloubka 10 cm 

Krčínovo nám. oprava komunikace 

Novozámecká výtluk hloubka 5 cm

Švestková oprava výtluků 

Velkoborská oprava kaverny

Lomnická, 
9. května, 
Doubecká

oprava trhlin 
zálivkou

Podedvorská výtluk hloubka 7 cm

Včelničná výtluk hloubka 7 cm

Borská výtluk hloubka 15 cm

Jahodnice,
zast. MHD

oprava 
chodníku

za školou
Tálinská

oprava 
komunikace

Dářská výtluk hloubka 12 cm
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SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU V PRAZE 14
BY BYLO MOŽNÉ VYSTIHNOUT
NĚKOLIKA SLOVY. POHODA,
HUDBA, DÁRKY I SVAŘÁČEK.
JAKKOLIV SE NA MARTINA
PŘÍRODA SE SNĚHOVOU NADÍLKOU
MOC NEPŘEDVEDLA, PŘED VÁNOCI
SI TO OBYVATELÉ MĚTSKÉ ČÁSTI
MOHLI VYNAHRADIT. STAČILO
VYKOUKNOUT Z OKNA, A DLOUHO
OČEKÁVANÉ SOUSLOVÍ „BÍLÉ
VÁNOCE“ BYLO SKUTEČNOSTÍ. 

Adventní čas ale stejně jako ve většině

jiných částí hlavního města nabýval

i v Praze 14 postupně různých podob.

Nejen v lidech samých, ale také ve

většině škol, v sídlech neziskových or-

ganizací a na veřejných prostranstvích

bylo cítit pohodovou, často až magic-

kou atmosféru nadcházejících svátků.

Vše začalo hned zkraje prosince, kdy

se na mnoha místech v městské části

konaly mikulášské nadílky. Čerti, an-

dělé i důstojní Mikulášové s berlou

a nezbytnou knihou pochval i výtek

brouzdali ulicemi Prahy 14. Přestože

chrastily řetězy a čerti strašili malé

i větší děti, nakonec se i těm „zlobi-

vým“ dostalo nějaké té odměny. Mezi

nejkrásnější mikulášská setkání mi-

nulého roku bezesporu patřila hned

dvojitá nadílka uspořádaná hned první

prosincovou sobotu úřadem MČ

v Kulturním domě Kyje. Tam se také

o několik dní později sešli čertice

i čertíci na tradičním čertovském bálu

pod taktovkou DDM Praha 9. Vydařený

byl i mikulášský večer v Centru volné-

ho času 14 v Kučerově ulici na Čer-

ném Mostě, kde pro velký zájem rodi-

čů a dětí skoro nebylo k hnutí. 

ADVENTNÍ VĚNCE 
I NETRADIČNÍ OZDOBY 
Zejména pro děti, ale také pro aktivní

a tvořivé rodiče připravila většina ne-

ziskovek působících v Praze 14 i bo-

hatou nadílku nejrůznějších vánoč-

ních dílen a adventních setkání. Hrá-

la se tradiční hudba, zpívaly se

koledy, ale také se pilně pracovalo.

Pod šikovnýma rukama malých i vel-

kých vznikaly tradiční adventní věnce,

ozdoby vytvořené technikami našich

babiček i zcela neotřelé vánoční

ozdoby z nejrůznějších, často takřka

nepředstavitelných materiálů. Málo-

koho by napadlo, že vánoční ozdoby

mohou vznikat třeba i z materiálů,

které by jinak skončily v odpadu –

a že byly opravdu krásné a zajímavé,

vám jistě potvrdí každý, kdo se přišel

podívat na vánoční tvoření do kyjské-

ho kulturního domu. 

Dávné tradice prostých venkovských

Vánoc si mohli milovníci historie při-

pomenout i na zajímavé výstavě, kte-

rou na předvánoční období připravili

pořadatelé ve Chvalském zámku.

K vidění tu byly skříňové, vyřezávané

i keramické betlémy, nejrůznější tra-

diční ozdoby, formičky i prosté dobo-

vé dárky. 

Mnohé neziskové organizace, ale

také školy si před vánočními svátky

uspořádaly i vlastní trhy, kde si mohli

návštěvníci z řad rodičů a příznivců

pořídit drobné dárky a ozdoby vyro-

bené dětmi.

Děti si na Rajské zahradě mohly vytvořit originální vánoční ozdoby.

Vánoce Prahy 14 ozvláštnila i tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboristů
Národního divadla.

VÁNOCE: KYTARY, KOLEDY,
VŮNĚ SVAŘÁKU A TRADICE
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Reportáž

KYTARA, BEATBOX 
A ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Největší adventní akcí roku 2012 byly

bezesporu Vánoce MČ Praha 14, kte-

ré se konaly 13. prosince přímo na

prostranství u stanice metra Rajská

zahrada. Návštěvníky tu čekal atrak-

tivní program připravený ve spolu-

práci s Kulturním domem Kyje.

Hned na úvod se tu představil dětský

sbor školáků ze Základní školy Ši-

manovská, která tu měla i vlastní

stan. Pod taktovkou pana učitele děti

zazpívaly klasické koledy, ale také

trochu jazzu či hity od Beatles v ne-

tradičním aranžmá s klávesami, he-

ligonkou a flétnami. Prokřehlé ná -

vštěvníky ještě s posledními paprsky

slunce rozproudila i skvělá parta

romských hudebníků s tradiční kyta-

rou a perfektními zpěvy. Kdo se ne-

dal do tance, neodolal a k rytmické-

mu podupávání či pohupování si pro

zahřátí mohl dát buď čaj, nebo vý-

borný svařáček.

NEZISKOVKY UKÁZALY, CO UMÍ
Atmosféra ale dále gradovala a s tím,

jak přicházeli další a další lidé, se

i na pódiu, které měl „pod palcem“

výborný moderátor Jiří Laštovka,

střídali další a další hudebníci. Jen

pro ilustraci těm, kteří se na tuto po-

dařenou akci nedostali. Představte si

zkusmo kontrast mezi tradiční Rybo-

vou Českou mší vánoční v podání pro-

fesionálních sboristů Národního 

divadla a mladé rapery z nízkopraho-

vého klubu Pacific, kteří si pro publi-

kum připravili vánoční beatbox. Jen

pro formu, potlesku a řádného aplau-

su se dostalo všem. 

Zatímco na pódiu se hrálo a zpívalo,

všude okolo byl v plném proudu vá-

noční trh. V jednotlivých stáncích

prezentovaly své výrobky a drobné

vánoční dárky či přáníčka jednotlivé

neziskové organizace z Prahy 14, své

umění předvedli u stanu sdružení

Pestrá společnost cvičitelé asistenč-

ních psů i sami pejskové. Pro děti

pak byla na celé odpoledne připrave-

na „stanová dílna“, kde bylo možné

dle vlastního nápadu vytvořit origi-

nální vánoční ozdoby do soutěže,

která byla jedním z hlavních bodů

podvečerního programu. 

ZA JEŽÍŠKEM A BETLÉMSKÝM
SVĚTLEM NA ČERNÉM MOSTĚ 
Na předvánoční čas bylo přichytáno

i několik dalších zajímavých akcí.

Hned dvakrát si milovníci hudby

mohli užít tradiční tóny vážné hudby.

V Galerii 14 na Černém Mostě před-

stavilo Trio Cantabile skladby Georga

Fridricha Händela, Wolfganga Ama-

dea Mozarta či Jana Jakuba Ryby,

o den později zase Trio Cantore roze-

zvučelo prastarou akustiku kostela

sv. Bartoloměje v Kyjích dílem z pera

Bacha, Schuberta, Francka a dalších. 

Zatímco koncerty přilákaly spíše do-

spělé a starší generaci, děti si užily

tradiční pochod za hvězdou k živému

betlému na Černém Mostě. Společně

s pastýři se vydala sídlištěm velká

skupina dětí a rodičů s lampiony až

k jesličkám, kde byla živá zvířátka,

zpívaly se koledy, popíjel se horký čaj

a každý si navíc mohl domů odnést

betlémské světlo. 

(jam)
Oslavy Mikuláše se letos nesly v čertovském duchu, vedle sdružení Čtrnáctka, z jehož akce je
uvedený snímek, se konaly mikulášské besídky například i v KD Kyje a na dalších místech v Praze 14. 

Mikulášská nadílka potěšila zejména menší
děti, zábavu si ale užívali i rodiče.

Ještě za světla potěšily všechny přítomné romské lidovky, jejichž neopakovatelná rytmika rozhýbala
nejednoho z návštěvníků. Kytaristu, zpěváky i zpěvačky ocenili přítomní zaslouženým potleskem.  
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ROK AKCÍ ZAČÍNÁ
Zdravá MČ Praha 14

PŘESTOŽE JE LEDEN MĚSÍCEM
SPÍŠE ÚTLUMOVÝM, ČEKÁ NÁS
I V LETOŠNÍM ROCE CELÁ ŘADA
ZAJÍMAVÝCH AKCÍ, KTERÉ
PŘIPRAVIL ÚŘAD PRO OBČANY
PRAHY 14. MY VÁM PROTO
PŘINÁŠÍME PŘEHLED VŠECH
TĚCHTO AKCÍ A VĚŘÍME, 
ŽE SI KAŽDÝ Z NAŠICH 
ČTENÁŘŮ VYBERE „TO SVÉ“.

V zásadě lze tyto chystané akce rozdělit

do několika základních kategorií. Oby-

vatelé městské části budou moci opět

vyjádřit svůj názor na plánované změny

týkající se rozvoje Prahy 14 v rámci ve-

řejných projednání. Opět se letos se-

jdou i diskusní fóra k problémům

městské části, která jsou rozdělena na

dospělé a děti. Největší problémy po-

jmenované na obou diskusních fórech

budou i letos ověřeny formou anket

distribuovaných občanům Prahy 14.

Připraveny budou i tradiční kampa-

ně, jako například Setkání kultur, ur-

čené široké veřejnosti i cizincům

a zástupcům národnostních menšin.

Cílem akce je představení různých

kultur, které již zcela běžně žijí na

našem území, a vzájemné seznáme-

ní s jejich tradicemi a odlišnostmi.  

Na školách i na veřejném prostran-

ství hlavně za účasti dětí a mládeže

opět oslavíme Den Země. Jde o další

akci pro veřejnost zaměřenou přede-

vším na vztah lidí k přírodě a Zemi či

oblíbené Dny zdraví, kde si na své

přijdou všechny generace. 

Další kategorií jsou pak oblíbené

akce typu festivalu Stop Zevling

a různé sportovně či kulturně zamě-

řené akce ve veřejném prostoru. 

Společným cílem těchto aktivit měst-

ské části je především zpříjemnit ži-

vot zdejším obyvatelům, nabídnout

jim zajímavé kulturní i společenské

vyžití a současně zapojit veřejnost do

komunitního plánování. Vedle akcí,

které se konají v rámci podpory

Zdravé MČ – místní Agendy 21, pořá-

dá další společenské, sportovní

a kulturní akce i sama městská část

nebo například Kulturní dům Kyje.

V přiložené tabulce jsme pro vás při-

pravili alespoň malou ochutnávku

toho, co Prahu 14 čeká v roce 2013.

(jam)

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA ROK 2013
Veřejná projednání 
Komunitní plán sociál-
ních služeb 
Koncepce kultury, 
volného času a sportu
Plechárna
Park Vidlák
Parková plocha Borská
Komunitní centrum 
Hloubětínská
Kampaně
Setkání kultur 
Den Země 
Dny zdraví

Komunitní plánování 
Dětské fórum 
Fórum Zdravé městské
části
Společenské a sportovní
akce
Stop Zevling
Turnaj volnočasových
sportů 
Stronhuman Gross
country run
Den na kolečkách
Den dětí
Mikulášská besídka
Soutěže pro školy 
Vítání občánků
Koncerty, výstavy, turnaje

Co se dá udělat ze staré kotelny? Třeba tvůrčí a společenské centrum. Plechárna 2013 v ideovém návrhu architektonického ateliéru [edit!].

• Power Plate®

• Zumba® Fitness
• Redukční jídelníčky 
• Pilates  
• ZumbAtomic® pro děti 
• Balet pro děti 
• Cvičení na míčích 
• Diagnostika těla 

ZACVIČTE S PŘEDSEVZETÍM! 
Po pfiedloÏení tohoto letáku 30% sleva
na lekci dle va‰eho v˘bûru! 

www.apsilueta.cz

Pfiedsevzetí 2013:
zhubnout!! 

zlep‰it angliãtinu
v˘bûr dûtského krouÏku

✃

AP Silueta
Klánovická 487

Hloubûtín
tel.: 777 172 739
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JIŽ SEDMÝM ROKEM POŘÁDÁ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ TZV.
PREVENTIVNÍ POBYTY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ. JEDNÁ SE
O KRÁTKODOBÉ POBYTY
V PŘÍRODĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Z PRAHY 14. JDE O NÁVAZNOST NA
PRÁCI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
A ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ
TÉTO SKUPINĚ MLADÝCH LIDÍ.

Hlavním smyslem těchto neformálních

výletů je prevence společensky nežá-

doucích jevů a současně zprostředko-

vání kontaktu dětí s nízkoprahovými

kluby. Nejde přitom o nějakou jasně vy-

mezenou skupinu dětí a mladých lidí.

Mnoho z nich však zažívá obtížné život-

ní situace a právě nízkoprahové aktivity

„neziskovek“, jako je Jahoda nebo KC

Motýlek, mohou být ideálním prostřed-

kem k tomu, aby mladí lidé hledali

i v nepříznivé sociální situaci pozitiva

a aktivní přístup k trávení volného času.  

V loňském roce proto Praha 14 ve

spolupráci s nevládními organizacemi

z městské části realizovala dva víken-

dové pobyty a také týdenní táborový

pobyt. Všechny tyto akce byly podpo-

řeny dotací hlavního města Prahy

„Program prevence kriminality 2012“.

V květnu vyrazilo celkem 16 dětí na

víkend do rekreačního střediska Str-

nadovský mlýn. Vedle aktivit, které

byly připraveny na místě pobytu, če-

kaly děti i výlety do okolí a víkendová

hra, kdy děti prostřednictvím indicií

Strnadovského rytíře hledaly poklad.

Další program ukázal dětem ze síd-

liště, jak to chodí na farmě, co obnáší

péče o domácí zvířata a jaké to je vi-

dět svět ze sedla koně.

Druhý víkendový pobyt se uskutečnil

v říjnu v Peci pod Sněžkou. Necelá

dvacítka výletníků podnikla výšlap na

Sněžku a do Obřího dolu, na programu

byla i návštěva bobové dráhy či spor-

tovní hry. I tentokrát byla pro účastní-

ky připravena projížďka na koních.

ZPÁTKY DO PRAVĚKU 
Největší z preventivních akcí zamě-

řených na děti ohrožené sociálními

problémy byl tradiční letní tábor,

který se konal v červenci v Rekreač-

ním a sportovním středisku JUNIOR

PLUS v CHKO Český ráj. „Cestu do

pravěku“ si formou celotáborové hry

užilo 20 dětí a mladých lidí. Společ-

ně museli v „tlupách“ zvládnout

řadu úkolů na cestě za pračlověkem

a nakonec sestavit i svědectví

o svém životě. Kromě toho čekala

táborníky i řada výletů, podívali se

na hrad Kost, navštívili expozici

„Čerti“, užili si bungeerunning a be-

sedovali s pracovníky záchranné

stanice pro handicapovaná zvířata.

Z ohlasů účastníků těchto pobytů

bylo patrné, že jsou podobné nefor-

mální akce dobrou cestou k tomu,

aby děti nevnímaly sociální pracov-

níky v rovině represe, ale naopak se

společně snažily o spolupráci a ak-

tivní využití volného času. 

POZNÁNÍM PROTI EXTREMISMU
Součástí prevence negativních soci-

álních vlivů sídlištní zástavby byl vlo-

ni také projekt nazvaný „Poznáním

proti extremismu“. Šlo o cyklus de-

seti dvouhodinových přednášek, při

nichž žáci osmých a devátých tříd

společně se studenty středních škol

debatovali s odborníky z občanského

sdružení Imperativ o trestné činnosti

a zákonech souvisejících s extremis-

mem. Debatovalo se o šikaně, rasis-

mu, násilí, ale také o propagaci ex-

tremistických postojů a hnutí. Stejně

jako v případě tábora a víkendových

výletů byl i tento projekt, který běží

již třetím rokem, podpořen dotací

hlavního města Prahy „Program pre-

vence kriminality 2012“.

(red)

Projekty

ZE SÍDLIŠTĚ ČERNÝ MOST 
NA FARMU I DO PRAVĚKU
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

Leden
MĚSÍC POHÁDKY

autorskou knihou Výlet do Portugalska aneb Po-
etický průvodce na cestu tam a zpátky. O bri-
lantní humor a nevšední postřehy z běžného ži-
vota tamních obyvatel zde nebude nouze. Cena 
70/50 Kč 

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Zveme vás k tanci i poslechu. 
Hraje COLOR CLUB PRAHA. Cena 50 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE  
Vrať nám, ptáku, Hastrmana 
(dětská opera)
Edvard Schiffauer, Ivan Binar. Dismanův rozhla-
sový dětský soubor a sólista ústecké opery Petr 
Matuszek v titulní roli. Dále orchestr Archioni 
Plus s dirigentem Michalem Macourkem. Od 6 
let, 50 minut. 
Cena 50 Kč. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Pověsti české 
Muzikálové zpracování českých pověstí z dílny 
renomovaných autorů - Zdeňka Bartáka a Jiří-
ho Chalupy! Malí diváci se nejen pobaví vtipným 
řešením loutek Jaroslava Doležela, ale sami se 
také zúčastní děje na jevišti a zahrají si někte-
rou z historických postav, například Bivoje, Kazi 
nebo Tetu a naučí se také novou píseň. Divadlo 
Evy Hruškové a Jana Přeučila. Od 3 let, 55 mi-
nut. Cena 50 Kč. 

VŠEM PEJSKAŘŮM PRAHY 14  
Zábavně výchovné odpoledne pro pejskaře ve 
spolupráci s MČ Praha 14.  Informace o krmení, 
výchově, základním výcviku a aktivitách. Ukáz-
ka triků i toho, co lze s pejskem dělat doma 
a mnohé další. Soutěž o ceny. Vstup volný. 

BESEDA 
Role kultury v našem životě 
Pojem kultura, kulturní a civilizační hodnoty, hu-
manistické vnímání světa. O tom všem trochu 
jinak s historikem, sociologem a cestovatelem 
PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Cena 45 Kč.
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POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Kašpárkovy pohádky
Devadesát let staré divadélko a skoro stejně sta-
ré malé loutky a texty. Trochu ježibabí kabaret! 
Ukázka, jak se dělalo divadlo před 90 lety. Kro-
mě Ježibaby uvidíte Kašpárka a čertíky. Součást 
představení je blok písniček, které pomáhají zpí-
vat děti. Hrají a zpívají: Daniela Vacková a Fran-
tišek Hacker kapelník KTO. Divadlo matky Vac-
kové. Od 3 let, 45 minut. 
Cena 50 Kč. 

VŠEM PEJSKAŘŮM PRAHY 14  
Zábavně výchovné odpoledne pro pejskaře ve 
spolupráci s MČ Praha 14.  Informace o krme-
ní, výchově, základním výcviku a aktivitách. 
Ukázka triků i toho, co lze s pejskem dělat doma 
a mnohé další. Soutěž o ceny. Vstup volný. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Maškarní bál - DJ Alpíno 
Soutěže, muzika, masky, veselí i tanec. Malování 
na obličej i oblíbené fotografování dětí. Zkrátka 
maškarní, jak má být.  Přijďte si k nám s dětmi 
zařádit a pobavit se. Ve spolupráci s DDM P14. 
Od 3 let, 120 minut. Cena 50 Kč.

HISTORICKÁ BESEDA 
Moháčská katastrofa 
Aneb, jak to bylo s koncem vlády Jagellonců 
v českých zemích. O historii trochu jinak s histo-
rikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Cena 45 Kč. 

JAN BURIAN 
Portugalský večírek  
Pokračujeme v netradičním cestovatelském vy-
právění se známým písničkářem, spisovatelem, 
fejetonistou, moderátorem, cestovatelem a prů-
vodcem v jedné osobě, Janem Burianem. Portu-
galská cesta s projekcí fotografií je inspirována 

PLATÍ AKCE 5 + 1 VSTUP ZDARMA! 
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte razítka 
a získejte 6. vstup zdarma! Více informací 
v pokladně KD nebo na www.kdkyje.cz.

TIPY NA ÚNOR
27. 2. 2013 Koncert 
legendy: Žalman 
& Spol.

28. 2. 2013 S foťákem za historií 
čtrnáctky – RnDr. Pavel Mrázek, CSc.

NE 6. 1. 2013 15:00 
Kašpárkovy pohádky

NE 13. 1. 2013 15:00 
Maškarní bál – 
DJ Alpíno 

NE 20. 1. 2013 15:00 
Vrať nám, ptáku, 
hastrmana (dětská 
opera)  

NE 27. 1. 2013 15:00 
Pověst i české

Registrujte se mezi přátelé KD Kyje, dostávejte od 
nás newsletter s programem a soutěžte. Každý 
měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro registrované 
uživatele na libovolný program v KD! 
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Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pondělí 7. 1. 2013, Galerie 14
V pondělí 7. ledna 2013 bude v Gale-

rii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý

Most, v l7 hodin zahájena výstava

obrazů ak. mal. Aleny Novotné. Vý-

stava potrvá do 30. ledna a bude

otevřena vždy v úterý, ve středu a ve

čtvrtek od 14 do 18 hodin a v neděli

od 14 do 17 hodin.

KONCERT
Středa 23. 1. 2013, Galerie 14
Ve středu 23. ledna se uskuteční

v Galerii 14 koncert komorní hudby

HEVENU ŠALOM ALEJCHEM aneb

PŘINÁŠÍME VÁM POKOJ. Židovské

písně zazní v podání Marie Kozáko-

vé – Hřebíčkové (zpěv, housle), Karla

Melíška (akordeon) a Jana Horvátha.

(bicí nástroje). Začátek koncertu je

v 18.30 hodin, vstup volný.

TIP NA ÚNOR
Vernisáž výstavy
Ve středu 6. února 2013 bude v Ga-

lerii 14 v l7 hodin zahájena výstava

obrazů, plastik a keramiky Lukáše

Kuse a Elišky Čadkové. 

STREET FOR ART MÍŘÍ NA ČERNÝ MOST 
Známý pražský festival Street For Art se bude v roce 2013 konat na Černém

Mostě. Bude o strategickém přístupu ke kultuře, o kulturním plánování

a o důležitosti zapojování obyvatel do správy města. Ideový návrh festivalo-

vého centra představuje už nyní architektonický ateliér Manua.

RECEPTY ZE ČTRNÁCTKY 
již od únorového vydání

Vážené kuchařky a vážení kuchaři, 
od únorového vydání časopisu Čtrnáctka 
připravujeme pro všechny milovníky vaření
novou rubriku, do které můžete přispět
svým nápadem právě Vy. 
Máte rodinný recept, který opravdu stojí 
za to? Přivezli jste si exotické nápady 
ze zahraniční kuchyně? 
Vymýšlíte vlastní recepty? 
Neváhejte a podělte se na stránkách 
Čtrnáctky o své nápady a um se svými 
sousedy! Jakékoliv kulinářské tipy 
a recepty přivítáme na e-mailu 
redakce@casopis14.cz. 
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most

tel.: 724 767 622

e-mail: centrum14@centrum14.cz

www.centrum14.cz

Zahájen zápis na II pololetí.
Dopolední programy pro děti 0–6 let
a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka.
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8–12 h

bude pro vaše děti pokračovat celo-

dopolední program. Ve školičce si

budeme hrát, zpívat, tvořit, malovat,

tancovat, chodit na vycházky, zkrátka

rozvíjet kreativní a adaptační schop-

nosti vašeho dítěte, které nechodí do

školky a potřebuje kolektiv. O vaše

děti se postarají zkušené lektorky.

Středa 8–12 hod. Rodinné dílničky
pro maminky, táty, ale i babičky

a další členy rodiny společně s dětmi

0–6 let. Tvoření při kávě a čaji, pro

větší děti je připravena herna.

Páteční herna od 14.30 do 17.30 hod.
pro rodiče s dětmi. Nově otevřeno,
všechny vás srdečně zveme.

NABÍDKA ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ
A KURZŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:
Výtvarný kroužek Pastelka (3+)

Taneční a dramatický kroužek (3+)  

Sportovní hry (3+) Flétnička (4+) 

Logopedický program pro rodiče

s dětmi s chybnou výslovností. Ří-

kadla a hry, které dětem pomohou

s odstraněním řečových vad. Spolu-

práce i s rodičem dítěte. 

NABÍDKA ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ
A KURZŮ PRO ŠKOLNÍ DĚTI: 
Výtvarka (6+), Dramatický kroužek

(6+), Šachový kroužek (6+), Flétna
pro děti – začátečníky i pokročilé

(6+), Kytara k táboráku (6+), Key -
board – hra na klávesy (8+)

SOBOTNÍ WORKSHOPY ČTRNÁCTKY
PRO CELOU RODINU
Na sobotní odpoledne od 16.00 hod.

budeme připravovat Workshopy Čtr-

náctky. Pod dohledem a s pomocí od-

borných lektorek si můžete přijít vy-

robit hezké věci pro radost

a potěšení. Přihlášení vždy do pátku

12.00 hod. 

Program leden:
12. 1. Plstění zvířátek na polystyreno-

vý podklad. 

19. 1. Využití ubrouskové techniky –

květináče. 

26. 1. Fusing tvorba skleněného šper-

ku podle své fantazie.

MC KLUBÍČKO 
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 

198 00 Praha 9

tel.: 777 596 163

e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

www.mcklubicko.cz

Pravidelný program začíná 7. 1. 2013.
Klub Cizinců s programem (multikul-

turní klub) – pátek 16-18 hod.
Hlídací hernička (děti od 1 roku) –

čtvrtek 17. 1. a 31. 1. 8.15-11.30 hod.
80 Kč/1. hod., další 50 Kč, dopoledne

150 Kč. Přihlášení nutné: tel. 608 404 169

nebo matusmi@seznam.cz

Sborový zpěv – čtvrtek 10. 1. a 24. 1.
9.30-12.30.
Poslední volá místa v kurzech Cviče-
ní pro rodiče s kojenci a batolaty,
Čchi-kung a Tai chi.
Odborné programy – přednášky:
16. 1. od 10.15 Hrátky s ptákem Zlobi-
vákem pro rodiče s dětmi.
23. 1. od 10.30 Jak nastavit vhodné vý-
chovné prostředí – seminář pro rodiče.

Poradenství zodpovědného rodičov-
ství a partnerských kompetencí - nut-

no objednat M. Nováková 775 204 208. 

Jednorázové akce: 
tvoření z papíru – sobota 12. 1. 14–18
hod. Vstup 50 Kč/rodinu+materiál. Při-

hlášení nutné.

Setkání rodičů aneb Kavárna II. – úte-
rý 15. 1. od 20 hod.
Připravujeme od února: Montessori
pracovna (děti od 1,5 r.) – čt 13.30 –
14.15 (mladší) a 14.30–15.30 (starší)

a Montessori předškolák (děti 5–7 let)
– st 13.30–14.30 a 15–16 hod. – při-
hlášení nutné: andrea@sikovnama-

ma.cz, tel. 724 433 865.

KC MOTÝLEK 
Vlčkova 1067, Praha 14 

tel.: 281 912 081, 775 964 765

e-mail: motylek@motylek.org 

www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem: po, út 8.30–11.30

hod./1 900,- pol. nebo 150,- za návštěvu

Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod./ 

2 890,- pol. nebo 200,- za návštěvu 

Volná herna: po, čt 14–17 hod., pá 13–

15.30 hod., 50,-Kč/rodina

Keramická dílna: po 16–17 hod./ 

1 600,- pol. 

Logopedie a poradenství: dle dohody

23. 1. od 17.30 do 19 hod. – diskusní

seminář „CO NÁM BERE A DODÁVÁ
ENERGII NA RODIČOVSKÉ DOVOLE-
NÉ“, vstupné 30 Kč, hlídání dětí od 2

let za 50 Kč.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
poskytuje dětem se zdravotním   po-

stižením - keramiku, plavání, muziko-

terapii, klub s výtvarným tvořením,

sportovní klub, logopedii, arteterapii

v odpoledních hodinách ve všední dny. 

PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NE-
PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: 
Školička – středa 9–12 hod. 

Herny s programem – pátek 9–12

hod.

Poradenství v sociální, bytové a psy-
chologické  oblasti – po telefonické
nebo osobní dohodě.
Doučování dle dohody
Nízkoprahový klub PACIFIC:
čtvrtek 10. 1. – soutěž ve stavění

z dřevěných kostek

středa 16. 1. – vaření s Ondrou

čtvrtek 17. 1. – soutěž v karaoke

čtvrtek 24. 1. – šipkový turnájek

pátek 25. 1. – vaření se Simčou

Zumba s Luckou: každé pondělí

a středu 17–18 hod.

Beatbox s Ondrou: každé úterý od 

18 hod.

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, 

Praha 9 – Hloubětín

tel.: 723 120 494

www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka provozuje celo-
denní školku (pro děti 2–6 let), ve
které se pracuje Montessori meto-
dou a zároveň organizuje vzdělávání
a zájmové odpolední kroužky pro
děti ve věkové kategorii 0–6 let: 
ZÁPIS DO ŠKOLKY PASTELKY NA 
2. POLOLETÍ – VOLNÉ MÍSTO! Školka

je otevřena denně 7–16 hod.

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO
PŘEDŠKOLÁKY – do programu Hurá,
jdeme do školky! 1–2 dopoledne týd-

ně, vhodné pro děti od 2–3 let, které se

chystají navštěvovat školku. 

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ – VOLNÁ
MÍSTA! Seznam kroužků a další infor-

mace na webových stránkách.

NOVINKA! KROUŽKY PRO DĚTI OD 
8 MĚSÍCŮ DO 1,5 ROKU: 
1/ ZNAKOVÁNÍ BATOLAT 
2/ MONTESSORI KRŮČKY 
Více informací na webových stránkách.



29

Pomáhají nám

DĚTSKÉ STUDIO 
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most

tel.: 739 034 435

e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

www.pohadka-praha14.cz

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA 
Po-Pá 8-12 hodin 
ODPOLEDNÍ ŠKOLIČKA 
Po-Pá 12-16 hodin pro děti 2,5–6 let. 
Několik volných míst.
V průběhu ledna probíhá v Pohádce
zápis do našich odpoledních krouž-
ků na druhé pololetí. Taneční a po-

hybová výchova 3–5 let a 6–10 let,

Dramaťáček 5–10 let, Zpívánky 3–5

let. Více prostřednictvím kontaktů.

KARNEVAL v Pohádce se bude konat

8. února v 17 hodin. Místa jsou ome-

zena, přihlášení je proto nutné!

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice

(2. patro nad restaurací Léta Páně)

tel.: 777 001 320 

e-mail: info@veselycertik.cz

www.veselycertik.cz

Od 6. 11. 2012 každé úterý, 15–18
hod. – hlídací hernička
Cena: 100 Kč/hod, další hodina 80 Kč/hod.

Kadeřnice Laďka stříhá malé čertíky
15. 1. 2013, 15–18 hod.
Cena: od 70 Kč / dle náročnosti střihu

16. 1. 2013 od 20 hod. 
Pokročilé háčkování – večerní tvoření
16. 1. 2013 od 20 hod. 
Cena: 150 Kč

Temperamentové typy dětí a přístup
k nim – 18. 1. 2013, od 10 hod.
Přednáška s hlídáním dětí

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková

Cena: 100 Kč + 50 Kč/hlídání dítěte

Pyžámková noc
25. 1. a 26. 1. 2013, 18–10 hod. 
Noční dobrodružství v čertovském

doupěti je tím pravým zážitkem pro

vaše děti a zároveň chvíle zaslouže-

ného odpočinku pro vás!

Večeře, snídaně a pitný režim v ceně.

Cena: 450 Kč/dítě, 700 Kč/sourozenci 

Zpívaníčko se žabkou Kvákalkou 
25. 1. 2013, od 10 hod.
Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková

Vhodné pro děti 0–3 roky

Hrátky se žabkou Kvákalkou – soci-
álně stimulační skupina pro rodiče
s dětmi. Vhodné pro děti 2,5–6 let

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková

Cena: 100 Kč/dítě

Každodenní volná herna
9.00–12.00 a 15.00–18.00 hod. 

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14

tel.: 777 674 060

www.jahodaweb.cz

NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:

pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00. 

NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:

pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00. 

TERÉN (12–26 let), Černý Most – pon-

dělí a středa 15.00–20.00, Monika

a Martin, tel.: 773 674 060. Rajská,

Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek

15.00–20.00, Honza, Monika, Martin,

tel.: 777 747 067. PIXLA je otevřena

za špatného počasí v pondělí, úterý,

středu a čtvrtek 16.30–20.00, nebo po

dohodě s pracovníky ve dnech terénu.

RC JAHŮDKA – heslo na leden: 
RELAX :)
WI-FI KAVÁRNA „ZA KATREM“ s vel-

kou hernou. 

Otevřeno: pondělí 10.00–12.00, stře-
da 10.00–19.00, pátek 9.00–14.00. 
V lednu u nás můžete relaxovat s dět-

mi u kávy, vína, piva, knih, časopisů,

stolních her, fotbálku...

Přijímáme přihlášky: 
středa 9.30–11 hod. CVIČENÍ PRO
RODIČE S DĚTMI OD 2 LET S VÝ-
TVARNOU DÍLNOU 
středa 15–16 hod. AFRICKÝ TANEC
PRO DĚTI 
úterý 10–11.30 hod. ANGLIČTINA
S HLÍDÁNÍM 
Info a fotky z akcí najdete na

FACEBOOK.COM/RCKLUBJAHODA
Přihlášky přijímáme přímo v Jahůdce

nebo na e-mailu jahudka@jahodaweb.cz.

Více info na www.jahodaweb.cz.

DDM ČERNÝ MOST
Generála Janouška 1060, Praha 14

tel.: 286 889 428

e-mail: info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

ZIMNÍ POBYTOVÉ TÁBORY:
Pláně – Špindlerův Mlýn (Krkonoše)
16.–23. 2. 2012
Věk: 6–15 let

Cena: 4 100 Kč do 11 let včetně, 

4 400 Kč od 12 let (v případě získání

grantu MHMP bude cena snížena na

částku 3 600 Kč do 11 let, 4 100 Kč od

12 let)

Thorovo kladivo
Zbytky-Zásada (Jizerské hory)
17.–24. 2. 2012
Věk: 8–13 let

Cena: 3 300 Kč (v případě získání

grantu MHMP bude cena snížena na

částku 3000 Kč)

LEDNOVÉ AKCE PRACOVIŠTĚ PRO-
SEK:
Dívka roku – 28. 1. 2012, 18.00 hod.
Věk: 13–15 let

Přihlas se do soutěže inteligence

a krásy a staň se Dívkou roku!

Dobrodružství s Bořkem Stavitelem
27. 1. 2012, 16.00 hod.
Věk: 2–6 let + rodiče

Pojďme pomoci Bořkovi a jeho kama-

rádce Týně postavit nové hřiště pro děti!

Čeká nás těžká práce a spousta nároč-

ných úkolů. Budeme bagrovat s Béďou

a Maxem, válcovat s Rolíkem, zvedat

s Lůďou a kolečkovat s Julčou. Když nám

mamka s taťkou pomůžou, stihneme si

na novém hřišti i chvilku pohrát. Doká-

žeme to postavit? Jasně! Dokážeme!

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343 

www.prorodinu.cz

www.abcprorodice.cz

www.nfhermanek.cz

8. 1. 2013, 6. 2. 2013, 6. 3. 2013 –
Kurz efektivního rodičovství. Praktic-

ký nácvik řešení nejčastějších pro -

blémových situací, podpora a pomoc

při zvládání výchovných  postupů, jež

vedou k dobrému  fungování vztahu

rodič – dítě a k celkovému pocitu

spokojenosti v rodině.

Čtvrtek 10. 1. 2012 od 9 do 16 hod.,
Den otevřených dveří v ZŠ Heřmá-
nek. (Stoliňská 41, Praha 9) – Dopo-

ledne je možnost podívat se do výuky,

odpoledne vám paní ředitelka před-

staví školu, její koncepci a vizi a také

se vám představí pan učitel příští

první třídy. Termíny zápisů jsou 24. 1.

a 31. 1. 2013.

Nabízíme volná místa v jesličkách
a ve školce – pro více informací kon-

taktujte paní Petru Jelínkovou, tel.:

724 692 085.

Podrobné informace o programech na

webových stránkách www.prorodinu.cz.

BB KLUB 
tel.: 775 024 742

www.cb.cz/rajska.zahrada

ENGLISH CLUB (13–19 let).

Hry a konverzace s Američany.

Středa 16-30–18.30, MŠ Heřmánek.

ROYAL RANGERS (křesťanský skaut,

8–12 let) 

Úterý 16–18 hod. Stoliňská 41B, Chvaly

JARŇÁKY 9.–16. 2. a 16.–23. 2.
LYŽAŘSKÝ KURZ a ENGLISH CAMP
(14–19 let) 

2 490 Kč, Krušné hory
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,

mohu se zeptat, jak by se mělo postupo-

vat, když máme podezření, že někteří

spoluobčané topí například PET lahvemi

a dalším podobným materiálem, který

zamořuje naše společné ovzduší?

Filip Novotný

Dobrý den,

přestože od 1. 9. letošního roku vstoupil

v platnost nový zákon o ochraně ovzduší,

nemá i nadále kontrolní orgán při pode-

zření z porušování tohoto zákona umožněn

přístup do objektu a k topeništi bez sou-

hlasu majitele. Na základě podnětu lze

provést ohledání z veřejně přístupného

místa. V případě, že se v objektu topí, lze

posoudit přípustnou tmavost kouře. To vše

ale pouze v případě, že jsou splněny

všechny podmínky stanovené zákonem.

Jedná se o jednoduchou optickou metodu

posuzování na stupnici dle Ringelmanna.

Při splnění všech podmínek k měření a při

zjištění nepřípustné tmavosti kouře lze za-

hájit s majitelem objektu správní řízení.

Pro získání podrobnějších informací, příp.

důkazního materiálu při porušování zák.

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a záko-

na č. 185/2001 Sb., o odpadech, je nutné

kontaktovat naše oddělení ochrany pro-

středí, a to v úřední dny, kterými jsou  pon-

dělí a středa vždy od 7.30 do 18.00 hodin.

Václav Falta, 
Oddělení ochrany prostředí 

Úřadu MČ Praha 14

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

� Dne 29. 1. 2013 oslaví 60 let společ-

ného života manželé Milada a Jindřich

Malých. K tomuto životnímu jubileu jim

přejí synové Míla a Jindra s rodinami

hodně zdraví, štěstí, pohody a elánu

do dalších let.

� Nabízím vám kadeřnické služby všeho

druhu v prostředí vašeho domova a dle va-

šich časových možností. Volejte 774 901 193.

� Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj.
odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

� Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-

mů. Realizace a údržba zahrad. 

606 662 223, 723 899 561.

� Koupím byt do velikosti 90 m2 na
Praze 9, nebo v blízkém okolí. Pouze
solidní jednání. V případě dohody
platím ihned. Tel.: 777 985 460. Ne-
jsem RK.

� Čistíme koberce, postele, matrace,

sedačky, křesla a židle mokrou meto-

dou profi stroji Kärcher. Domácnosti

i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Doprava Pra-

ha 9 ZDARMA. Info a objednávky na tel.:

777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

� Vydělávejte sledováním video-reklamy,

peníze ihned po zhlédnutí, registrace

a info na www.reklamisimo.cz.

� Vyklízíme byty, sklepy, půdy apod.
stěhování všeho druhu, odklízení sně-
hu a úprava chodníků, zednické, bou-
rací a malířsko-lakýrnické práce.
Kontakt: profiglobal@seznam.cz, Tel.:
725    166 632, 773 176 317

� Doučím AJ (ZŠ, SŠ), 150 Kč/hod.
Kontakt: katt.malin@centrum.cz

� Drobné i větší práce a opravy v domác-
nostech, precizně. Tel.: 737 272 779,
www.hodinovymanzeljano.cz.

� Chcete voňavou práci, která vás do-
opravdy uživí? Jinak než to znáte? 
Vydělejte s Oriflame a proměňte 
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.

� Min. 8000,- zapl. za st. zlatou minci 10
Rb, 6000,- za st. svatováclavský dukát
a st. zl. šperky a kvalitní obrazy čs. mistrů.
Interantik Praha 9, Tel. 283 893 334, 
605 829 440 – nákup út–pá po 10 h.

� Nabízím, malířské a lakýrnické práce +
štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

� Majitel prodá 2+kk/terasy cca 64 m2,
novostavba, Ciglerova ul., perfektní
stav. Cena 2 480 000 Kč. M 604 270 830.

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.
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Vše nejlepší a mnoho úspěchů
v novém roce přeje MČ Praha 14

Pronájem nebytových prostor

Kardašovská

PF 2013MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
zastoupená SPRÁVOU MAJETKU PRAHA 14, a.s.,

se sídlem Metujská ul. 907, Praha 9,

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
na pronájem nebytových prostor v l. nadzemním

podlaží o celkové výměře užitkové plochy 427,90 m2

a o celkové výměře venkovní plochy 7 m2 v objektu
č.p. 626 a na pronájem nebytových prostor 

v l. nadzemním podlaží o celkové výměře užitkové
plochy 535,67 m2 a o celkové výměře venkovní 

plochy 8 m2 v objektu č.p. 669 ulice Kardašovská,
Praha 9 – Hloubětín a to za účelem zajištění občanské

vybavenosti, zejména prodeje potravin.

Bližší informace a termín osobní prohlídky 
získáte po dohodě na telefonu 281 021 477,
kompletní informace najdete také na úřední

desce MČ Praha 14 na www.praha14.cz.
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Křížovka o ceny

Ken Follett (1949), anglický spisovatel a novinář: „Člověk, který prohraje bitvu se svým králem, …“ (dokončení v tajence)

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od Městské části Praha 14. Správné 

řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 1. 2013 

na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou

adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce

na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

F. Černý, Hloubětín; J. Hanušová, Hostavice; M. Hirš, Černý Most

Předložka 1. část 
tajenky

Ploutvo-
nožec Borec Chem.

zn. osmia Duchovní

Český
básník

a publicis-
ta

2. část 
tajenky

Druh 
karoserie
automobi-

lu

Latinská
předložka

Vytyčená
cesta

Slzy 
(básnicky) Olga 4. část 

tajenky
Latinská

předložka

Veslařská
loď

Rekon-
strukce Číslovka

Albert
Akord

Vonná 
bylina

Značka
hodinek

Jednotka
hmotnosti

Přístavní
hráze

Pučet

Drancování

Dívčí 
jméno

Slovenské
chráněné

území

Biograf

Nahlásit

Ženské
jméno

Zkratka
délkové

stopy

Stromořadí

Díly

Obvinění

Doména
Ruska

Bývalé 
ostrovní
aerolinie

Teprve
Leontýna

Tažná 
zvířata

Domácky
Eva 

Ruský re-
volucionář

Punkt

Koření

Řada 
stehů

Strava 
vegetari-

ánů

Bývalý čs.
hokejista 

Dřevnatá
omamná
rostlina

Zbavit 
tekutiny

Vzor
Smutno

Školení

Email

Mzda

Takové
množství

Otravné
látky

Druh kvě-
tenství

Obsah
hrudníku

Zmámen

Zůstat 
nepotres-

tán

Dýmka

Na dně

Rokycan-
ská SPZ

Boule

Baťovo
město

Polsky
etapa

Technické
normy

Před 
časem

Tisková
konferen-

ce

Cizí muž-
ské jméno

Druh 
ořechu

Kritizovat

Germán-
ské 

písmeno

Úvod
úředního

data

Lesklá
textilie

Klepetáč
Odepsat

Rusky
start

Komikso-
vé citos-

lovce

Bláboly

Svazek
Skát

Dalmat-
ské město

Nepotřeb-
né karty
(slang.)

Rarach

Třeštidlo
Taktak

Okraj
střechy

Lidský 
jedinec

Španělské
auto

Nedýcha-
telno

Nával lidí

Akademie
věd

Dobytek

Šumivé
víno

Hafánek

Typ Fordu

Slovinsky
Matěj

Dopravní
podnik

Chyba

Vládce 
džungle

Zpěvohry

Polská
řeka

Čištěn 
vodou

Vymýcený
pás v lese

Zámezí 
ve sportu

Začít 
hryzat

Král

Dětský
pozdrav

Obec na
Blanen-

sku

Sídlo
v KLDR Tamten

Ale

Podrazit

Český
kardiochi-

rurg

Milerův
krtek na

Slovensku

Český
dramatik

Jízda

Okop

Vtipný
kousek

Řecké
písmeno

Český 
herec

Vesnice

Držet
v žaláři

Anglická
předložka

Mister 

3. část taj.

Iniciály
franc. 
tenisty
Noaha

Přesmyč-
ka

Získán 
za službu

Sladko-
vodní ryba Kohout Jednoba-

revný 

Iniciály
politika
Bárty

Kaje; Knin; Krhov; Liba; 

Matjaž; pusk; Rulf



Vyhrajte vouchery od Datartu, luxusní bižuterii od společnosti Carpisa, 
dárkové balíčky od CineStar nebo slevové kupony od Bambule.

Soutěžte od 1. 12. do 31. 1. 2013.

ROZTÁČEJTE KOLOTOČ ŠTĚSTÍ A VYHRÁVEJTE 
V CENTRU ČERNÝ MOST

Šanci dostane každý, kdo ve vybraných dnech 
nakoupí zboží v hodnotě 1500 Kč. 
Více k pravidlům na www.centrumcernymost.cz.

p
la

c
e

n
á

 i
n

ze
rc

e


